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Stoleté Československo
Vážení spoluobčané, komu-

nální volby jsou již minulostí
a zanedlouho dosednou do
lavic nově zvolení zastupitelé,
kterým jste vy, občané Slav-
kova u Brna, dali důvěru. Čeká
nás další volební období
a s ním spojená spousta práce

pro naše město! Vážím si všech, kteří k volbám
přišli, a dali tak jasně najevo, že jim není budouc-
nost města lhostejná. Zastupitelstvo se z jedné
třetiny obměnilo a já přeji nováčkům pevné

Michal Boudný
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koupit mikroporty a Lukášek pojede na rehabilitační
pobyt.

Cyklostezku do Hodějic oficiálně otevřel také
mnohonásobný mistr republiky v maratonu na hor-
ských kolech Pavel Boudný. Na startu se představilo
také více než padesát majitelů historických kol a dře-
věných drezín. Spolu s Ivanem Křivánkem, mistrem
světa v jízdě na dřevěné drezíně a slavkovského pa-
triota, byli ozdobou pelotonu. „Děkuji všem, kteří
se dnešního odpoledne zúčastnili a oslavili s námi
první slavkovskou cyklostezku, ale zejména všem,
kteří svým pohybem pomohli i ostatním,“ zhodnotil
starosta Michal Boudný. vs

Novou cyklostezku pokřtily stovky cyklistů
Historická i současná kola startovala za výstřelu

napoleonských vojáků v pátek 28. září pod slav-
kovským sluncem po asfaltu nové cyklostezky.
Podzimní odpoledne zpříjemnily vystoupení Glit-
ter stars, zpěvačky ze základní umělecké školy
i kapela Rain. Starostové z dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví předali diplomy i hod-
notné ceny v tombole 213 cyklistům, kteří na kole
navštívili všech 27 obcí tohoto mikroregionu.
Návštěvníci akce také pomohli slavkovkým diva-
delníkům nebo rodině Lukáška Pospíšila. Na oran-
žových kolech Nadace ČEZ vyšlapali každému
přes padesát tisíc, díky kterým si ochotníci můžou

Nová cyklostezka
byla otevřena

Otevření cyklostezky  • Foto: B. Maleček
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Nová cyklostezka byla otevřena

Slavkovští účastníci akce Za poznáním regionu • Foto: J. Sláma
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(Dokončení ze str. 1) V den české státnosti, na svatého Václava,
došlo k slavnostnímu otevření cyklostezky,
kterému přihlížela více než tisícovka natěše-
ných cyklistů. Lepší počasí a program jsme si
nemohli přát. O to více mi přijde nepochopi-
telné, že po čtrnácti dnech provozu se někdo
rozhodl zredukovat počet laviček za mostem
u kolejí ze dvou na jednu! Jsme opravdu národ

zlodějů, jak nás v zahraničí mnozí vidí?
Opravdu musí být v Česku vše přišroubované,
zamknuté či pod dohledem? Nerozumím tomu,
opravdu ne! Doufám, že novému majiteli bude
lavička sloužit k odpočinku, protože odtáhnout
betonové prefabrikáty dalo jistě velkou dřinu!

Rovněž jste si mohli povšimnout umístění
elektronické úřední desky vedle radnice na

nervy, hodně sil. Zastupitelům, kteří již budou
dění ve městě pozorovat jako řadoví občané,
patří velké poděkování za jejich čas a práci pro
město.

Volby, nevolby – život ve městě a práce na
radnici se nezastavily. Dovolte mi informovat
vás o událostech, které již proběhly nebo se
připravují. S měsíčním zpožděním bylo po
rekonstrukci kanalizace otevřeno Mali-
novského náměstí. Zářijová uzavírka
zkomplikovala školákům příjezd k budově
a byla způsobena výrobou atypické šachty
na míru, která se odlévala přímo v jámě.
Důvodem byla záchrana statných kaštanů
v křižovatce s ulicí Jiráskova, které by
jinak musely k zemi. Bohužel se nám ne-
podařilo celý úsek zabalit do nového po-
vrchu, protože podloží na Malinovského
náměstí nesplňuje normu únosnosti zemní
pláně. Jelikož tento úsek využívají auto-
busy a hasičské vozy, je třeba rekonstrukci
provést pořádně! Nyní se připravuje pro-
jekt na kompletní rekonstrukci s kompletní
výměnou podloží. A když už jsme u silnic
– konečně se nám podařilo dohodnout s Ředi-
telstvím silnic a dálnic urgentní opravu kritic-
kých míst na trase objížďky při letních
opravách obchvatu, která sužovala naše město! 

V těchto dnech rovněž probíhá rekonstrukce
chodníku v ulicích Zámecká a Kollárova. Rádi
bychom v nejbližší době pokračovali s opravou
dalšího úseku v Tyršově ulici. 

místě bývalé telefonní budky. Po zveřejnění
této akce na městském facebooku jsem s ote-
vřenými ústy sledoval diskuzi a připadal si jak
ve slavných Zvonokosech, když přivezli veřej-
nou toaletu…, ale již jsem si zvykl, že disku-
téři se věnují jinému tématu, než tomu
uveřejněnému. Tato tabule bude doplňovat kla-
sické vývěsní desky a občan či turista na ní

najde kalendárium, menu restaurací, od-
kazy na úřad a důležitá telefonní čísla,
elektronickou objednávku na úřad a stav
žádosti a jiné.

Abychom stále jen nespílali, dovolte
mi, vážení občané a hosté, pozvat vás na
slavnostní odhalení památníku obětem
válek a oslavu sto let republiky. Založení
Československa a ukončení druhé svě-
tové války jsou alespoň pro mě dvě nej-
důležitější data dvacátého století. Město
má vůči padlým a nezvěstným v obou
válečných konfliktech velký dluh! Jsem
tomu velmi rád a hrdý, že můžeme od-
halit památník se jmény všech Slavko-
váků a nenechat tak jejich jména
v zapomnění. Po slavnostní ceremonii

bude následovat dětmi tolik vytoužený lampi-
onový průvod, videomapping promítaný na
radnici zakončený ohňostrojem ve státních
barvách. Rovněž bude v průčelí kostela verni-
sáž děl žáků ZUŠ Františka France zaměřená
právě na vznik ČSR, ale již nebudu prozrazo-
vat a těším se na vaši účast.

Michal Boudný, starosta

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech
(které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy
dle ČSN EN 303-5), za nový ekologický kotel
(kotel ne biomasu, kombinované kotle na uhlí
a biomasu, plynové kondenzační kotle či te-
pelné čerpadlo), dále na novou nebo zrekon-
struovanou otopnou soustavu, úpravy
spalinových cest a další, lze žádat elektronicky
až do 31. 3. 2019.

Pro zvýhodněné obce, tj. Hodějice, Křeno-
vice a Slavkov u Brna, platí navýšení částky
dotace o 7500 Kč. Dotace je zajištěna Minis-

terstvem životního prostředí z operačního pro-
gramu Životní prostředí. Další bonus až ve výši
40 000 Kč je možný při současném podání žá-
dosti o dotaci z programu Nová zelená úspo-
rám. Od roku 2022 budou moci být v provozu
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují mini-
málně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná
o kotle s datem výroby po roce 2000). Při po-
rušení tohoto zákazu hrozí pokuta až
50 000 Kč.

Informovat se můžete na Krajském úřadě Ji-
homoravského kraje, který přijímá žádosti i po-
může s vyplněním.

Dotace na nový úsporný kotel – výzva prodloužena!

Ve vstupních prostorách budovy Městského
úřadu Slavkov u Brna, Palackého náměstí 260
máme umístěny různé nádoby pro třídění od-
padů. Mimo jiné jsou zde i 2 nádoby, tzv. Ma-
xituby od společnosti Ecobat pro odkládání
přenosných baterií. Vše mohou využívat jak za-
městnanci úřadu, tak i občané, kteří si do bu-
dovy přicházejí vyřídit své záležitosti.

Tentokrát pominu nepatřičný odpad v někte-
rých nádobách či stálou nevědomost, co je
vlastně úsporná žárovka. Neuvěřitelné je,
s jakým úmyslem kdo přišel do budovy úřadu
ve volební dny. Ještě v pátek 5. října byly oba
Maxituby téměř plné, přichystány k vývozu
společností Ecobat, která zajišťuje recyklaci ba-
terií. Jaké však bylo překvapení, když v pondělí

Dozvuky 1. volebního kola
ráno zůstal na místě plný pouze jeden a druhý
zel prázdnotou, No, aby se neřeklo, cca 10 kou-
sků baterií na dně lupič(i) zanechal(i) – mys-
lím, že pro jednoho to bylo asi těžší.

Tak si říkám, k čemu je také „volební boj“
dobrý… O životní prostředí tentokrát obavy
nemám, ale ta morálka opět jaksi dostává na
frak. S. Kubešová, odd. ŽP

Kontakty na projektové manažerky:
Ing. Tereza Rosypalová, tel.: 541 651 371,

e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Jana Skácelová, tel.: 541 651 407,

e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz 
Ing. Anna Gelová, tel.: 541 651 231, e-mail:

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
Bc. Kateřina Fafílková, tel.: 541 651 425, 

e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 
Ing. Silvie Huberová, tel.: 541 651 412, 

e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz 
Informace: www.kr-jihomoravsky.cz – kotlí-

kové dotace. S. Kubešová, odd. životního prostředí

DOTYK II nabízí tyto sociální služby:
• Bezplatnou službu dětem do 7 let věku

a jejich rodinám
• Jezdíme za Vámi domů po celém Jihomo-

ravském kraji
• Speciálně pedagogické přístupy pro hru,

komunikaci a sociální začleňování usku -

tečňujeme přímo ve Vašem domácím pro-
středí

• Zaměřujeme se na podporu celé rodiny
• Respektujeme, že právě rodiče mají nej-

významnější vliv na vývoj svého dítěte
• Podporu dítěte a rodiny připravujeme in-

dividuálně podle Vašich potřeb, možností

Raná péče pro děti s poruchami autistického spektra
a schopností s plným respektem k Vašim ná-
zorům a přáním.

Snažíme se být Vám co nejvíce užiteční a ro-
zumět Vašemu dítěti i Vám. Odborné nácviky
děláme přímo u Vás a zdarma.

Kontakt: www.dotyk2.cz, tel. 773 098 779,
rana.pece@dotyk2.cz

Stoleté Československo

Otevření nové cyklostezky • Foto: J. Sláma



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU4 10/2018

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

145. schůze RM – 24. 9. 2018

146. schůze RM – 26. 9. 2018
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku:

„Pořízení čelního kolového kloubového nakladače pro
TSMS“, dle předložené zadávací dokumentace.

148. schůze RM – 10. 10. 2018
1. RM bere předloženou informaci na vědomí (Výběr

dodavatele – nákup nakladače TSMS). 

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

2. RM schvaluje uzavření předložených smluv o budoucí
smlouvě o zřízení věcných břemen s Gas Net, s.r.o., sídlem
Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jejíž
předmětem jsou pozemky parc. č. 448, 446, 287/1, 320/3,
319,  231, 2212/1, 2212/3, 2056/1, vše v k. ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města.

3. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilso-
nova 7, 695 05 Hodonín, IČ: 44990260 k propagačním
účelům na  Palackého náměstí dne 8.10.2018 před
domem č. p. 77.

4. RM doporučuje ZM schválit schválit uzavření smlouvy
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci
výstavby projektu: "Dům pro seniory - Slavkov - Zlatá
Hora" se společností  STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA
s.r.o. , se sídlem Tomáškova 21, Brno PSČ 615 00, IČ: 023
58 14, dle předloženého návrhu.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozem-
cích parc. č. 1805/1 a 3789 v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu "By-
tový dům ul. Slovanská, Slavkov u Brna" na pozemcích
parc. č. 1807, 1808, 1809/3, 1810 a 1811 v k.ú. Slavkov
u Brna se společností MCG DEV Slavkov, a.s., Lidická
2030/20, 602 00 Brno, IČO: 06404219.

6. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci
„Oprava chodníků ulic Zámecká a Kollárova“, byla nejvý-
hodnější nabídka předložena uchazečem VIVO CONNEC-
TION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO
26900696.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
"Oprava chodníků ulic Zámecká a Kollárova" se společ-
ností VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7,
664 51 Šlapanice, IČO 26900696 v předloženém znění. 

8. RM ruší své usnesení ze 108. schůze rady města při-
jaté pod bodem 2353/108/RM/2017.

9. RM schvaluje standardy svítidel veřejného osvětlení
v předloženém znění.

10. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 1, Litavská 1488, Slavkov u Brna a sou-
visející smlouvy o zápůjčce, z pana Jiřího Slezáka, pana
Jaromíra Slezáka a pana Oswalda Hoffingera na Ing. Ja-
roslava Havrdu a paní Danu Havrdovou, oba trvale bytem.
V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1, Litavská 1488,
Slavkov u Brna, s Ing. Jaroslavem Havrdou a paní Danou
Havrdovou s účinností od 01.10.2018.

11. RM schvaluje přednostní pronajmutí bytu v Domě
s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna, paní
Martě Kovářové v souladu s článkem 10, odst. 7 Pravidel
pro pronájmy obecních bytů ze dne 5.2.2015.RM schva-
luje zahájení veřejné zakázky na stavební práce, při kte-
rých bude provedena rekonstrukce chodníků na ulicích
Zámecká a Kollárova, dle předložených návrhů zadávacích
podmínek soutěže.

12. RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo "Rekonstrukce střechy SC Bonaparte č.p.126" se
společností Tvrdý, spol. s r.o., Lovčice 297, Lovčice u Kyjova
696 39, IČ:26956071

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor - poliklinika 35/324 s paní
Alenou Pospíšilovou, trvale bytem, IČ: 47413735, v před-
loženém znění.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy Pa-
lackého náměstí 123, Slavkov u Brna, s paní Karin
Čechovou, Snovídky 139, Nesovice, PSČ 683 33, v souladu
se zveřejněným záměrem.

15. RM schvaluje uzavření přiložené Smlouvy o poskyt-
nutí Technického zařízení a instalace Systému určeného
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů pro
pracoviště registru řidičů, s CENDIS, s. p., se sídlem Nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391. 

16. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města na
částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to obdarovaným, kteří jsou uvedeni v seznamu,
jenž je přílohou tohoto usnesení. 

17. RM souhlasí se zachováním tří pracovních míst ad-
ministrativy úsekového měření rychlosti a zpracování pře-

stupků oddělení DSA, zřízených usnesením
2171/97/RM/2017/II a bere na vědomí jejich obsazení za-
městnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou.

18. RM schvaluje prodloužení pracovního poměru
Ing. Jany Mackrlové, založeného jmenováním do funkce
vedoucí finančního odboru, na dobu určitou do doby skon-
čení neplaceného volna, pracovní neschopnosti, mateřské
dovolené a bezprostředně navazující dovolené či rodičov-
ské dovolené Bc. Kláry Vránové anebo Ing. Simony Vaň-
kové (pracovní poměr skončí návratem kterékoli z nich do
zaměstnání), nejdéle však do 31.12.2021.

19. RM bere na vědomí zprávu o nákladech spojených
s uzavřením Napoleonské expozice a s prodloužením doby
udržitelnosti s ní spojeného dotačního projektu. 

20. RM schvaluje zajištění možnosti vystoupení sboru
Collegium musicale bonum při reciproční akci dne 25. 11.
2018 ve Slavkově u Opavy.

21. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připra-
venosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok
2018/2019.

22. RM schvaluje ZUŠ Fr. France - připravenost na školní
rok 2018/2019

23. RM bere na vědomí Zprávu o připravenosti DDM
Slavkov u Brna na školní rok 2018/2019 v předloženém
znění. 

24. RM bere na bědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky dle výběrového řízení ze dne 19. září 2018 (ZS-A).

25. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 Zámku Slav-
kov-Austerlitz, příspěvková organizace.

26. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 Zámku Slav-
kov-Austerlitz, příspěvková organizace.

27. RM schvaluje vyřazení movitého majetku TSMS dle
přílohy – „Návrh na vyřazení movitého majetku“.

28. RM souhlasí s výše uvedenými změnami v rozpočtu
TSMS, dle rozpočtového opatření č. 13/2018.

1. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.
č. 2056/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
4 m2 dle přiloženého návrhu geometrického plánu z vlast-
nictví města do vlastnictví pana Františka Kreizla, za kupní
cenu ve výši 1390 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem
č. 3921-666-2018. Náklady související s převodem nemovi-
tosti (vypracování znaleckého posudku, geometrického
plánu a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

2. RM bere na vědomí předložený zápis č. 27/2018 z ko-
mise pro životní prostředí včetně příloh.

3. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 27.
5. 2005, která byla uzavřena s Ing. Radomilem Přibilíkem,
IČ: 67009565, v souladu s článkem IV., odst. 3.

4. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor jako sklad v budově Společenského centra Bona-
parte, Palackého náměstí 126, Slavkov u Brna, o výměře
201,20 m2, dříve užívaných jako restaurace „Josefína“ za
symbolické nájemné 1 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

5. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání v suterénu administrativní budovy
na Koláčkově náměstí 727, Slavkov u Brna. Jedná se
o místnost č. 003 o výměře 10,70 m2 a místnost č. 004
o výměře 22,20 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 1000
Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy polikli-
niky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 16,25 m2,

s paní Lenkou Juřečkovou, IČ: 05641233. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a úpravě
vzájemných vztahů mezi městem, Technickými službami
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Čs. ar-
mády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 a SK
Slavkov u Brna, spolek, se sídlem Čs. armády 943, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 42660467, v přeloženém znění. 

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a úpravě
vzájemných vztahů mezi městem, Technickými službami
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Česko-
slovenské armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70890471 a Atletikou Slavkov u Brna z. s., se sídlem Ko-
menského náměstí 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
03966615, v přeloženém znění. 

9. RM schvaluje uzavření vzájemné dohody s TJ Sokol
Slavkov u Brna, IČ: 42660271, se sídlem Husova 7, 684 01
Slavkov u Brna, o zrušení věcných břemen chůze a jízdy vzta-
hujících se k pozemkům parc.č. 1089/9 a 1089/1, oba v k. ú.
Slavkov u Brna, zřízených ve prospěch TJ Sokol Slavkov
u Brna jako oprávněné, a to v souladu s předloženou důvo-
dovou zprávou. Správní poplatek za podání návrhu na
výmaz věcných břemen z katastru nemovitostí uhradí město. 

10. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pro-
stor zámecké restaurace o celkové výměře 231,3 m2 dle
přiloženého plánku. Nájem bude uzavřen na dobu určitou
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 

11. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pro-
stor pro restaurační zahrádku na nádvoří zámku o celkové

147. schůze RM – 8. 10. 2018
výměře 135 m2 dle přiloženého plánku. Nájem bude uza-
vřen na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

12. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování
finanční částky 10 000 Kč se společností TAXPOINT s.r.o.,
IČ: 25545094, se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616
00 Brno, jako dárcem a městem jako obdarovaným.  

13. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování
finanční částky 20 000 Kč se společností AQE advisors, a.s. IČ
26954770, se sídlem tř. Kapitána Jaroše 1944/31, Černá Pole,
602 00 Brno, jako dárcem a městem jako obdarovaným.

14. RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace Mu-
zejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s., Solniční ulice
240/12, 602 00 Brno-město, IČ: 00462152.

15. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, při-
jetí finančních darů v celkové výši 20.000,-Kč dle předlo-
žené zprávy.

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

17. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vy-
řazení majetku ve správě dle předložené zprávy.
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NON-STOP pomoc v krizových situacích
(pády, zranění)

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová
péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seni-
orům a osobám se zdravotním postižením,
u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevol-
nosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak zá-
visí na rychlém zajištění pomoci. 

Princip služby spočívá v tom, že klient má
stále u sebe (na ruce) malé elektronické zaří-
zení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se
ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situ-
ace zvolí postup a formu zajišťované pomoci.
Profesionálně proškolený asistent je s klientem
v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení
celé situace. 

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit
na nestandardní situace (náhlý pád či déle trva-
jící nehybnost) i když klient nestihne aktivovat
tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM)
místo v jakém se klient nachází. Asistent
i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje
stav klienta. 

Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se
mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci
v domácím i venkovním prostředí. Uživatel tím
získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat
ve svých aktivitách a oblíbených činnostech
kvůli obavám z nečekaných problémů. 

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non- stop linka po-

moci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzko-

Anděl na drátě – pomoc v krizových situacích
stných a tísnivých pocitech) a poradna pro se-
niory (pomoc a rada před podvodnými prakti-
kami podomních a telefonních prodejců,
pomoc při řešení problémů v domácnosti). 

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních
plateb za SIM kartu

Další přidanou hodnotou je možnost přijímat
hovory na zařízení od rodiny a přátel ale hlavně
vlastní, neomezené volání ze zařízení (odchozí
hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých
států EU (vše v ceně služby). Klient tak nepotře-
buje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM karty. 

Cena služby je 380 Kč měsíčně. Jednorázová
cena za zařízení (hodinky nebo přívěšek) je
2580 Kč. Službu můžete poskytnou i formou
dárkového poukazu. vs

Slavkov se dočká další zrekonstruované
ulice. Od pondělí 22. října se technika objeví
v Nádražní ulici, v úseku od křižovatky do Síd-
liště Nádražní po hotel Florian. Obyvatelé síd-
liště tak po dobu rekonstrukce, tedy cca tři
měsíce, nebudou moci odbočit z ulice Ná-
dražní. Vjezd bude pouze z Československé ar-
mády. Uvnitř sídliště tak nebudou dočasně
ulice jednosměrné a v exponovaných místech
bude omezeno parkování značkami zákaz za-
stavení. 

Opravami budou dotčeni i majitelé přile-
hlých garáží. Stavební práce však budou zor-
ganizovány tak, aby vjezd do garáží byl po

většinu času umožněn. O případné krátkodobé
uzavírce budou majitelé informováni na infor-
mačním panelu s předstihem.

Ulice Nádražní se dočká nového povrchu,
odvodnění a dalších úprav. Vznikne také sedm
parkovacích míst. Kvůli úpravám bude nutné
vykácet také několik stromů. Podél parkova-
cích stání však bude zajištěna náhradní vý-
sadba. Rekonstrukce začne v pondělí 22. října
2018 a hotová by měla být do tří měsíců v zá-
vislosti na vývoji počasí. 

Stavební práce zajišťuje společnost Swietel-
sky stavební, s.r.o. Investorem je Město Slav-
kov u Brna. vs

Nádražní ulice se začne rekonstruovat

Nevyhovující elektroinstalace a špatný tech-
nický stav budovy kina Jas. To jsou důvody,
které vedly k dočasnému přemístění „kina“ do
velkého sálu Společenského centra Bonaparte.
Statici a autorizovaní specialisté po zevrubné
kontrole označili budovu již jako dosluhující
s nutností nákladných oprav. Podle jejich od-
hadů by nutná rekonstrukce stála cca. 15 až 20
milionů korun. Na pokraji životnosti je původní
střecha, degraduje hydroizolace a zatéká tak do
zdiva. Technicky již nevyhovují ani elektroro-
zvody a osvětlení, které si vyžadují kompletní
výměnu. Další miliony by si pak vyžádala i in-
vestice do lepší technologie pro promítání nebo
například výměna starých sedaček.

„Záleží nám na tom, aby se ve Slavkově i na-
dále promítaly filmy. Bohužel to však již není
možné v této budově, která bez milionových in-
vestic bude i nadále chátrat. Už nyní jsme
svědky přirozeného úbytku diváků a bez mo-
dernizace je předpoklad, že návštěvnost bude
ještě více klesat. Provoz kina se tak i nadále bez
výrazné dotace města neobejde. Nejdražší je
samozřejmě vytápění, které by nás s nastávající
zimou opět neminulo. Díky přemístění do spo-
lečenského domu tuto položku ušetříme. A není

to málo – v posledních letech jsme dopláceli
z městské pokladny půl milionu korun ročně,“
uvedl starosta Michal Boudný.

Proč se přestalo promítat v kině Jas?
Podle něj by proto město mělo podpořit kva-

litní promítání v budově, která bude využívaná
i pro další účely. Sál ve Společenském centru
Bonaparte je v tuto chvíli vybavený velkoploš-
ným mobilním plátnem a kvalitním zvukem. 

„Tato varianta zajistí, abychom udrželi mož-
nost promítání ve Slavkově pro dospělé i nej-
menší diváky. O tom, že je o něj zájem svědčí
i fakt, že při prvním promítání nedělního dět-
ského představení ve společenském domě byl
sál téměř zaplněný,“ dodal Michal Boudný.
Podle něj by měl projekt na rekonstrukci Spo-
lečenského domu Bonaparte počítat i s vybave-
ním sálu pro moderní promítání. O osudu
budovy kina Jas budou jednat zastupitelé. vs

Úřední deska, adresář kontaktů, kalendář
akcí, ordinační doby lékařů, předprodej vstu-
penek nebo i týdenní obědové menu. Jednodu-
chá rezervace na přepážkách úřadu nebo
registrace do mobilního rozhlasu. 

Nejen to můžete brzy nalézt v nově instalo-
vané elektronické úřední desce na Palackého
náměstí, vedle budovy radnice č. 65. Dotykový
infopanel pomůže k rychlejší a jednoduší infor-
movanosti nejen obyvatel města, ale i turistům. 

Jedná se o dotykové zařízení, přes které je
možné přistupovat nejen k úřední desce a na

webové stránky města a dalších organizací, ale
současně jsou zde k dispozici informace o po-
časí, času, jmeninách, atd. Ovládání je doty-
kové a zcela intuitivní. Pro invalidní občany
(vozíčkáře) je deska vybavena symbolem, po
jehož stisknutí dojde k přeskupení obrazovky
tak, aby i člověk sedící na invalidním vozíku
byl schopen zařízení ovládat. Přístroj má
vlastní klimatizaci, která zajišťuje jeho stálou
teplotu a především v letním období tak chrání
před jeho přehřátím. Je v provedení „antivan-
dal“. vs

Elektronická úřední deska zpřístupní
i další praktické informace

Vyhlášení ankety
Sportovec roku 2018

Komise pro sport a volný čas vyhlašuje an-
ketu Sportovec roku 2018 v kategoriích:

• Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–
15 let, 15–18 let.

• Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
• Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
• Sportovní počin roku (tím se rozumí spor-

tovní akce nebo mimořádný sportovní výkon
nespadající pod ostatní kategorie ankety)

• Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna

• Vedoucí mládeže
• Sportovec s handicapem
• Sportovní osobnost roku
Nominace (včetně odůvodnění a seznamu

dosažených úspěchů) bude komise přijímat
prostřednictvím formuláře na webových strán-
kách města (www.slavkov.cz) do 3. 12. 2018.
Vítězové budou automaticky nominovaní do
ankety Sportovec JMK. vs

Praskliny na budově kina • Foto: V. Slámová
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dovali Petr Kostík (944) a Renáta Macharová
(821).

Volební účast byla ve Slavkově 52,71 %, tedy
vyšší než byl republikový průměr (47,34 %).
Volit mohlo 5215 občanů, k urnám dorazilo
2749 z nich. Odevzdali tak celkem 38 302 hlasů.

Složení zastupitelstva pro volební období
2018–2022
Michal Boudný (ČSSD)
Petr Kostík (ČSSD)
Renáta Macharová (ČSSD)
Vendula Andrlová (ČSSD)
Jana Bangová (ČSSD)
Ivan Charvát (ODS)
Dušan Jakoubek (ODS)
Veronika Brázdilová (ODS)

Volby ve Slavkově vyhrála ČSSD. Získala pět mandátů
Hynek Charvat (KDU-ČSL)
Marie Jedličková (KDU-ČSL)
Vladimír Soukop (Hnutí Nestraníci)
Přemysl Jeřábek (Hnutí Nestraníci)
Dagmar Živníčková (ANO 2011)
Petr Jeřábek (Starostové a nezávislí)
Libor Eliáš (TOP 09)

Výsledky voleb
1. Česká strana sociálně demokratická

5 zastupitelů, 10663 hlasů (27,84 %)
2. Občanská demokratická strana

3 zastupitelé, 6217 hlasů (16,23 %)
3. Křesťanská a demokratická unie – Česko-

slovenská strana lidová
2 zastupitelé, 5417 hlasů (14,14 %)

4. Nestraníci
2 zastupitelé, 4549 hlasů (11,88 %)

5. ANO 2011
1 zastupitelka, 3239 hlasů (8,46 %)

6. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1 zastupitel, 2804 hlasů (7,32 %)

7. TOP 09
1 zastupitel, 2440 hlasů (6,37 %)

Nezvolené strany
Komunistická strana Čech a Moravy
1760 hlasů (4,60 %)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Oka-
mura (SPD)
1213 hlasů (3,17 %). vs

Slavkov u Brna již zná patnáct jmen lidí,
kteří usednou na další čtyři roky do křesel za-
stupitelů. Oproti předchozímu období posílila
ČSSD – získala o jeden mandát více, než měla
v předchozím období – tedy 5 křesel s podpo-
rou 10 663 hlasů, což představuje téměř 28
procent voličů.

Jedno křeslo navíc získala také ODS, která
získala 6217 hlasů (16,23 %). Její program teď
můžou prosazovat tři zastupitelé – spolu s Iva-
nem Charvátem a Dušanem Jakoubkem byla
zvolena také Veronika Brázdilová. Naopak
o křeslo méně získala KDU-ČSL, kterou
budou reprezentovat Marie Jedličková a Hynek
Charvat. Barvy Hnutí Nestraníci budou opět
reprezentovat dva zastupitelé –Vladimír Sou-
kop spolu s Přemyslem Jeřábkem.

Méně hlasů, než před čtyřmi lety, získalo
také hnutí ANO 2011, které bude zastupovat
Dagmar Živníčková. Jedno křeslo obhájila také
TOP 09, kterou bude reprezentovat Libor
Eliáš. Nováčkem zastupitelstva se stalo hnutí
Starostové a nezávislí, kteří s podporou 2804
hlasů získali jeden mandát. Vykonávat jej bude
Petr Jeřábek.

V zastupitelstvu již nebude zastoupena Ko-
munistická strana Čech a Moravy. Zvolena ne-
byla ani Svoboda a přímá demokracie – Tomio
Okamura (SPD).

Nejvíc preferenčních hlasů získal stávající
starosta Michal Boudný (1 186 hlasů), násle-

Technické služby oznamují občanům, že
podzimní svoz hnědých nádob na biologicky
rozložitelný odpad bude ukončen ve 45. týdnu
od pondělí 5. 11. do středy 7. 11. 2018. I když
má nádoba certifikaci na celoroční venkovní
uskladnění, následným posezónním ošetřením

a zazimováním značně prodloužíte její život-
nost. V souvislosti s dotačním programem EU
jsme v roce 2018 pořídili dalších 500 kusů
těchto nádob a do současnosti jich bylo zdarma
vydáno do bezplatné zápůjčky 380 kusů. Ve
Slavkově u Brna využívá služby svozu a likvi-

dace BRO zdarma cel-
kem 680 domácností.
Pro další zájemce je
do vyčerpání zásob
k dispozici ještě 120
nádob. Velkoobje-
mové otevřené kontej-
nery rozmístěné po
městě budou na zimu
staženy z provozu
v závislosti na chara-
kteru vyvíjejícího se
podzimního počasí do
prvních přímrazků. 

Ukončení svozu biologicky rozložitelného odpadu
Co se týče výdeje kompostérů, jejichž poří-

zení taktéž z dotací EU zabezpečoval DSO
Ždánický les a Politaví, bylo z řad našich spo-
luobčanů odebráno celkem 468 sestav. Zbytek
z celkového počtu pěti set byl převezen do ji-
ných obcí, a možnost bezplatného pořízení již
není možná.

V této době, kdy ekologové a široká veřej-
nost doslova bijí na poplach, musíme zodpo-
vědněji nakládat s veškerými odpady a jejich
tříděním s následnou recyklací v co nejmenší
míře zatěžovat životní prostředí. Zpracovaný
biologický odpad nám příroda velkoryse vrátí
zpět v různých podobách – čistý vzduch k dý-
chání, kvalitní voda v přírodních zdrojích
a úrodná půda. Je to hlavně o nás a na nás, na
lidech, jak se k tomu společně postavíme. Je
smutné, že někteří to bohužel stále ještě nechá-
pou, o čemž svědčí přiložená fotografie.

Petr Zvonek, TSMS 

Volební komise v budově radnice • Foto: V. Slámová Volební komise v DPS • Foto: B. Maleček

Papír a plasty do bioodpadu nepatří • Foto: P. Zvonek
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Následovat bude vítání ruského a rakou-
ského panovníka na nádvoří zámku. Multime-
diální podívanou letos doplní promítání
prvních dvou dílů krátkometrážních filmů
z cyklu Moravské elegie. Příběh Jana Ne-
pomuka Prokeše tak budou diváci sledovat
jak na promítacím plátně, tak i při bitev-
ních ukázkách. Mezi vojáky se pak bude
pohybovat i filmový hrdina osobně.

Letos se návštěvníci opět mohou podívat na
ojedinělé oživené prohlídky nočního zámku,
kde mohou zažít atmosféru podobnou té,
jakou zažívalo panstvo v roce 1805. Chybět
nebude ani dobový empírový bál.

Od sobotního rána pak na Palackého ná-
městí bude stát řemeslný jarmark, přijíždět
budou vojáci, řemeslníci, měšťané i šlechta. 

U historické radnice pak bude probíhat vo-
jensko-historický program, v zámeckém parku
bude ukázka ležení. 

Zámecký park se také stane svědkem hned
dvou bitevních střetů. Od 12 hodin stovky vo-
jáků obsadí spodní parter. Podobná podívaná,
avšak zahalená do tmy a prosvětlená světel-
nými a pyrotechnickými efekty, se pak ode-
hraje od 20 hodin. Unikátní bitevní ukázce se
závěrečnými ohňostrojem bude předcházet
také defilé vojáků. 

Program ve Slavkově u Brna bude mít
i piet ní rozměr. Po celý den bude otevřený
chrám Vzkříšení Páně a ve 13 hodin se usku-
teční mše za padlé. 

Pořadatelem je město Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov – Austerlitz. Akce se koná
za podpory Jihomoravského kraje. Hlavním
mediálním partnerem vzpomínkových a piet-

Slavkov si opět připomene atmosféru bitvy tří císařů
ních akcí Bitva u Slavkova 1805 je Česká te-
levize. vs

Program Tenkrát ve Slavkově bude provázet
příběh dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše.
Slavkov si připomene atmosféru roku 1805
v pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince.

Jak prožívali napoleonské tažení Evropou
řadoví vojáci? Jak se dotkla vojenská služba
nejen jich samotných, ale jejich rodin a blíz-
kých? Na tyto otázky odpoví dvoudenní pro-
gram Tenkrát ve Slavkově, který bude letos
vyprávět příběh rakouského dělostřelce z jižní
Moravy Jana Nepomuka Prokeše. Jeho osud
přiblíží krátkometrážní filmy promítané na ná-
dvoří zámku i sobotní bitevní ukázky. Letos se
uskuteční hned dvě – v sobotu ve 12 a v 20
hodin. Unikátní noční vřavu doplní pyrotech-
nické efekty a závěrečný ohňostroj.  

Program ve Slavkově u Brna bude startovat
už ve čtvrtek 29. listopadu mší za oběti bitvy
v chrámu Vzkříšení Páně a následným koncer-
tem houslového virtuosa Václava Hudečka
v Historickém sále zámku. Pořadatelem je
Sdružení Mohyla míru – Austerlitz, které tento
jedinečný zážitek zpřístupňuje posluchačům
zdarma.

Také páteční program bude zahájen hudbou.
V zámecké kapli se od 18 hodin představí
chorvatská skupina Klapa Sol z partnerského
města Pag. 

Skluzavka, tobogán, lanové prvky, houpačky,
prolézací tunel i pískoviště. Na stadionu vyrostlo
nové dětské hřiště. Prvky jsou určeny zejména
pro děti od tří do čtrnácti let. 

Zkrátka nepřišli ani teenageři. Stávající street
workoutové hřiště je rozšířeno o další sestavu,
jejíž součástí je žebřík, hrazda, ručkovadlo
a šikmá lavice. 

Dětské hřiště a workoutové prvky byly poří-
zeny díky podpoře ve výši 400 tisíc korun od
Nadace ČEZ. Program Oranžové hřiště po-
máhá obcím a městům financovat budování
a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť.
Celkem podpořila Nadace ČEZ vznik již 480
Oranžových hřišť v celé České republice část-
kou 347 milionu korun. vs

V areálu stadionu vyrostlo
nové dětské hřiště

Doprovodný program
ČTVRTEK 29. LISTOPADU
18.00 Mše za padlé oběti bitvy u Slavkova, chrám

Vzkříšení Páně
19.00 Václav Hudeček – koncert při příležitosti 213. vý-

ročí bitvy tří císařů, který tradičně pořádá Mo-
hyla míru – Austerlitz, obecně prospěšná
společnost. Vstup zdarma

PÁTEK 30. LISTOPADU
18.00 Koncert Klapa sol, vokální uskupení z partner-

ského města Pag, zámecká kaple
19.00–22.00 „Austerlitz, genius loci“: kostýmované prohlídky

zámku a empírový bál
Nádvoří zámku
19.00 Příjezd rakouského císaře a ruského cara

Lidová veselice
Premiéra filmů z cyklu Moravské elegie – příběh
Jana Nepomuka Prokeše 

SOBOTA 1. PROSINCE
9.00–22.00 Předvánoční jarmark – centrum města a ná-

dvoří zámku (do 19 hodin)
10.00 Zahájení s nástupem vojáků u radnice na Palac-

kého náměstí
10.00–16.00 „Tenkrát ve Slavkově“

komentované ukázky vojenského výcviku a bi-
tevních střetů – Palackého náměstí

10.00–16.00 Kostýmované napoleonské prohlídky zámku
12.00 Bitevní ukázka I. část – zámecký park
13.00 Mše za padlé – chrám Vzkříšení Páně
17.30 Předávání medailí zakladatelům tradice vzpo-

mínkových akcí – Historický sál zámku
19.30 Defilé vojáků městem – (Brněnská ulice – kostel

– zámecký park)
20.00 Bitevní ukázka – II. část a závěrečná multi-

mediální show s ohňostrojem – zámecký park
Doprovodný program:

9.00–21.00 otevřený chrám Vzkříšení Páně

Nové dětské hřiště • Foto: 3x J. Sláma
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Poklepání základního kamene 
V pondělí 1. října 2018 se ve Slavkově

u Brna uskutečnilo slavnostní poklepání zá-
kladního kamene nové hasičské stanice. Díky
výborné spolupráci s městem se podařilo za-
jistit vhodný pozemek, na kterém bude také
výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje. 

Výstavba nové stanice by měla být zahájena
do konce letošního roku. Ukončení plánujeme
na konec roku příštího. Cena stavby podle pro-
jektu se odhaduje na bezmála 35 milionů
korun. Financována bude ze státního rozpočtu.
Projekt, příjezdovou cestu, mostek a část oplo-
cení hradí město Slavkov u Brna. Město také

zajistilo pozemek na stavbu, který je vhodně
umístěn vzhledem k frekventovanému silnič-
nímu tahu I/50 a centru města. 

Nový areál se stane společným výjezdovým
centrem HZS a ZZS Jihomoravského kraje.
Původní hasičská stanice zůstane dobrovolným
hasičům, kteří ji dnes sdílejí společně s naší
jednotkou. 

Slavnostní akce se dnes účastnil generální
ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, který
ocenil vznik nové stanice a konstatoval, že do-
savadní prostory jednotky již nevyhovují sou-
časným podmínkám a poděkoval za přípravu
výstavby: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na tom, že tady dnes stojíme, ať už

Připravujeme výstavbu nové stanice ve Slavkově u Brna
to byl Jihomoravský kraj, ať už to bylo město
Slavkov a samozřejmě všem, kteří se zasloužili
o to, že to takto dopadlo.“

Kromě generálního ředitele dnes do Slav-
kova u Brna zavítali také jeho náměstci
brig. gen. Slavomír Bell a plk. Fratišek Vavera.
Akci navštívil místopředseda senátu Parla-
mentu ČR Ivo Bárek, náměstek jihomorav-
ského hejtmana Roman Hanák, starosta
Slavkova u Brna Michal Boudný a ředitel HZS
Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán.
Za hlavní složky IZS pozvání přijal ředitel ji-
homoravské policie plk. Leoš Tržil a ředitel ji-
homoravské záchranné služby Milan Klusák. 

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK 

Vítej, podzime
Na již tradiční výstavě ovoce a zeleniny jsme i tentokrát zavítali

s dětmi naší mateřské školy Zvídálek. Přivítali jsme podzim pro-
hlídkou nejlepších výpěstků zahrádkářů.

V tematickém bloku pro toto období se děti ve školce sezna-
mují s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny. Výstava byla proto
výborným učebním materiálem pro naše nejmenší. Byla plná
barev, vůní, krásných dekorací ze všeho, co nám příroda v tomto
krásném podzimním období nabízí.

Věříme, že i touto cestou můžeme děti více vést ke zdravému
stravování. Lesklá jablíčka, šťavnaté hrozny a další krásné tvary
a barvy různých druhů ovoce, provoní v tomto podzimním období
i naší mateřskou školku. Učitelky ze třídy Koťátek

Slavnostní poklepání základního kamene • Foto: archiv HZSSlavkovští hasiči • Foto: archiv HZS
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diváky do atmosféry vzniku Československa,
První republiky, druhé světové války i temných
padesátých let. Neopomene ani okupaci sovět-
skými vojsky v roce 1968, Sametovou revo-
luci, rozdělení republiky nebo vstup do
Evropské unie. Videomapingové efekty bude
doprovázet slovo Zdeňka Junáka. 

Po skončení show promítané na radnici od-
pálí pyrotechnici pod taktovkou Ivana Mar-
tínka ohňostroj s názvem Země stoleté lípy.
Světelná podívaná bude symbolizovat lípu, je-
jíchž pevné kořeny a mohutná koruna odolá-
vající vichrům a lijákům se stává symbolem
života českého národa. Jednotlivé obrazy s ná-
zvem Lípa, Vltava a Oslava života doprovodí
majestátní fanfáry ze Smetanovy opery Libuše,
z básně Vltava a Janáčkovy Sinfonietty.

Následovat bude koncert skupiny Výlet. Za-
jištěno bude také občerstvení a možnost opé-
kání špekáčků.

Slavkov si připomene vznik republiky
 odhalením památníku i videomappingem

Vzpomínání na oběti válek bude symbolicky
pokračovat i v pondělí 29. října, kdy do Slav-
kova dorazí delegace potomků židovských
obyvatel v doprovodu se zástupci Židovského
muzea v Praze a izraelské ambasády. Vedení
města předají ocenění, které vyzdvihuje dlou-
holetou snahu místních obyvatel o připomínání
(a nezapomínání) památky slavkovských Židů,
kteří se stali obětí genocidy. vs

Lampionový průvod, videomapping připo-
mínající významné historické události na rad-
nici i tematický ohňostroj. Nejen tak budou
vypadat oslavy 100. vzniku Československého
státu ve Slavkově u Brna. Oslavy vypuknou již
v sobotu slavnostním koncertem dechového
orchestru mladých z Němčic na Hanou a vy-
vrcholí v neděli 28. října.

Program bude zahájen odhalením památ-
níku vedle chrámu Vzkříšení Páně, na němž
budou vypískována jména 221 nepřeživších
slavkovských spoluobčanů. Hudební doprovod
pietního aktu bude v podání dětského sboru
Hlásek a smyčcového souboru ze Základní
umělecké školy Františka France.

Následovat bude lampionový průvod měs-
tem (ve spolupráci s Austerlitz Adventure),
který zakončí videomapping na budově rad-
nice a ohňostrojem.

Multimediální show promítaná na radnici
v osmi minutách připomene významné mil-
níky českých dějin. Unikátní efekty vtáhnou

Program oslav
Sobota 27. října
17.00 Společenské centrum Bonaparte

Dechový orchestr mladých, Němčice nad
Hanou 
Slavnostní koncert ke vzniku 100. výročí
vzniku samostatného státu

Neděle 28. října
16.00 Odhalení památníku obětem obou světo-

vých válek
17.00 Lampionový průvod městem

(ve spolupráci s Austerlitz Adventure, sraz
u kostela)

18.00 Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější
lampion

18.30 Videomapping na radnici s ohňostrojem
19.00 Koncert skupiny Výlet

Možnost opékání špekáčků (pro děti máme zajiš-
těny zdarma) a občerstvení zajištěno.

Hudební večer
Hudební večer žáků ZUŠ F. France se

koná ve středu 14. listopadu v 18 hod. v sále
ZUŠ. Srdečně zveme. jj

Pozvánka na setkání s občany
Město Slavkov u Brna Vás srdečně zve na

12. setkání s občany města ve středu 21. listo-
padu 2018 v 15 hodin v jídelně Integrované
střední školy Slavkov u Brna, Tyršova 129.

Program setkání:
• Zahájení
• Diskuze se zástupci města
• Seniorská obálka – představí Dana Žižkov-

ská z MPSV
• Městská policie informuje a radí v oblasti

ochrany zdraví a majetku   
• Informace o poskytovaných sociálních

službách ve městě
Setkání je určeno široké veřejnosti bez ome-

zení věku. Občerstvení a vstup zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Pan ředitel mě požádal o napsání článku do
Zpravodaje ohledně adaptačního kurzu pro
mou třídu 6.A. Co napsat? Snad jen, že proběhl
ve dnech od 3. do 5. října na chatě Mendelu
v Hrubém Jeseníku. Počasí nám přálo, takže
většina aktivit probíhala venku. Děti se řádně
vyvětraly a první věta následujícího pondělí
byla „paní učitelko vracíme se do Jeseníků“.
Ale to je asi hodně stručné.

Na hlavní zážitky se musíte zeptat dětí, za
mě to byla úžasná dovolená. Děti zdolaly

Bílou Opavu, každý den se ochotně účastnily
všech aktivit, které jsme spolu s animátorkami
vymyslely a všechno si náležitě užily. Pevně
věřím, že už všichni znají navzájem svá jména
a nesetkám se u nich s oblíbeným fenoménem
devátých ročníků, kdy navzájem svá jména ne-
znají. Budu doufat, že najdou snáze cestu
k vzájemnému respektu a toleranci a třeba se
nám podaří ještě spousta takových báječných
výletů.

Šárka Povolná, třídní učitelka úžasné 6.A

Adaptační kurz 6.A 2018

Vážení spoluobčané, ke 100. výročí vzniku
Československé republiky Vám předkládám
zápis, který je ve školní kronice. Tento zápis
pořídil pan Petr Tichavský, ředitel dívčí školy,
která sídlila v budově dnešní školy Komen-
ského. Zápis je uvedený přesně tak, jak byl na-
psán. Ve školním roce 1918/1919 byla ještě ve
školní budově vojenská nemocnice, která
ukončila svoji činnost v polovině školního
roku. Než však nemocnice opustila školní bu-
dovu, muselo se vyučovat celodenně a do-
konce se zkoušelo vyučovat chlapce a dívky
společně v jedné třídě. 

Dne 28. října – v pondělí – prohlásil národní
výbor československý manifestem svým samo-

statnost československého státu. Manifest zní
doslova takto:

Viz obrázek vpravo nad článkem.
A dále zápis pokračuje:
29/10 byl manifest ve všech novinách pro-

hlášen. Tak náhlý obrat nebyl očekáván; proto
všeobecné překvapení a všeobecná radost. Na
domech soukromých i budovách veřejných byly
vztyčeny červenobílé prapory a odznaky ra-
kouské vlády na budovách úředních a obrazy
císaře byly hned se svých míst odstraněny.
Židům, kteří ve městě na svých domech vztyčili
také oslavné prapory, představenstvo obce na-
kázalo je sundati. Před polednem pronesl před-
nosta zdejší železniční stanice k obecenstvu,
které toho dne až do noci slavnostně se pro-

Zápis ze školní kroniky k vyhlášení samostatnosti
československého státu

cházelo se schodků před obecní radnicí nadše-
nou vlasteneckou řeč. – Večer uspořádali „so-
koli“ lampionový průvod po městě. – Obecní
zastupitelstvo konalo den na to slavnostní
schůzi, při níž pronesl slavnostní řeč ředitel
zdej. měšť. školy chlap.*) p. Ludvík Fiala. –
V kostele bylo hned místo posud obvyklé „Za-
chovej nám“ zpívána národní hymna „Kde
domov můj“. Prapory vlály po celý týden na
domech. – V neděli na to, tábor lidu na ná-
městí.
Zapsal do kroniky Petr Tichavský, ředitel dívčí školy,

školní rok 1918/1919
Připravil pro Zpravodaj Vladimír Soukop, ředitel,

školní rok 2018/2019
*) měšťanská škola chlapecká

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 (964kg), IX.
A (954kg) a II. A (886kg), 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 ro-
dičů a přátel školy a posléze využit ve pro-
spěch 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

Sběr starého papíru
Třída 3. A – nejlepší sběrači • Foto: archiv školy

Třída 6. A v Jeseníkách • Foto: archiv školy



11SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10/2018

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

ZŠ Tyršova a B. Braun Omnia
Kromě dlouhodobé spolupráce s rehabilitač-

ním zařízením B. Braun Omnia Slavkov
u Brna v rámci projektu Rovná záda Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna v minulých le-
tech navázala spolupráci i se seniorským sta-
cionářem Domov s úsměvem. Tato spolupráce
je zaměřena především na mezigenerační kon-
takt mezi dětmi ze základní školy a senior-
skými obyvateli domova. V rámci této
spolupráce mají žáci sedmých ročníků ZŠ
v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět
práce – práce na pozemku možnost pěstovat
zeleninu na záhoncích v areálu B. Braun
Omnia. Při této činnosti se žáci školy setkávají
i s obyvateli domova.

V letošním školním roce navštívili sedmáci
seniory v jejich prostředí v úterý 9. října. Stalo
se tak i v souvislosti s projektem „72 hodin“,
jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně do-
kázali mnoho! Naučit je spolupracovat a víc
vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednot-
livých projektů také posílit vztahy v místních
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé
podněty pro smysluplné trávení volného času.
Plánujeme ale, že spolupráce se zařízením
Domov s úsměvem bude pokračovat nadále
i mimo tento projekt. H. Charvátová

Výstava ovoce a zeleniny
I letos se naši nejmladší žáci 1. a 2. ročníku

šli podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která
se každoročně v září koná ve Společenském
domě Bonaparte. K vidění byly opravdu ty nej-
lepší kousky z našich zahrádek. Při pohledu na
krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se
všem dětem sbíhaly sliny. Nejvíce však děti
zaujalo povídání o včelkách. Výstava se dětem
moc líbila a už se těší na příští rok. mo

Součástí předmětu literární výchova v naší
škole je také vlastní četba žáků. Na začátku
školního roku dostanou žáci seznam doporu-
čené četby, z něhož si vyberou nejméně tři
knihy, které během roku přečtou a napíší si
o nich zápis do čtenářského deníku. Snažíme se
tak děti vést k četbě a lásce ke knihám.

Knihy si žáci mohou půjčovat jednak přímo
ve škole v žákovské knihovně, jednak v Měst-
ské knihovně ve Slavkově nebo v obecních kni-
hovnách ve svých obcích. Protože mnoho žáků
do Slavkova dojíždí a v městské knihovně nikdy
nebyli, pořádáme pro naše šesťáky pravidelně
v září do knihovny exkurzi.

Přivítala nás paní knihovnice a vysvětlila nám,
jak knihovna funguje, jaká je výpůjční doba a které
knihy najdou v jednotlivých odděleních. Žáci si
pak mohli knihovnu sami prohlédnout a zjistili, že
se zde dá najít spousta zajímavého čtení. 

Naše velké díky patří paní knihovnici J. Ur-
bánkové za to, že nás vždy velmi ochotně při-
jme, věnuje se nám ve svém volném čase,
dětem poskytne velmi poučný a zajímavý vý-
klad a trpělivě odpovídá na všechny jejich do-
tazy. A ti, kdo do knihovny chodí pravidelně,
dobře vědí, že díky paní Urbánkové panuje
v naší knihovně vždy milá a pohodová atmo-
sféra, takže se tam všichni čtenáři těší. Pp

Návštěva Městské knihovny Slavkov

Ve čtvrtek 20. září navštívili žáci 4. třídy
dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Nejdříve se
v učebně věnovali teoretické přípravě, sezná-
mili se se správným vybavením jízdního kola,
s pravidly pro bezpečnou jízdu na kole a také
se základními pravidly silničního provozu.
Poté následovala praktická část. Děti se na ko-
lech vydaly na silnice dopravního hřiště, kde
se snažily jednotlivá pravidla zvládnutá teore-
ticky převést do praxe. Všichni si postupně vy-
zkoušeli bezpečné odbočování vpravo i vlevo,

zastavení u krajnice nebo třeba objíždění pře-
kážky.

Po celou dobu pobytu na dopravním hřišti
nám přálo počasí, k dobré náladě pak přispěl
i malý dárek od slavkovského MÚ, Odboru do-
pravy a silničního hospodářství, jenž se záro-
veň postaral i o finanční zajištění autobusové
dopravy dětí do Vyškova i zpět.

Již nyní se žáci mohou těšit na 31. květen
2019, kdy je naplánována druhá část výuky na
dopravním hřišti. Rp

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Praha je považována za jedno z nejkrásněj-
ších měst v Evropě. Historické centrum města
s jedinečným panoramatem Pražského hradu,
největšího hradního komplexu na světě, je pa-
mátkovou rezervací UNESCO.

Právě historické jádro města a mnohé pa-
mátky přilákají ročně miliony turistů ze zemí
celého světa. Ve čtvrtek 27. září 2018 se mezi
nadšené turisty a obdivovatele Prahy zařadili
také chlapci a dívky z 8.A třídy ZŠ Tyršova.

Prošli jsme Václavským náměstím, které se už

chystalo na oslavy Dne české státnosti. Zastávka
u Staroměstského orloje byla kratší, protože
právě končila jeho několikaměsíční rekon-
strukce a na slavnostní spuštění bychom museli
čekat do dalšího dne. Další naše kroky vedly
k Betlémské kapli. Staré Město jsme opouštěli
po Karlově mostě a přes Kampu jsme došli
k Pražskému Jezulátku. Poté jsme lanovkou vy-
jeli na Petřín, pobavili se v Zrcadlovém bludišti,
shlédli na Prahu z rozhledny a vydali se přes
Pražský hrad ke stanici metra Malostranská. Me-

Exkurze do Prahy
trem jsme se vrátili na začátek naší procházky,
k Národnímu muzeu, které je po rekonstrukci
připravené přivítat první návštěvníky v Den
vzniku samostatného československého státu.
V Evropě je prý Praha páté nejnavštěvovanější
město po Londýně, Paříži, Istanbulu a Římě.
V prvních čtyřech městech možná někteří naši
žáci již byli. Myslíme si proto, že je přínosné,
aby poznali také hlavní město státu, ve kterém
žijí, aby poznali nejkrásnější architektonické pa-
mátky, které u nás máme. V. Dobešová

V úterý 2. října se konalo okrskové kolo tur-
naje v minikopané na našem hřišti za budovou
školy. Naši chlapci nastoupili do všech utkání
s velkým nasazením a to se vyplatilo. V prvním
zápase jsme porazili ZŠ Komenského 3:1. Roz-
hodovala především přesnější střelecká muška
našich hráčů. V podobném duchu proběhla
i další dvě naše utkání. ZŠ Křenovice jsme po-
razili 2:1 a ZŠ Šaratice 4:1. Těmito výsledky

jsme si zajistili postup do okresního kola. Sou-
boj o první místo s Otnicemi mohl být pro nás
takovou třešničkou na dortu. Bohužel zde nás
přesnost v zakončení opustila a my jsme nako-
nec prohráli 2:1. Sestava: Buček, Kachlíř,
Novák Z., Novák R., Šmerda, Hořínek, Šindler,
Palásek, Charvát, Otépka Všem borcům děkuji
za vzornou reprezentaci a zodpovědný přístup.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. P. Líznar

Postup do okresního kola v minikopané

Přírodovědný klokan
Ve středu 10. října proběhlo školní kolo celo-

státní soutěže Přírodovědný klokan. Na soutěžící
čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie,
biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Cílem organizátorů této soutěže je oživit
zájem o přírodovědné a technické obory u žáků
základních a středních škol. V naší škole se
v kategorii Kadet zúčastnilo 83 žáků z osmého
a devátého ročníku. Nejlepšími řešiteli se stali
Libor Tesař (IX.A) s 69 body, Šimon Chmela
(IX.A) s 61 body, Zdeněk Přibilík (IX.B)
a Martin Vévoda (IX.A) s 60 body. zv

Ve čtvrtek 27. září se žáci devátých tříd
a jedné třídy osmého ročníku zúčastnili projek-
tového dne Umím nás bránit. V prostorách slav-
kovského stadionu si žáci na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak by měli reagovat při různých mi-
mořádných událostech, tak aby ochránili sebe,
své okolí a minimalizovali škody na majetku.

Průběh projektového dne Umím nás bránit:
Úvodní část byla věnována teoretické přípravě
vztahující se k řešení mimořádných událostí.
Žáci byli následně rozděleni do pěti skupin

a tyto skupiny se pohybovaly po pěti praktic-
kých stanovištích (laické poskytování první po-
moci, orientace v prostoru a evakuace, přežití
v přírodě, městě, instituci, sebeobrana a komu-
nikace s cizí osobou, bezpečná manipulace se
zbraněmi a střelivem – branná povinnost). Pro-
jektový den je koncipován jako zážitková
branně bezpečnostní soutěž, aby účastníky za-
ujala, motivovala a zejména poučila. Díky fi-
nanční podpoře Ministerstva obrany byl
projektový den zdarma. zšt

Umím nás bránit
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Václav Hudeček patří ke stálicím českého
koncertního umění. Ve věku patnácti let, dne
12. listopadu 1967, vystoupil na koncertu
v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra.
O den později ho slyšel legendární David
 Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost
a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku
1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl
žákem tohoto velkého mistra. Zároveň absol-
voval studium na pražské Akademii múzických
umění ve třídě prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu vystupoval po
celém světě na nejprestižnějších pódiích s nej-

Vzpomínkové akce zahájí Václav Hudeček
lepšími světovými orchestry, jakož i na světo-
vých festivalech. K odkazu Davida Oistracha
a dalších velikánů ruské houslové školy se stále
hlásí. Hudečkovy nahrávky jsou na značkách
Supraphon, Panton, Japan Victor Company, Ex
Libris a dalších. Jeho nahrávka Vivaldiho
„Čtvero ročních období“ je nejúspěšnějším ti-
tulem, který vznikl v České republice po listo-
padu 1989. Václav Hudeček se nevěnuje jen
kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své
repertoárové spektrum o díla XX. století (Janá-
ček, Prokofjev) a skladby soudobých českých
autorů (Kymlička, Fišer, Mácha). vs

Jeden z nejúspěšnějších českých houslistů,
Václav Hudeček, zahájí letošní vzpomínkové
akce na bitvu u Slavkova. Koncert, který po-
řádá Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s, se usku-
teční v Historickém sále Zámku Slavkov –
Austerlitz ve čtvrtek 29. listopadu od 19 h. Svě-
toznámý houslista se po dvou letech vrací do
Slavkova v doprovodu klavíristy Lukáše
Kleina.

Koncertu bude předcházet bohoslužba ve-
dená za oběti bitvy u Slavkova. Uskuteční se
v 18 hodin v chrámu Vzkříšení Páně ve Slav-
kově u Brna.

Bohatý mikulášský program na zámku i slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu na Palac-
kého náměstí. Tak bude vypadat první adventní
neděle – 2. prosince – ve Slavkově u Brna.

Do zámeckého podzemí se nastěhují čerti,
které můžete navštívit v časech 12.00, 13.00
a 14.00 hodin. Vstupenky doporučujeme z dů-
vodu omezené kapacity rezervovat na tel.
544 227 548 a na pokladně vyzvednout nej-
později 15 minut před prohlídkou.

Od 12.30 hodin se vstupní hala zámku pro-
mění v nebe a Ježíškovu poštu, kde si děti na-
píší nebo nakreslí dopis Ježíškovi. Vyrobit si
pak můžou vlastní obálku, která díky speciál-
nímu razítku a schránce dorazí přímo k Ježí-
škovi. Čekání na Mikuláše si mohou děti
zkrátit v kreativní dílně, mimo jiné i zdobením
perníčků. Ohřát se můžete také v knihovně,

kde bude ve třech přibližně půlhodinových
blocích probíhat čtení pohádek. Začínáme ve
12.00, 13.00 a 14.00 hod.

V 15 hodin potom mohou děti na nádvoří
očekávat příjezd Mikuláše s čertem a andělem,
kteří budou rozdávat hodným dětem nadílku.
Balíčky je třeba dopředu objednat na infor-
mačním centru (nejpozději do 26. 11., a to od
pondělí do pátku 8.30–17 h. mimo polední
pauzu 11.30–12 h.). Cena balíčku je 100 Kč.

Po skončení programu na zámku se můžete
přemístit na Palackého náměstí, kde vás čeká
v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Vstupné na program na zámku i ná-
městí je zdarma a hradí se pouze vstup na pro-
hlídku do podzemí.

Srdečně zve Zámek Slavkov – Austerlitz
a město Slavkov u Brna. vs

První adventní neděle: Mikulášský
 program na zámku a rozsvícení stromu

Předvánoční čas bude již po sedmé patřit pů-
vodním i světoznámým písním v podání Mar-
tina Křížky a jeho přátel z Městského divadla
v Brně. Díky velkému diváckému zájmu se
letos opět uskuteční dva koncerty v jeden den
– v sobotu 15. prosince v 15.30 a 19.30 h.
„Mám velkou radost, že nemalé úsilí vynalo-

žené při přípravách a organizaci oceňují pos-
luchači stále větší návštěvností. Díky tomu se
z vánočního koncertu stala již tradice a my tak
můžeme každý rok vymýšlet nové a zajíma-
vější efekty i aranžmá,“ uvedl Martin Křížka.

I letos se můžete těšit na několik vzácných
hostů, jejichž jména budou odtajněna v příštím

Vánoční koncert Martina Křížky zazní opět dvakrát
díle Zpravodaje. Účinkující zpěváky opět do-
provodí skvělá kapela pod vedením Ondřeje
Klímka společně se smyčcovým kvartetem In-
digo. Vstupenky na koncert si můžete zakoupit
v Informačním centru na Palackého náměstí 1
nebo online na stránkách www.zamek-slav-
kov.cz. ZS-A

Mikulášská nadílka • Foto: archiv ZS-A

Vánoční koncert M. Křížky • Foto: 2x archiv ZS-A
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Dovolujeme si Vás pozvat 4. prosince od 19
hodin do velkého sálu SC Bonaparte na diva-
delní představení nastudované podle slavné
knihy a ještě slavnějšího filmu s Louisem de
Funèsem.

V hlavních rolí se Vám představí skvělý Ol-
dřich Vízner a Otakar Brousek ml. Sekun-
dovat jim bude neméně talentovaný Vojtěch
Záveský, kterého můžete znát z televizních
seriálů Ulice nebo Vinaři, v roli ufona Oxana.

Dále pak zkušený Jan Szymik a mladinká
Barbora Jánová v alternaci s Barborou
Hruškovou.

K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší
bylo již dávno vymyšleno? A co se stane,
když ufonům zachutná pravá francouzská zel-
ňačka?

Příběh se odehrává na společném dvorku
dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří
by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou

Francouzská komedie Zelňačka v SC Bonaparte
plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu
potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo.
Není divu, že za stodolou zaparkuje létající
talíř. Francouzský venkov, víno, muzika, přá-
telství, polívka, hvězdná obloha a UFO. To
jsou hlavní atributy této komedie.

Vstupenky si můžete zakoupit online na
stránkách www.zamek-slavkov.cz nebo v In-
formačním centru na Palackého náměstí 1.

ZS-A

Město je v obležení vojska. Na zámku nocují
rakouský císař František I. a ruský car Alexan-
der I. Schyluje se k významné bitvě. Jakou stra-
tegii chystají na svého soupeře? A jak se
připravuje jejich nepřítel, francouzský císař Na-
poleon I.? Jaké starosti měli v té době dámy?
Jak to všechno dopadlo a jaké pověsti se k vý-
znamné bitvě váží? To vše a mnohem více se
dozvíte na kostýmovaných prohlídkách zámku
Slavkov – Austerlitz v sobotu 1. prosince v ča-
sech 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30 hodin.

Kostýmované prohlídky zámku
A hned další den, v neděli 2. prosince,

zveme všechny děti i jejich rodiče a prarodiče
na pohádku o čertech, která se uskuteční
v podzemí slavkovského zámku. Budete se bát
a budete se smát! Začátek pohádky bude v 12,
13 a 14 h.

Na obě akce doporučujeme z důvodu ome-
zené kapacity rezervace na pokladně zámku
nebo na tel. č. 544 227 548.

Těší se na Vás skupina
Per Vobis Kostýmované prohlídky zámku • Foto: archiv ZS-A
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Slavkovští divadelníci sehrají
komedii Doba kamenná

Chcete vědět proč většina ženských lebek
z pravěku je poškozená? Chcete vědět, jak naši
dávní předkové přišli na výrobu slivovice? Pak
navštivte divadelní hru Pavla Němce „Doba
kamenná“. Srdečně Vás na ni zve Divadelní
spolek Slavkov u Brna. Představení můžete
zhlédnout v sobotu 10. listopadu v 19 hodin
nebo v neděli 11. listopadu v 16 hodin.
Vstupné za 100 Kč zakoupíte online v před-
prodeji na webových stránkách www.zamek-
slavkov.cz nebo v informačním centru pod
zámkem. Prodej vstupenek bude i na místě
před představením. ZS-A

Vánoční výstava nabídne
inspiraci i ozdoby na prodej

Podobně jako o Velikonocích, tak i v advent-
ním čase se můžete inspirovat vánoční výzdo-
bou na zámku ve Slavkově u Brna. A nemusí
zůstat jen u dívání. Mnohé z nádherných vý-
robků od Pavly Tauberové, Hany Křetínské
a Veroniky Jelínkové si můžete zakoupit a od-
nést domů. Vánoční prodejní výstava se usku-
teční v sobotu 24. a v neděli 25. listopadu od
9 do 16 hodin v Rubensově sále. Vstupné dob-
rovolné. ZS-A

Sobota 3. listopadu, 19.30 hod.
TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní
minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý
obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho druhého, za-
čínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu. Režie: Martin Šulík. Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana
Mauréry, Réka Derzsiová, Anna Rakovská, Eva „Evelyn“ Kramerová, Attila Mokoš, Karol Šimon, Judita Hansman, Igor
Hrabinský, Anita Szvrcsek. Žánr: Drama / Komedie / Road movie
113 minut, vstupné 70 Kč

Neděle 4. listopadu, 16.30 hod.
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne, když zjistí,
že její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císařovna také požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně
medu jako příspěvek na výživu atletů soutěžících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája
rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu. Režie: Noel Cleary. Žánr: Animovaný / Komedie /
Rodinný
85 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

Sobota 17. listopadu, 19.30 hod.
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a ko-
lapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James
Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční
vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení Veliko-
nočního vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan), je vržen do šílené, realitě na
hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí. Film je součástí před-
nášky a knižní výstavy. Žánr: Akční / Sci-fi / Dobrodružný
140 minut, vstupné 80 Kč

Neděle 18. listopadu, 16.30 hod.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém,
ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro
kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši ku-
tilové si dokáži poradit s každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít. Našim kutilům
vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních
kamer. Režie: Marek Beneš. Žánr: Animovaný / Komedie / Rodinný
75 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

Sobota 24. listopadu, 19.30 hod.
DÁMSKÝ KLUB
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve
svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu „Padesát odstínů šedi“. Tahle
volba se ukáže jako více než inspirativní… Diane totiž nedávno ovdověla po 40 letech manželství. Vivian si užívá spo-
lečnost mužů, ale závazkům se důsledně vyhýbá. Sharon se i po desetiletích stále snaží vzpamatovat z rozvodu. A man-
želství Carol spěje po 35 letech neodvratně ke konci. Vášnivý a živočišný svět pana Graye doslova obrátí jejich unavené
životy vzhůru nohama. V dámách se opět naplno rozhoří touha po romantice a dobrodružství. Nová kapitola je nejen
v knihách vždycky ta nejlepší… Režie: Bill Holderman. Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steen-
burgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss, Ed Begley Jr., Wallace
Shawn, Tommy Dewey, Katie Aselton, Mircea Monroe, Sabina Friedman-Seitz, Joey Stromberg, Lili Bordán, Matt
Riedy, Adam Huber, Brad Lee Wind. Žánr: Komedie / Drama / Romantick
103 minut, český dabing, vstupné 70 Kč

Neděle 25. listopadu, 16.30 hod.

PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl
koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je
tento dárek ukraden... Režie: Paul King. Hrají: Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Hugh Grant, Julie Wal-
ters, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Peter Capaldi, Hugh Bonneville, Samuel Joslin, Madeleine Harris, Kobna Hold-
brook-Smith, Noah Taylor, Tom Conti, Michael Gambon, Richard Ayoade a další. Žánr: Animovaný (částečně) / Komedie
/ Rodinný
103 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

Nová stálá expozice Právo útrpné bude v le-
tošním roce otevřena až do neděle 4. listopadu.

Sugestivní výstava přibližuje příběhy muče-
ných a trestaných na Slavkovsku a kruté prak-
tiky středověkého a novověkého soudnictví od
13. do 18. století.

Středověkou atmosféru můžete zažít v zá-
meckém podzemí, kde uvidíte a můžete si
i osahat mučící nástroje z dílny křenovského
uměleckého kováře Oldřicha Bartoška. Vy-
užívá i moderní audiovizuální techniku, která
návštěvníka dokonale vtáhne do temné doby.

Expozice Právo útrpné zavřou první listopadovou neděli
Část expozice ukazuje, jak vězni pykali za své

zločiny, jaké byly výslechové metody a jakými
nástroji byly prováděny. K vidění je například
pranýř, ke kterému byli připoutáni lidé, kteří se
provinili nebo vůz, na němž se převáželi vězni
z městské šatlavy na popravčí vrch. ZS-A

Program kina Jas – listopad

Přednášky představí osudové
ženy i nezdárné potomky
 posledních Kouniců 

Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně zve
na cyklus přednášek věnovaných české větvi
rodu Kouniců, která zámek ve Slavkově vlast-
nila od 2. poloviny 19. století.

Přednáška PhDr. Vladimíry Zichové Osu-
dové ženy Václava hraběte Kounice se usku-
teční v Rubensově sále v úterý 13. listopadu
2018 v 17 hodin.

Přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D., Karel
Vilém hrabě Kounic, osudy nezdárného
syna majitele slavkovského panství se usku-
teční v Rubensově sále v úterý 27. listopadu
2018 v 17 hodin.

Těšíme se na vaši účast. vs

Koncert pěveckého
sboru Mladost

V neděli 25. listopadu v 15 hodin se v zá-
mecké kapli sv. Kříže uskuteční koncert pěvec-
kého sboru Mladost. Původní termín koncertu
byl v září pro nemoc zrušen. Na programu
budou skladby světské, duchovní i lidové.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme všechny,
kteří chtějí prožít příjemné odpoledne. ZS-A
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Přespolní běh – okresní kolo
Ve středu 26. září se žáci ZŠ Tyršova zúčast-

nili okresního kola v Přespolním běhu ve Vy-
škově. I když se delší běhy většinou u žáků
netěší velké oblibě, celkem 23 dívek a chlapců
z naší školy svým zodpovědným přístupem
a velmi dobrými výkony dokázalo pravý opak.

Nejlepšího výkonu – 2. místa – dosáhlo druž-
stvo mladších dívek ve složení: Caroll Ella Va-
nesa (6. A), Karkošková Jolana (6. A),
Holoubková Petra (6. B), Kachlířová Julie (7. A),
Kovářová Nela (7. A), Rábiková Kristýna (7. A).
Družstvo mladších chlapců skončilo na 8. místě

Družstva starších dívek a starších chlapců
obsadila celkově 4. místo, mezi jednotlivci kra-
lovala 2. místem Sarah Vinklerová z 8. A.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezen-
taci školy a těšíme se na ještě lepší výkony
v příštích letech. Pj

Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. Vás srdečně zve na Vzpomínkové akce k 213. výročí bitvy
tří císařů dne 29. listopadu 2018 do Slavkova u Brna, kde v 18 hodin proběhne mše za oběti
bitvy tří císařů v Kostele Vzkříšení Páně.

V 19 hodin pak proběhne v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz koncert houslisty
Václava Hudečka v doprovodu klavíristy Lukáše Klánského. Vstup volný.

Zajímavá beseda
Oldřich Klobas – skaut – politický vězeň –

spisovatel. Tak nazval neformální besedu její
pořadatel – dr. Vladimír Raška, který bude sou-
časně i besedou provázet. Beseda se uskuteční
v pátek 9. listopadu ve vyškovské Knihovně
Karla Dvořáčka, Nádražní 4. Začátek je
v 16.30 hodin. Kromě již zmíněného
Dr. V. Rašky se zúčastní i Mgr. J. Špidla,
Doc. PhDr. J. Pernes, Dr., PhDr. T. Čermák,
grafik a medailér Karel Zeman a další. dk

Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje, do-
volujeme si Vás opět v několika větách infor-
movat o činnosti Centra denních služeb
sídlícího na Polní 1444 ve Slavkově u Brna.  

Našim uživatelům, tj. seniorům a osobám
zdravotně postiženým od 27 let věku můžeme
nabídnout pomoc se zvládáním běžných úkonů
péče o osobu (např. oblékání, svlékání, obou-
vání, zouvání), také pomoc při zajištění osobní
hygieny (běžná denní hygiena, použití WC).
Pomůžeme vstát nebo se posadit, v případě, že
to bude potřeba, poradíme jak si zajistit kom-
penzační pomůcku, která usnadní Vaši nepřízni-
vou situaci. Doprovodíme Vás na procházkách
a dohlédneme i v tom případě, že potřebujete
pomoc při orientaci v prostoru i čase. 

Podpoříme navazování a udržování přátel-

ských a jiných kontaktů, v rámci návštěv CDS,
takže se nebudete cítit sami.  Společně můžeme
navštívit veřejné služby a jiná zařízení v rámci
zapojování do různých sociálních aktivit (náv-
štěva úřadu, různých institucí nebo restaurace
apod.) 

V oblasti seberealizace Vám nabídneme mož-
nost zapojení se do oblíbených činností dle
vlastního přání (ruční práce, výtvarné tvoření,
poslech hudby, uspokojování duchovních po-
třeb, kontakt se zvířetem formou canisterapie či
tematických návštěv míst v regionu). 

Zajistíme bezpečí při pobytu v Centru den-
ních služeb. V případě náhlého zhoršení zdra-
votního stavu přivoláme odbornou lékařskou
pomoc a postaráme se o informování Vašich
blízkých. 

Centrum denních služeb Slavkov u Brna informuje
Poskytneme pomoc a radu při uplatňování

práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních
záležitostí, tj. poradíme jak podat žádost o soci-
ální dávky, jak zajistit platné osobní doklady, jak
uplatnit i jiná práva (např. právo volit aj.). 

V případě, že Vaše potřeby přesáhnou kom-
petence naší charitní služby, budeme s Vámi
hledat optimální řešení nepříznivé situace
s možností využít kontakty na jiné služby nebo
veřejné instituce. 

Máte – li zájem se dozvědět víc, můžete se
na nás kdykoliv obrátit na výše zmíněné adrese,
také na tel. 734 435 125 nebo e-mailu cds.slav-
kov@hodonin.charita.cz.

Rádi Vám vyjdeme vstříc při řešení Vašich ži-
votních situací. Těšíme se na možnou spolu-
práci.  Za CDS Eva Vávrová

Collegium musicale bonum
oslaví koncertem páté narozeniny

Slavnostní koncert k 5. výročí založení Collegium musicale bonum se uskuteční 11. listo-
padu v 17 hodin v Historickém sále slavkovského zámku. Pod taktovkou dirigenta Karola
Frydrycha zazní hudební skvosty epochy baroka a klasicismu. Moderovat bude Věra Holom-
ková. Vstupné dobrovolné.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Colllegium musicale bonum • Foto: L. Kábrtová

Družstvo mladších dívek • Foto: archiv ZŠ Tyršova



Dá!
Myslíte, že se dá  
pořídit prodloužený Golf  
už za 4 700 Kč měsíčně?

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1,0 TSI v ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za uzavření 
a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 309 320 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  386 245 Kč, RPSN vč. pojištění 12,940 %, délka úvěru 
60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106  580 Kč, měsíční splátka úvěru 3  379 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4  661 Kč, úroková sazba 
p.  a. 4,49 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s  nadstandardním krytím (5% spoluúčast), GAP a  povinné ručení s  uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Další parametry klienta jsou věk 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není 
nabídkou ve  smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a  jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a  druhou stranou 
závazkový vztah. Nabídka platí do 30. 6. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km a 103–166 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

www.maratonedition.cz

Golf Variant v nabídce Maraton Edition s nízkou měsíční 
splátkou a výbavou v hodnotě 75 800 Kč navíc.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz



SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK
DO KAŽDÉ ZAHRADY

Akční cena: 5 690 Kč
Běžná cena: 5 990 Kč

Vysokotlaký čistič
HUSQVARNA PW 235R
Robustní vysokotlaký čistič 

vhodný pro příležitostné mytí 

menších až středních ploch.

 ■ Příkon 1800 W, max. 

pracovní tlak 135 barů, 

průtok (min–max) 

350–520 l/h.

Rider HUSQVARNA R 216T AWD
Výkonný rider s náhonem na 4 kola a žacím 

ústrojím Combi se záběrem 94 cm nebo 103 cm, 

který umožňuje prvotřídní sečení s použitím 

2 metod: BioClip® a zadní výhoz.

 ■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 656 cm³, 

hydrostatická AWD převodovka, 

hmotnost 226 kg.

Akční cena: 124 990 Kč
Běžná cena: 132 999 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Moderní robotická sekačka vhodná pro údržbu 

středně velkých a členitých ploch.

 ■ Kapacita sečení 1500 m² +/– 20 %, svahová 

dostupnost 40 %

Akční cena: 49 990 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 445
Výkonná pila druhé generace pro všestranné 

použití. Motor X-Torq®zajišťuje nižší spotřebu 

paliva a sníženou úroveň emisí.

 ■ Výkon 2,1 kW, délka lišty 15", hmotnost bez lišty 

a řetězu 4,9 kg.

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 11 290 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 356V
Sekačka vhodná pro zahrady o větší rozloze. 

Odolné žací ústrojí ze svařované oceli a silný OHC 

motor se snadným startováním.

 ■ Šířka záběru 56 cm, objem koše 68 l, sběr 

do koše / BioClip® / boční výhoz.

Akční cena: 14 990 Kč
Běžná cena: 15 990 Kč

Foukač HUSQVARNA 125 BVx
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 

vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-

konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. 

Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

 ■ Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, 

hmotnost 4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 135
Řetězová pila pro univerzální použití okolo domu. 

Vybavena motorem X-Torq®a systémem Air Injection.

 ■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 14", hmotnost bez lišty 

a řetězu 4,4 kg. 

Akční cena: 6 590 Kč
Běžná cena: 7 150 Kč

AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 11. 2018. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Bučovická 325,

684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Otevřeno: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dře-
věná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 

• 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

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 15 LET S VÁMI

VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

• konzultace a poradenství

• posílení imunitního systému

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci: pátek 16. listopadu do 16 hodin
www.bmtypo.cz

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu

• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: josefnovomestsky@seznam.cz
www.automotoslavkov.cz



Telefon: 515 537 537 E-mail: obchod@vivo.cz    http://www.vivo.cz

CITY

S NÁMI SE NA PODZIM NUDIT NEBUDETE

 



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.

• administrativní pracovník logistiky,
celní deklarant/ka

• mzdová účetní
• personalista/ka
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

• 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 sobotu 15 % průměrného

výdělku; příplatek za práci v ne-
děli 20 % průměrného 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:
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

www.akr-stehovani.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PROVOZOVNA

Pedikúra, manikúra
lepení řas
Slavkov, Zborovská 47

603 231 564, 603 332 343

Chovatelská výstava
Zveme vás na VII. slavkovskou výstavu

drobného zvířectva, která se koná 16. a 17. lis-
topadu v chovatelské hale, Polní 1423 ve Slav-
kově u Brna. Otevřeno v pátek 8–18 h., v sobotu
8–13 hodin. Slavnostní předání pohárů pro-
běhne v sobotu 17. listopadu od 12.30 hodin.

Vzpomínka
Čas běží, vzpomínky zůstávají…

Dne 1. listopadu 2018 uplyne jeden rok, kdy nás náhle opustila
paní 

ANNA ZLÁMALOVÁ (roz. HLOŽKOVÁ)
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi, 

děkuje Vlaďka s rodinou a dcera Jiřina.

Vzpomínka

Neumíme vrátit vteřiny, minuty, hodiny ani dny, ale vzpomínky nás neopouští.

Dne 30. října 2018 vzpomeneme 17. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ

S láskou vzpomíná manžel Ladislav a celá její rodina.

Vzpomínka
Dne 30. října 2018 uplynou 2 roky, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL
rodák ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 30. října 2018 vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

V L A S T Y  Ž I L KOV É

Dne 25. září 2018 jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

JA RO S L AVA  Ž I L K Y

Dne 4. září 2018 by se dožil 90 let.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Jaroslava s rodinami.

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 25. října 2018 uplynul jeden rok, kdy nás navždy opustila
moje manželka, paní 

JANA CUPÁKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky 

na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají.
Dne 11. listopadu 2018 uplyne 5 let, kdy nás naždy opustil

náš syn, pan

MIROSLAV CENEK
Za vzpomínku děkují rodiče a sestra Jana.

Vzpomínka

Zapalte svíce, kdož jste ho milovali…

Dne 26. října 2018 uplynulo 16 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ

Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkují rodiče a sestra Kristýna.



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODA10/2018

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.

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Ing. Lubomír Palásek (1951) 9. 9.
Mária Šikutová (1929) 25. 9.
Radka Vildová (1974) 27. 9.
Jiří Smejkal (1949) 1. 10.
Ladislav Kohoutek (1924) 3. 10.
Růžena Ondříková (1929) 11. 10.
Ivan Bohata (1939) 18. 10.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 21. listopadu 2018 by oslavila 85 let
moje milovaná maminka 

VĚRA FLORIANOVÁ

S láskou vzpomíná dcera Iva a vnoučata Tomáš a Barbora.

Vzpomínka
Kytičku na hrob pokládáme, stále na Tebe tiše vzpomínáme.

Dne 17. listopadu 2018 uplynou dva smutné roky, kdy nás naždy opustil
pan

VLADIMÍR NOVÁK
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob položíme.

Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme.

Dne 13. listopadu 2018 by se dožila 64 let paní

ALENA MARKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje manžel Jaroslav.

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je

domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, tichá ve svých bolestech.

Dne 16. listopadu 2018 vzpomeneme třetí výročí úmrtí paní

AUGUSTINY ANDRLOVÉ
S láskou a pokorou vzpomíná syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2018 uplyne pět smutných let, kdy nás opustil pan 

M I RO S L AV  C E N E K

a 29. listopadu by oslavil 57. narozeniny. 

Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar a Radek s rodinou.

Vzpomínka
V těchto dnech vzpomínáme 30. výročí úmrtí milované

paní 
JA N Y  V I L D OV É

a 27. výročí úmrtí drahého tatínka, pana 

JA RO S L AVA  V I L DA
Děkujeme za tichou vzpomínku na rodiče.

Děti s rodinami.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem za projevy soustrasti při úmrtí mé milované manželky,
paní Radky Vildové.

Za zarmoucenou rodinu manžel se synem.

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz
OTEVŘENO DENNĚ 10–17 HODIN

AŽ DO 18. LISTOPADU

INZERCE
PEDIKÚRA, MANIKÚRA a další služby.
Nově otevřená provozovna – Zborovská 47,
Slavkov. Tel.: 603 231 564, 603 332 343. 

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

PRODÁM dýně Hokkaido a velké oranžové
dýně. Tel. 737 971 271.

HLEDÁM udržovaný byt ke koupi – Slavkov-
sko, Brno-venkov. Tel. 739 912 867.

KOUPÍME rodinný dům se zahrádkou. Do-
hoda jistá. Tel. 703 668 397.

HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpo-
činku do 50 km od Brna. Tel: 602 102 038.

KOUPÍM menší byt 1+kk nebo 2+kk ve
Slavkově. Hotovost. Tel: 604 508 585. 

MLADÁ rodina koupí byt 3+1 ve Slavkově.
Prosím, nabídněte! T: 602 185 147.

LÉKAŘ koupí RD nebo pozemek k stavbě
RD ve Slavkově, příp. v okolí. Telefon: 739
586 722.

HLEDÁME 
DISTRIBUTORA
SLAVKOVSKÉHO
ZPRAVODAJE

PŘEVOD
VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz • 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu

200 Kã
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Srdečně zveme malé i velké na letošní lam-
pionový průvod, který proběhne v trochu ne-
tradičním termínu – 28. října 2018. Ve
spolupráci s městem Slavkov u Brna bude totiž
Lampionový průvod součástí oslav 100. výročí
založení republiky. Sraz bude v 17 hodin za
kostelem ve Slavkově, odkud vyrazí průvod,
aby prošel městem za doprovodu Zámecké de-
chové kapely. Skončí na náměstí, kde bude
hořet oheň, vonět svařák a děti dostanou špe-
káčky. Samozřejmě bude také vyhlášena sou-
těž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený
lampion. A v 18.30 hodin proběhne videomap-
ping na radnici zakončený ohňostrojem.
Soutěž o nejoriginálnější vyrobený lampion

Jak je již zvykem i letos proběhne v rámci

Lampionového průvodu soutěž o nejoriginál-
nější vlastnoručně vyrobený lampion. Soutěžit
se bude v kategoriích:

• Děti předškolní
• Děti první stupeň
• Děti druhý stupeň
• Dospělí
• Rodinné týmy
Lampiony budou hodnoceny odbornou ko-

misí slavkovských výtvarnic a umělkyň. Po
skončení průvodu budou na náměstí vyhlášeny
vždy tři první lampiony v každé kategorii.

Prosíme všechny zájemce o účast v soutěži,
aby se dostavili na sraz o něco dříve a mohli
tak předvést svůj lampion hodnotící komisi.

Těšíme se na vás! AA

Lampionový průvod

Tango demente
„Tak já začnu od začátku. Mám takovou sta-

rou babičku. Matku od manželky. 93 let. A ta
má tři kamarádky, se kterými hraje karty. Mezi
těmito kamarádkami byla jedna – jak babička
říkala – nejdementnější z nás. A jak běžel čas,
tak ona byla čím dál dementnější, ale taky stále
víc vyhrávala. Ostatní tři dámy ji proto neměly
rády. Kdo by taky chtěl hrát karty, aby stále pro-
hrával… A já jsem to vzal jako prst Boží a na-
psal tuto hru…“

Tak uváděl představení divadelní hry „Tango
demente“ její autor Nenad Djapić na slavkov-
ském jevišti 7. října 2018. Čtyři dámy – herečky
– Marta Tesáková, Marie Gottwaldová, Elena
Knotková a Alena Doleželová pak předvedly
doslova herecký koncert pro čtyři hlasy. Autor
po skončení představení pěl jenom chválu na je-
jich herecké kreace. Přesto, že hra pojednává
o posledních náležitostech lidského života, di-
váci se mnohokrát neubránili smíchu.

Bohaté kulturní dění Slavkova Divadelní spo-
lek Slavkov u Brna obohacuje svými inscena-
cemi již hodně roků. Tak ať nadšení našich
divadelníků neochabuje, ale dále košatí. SO

Slavkovští ochotníci hledají technika pro
světlo a zvuk Ochotnické divadlo není zdaleka
jen o hercích na jevišti, ale také o početném
týmu pomocníků v zákulisí. V slavkovském di-
vadelním spolku bychom mezi sebou rádi při-
vítali nového kolegu - technika. Technici spolu
s režisérem vymýšlí a připravují světelné scény
i zvukové prvky do nových her, takže mají
velký podíl na tom, jak bude každé představení
nakonec vypadat. Během vystoupení pak ob-
sluhují technické vybavení. Technici pracují
s klasickými i inteligentními divadelními
světly. Osvojí si i základy zvukařského řemesla
na analogových i digitálních mixážních pul-
tech. Podílíme také na přípravě scén, vyrábíme
kulisy a rekvizity, pracujeme se dřevem a žele-
zem, zajišťujeme domácí i výjezdní představení
a chystáme zázemí pro vystoupení na vnitřních
i venkovních podiích. Není nutné mít s diva-
delní technikou předchozí zkušenosti - vše je
možné se rychle naučit. Výhodou je, jsi-li kutil.

A jelikož ochotničení je dobrovolná činnost,
nelze se obejít bez nadšení pro divadlo a kul-
turu v našem městě. Pokud tě možnost připojit
se k nám zaujala a chtěla(a) by ses na cokoli
zeptat, rádi odpovíme. Nebo je možné setkat se
přímo na některé z pravidelných zkoušek. Kon-
takt pro zájemce: Honza Matyáš, jan_ma-
tyas@seznam.cz, +420 724 739 719. sv

Ochotníci hledají technika

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Blahopřání

Dne 1. listopadu 2018 oslaví své 80. narozeniny
paní 

JAROMÍRA ŠEBELOVÁ

Hodně zdraví a štěstí do dalších let
přejí milované mamince, babičce a sestře 

synové Petr, Mirek s rodinou a bratr František.

Blahopřání

Dne 17. října 2018 oslavil 80 let pan

JAROSLAV ŠVANČARA

Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu
a životní elán do dalších let přeje dcera

Zdeňka s rodinou, syn Jaroslav s rodinou
a pravnouček Viktorek.

Setkání pracovníků Agra
Ať jste lidé v jakémkoliv věku, pamatujete

si tu dlouhou dobu, kdy jsme se naposledy roz-
loučili a do jiných zaměstnání nastoupili?
AGRA byl náš denní chleba, který byl i našim
koníčkem. Profese, které tady pracovaly, žádné
rozdíly mezi sebou nedělaly. Soustružníci, fré-
zaři, brusiči, vrtaři, svářeči, lakýrníci, lisaři, ři-
diči, účetní, uklízečky, svačinářky – zkrátka
všichni, co jste zde strávili několik krásných
let, přijďte na setkání bývalých zaměstnanců
dne 23. listopadu 2018 od 15 hodin do restau-
race Bonaparte (společenský dům). Přineste
s sebou vzpomínky, fotky a hlavně dobrou ná-
ladu. Řekněte to svým známým a nahlásit
účast můžete na tel.: 724 145 627.

Na všechny se těší Mirek, Maruška a Vendulka

Blahopřání
Dne 10. listopadu 2018 oslaví své krásné životní

jubileum 70 let pan 

MILOSLAV KUČERA
z Hodějic

Život se dá počítat i na úsměvy, nejen na roky…
Hodně zdraví a štěstí do dalších let

Ti přeje Tvoje rodina.
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Okupaci v r. 1968 mám v živé paměti, tře-
baže mně v té době bylo teprve 10 let. Jsou zá-
žitky, které se vryjí do paměti navždy. Tehdy
jsme nebydleli ve Slavkově, ale na severní Mo-
ravě. V noci z 20. na 21. srpna mě probudil
vzrušený hovor mých rodičů. Maminka se
právě vrátila z léčebného pobytu v Karlových
Varech. Naši mě hned hnali zpátky do postele
a já usnula. Ne nadlouho. Nad ránem mě pro-
budil strašný rachot a postel se pode mnou
chvěla. Kolem našeho domu jezdily tanky. 

Rodiče, kteří tu noc nespali, mi řekli, že naši
republiku obsazují cizí vojska, a že maminka
měla štěstí, neboť vyjela z Varů včas a stihla po-
slední rychlík, který ještě nebyl blokován oku-
pační armádou. Její spolubydlící vyjela později
a dostala se domů až za několik dní. Projel
mnou strach. „Mami, bude válka?“ Následoval
bezmocný pohled a místo odpovědi mi rodiče
řekli, že musí odejít na nákup a já mám na sta-
rosti dvě mladší sestry. Zakázali nám vycházet
z domu a vykukovat z okna. Následující dny
byly stále stejné, ve dne v noci kolem domu
jezdily tanky a vojenská auta, na křižovatkách
stáli vojáci se samopaly a navigovali kolony
tanků a bojové techniky, protože všechny smě-
rovky a tabule s názvy ulic zmizely. Místo nich
se objevily nápisy v azbuce „Iditě damoj.“
Vzpomínám si, že jsme jako zvědavá děcka,
utekli z domu a okukovali vojáka, který řídil
dopravu u našeho domu. Jeden hoch se ho zep-
tal: „na co to máš“, a ukázal na samopal. Voják
namířil samopal na něj se slovy „na těbja.“

Pak následovalo to, co současné děti a mlá-
dež neznají. Obchody byly doslova vyrabo-

vané. Zpočátku se o jejich vyprázdnění posta-
rali Češi ve strachu, že bude válka. Později se
prázdné regály staly setrvalým stavem. O jejich
permanentní vyprazdňování se starali sovětští
vojáci, kteří skupovali „vsjo“ a posílali v balí-
cích domů svým rodinám. Ještě později si své
rodiny přestěhovali do naší republiky. Ve měs-
tech, kde měli Rusové své posádky, jim strana
a vláda nechala postavit bytové domy. Důstoj-
nické paničky měly všude v obchodech před-
nost. Pamatuji se, že mezi nedostatkové zboží
patřily i tepláky. Aby se předešlo stížnostem ro-
dičů, že nemohou dětem zajistit cvičební oble-
čení do tělocviku z důvodu vykoupení tepláků
sovětskými vojáky, bylo vydáno nařízení, že
v rámci otužování se na hodinách tělocviku (v
tělocvičně i na hřišti) nesmí nosit tepláky a je-
diný cvičební úbor jsou trenýrky a tričko.

Vzpomínám, jak jsme běhali v trenkách při
5° C po hřišti a zpocení mrzli, a pak se potká-
vali u lékaře se zápaly plic a dělali, že nesly-
šíme, když se z ordinace linuly hlasité výkřiky
lékařovy „Který idiot nechal ty děcka lítat
v zimě nahaté venku!“ 

Další perlou byly hodiny ruského jazyka,
který se stal nejdůležitějším vyučovacím před-
mětem. Přesto a hlavně ze začátku školního
roku 1968/1969 byly běžné rozhovory typu:
„Jakto, že nemáš domácí úkol z ruského ja-
zyka?“ „Prosím, souško učitelko, tatínek mi to
zakázal.“ Takoví extrémističtí tatínkové byli
pak volaní „na kobereček“, kde jim soudruh ře-
ditel jasně z pohledu strany a vlády vysvětlil,
že jejich dítko automaticky propadne z ruského
jazyka, nepostoupí do dalších ročníků, ne-

Okupace 1968 – moje vzpomínky
ukončí základní školu, nedostane se do učení
natož dál na školu a jeho budoucnost bude
velmi nejistá. Od nástupu tzv. „normalizace“
pak nebyly výjimkou represe dítek „neposluš-
ných rodičů“, vše se zakrývalo a zdůvodňovalo
stranickými, socialistickými a komunistickými
hesly a proklamacemi, kterých byly plné no-
viny, televize, rozhlas, učebnice, školám po-
vinné propagandistické filmy a prvomájové
průvody. 

V této mašinérii jsem vyrostla, vystudovala
a založila vlastní rodinu. Stav po „sametové“
revoluci mně připadal jako sen, z něhož jsem
se bála probudit. Probudila jsem se. Ale při sle-
dování naší současné politické scény někdy za-
čínám jakoby podprahově vnímat nenápadné
signály a závany „klimatu“, které důvěrně
znám ze svého mládí a z kterých mně mrazí
v zádech. Ludmila Nosková

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 (U PRACOVNÍ POZICE ŠVADLENA

TAKÉ MOŽNOST ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU ČI DLOUHODOBÉ BRIGÁDY)

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

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

Upřesnění
U srpnového příspěvku o okupaci vojsk Var-

šavské smlouvy byly přiloženy čtyři dosud za-
chované fotografie z těchto dní ve Slavkově,
jejichž autorství bylo přisuzováno O. Pohlemu.
Ozval se nám čtenář Luděk Ruffer, který
původ fotografií uvedl na pravou míru. Auto-
rem oněch fotografií je jeho spolužák Jan
Mahr, který bydlel v č.p. 1070 (sousedním
domě) a fotografie zpracoval (vyvolal) Luděk
Ruffer. 

Pozornému čtenáři děkujeme za upřesnění
a omlouváme se za chybné uvedení autora.

red.
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kněz, byl kvůli své víře konfrontován s komu-
nistickým režimem ještě před tím, než se stal
administrátorem farnosti Babice na Moravsko-
budějovicku. Přeložení na Vysočinu a setkání
s Ladislavem Malým se však pro něj stalo
osudným.

Dětství, studium, kněžství
Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve

Starovičkách nedaleko Hustopečí jako nej-
starší dítě Růženy a Václava Drbolových. Po
absolvování obecné školy ve Starovičkách po-
kračoval Václav studiem na reálném gymnáziu
v Hustopečích, kde v roce 1933 odmaturoval.
Následně vstoupil do kněžského alumnátu
v Brně a na diecézním bohosloveckém učilišti
vystudoval teologii. Na kněze byl vysvěcen bi-
skupem Josefem Kupkou v roce 1938 na svá-
tek sv. Cyrila a Metoděje. Svou první mši
svatou sloužil několik dní poté – v neděli 10.
července – ve farním kostele ve Starovičkách.

Kaplanem ve Slavkově a v Bučovicích
Do duchovní správy nastoupil nejdříve jako

kooperátor ve Slavkově u Brna, (pozn. od září
1938 do září 1939), se začátkem 2. světové
války byl přeložen do Čučic a roku 1943 byl
ustanoven kaplanem v Bučovicích. Ve 40. le-
tech působilo v Bučovicích více kněží, nový
kaplan měl proto na starosti především kate-
chezi dětí v přifařených obcích. Aktivně však
působil také v řadě spolků a po válce i v Če-
skoslovenské straně lidové. Mimo kostel
a výuku náboženství se s farníky setkával
především v tzv. Katolickém domě, v němž se
soustřeďovala činnost Spolku katolických to-
varyšů a Orla. Václav Drbola působil ve vedení
obou uvedených organizací a prakticky se vě-
noval především přípravě dětských divadelních
představení. Tento mladý kněz byl ve farnosti
považován za aktivního organizátora řady ak-
tivit, na druhé straně jej lidé vnímali jako
skromného a docela tichého člověka.

Nepohodlný komunistům
Hořké změny, které přinesl únorový převrat

roku 1948, se projevovaly také v Bučovicích.
Kaplan Drbola byl pro své působení ve veřej-
ném životě pokládán zdejšími komunisty za
nepohodlnou osobu a místní akční výbor Ná-
rodní fronty při „očistě veřejného a politic-
kého života“ navrhoval jeho pokárání.
V situaci, kdy bylo komunistickým režimem
zastaveno vydávání katolických periodik a di-
ecézních věstníků Acta curiae, nezbývalo bi-
skupům mnoho prostředků pro komunikaci
s věřícími. Poslední možností bylo zasílání
pastýřských listů a oběžníků, jejichž zveřej-
nění v kostele však nebylo bez rizika trestního
postihu. Václav Drbola patřil k těm kněžím,
kteří četli státními úřady zakázaný Oběžník
katolickému duchovenstvu a věřícímu lidu.
Jeho obsah však nijak nekomentoval a trest
mu tehdy nebyl vyměřen.

Nalezený rukopis
Vnitřní postoj Václava Drboly k politice ko-

munistů je vyjádřen v nedokončeném rukopisu
z února 1950 s názvem Historie událostí
Spolku katolických tovaryšů v Bučovicích od
únorových událostí roku 1948 (tento rukopis

Nevinně popravený slavkovský kněz  

byla Drbolou předán jedné ženě z Bučovic,
která jej uschovala v garnýžové trubce, kde byl
nalezen až po její smrti novými majiteli
domu). Kaplan Drbola v něm líčil především
své úsilí o záchranu místního křesťanského
spolku. Snaha postupovat právní cestou proti
jeho rozpuštění se však nezdařila. Nepomohla
ani stížnost proti výměru KNV v Brně, která
byla Správním soudem v Bratislavě odmítnuta.
Katolický spolek musel být komunisty likvi-
dován pro své zaměření na práci s mládeží
a také, aby bylo možné zabavit jeho majetek.

Farářem v Babicích
V únoru 1950 došlo k Drbolově přeložení

do Babic, zdejší farář Arnošt Poláček byl totiž
zatčen pro „protistátní činnost“. Svědomitě
pracoval v kněžské službě, zároveň však ne-
ztratil zájem o dění v Bučovicích, kam často
adresoval svou korespondenci. V únoru roku
1951 se v této oblasti objevil Ladislav Malý
vydávající se za důstojníka americké kontra-
rozvědky. Přímá vazba Ladislava Malého na
Státní bezpečnost nebyla prokázána. Zcela
spolehlivě je však zjištěno, že v tomto kraji
působil provokatér „major Vašek“ (ve skuteč-
nosti pracovník StB František Mareček) sna-
žící se zaplést místní obyvatele do
kompromitujících aktivit. Ladislav Malý určil
sám sebe za vedoucího odboje na Třebíčsku
a Moravskobudě jovicku, podněcoval odpůrce
režimu k ozbrojenému odboji a začal podnikat
podivné akce zastrašující místní komunisty.
Při jedné z nich došlo v dubnu 1951 v Heral-
ticích ke střelbě, po níž bylo zahájeno zatýkání
řady osob (např. Jana Buly). Antonín Plichta
ze Šeb kovic tehdy snad kvůli náhodě, možná
však i záměrně nebyl zadržen a schoval se
v blízké obci Cidlina. Václav Drbola se
o úkrytu svého farníka brzy dozvěděl a poskytl
mu nějaké oblečení a potraviny.

Léčka STB
V polovině května 1951 oznámila Ludmila

Dvořáková babickému administrátorovi, že se
u ní v Loukovicích ukrývá západní agent,
který se svou skupinou údajně osvobodil z in-
ternace pražského arcibiskupa Josefa Berana.

Známe život kněze služebníka Božího Vác-
lava Drboly, který byl kaplanem v naší slav-
kovské farnosti a nyní probíhá v Římě proces
jeho blahořečení? 

Otec Václav se stal obětí komunistického re-
žimu a byl nevinně odsouzen a popraven. Vý-
ročí, která slavíme, nás někdy přivedou
k poznání zapomenuté osobnosti nebo udá-
losti. Pro nás slavkovské je to osobnost býva-
lého kaplana, P. Václava Drboly, od jehož
nástupu do Slavkova uběhlo 80 let. Nyní má
titul služebníka Božího, to znamená člověka,
u kterého probíhá jednání o blahořečení. Co ta-
ková beatifikace konkrétně znamená? Že mezi
naše české a moravské svaté a blahoslavené se
může zařadit náš otec kaplan Václav. 

K několika výročím Václava Drboly pořá-
dáme ve Slavkově a v Bučovicích ve spolu-
práci s biskupstvím tato setkání, na které vás
zveme. Můžete se seznámit s jeho životem
a mučednickou smrtí.

11. listopadu 2018 – Bučovice
Setkání k 80. výročí kněžského svěcení a 75.

výročí nástupu do Bučovic.
Farní kostel – 10.30 h. mše svatá, slouží bi-

skup Pavel Konzbul, 14.30 požehnání v kos-
tele, akademie a výstava v Katolickém domě.

18. listopadu 2018 – Slavkov u Brna
Setkání k 80. výročí kněžského svěcení

a nástupu do Slavkova.
Farní kostel – 9.00 h. mše svatá, slouží

Mons. Karel Orlita, administrátor řízení beati-
fikace, 14.30 h. požehnání v kostele, v Domě
svaté Rodiny akademie o životě Václava Dr-
boly s komentovanou výstavou.

Kněží Jan Bula a Václav Drbola, mladí ka-
toličtí faráři, byli v 50. letech minulého století
zatčeni a v následných vykonstruovaných pro-
cesech popraveni. Dokumenty o jejich životě
a smrti blahořečení zaslal o. biskup Vojtěch do
Říma. Kongregace pro blahořečení a svatoře-
čení rozhodla v červnu 2017 o platnosti di-
ecézní fáze procesu a o existenci pověsti
mučednictví obou služebníků Božích.

Služebník Boží je označení používané v ka-
tolické církvi pro zemřelou osobu, u které byl
započat kanonizační proces. „Katolík, jehož
proces blahořečení a svatořečení byl zahájen,
se nazývá Služebník Boží.“ Předtím, než bi-
skup zahájí proces blahořečení, musí ověřit, že
kandidát se těší pověsti svatosti nebo mučed-
nictví a pověsti zázračných znamení (pří-
mluvné moci).

Stupně kanonizace v Římskokatolické cír-
kvi: Služebník Boží  ➝ Ctihodný  ➝ Blaho-
slavený  ➝ Svatý.

Služebník Boží Václav Drbola
16. 10. 1912 narozen ve Starovičkách
1938–1939 kooperátor ve Slavkově u Brna 
3. 8. 1951 popraven oběšením ve věznici v Ji-

hlavě
14. 4. 2011 Kongregace pro svatořečení udělila

nihil obstat
2. 9. 2011 zahájena diecézní část beatifikač-

ního řízení, Bučovice

Životopis 
Václav Drbola, ve spojitosti s „babickým

případem“ odsouzený a posléze popravený

Kaplan P. Václav Drbola ve Slavkově v r. 1939
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 Václav Drbola směřuje k blahořečení
Václav Drbola se tedy vypravil k Dvořáko-
vým, kde se setkal s mužem, jenž mu byl před-
staven jako Malý ze Starče. „Kapitán“ Malý
se snažil získat Drbolovu důvěru, a sdělil mu
proto údajnou prosbu arcibiskupa Berana, aby
mu přivedl dobrého zpovědníka. Kněz
ochotně přislíbil, že se za arcibiskupem vydá
a zároveň prozradil, že ví o úkrytu Antonína
Plichty, za kterým se „kapitán“ Malý později
vypravil. K setkání „kapitána“ a babického ad-
ministrátora došlo ještě několikrát, cesta za ar-
cibiskupem však byla stále odkládána
a v Drbolovi vzrůstala nedůvěra. V té době in-
formoval o Malém kněze z Jaroměřic nad Ro-
kytnou, kteří jej – po zkušenosti s osudem
Jana Buly – před „kapitánem“ varovali. Drbo-
lovo zatčení na sebe nenechalo dlouho čekat.
Došlo k němu v brzkých ranních hodinách 17.
června 1951. Ten den směřovali nic netušící
farníci do babického kostela na nedělní bohos-
lužbu. Nevěděli, že jejich kněz je již několik
hodin ve vazbě v Jihlavě. K zatčení Václava
Drboly se paradoxně vyjádřil také řídící učitel
Tomáš Kuchtík (jeden z trojice obětí následné
vraždy): „Ale proč je zatčen? On nemá žádné
styky a baví se jenom obsluhou drůbeže.“

Obvinění z vraždy
Důvody pro obvinění byly hledány až ve

vězení. Vražda tří funkcionářů národního vý-
boru ve škole v Babicích v noci 2. července
1951 pak umožnila, aby byl Václav Drbola
kriminalizován. Nešlo totiž o vyšetření „ba-
bického případu“ jakožto násilného trestného
činu, nýbrž o jeho zneužití. Administrátor,
jehož fara v Babicích sousedila se školou, byl
nucen, aby se doznal k návodu k samotné
vraždě. Absurdně se tak měl přiznat k činu
spáchanému dva týdny po svém zatčení,
k činu, o němž se dozvěděl až ve vězení.
 Pamětníci, kteří byli ve vazbě v době jeho vy-
šetřování, později vzpomínali, že slyšeli nářek
mučeného kněze, který se měl naučit poža -
dovaný scénář pro inscenaci soudního líčení,
při němž na otázku soudce: „Pane obviněný,
cítíte se vinným z toho, že vlastně jste se tímto
způsobem stal také jedním z iniciátorů té

vraždy?“ odpověděl pouze: „Jsem si vědom
a uznávám, že jsem zapříčinil také jeden tako-
výto popud této následné teroristické akce,
která byla spáchána na těchto lidech.“

Vykonstruovaný proces a poprava
Soudní proces s údajnou protistátní skupi-

nou v čele s Antonínem Mityskou byl připra-
ven s velkým spěchem a zahájen již 12.
července 1951 (pouhých deset dnů po vraždě
v Babicích). Ještě před tím však o vyměření
trestů rozhodoval politický sekretariát ÚV
KSČ. Soudního líčení v Dělnickém domě v Ji-
hlavě se zúčastnilo v roli diváků značné množ-
ství lidí, jeho přenos Československým
rozhlasem měl zapůsobit na širokou veřejnost.
Václav Drbola byl třetí den procesu odsouzen
Státním soudem Brno k trestu smrti pro zlo-
činy velezrady a návodu k vraždě. Jeho odvo-
lání bylo zamítnuto a poprava oběšením byla
provedena ráno 3. srpna 1951 na dvoře jihlav-
ské věznice. Drbolovo tělo bylo spáleno
a popel uložen na Ústředním hřbitově v Brně.
Na konci 60. let minulého století byla urna
s popelem předána příbuzným a později ulo-
žena tajně do rodinného hrobu ve Starovič-
kách.

Propaganda KSČ proti církvi
Zdá se, že trest smrti byl nad Václavem

 Drbolou vynesen právě z toho důvodu, že byl
kněz. Justice tehdy nesloužila spravedlnosti,
nýbrž byla „převodovou pákou“ komunistické
strany, jež chtěla diskreditovat konkrétní
 duchovní, a tak vlastně celou církev. K tomu
přispívala také propagandistická kampaň, jež
byla před „babickým procesem“ rozpoutána.
Dezinformovaná veřejnost požadovala v hro-
madně sepisovaných rezolucích tvrdé potres-
tání. Zcela záměrně byl zkresleně o údajné
trestné činnosti kněží informován brněnský
 biskup Karel Skoupý, který byl v té době
 vězněm ve své rezidenci v Brně na Petrově.

Nazýván mučedníkem
Již v době odsouzení Václava Drboly však

žili lidé, kteří považovali proces za vykonstru-

ovaný a jeho smrt za mučednictví pro víru.
O těchto postojích svědčí mimo jiné české vy-
sílání stanice Radio Vaticana z 16. července
1951: „Není nám znám pravý důvod hrdelního
trestu nad kněžími a katolickými laiky. Od ofi-
cielních zpráv se toho ani nedozvíme. Sotva
šlo o důvody rázu politického, neboť kněží jsou
od jakékoliv politické činnosti zrazováni svou
řádnou duchovní vrchností i rozhlasem vati-
kánským. (…) Byli-li odsouzeni v souvislosti
s obhajobou přirozených práv a nezadatelných
práv lidské osobnosti, pak jsou pravými mu-
čedníky.“

Proces blahořečení
Václav Drbola byl plně rehabilitován stát-

ními justičními orgány v letech 1990–1997.
Dne 27. července 1994 byla Václavu Drbolovi
a všem obětem komunismu odhalena pamětní
deska, umístěná u kostela sv. Kateřiny ve
 Starovičkách. V roce 2011 byla zahájena
 diecézní fáze jeho beatifikačního řízení připo-
jením k již probíhající kauze blahořečení Jana
Buly. 

Milan Vavro, zdroj: http://www.biskupstvi.cz

Program římskokatolické farnosti
Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

9.00 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek
7.00, pátek 18.00 bohoslužba pro mládež, sobota
v 7.30. 

Svátost smíření přede mší sv. v úterý, pátek a neděli
ráno i večer. Kněží z okolí zpovídají každé úterý 19.00 –
20.00 ve farním kostele.

Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30, Něm-
čany 11.00, Hodějice 11.00.

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.
1. 11. Mše sv. v penzionu, 8.00.
2. 11. Návštěvy nemocných.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00

na Špitálce, v 18.00 ve farním kostele.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11.

za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce (sobota).
3. 11. Duchovní obnova pro ženy, Mons. Adam Rucki

„Maria - učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR.
5., 7. a 8. 11. Mše sv. na Špitálce, vždy v 18.00.
11. 11. Služebník Boží Václav Drbola, 80. výročí kněžského

svěcení a 75. výročí nástupu do Bučovic, Bučovice 10.30
mše sv. biskup Pavel Konzbul, 14.30 požehnání v kostele
a akademie v Katolickém domě.

15. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněž-
ský seminář, 9.00 - 20.00 farní kostel Slavkov.

17. 11. Divadelní návraty, Jak se zbavit Alberta, 19.00 fara
sál.

18. 11. Služebník Boží Václav Drbola, 80. výročí kněžského
svěcení a nástupu do Slavkova, Slavkov 9.00 mše sv.
Mons. Karel Orlita, 14.30 požehnání v kostele a akade-
mie v Domě svaté Rodiny.

24. 11. Duchovní obnova pro muže, Jan Plodr: „Muž
a Křesťan“, 9.00–17.00, DSR.

29. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkří-
šení Páně, zádušní mše sv. 18.00.

25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, návštěva ve Slavkově
u Opavy, zpívá CMB.

30. 11. - 1. 12. Obnova pro dívky 4.-6.tř a 7.-9.tř, P. Tomáš
Fránek a školské sestry:  „Já jsem já“.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.czP. Václav Drbola se slavkovskými farníky z Cyrilské jednoty (druhý zprava nahoře)
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nitka. Naštěstí nebylo jejich služeb potřeba.
Rozhodčí po celý den nespustili oči ze stopek.
V deseti rozplavbách se v drahách vystřídalo
všech 138 mužů a žen z 15 oddílů. Po půlroční
přestávce na sebe opět narazili loňští soupeři
a nedarovali si ani sekundu, mnohdy rozhodl
jen rychlejší dohmat. Plavalo se dobře, mnozí
závodníci si vylepšili osobní rekordy.

Na trati 1000 m obhájil loňské prvenství
časem 12:04,3 Jakub Kočař z Fidesu Brno.
Mezi 66 účastníky bodovali i slavkovští plavci.
Jiří Pospíšil 33. místo, čas 20:26,9, Ivan Marek
53. místo, čas 23:18,9.

Na stejné trati mezi 23 ženami zvítězila
Radka Eremiášová, Fides Brno časem 14:48,7,
3. místo Magda Okurková ze stejného oddílu,

Téměř letní zimní plavání
čas 14:59,5. Slavkovské závodnice: Jana Ma-
tuštíková 11. místo, čas 21:48,3, Jarmila Ma-
šová 13. místo, čas 23:30,6, Helena Pavézková
15. místo, čas 23:58,2.

V závodě na 750 m si cenu vítěze odvezl
Martin Bilous z Karviné, čas 13:12,3. Celkem
12 žen porazila Jitka Pospíšilová z Plaveckého
klubu Slavkov, vyhrála závod časem 18:30,6.
Vladimíra Fialová 4. místo, čas 19:57,2. 

Na trati 250 m stáli na nejvyšším stupni
Slavkováci Hana Hložková, čas 6:50,5 a Svaťa
Matuštík, čas 5:24,5.

Závody na 500 m a 250 m byly obsazeny
nejméně, v relativně teplé vodě se každý pla-
vec snažil získat co nejvíce bodů na delších
tratích.

Plavci Fidesu Brno po prvním kole soutěže
obsadili druhé místo za pražským I.PKO.

O úspěch závodů se kromě organizátorů
a počasí postarali také pracovníci technických
služeb, kteří dokázali udržet kvalitu vody na
vynikající úrovni. Městu Slavkov náleží podě-
kování za poskytnutou dotaci a věcné dary,
sponzorem byl i Slavkovský pivovar. Zvláštní
poděkování zaslouží bučovičtí členové slav-
kovské sekce Fidesu, Ladislav Stejskal a Fran-
tišek Zezula, kteří každému medailistovi
věnovali ananas. 

Do dubna čeká zimní plavce dalších 24 sou-
těžních sobot a plavání ve stále chladnější
vodě. Tu si budou moci vyzkoušet i slavkovští
otužilci-amatéři na Štědrý den, kdy se již tra-
dičně pořádá vánoční koupání. FiV

Azurové nebe, teplota kolem 20 °C, lehátka,
slunečníky. K tomu perfektně udržovaná voda
14 ,5 °C, sladké i slané svačiny, řízek ve školní
jídelně. Co si na zimní plavecké závody přát
víc?

Takhle to vypadalo v sobotu 13. října na
slavkovském koupališti. Členové oddílu dálko-
vého a zimního plavání Fides Brno zde uspo-
řádali závod již po čtrnácté. Současně to byl
první bodovaný závod Českého poháru v zim-
ním plavání 2018/2019. Závodníci, rozhodčí,
výsledkové specialistky u počítače, neplavající
organizátoři i početní diváci, ti všichni prožili
docela příjemný letně podzimní den. Lékař-
skou službu vykonával slavkovský lékař
MUDr. Oldřich Pospíšil, připravena byla sa-

Máme za sebou druhý ročník Běhu Slavko-
vem, který letos připadl na sobotu 13. října. Ná
nádvoří zámku startovaly nejprve děti v závo-
dech na 650 m, 1 a 2 km a po poledni také do-
spělí v hlavním závodě na 10 km. I letos byla
možnost zaběhnout si nesoutěžní trasu o polo-
viční vzdálenosti, tedy 5 km. Z nádvoří se bě-
želo do zámeckého parku až do zadní,
stromové části, odtud alejí ke kostelu a přes ná-
městí zpět na nádvoří, a to celkem čtyřikrát. Na

Běh Slavkovem 2018
a Miroslava Murray. Nejlepší Slavkovačka byla
Kristýna Krátká. Potlesk ale patří všem, kteří
se zúčastnili v jakékoli kategorii a vzdálenosti.

Děkujeme městu Slavkov, zámku Slavkov,
společnosti L&R, dále Janu Boubínovi, firmě
KPK, městské policii a všem, kteří se podíleli
na organizaci závodu. Těšíme se na vás na další
akci, kterou je lampionový průvod 28. října.

Podrobné výsledky jsou uveřejněny na webu
austerlitz-adventure.cz. AA

zdánlivě jednoduché trati čekaly na závodníky
i záludnosti jako strmý seběh ke kostelu nebo
táhlý výběh do cílového prostoru. Součástí trati
byla i občerstvovací stanice. Slunečné počasí
přímo vybízelo k běhu a na startu hlavního zá-
vodu se sešlo přes osmdesát běžců. Nejlépe za-
běhl Tomáš Steiner, druhý byl Adam Mihalov
a třetí Stanislav Mixa, který se zároveň stal nej-
rychlejším Slavkovákem. Z žen nejdříve do-
běhla Lenka Venerová, po ní Šárka Vodičková

Běh Slavkovem • Foto: 6x archiv AA

Účastníci plaveckých závodů • Foto: R. Lánský



29SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ10/2018

Mladší žáci bojovali v Blansku na
Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců
a v nabité konkurenci se rozhodně neztratili.
Naopak – Marek Hrubý (2005) suverénně
ovládl vrh koulí 3 kg výkonem 12,39 m. Na 6.
respektive 7. místě ho doplnili další slavkovští
koulaři Lukáš Bok (2005, 10,01 m) a Jan Fiala
(2006, 9,46 m). Honza Fiala zazářil v hodu oš-
těpem, když poslal pětisetgramové náčiní na
hranici 35,76 m, a získal tak stříbrnou medaili.
Dařilo se mu také v hodu kriketovým míčkem,

Zhodnocení atletického podzimu
kdy solidním pokusem 55,42 m dohodil na
čtvrtou příčku.

Podzim tradičně patří přespolním běhům.
Před nadcházejícím druhým ročníkem krás-
ného Běhu Slavkovem, měli možnost naši svě-
řenci otestovat formu na řadě okolních závodů.
Na brněnském Slatinském krosu zvítězil borec
Ondřej Slezák. Na soutěži základních škol
v přespolním běhu získala Sarah Vinklerová
skvělé 2. místo v nabité konkurenci běžkyň ce-
lého okresu. Jakub Navrátil

Podzimní část sezóny jsme začali závodně
na domovském stadionu, kde se konalo 6. září
finále krajské Ligy atletických přípravek. Na
toto finále postoupila z předchozích kvalifikač-
ních kol obě nasazená slavkovská družstva
A i B. V závěrečném klání se však musela
sklonit před lepšími soupeři Jihomoravského
kraje, a družstvo A obsadilo nepopulární čtvr-
tou příčku z celkem 12 finálových účastníků.
I tak je to úspěch a velká motivace do další se-
zóny.

Tradičně jsme začátkem září uspořádali
nábor nových členů s cílem doplnit stávající
skupiny a otevřít novou pro nejmladší zájemce
o atletiku. K tomu nám výrazně pomohli noví
trenéři – Jitka Krejčířová a Jan Holoch, kteří
mají oba bohaté zkušenosti s dětmi, resp. s at-
letikou. Bohužel, i přes obrovský zájem o člen-
ství, jsme nemohli dát příležitost všem
zájemcům. Kapacita všech skupin je omezená
a zájem podstatně převyšuje naše možnosti.
Všem odmítnutým bych chtěl říct, ať to ne-
vzdávají a zkusí zabojovat příští rok. 

Atletky a atleti z kategorie staršího žactva se
zúčastnili tradičního pětiboje (60 m, 60 m př.,
dálka, kriket, 800 m) v Moravské Třebové.
Nejúspěšnějšími byli Patricie Pavlíková (2004)
a Pavel Peksa (2004), kteří oba skončili shodně
druzí.

Vícebojařské úspěchy sbírají také členové
nejmladších kategorií. Na tišnovském víceboji
získali Vanessa Vránová 2. místo a Filip Vrána
dělené 5. místo.

Dle současných klimatických poměrů se již
naše město s okolím stalo součástí suché stepi
při východní části aglomerace velké Brno.
Srážkový deficit drtí zemědělskou produkci,
sady i zahrady. Teploty s vysokou a dlouhotr-
vající sluneční intenzitou se zvyšují. Suchem
způsobené ztráty na stromové zeleni, ovocných
dřevinách i rostlinné vegetaci jsou vskutku
ohromující a v podstatě likvidační. Nadešel čas

Jak zadržet vláhu v naší krajině (I.)
drobných vodních ploch s mokřady, které by
jednak dokázaly vodu zachytit, ale také snižo-
vat teplotu okolí odparem vody. 

Kde jsou ty doby, kdy na Litavě od Slavkova
až po Měnín byla jedna z největších rybničních
soustav na Moravě. Zatopené nivy potoků
i říček Litavy a Rakovce byly v podstatě mo-
křady s rybníky: Němčanským, Vážanským,
Holubským, Velešovickými, dále rybníky
u Újezdu, Telnice, rybniční kolos zvaný Nesyt
u Měnína, s velkým rybníkem Rožmitál u Ko-
nůvek (při cestě k Jalovému dvoru) a rybníkem
Křižanovickým. Jen ve Slavkově bylo rybní-
kem U Valchovny (poblíž u Dvora Rybník),
Novokřtěnským (za pivovarem) a rybničním
kolosem Tazus zatopeno více jak 1,4 kilometru
čtverečního. Vodní plocha zaplavovala celou
nivu Litavy a zasahovala dále do dnešní kře-
novické aleje, ul. Nerudovi a Polní až k jižní
hradbě města. Přitom dnešní tzv. Velký slav-
kovský rybník je 17krát menší než bývalý
Tazus. Celá tato obrovská území rybníků s mo-
křady jsou, až na drobné plochy, odvodněna
a jsou již suchá.

Důležitou se stává i úspora hlubinných vod,
které jsou poslední životodárnou reservou.
Nelze vrtat na katastru jednu studnu vedle
druhé a přetahovat se o vodu, pokud tato ne-
padá z nebe. Hlubinnými průzkumnými vrty
byla nenávratně ztracena velmi kvalitní pitná
voda ze ,,Studánek“, svého času zásobující
slavkovský zámek i město. 

přijmout a uskutečnit základní opatření k udr-
žení vláhy v krajině na místní i regionální
úrovni. 

Jedním ze stěžejních problémů naší krajiny
je nízká schopnost zadržet a jímat srážkovou
vodu. 

Zemědělské půdě vlivem současných agro-
technických zásahů chybí jímavost vláhy. Kra-
jina Slavkovska také trpí nedostatkem

Rybniãní soustava v dobû své nejvût‰í rozlohy poãátkem 17. století vyznaãená do císafiské vojenské spe-
ciálky z r. 1912 (Zone IX. Col. 15 Brünn 1876 (1912) K. u. K. Militär – Geogr. Institute WIEN (10)

Vysvûtlivky: A – Holubick˘ rybník
B – Kfienovické halt˘fie

C – VáÏansk˘ rybník
D – Rybník U valchovny

E – Tazus
F – Novokfitûnsk˘ rybník

G – Nûmãansk˘ rybník

A

B

C

D
F

G
E

Jaromír Seifert
(Pokračování v příštím čísle)

Družstvo přípravek • Foto: archiv atletů
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A Slibová výprava vlčat do Jasenice

Motoklub Austerlitz informuje

Celý rok si členové 1. oddílu slavkovských
vlčat osvojovali skautské znalosti a dovednosti
a plnili úkoly z příběhové knížky „Stezka
vlčat“. 

Čtyři šikovní kluci navíc dospěli k důležité
metě ve skautském životě – složení slavno-
stního slibu. A tak jsme vyrazili na výpravu do
obce Jasenice na Vysočině, abychom na taj-

ném místě v lese, nedaleko naší dávné tábo-
rové louky, zapálili oheň a v jeho záři kluci slo-
žili do rukou vedoucího oddílu Steva svůj slib. 

Lepší počasí jsme si snad ani nemohli v po-
lovině října přát. Sluníčko se na nás smálo jak
během sobotního odpoledne, kdy jsme do Ja-
senice vyrazili, tak i v neděli. Jasenický pan
starosta nám zajistil střechu nad hlavou

v místní školce a tak jsme hned po příjezdu
mohli rozbalit karimatky a spacáky a připravit
si místo na spaní pěkně v suchu a teple. Odpo-
ledne ještě nekončilo, a tak jsme se vydali do
okolí obce, navštívili bývalé tábořiště u Kraj-
čáku a po necelých dvou hodinách procházky
barevnou podzimní přírodou se vrátili zpět.
Hned jsme se společně vrhli na přípravu večeře
a podařilo se nám připravit povedené špagety
se zeleninovou omáčkou a sýrem. Když nám
trochu vytrávilo, oblékli jsme si skautské kroje
nebo aspoň středisková trika a vyrazili, už
potmě, na slibové místo.

Atmosféra temného lesa s malým ohýnkem
a skauty kolem něj v každém určitě zanechala
krásnou slavnostní vzpomínku. Abychom si ji
nekazili nějakou další aktivitou, po návratu do
vesnice jsme si jen vyčistili zuby a šli spát.

Ráno jsme zahnali hlad vlastnoručně nama-
zanými chleby se sýrem s mrkví, uklidili po
sobě a vydali se zpět do Slavkova. Před klu-
bovnou byla slibová výprava zakončena po-
řádně hlasitým oddílovým pokřikem
s očekáváním dalšího výletu!

Milan Šemora, člen oddílu

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Pat-
náctý ročník vytrvalostního závodu v moto-
krosu týmů a jednotlivců je za námi. Kdo se ve
staré cihelně nebyl podívat, může litovat, že
přišel o napínavý sportovní zážitek. Vyšlo po-
časí, trať byla vzorně připravena a organizace
běžela jako po másle. Jiří Mazal a Tomáš
Žáček z domácího týmu Mazy Racing vybojo-
vali krásné třetí místo v nabité konkurenci.
Cestovatelé se vrátili z výpravy k vrcholkům
Modrých hor. Jejich cesta vedla přes Svobod-
nou spolkovou republiku Kraví hora. Projeli
všechny její federativní části: Hliníky, Horní
a Dolní Frejd. Jazyková bariéra nebyla na pře-
kážku. Spolková republika Kraví hora totiž leží
na katastru Bořetic a úředním jazykem je
jadrná moravština. Cestovatelská sezóna se de-

finitivně uzavřela 20. října ve Žďáru nad Sáza-
vou tradiční akcí s názvem Zavírání silnic, kde
jsme nemohli chybět.

V současnosti se už plně věnujeme přípravě
sezóny pro příští rok a organizaci akcí na
konec roku. Plán nové sezóny představíme 7.
12. 2018 na pravidelné besedě ve vinárně ho-
telu Florián. Přijďte mezi nás, v příjemném
prostředí promítáme fotografie, pouštíme
videa a vyprávíme zážitky z klubových akcí.
Dozvíte se z první ruky, co všechno chystáme
v následujícím roce.  

Podrobnosti najdete na stránkách: mkauster-
litz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium. A těším se na společné setkání
při některé klubové akci.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Do dalšího ročního období jsme vstoupili
s vizí pomoci. Organizovali jsme sběr papíru,
jehož výtěžek bychom rádi věnovali mezinárod-
nímu hnutí Mary’s Meals, které zavádí projekty
školního stravování v zemích, kde chudoba

a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.
S dětmi jsme bavili o věcech, které jsou pro člo-
věka důležité, aby mu bylo dobře a cítil se
v bezpečí. Mnohé napověděl životní příběh sva-
tého Václava a jeho babičky svaté Ludmily, kteří

Podzim v Karolínce

pro nás mohou být inspirací i v dnešní době. Sa-
mozřejmě jsme také pozorovali měnící se pří-
rodu kolem nás, pojmenovávali a zařazovali
různé druhy plodin, navštívili bohatou výstavu
ovoce a zeleniny, obdivovali nádherně zbarvené
listy a snažili se unést plné kapsy kaštanů. 

Za KMŠ Karolínka p. uč. Miroslava Bočková

Členové prvního oddílu Junáka • Foto: archiv Junáka

Motokrosové závody • Foto: M. Marek

Děti na výstavě ovoce a zeleniny • Foto: archiv školy
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – listopad

Pranostika: Teplý říjen – studený listopad.
Ještě slunečný, teplý a barevný říjen je za

námi, ale zima se již hlásí o slovo ranními ml-
hami, sychravým a vlhkým počasím.

Každý hezký a slunečný den je zapotřebí vy-
užít k úklidu zahrady a její přípravě na zimu
a současně na příští úrodu.  Zbytky po sklizni
dáme do kompostu, kam přidáme shrabané listí
a vyhrabanou nebo posekanou trávu. Tím čás-
tečně omezíme šíření chorob a škůdců. Dalším
krokem je ošetření ovocných stromů  a hlavně
broskvoní některým z měďnatých přípravků.
Velmi důležité je to u broskvoní, kdy strom
musíme celý důkladně omýt.

Před rytím záhonů je vhodné provést hno-
jení hnojem nebo kompostem s přidáním hno-
jiv obsahujícím fosfor, draslík a hořčík.
Dusíkatá hnojiva aplikujeme až na jaře
k urychlení růstu.

Využili jsme pěkné počasí a 16. října uspo-
řádali poslední letošní zájezd do Thermalparku
v Dunajské Stredě. Na dva zájezdy tamtéž,
které se uskuteční v roce 2019 se můžete při-
hlásit na členské schůzi, která se koná ve
středu 31. října od 14 hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu, Palackého nám. 65.
Poplatek pro naše členy ve výši 200 Kč a pro
ostatní 400 Kč můžete uhradit 14. listopadu
dopoledne v naší kanceláři na poliklinice.
Svaz diabetiků ČR ve Slavkově byl založen
9. 2. 1998, proto se vyjádříme ke dvacetileté
práci pro diabetiky, k hospodaření a ukončení
činnosti. Dovolte mně při této příležitosti po-
děkovat všem, kteří nás v naší práci pro diabe-
tiky podporovali a kteří se na ní podíleli. 

Ještě budeme pokračovat v tom, jak si po-
mocí výměnných jednotek počínat při nákupu
potravin, při domácím vaření a stravování v jí-
delnách a restauracích. Budeme se věnovat po-
travinám, které mají vysoký obsah sacharidů
a představují pro diabetika 5–6 výměnných
jednotek. I diabetik si tyto potraviny může
občas dát, ale pak už jenom porci zeleniny
a nejlépe po dobrém jídle jít na procházku,
nebo na nějakou pohybovou aktivitu. 

4–6 VJ představuje 250 g porce těstovin,
špaget, zapečených těstovin, žemlovka, nudle
s mákem, škubánky, rýžový nákyp, ale také ri-
zoto s masem, čočka na kyselo, hrachová kaše,
krupicová kaše, bramborový salát, ovocné
knedlíčky a dukátové buchtičky s pudinkem.
Např. jeden kus „Honzovy buchty“ s marme-
ládou, mákem, tvarohem, kobliha, plněná pa-
lačinka, nebo bramborová placka s povidly
a mákem jsou dvě VJ. Za celý oběd vyměníme
perník Smolíček s ovocnou náplní a čokolá-
dou, punčový řez, nebo Sachr dort. Ale pozor
i na tak zvané pochutiny, které ani nemusí být
sladké. 100 g balení slaných tyčinek Opavia,
kukuřičné křupky, slané brambůrky, TUC
slané sušenky, pšeničný, nebo rýžový chlebí-
ček představují také 6 VJ, tedy celý oběd
a obyčejně si je dáváme až po hlavním jídle
jako zdravé mlsání. 

Pozor také na čokoládu, kdy 100 g hořké
70 % jsou 4 VJ, mléčná a oříšková má 6 VJ,
proto když mlsat, tak jenom tři čtverečky. Čo-
koládové bonboniéry, plněné pralinky, ovocné
želé opravdu jen ochutnat 2–3 kousky, protože
to je sacharidová bomba. Bohužel, diabetik si
musí počítat vše co roste ze země: obilí, rýži,
brambory, luštěniny a všechny výrobky z nich,
ovoce, mléko a mléčné výrobky. Ale právě
proto, když si osvojíte systém množství sacha-
ridů v různých potravinách, převedené na vý-
měnné jednotky, můžete mít každý den pestrý
jídelníček, bez zvyšování glykémie. Příkladem
toho je cuketa na dva způsoby: cuketu pokrájet
na kolečka, osolit, posypat kari kořením
a opéct z obou stran na oleji. Dochutit hustým
řeckým jogurtem. Na cuketové spirálky potře-
bujete 3 štíhlé cukety, sýr na strouhání, sůl,
pepř, sušený česnek a tymián. Cuketu napích-
nout na špejli a nožem při otáčení utvořit
 spirálky, do kterých hustě nasypat směs strou-
haného sýru s kořením. Na plech prostřít
 pečicí papír, uložit spirálky i se špejlemi, po-
kapat olejem a zapéct z obou stran. Neobsa-
hují žádné sacharidy, určitě Vám budou
chutnat. 

Marie Miškolczyová

Až do zamrznutí půdy lze vysazovat ovocné
stromky a keře do připravených výsadbových
jam. Při výsadbě je důkladně zalijeme a upev-
níme ke kůlům. Výsadbu česneku provádíme
co nejpozději to je, když teplota půdy klesne
pod 10 °C. Po takové výsadbě sadba jen zako-
ření a na jaře je připravena brzy vyrašit. Před
výsadbou česnek moříme v Sulce po dobu 2
hodin. Toto ochranné opatření chrání česnek
proti háďátku zhoubnému a vlnovníku česne-
kovému. Krátce před výsadbou jej moříme
proti houbovým chorobám 20–30 minut v Rro-
vralu Agva FLO (0,4%). Záhon na česnek musí
být připraven dlouho před výsadbou, aby se ze-
mina dostatečně slehla. Před rytím je vhodné
rozhodit Dusíkaté vápno, aby se dostalo ales-
poň 15 cm hluboko. Jeho působením se zničí
semena přítomných plevelů a zárodky škůdců.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin a v so-
botu od 8 do 10 hodin pokračuje v domě za-
hrádkářů Československé armády č. 252 ve
Slavkově u Brna prodej jablek a moštů
od pěstitele ze Střílek. Jablka a mošty jsou

naskladňovány vždy ve čtvrtek. Jablka jsou
prodávána v konzumní zralosti.

Mošty nejsou chemicky ošetřeny, a proto
je vhodné je spotřebovat do tří dnů.

vl

Prodej jablek a moštů

Pravidelná setkání se konají v těchto termínech:
Bohoslužby v Husově sboru ve Slavkově

u Brna 1., 3. a 5. neděli v 8.30 hodin.
Každé 2. a 4. pondělí v měsíci v 17 hodin

biblická hodina v Husově sboru ve Slavkově.
Každý 4. čtvrtek v měsíci v 10 hodin bo-

hoslužby v Penzionu v Polní ulici ve Slavkově.
Bohoslužby v Husově sboru v Kobeřicích

1., 3. a 5. neděli v 10.30 hodin.
Bohoslužby v evangelickém kostele v Újezdě

u Brna 2. a 4. neděli ve 14 hodin.
Těšíme se na setkání s vámi při bohosluž-

bách i jiných příležitostech. ih

Bohoslužby spojené s modlitbou za zesnulé
v Církvi československé husitské ve Slavkově u Brna

Srdečně vás zveme na bohoslužby
spojené s modlitbou za zesnulé, které
se letos v naší náboženské obci a jejich
střediscích uskuteční v těchto termí-
nech:

28. 10. ve 12 hodin v Nemochovi-
cích na obecním úřadě

4. 11. v 8.30 hodin v Husově sboru ve Slav-
kově u Brna

4. 11. v 10. 30 hodin v Husově sboru v Ko-
beřicích u Brna

11. 11. ve 14 hodin v evangelickém kostele
v Újezdě u Brna.

Když byla rakouská (naše) armáda v Itálii
na řece Piavě poražena a německá armáda byla
poražena ve Francii, nadešel 28. říjen 1918 –
den prohlášení samostatnosti českosloven-
ského státu.

Ve Slavkově byla tato zpráva přijata s vel-
kým překvapením a obrovskou radostí. Na bu-
dovách vlály červenobílé prapory. Znaky
rakouské vlády z c. k. úředních budov byly
sňaty a obrazy císaře byly odstraněny. Vládní
emblémy byly utopeny v „Posrané“.

Židům, kteří na svých domech ve městě také
vztyčili oslavné prapory, bylo představenstvem
obce přikázano sejmout je z důvodu předstí-
rané a neupřímné oslavy. V židovské obci ne-
slavil nikdo.

Přednosta železniční stanice J. Weinstein
přednesl na schodech radnice nadšenou vlas-
teneckou řeč k četnému publiku. Večer uspo-
řádal Sokol lampionový průvod městem.

Prapory na domech vlály celý týden, v kos-
tele Vzkříšení Páně byly bohoslužby za vlast
a další projevy vlastenectví. „První neděli po
převratu poprvé zazněla v kostele naše národní
hymna. Nabitý chrám hřměl ohromným sboro-
vým hlasem hymny, třásl se a chvěl, jak jsem
nikdy předtím ani potom neslyšel,“ (kronikář
J. Severa).

Vlády ve městě se ujal vedle obecního vý-
boru nově utvořený Národní výbor a Socialis-
tická rada.

Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitu-
lací poražených Ústředních mocností. Jako
konec světové války je udáván 11. listopad
1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech fron-
tách příměří (11. 11. v 11 hodin). Na troskách
Rakouska-Uherska vznikly nové státy – Česko-
slovensko, Rakousko, Maďarsko. Část území
R-U připadla Polsku, Rumunsku, Itálii a Státu
Slovinců, Chorvatů a Srbů. B. Maleček

28. říjen ve Slavkově před 100 lety
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pražský Walter, Praga RND či Prima TL z roku
1992. Z jejich dílny vyjíždějí autobusy, které
jsou zcela nové, vyrobené dle původních vý-
robních plánů. Příznivci autobusů – veteránů –
měli možnost si výrobky rodiny Křížových
prohlédnout i na slavkovském zámku, které
tam předvedli v rámci oslav výročí vzniku své
firmy. 

Exkurze byla velmi zajímavá, poučná
a hlavně ukázala žákům další možnosti jejich
uplatnění v praktickém životě.

Eva Zemánková

Zajímavá exkurze 

Dne 13. září 2018 se konalo na českém vel-
vyslanectví v Budapešti setkání českých
a maďarských partnerských měst, setkání sta-
rostů a prezentace JMK při příležitosti 100.
výročí založení republiky.

Integrovaná střední škola byla oslovena
naším zřizovatelem -  Jihomoravským krajem
s přáním zajištění cateringu celé akce. Orga-
nizace byla zcela v režii učitelek odborného
výcviku a našich žáků. Cílem bylo představit
českou kuchyni včetně regionálních produktů
našeho kraje. Prvním úkolem bylo banketní
menu pro pana velvyslance a jeho významné
hosty, kde jsme podávali regionální pokrmy.

Jako předkrm se servírovala drůbeží paš-
tika s mandlemi, slepičí vývar s játrovými
knedlíčky a domácími nudlemi, hlavním cho-
dem bylo konfitované kachní stehno, dušené
zelí s jablky a špekové knedlíky, jako dezert

jsme servírovali višňový závin s vanilkovým
přelivem. Dále jsme zajišťovali coffee break
pro 150 osob, na kterém jsme podávali teplé
a studené nápoje, dále malé pohoštění – ka-
napky, chlebíčky, koláče, zákusky a ovoce.
Vyvrcholením dne byl večerní raut pro 250
osob, kde si hosté mohli vybrat z regionál-
ních pokrmů teplé a studené kuchyně, záku-
sků i nápojů, ze kterých mělo největší oblibu
Slavkovské pivo.

Tato velká akce byla pro učitelky odbor-
ného výcviku a žáky oboru kuchař-číšník
a hotelnictví výzvou, při které jsme předvedli
naši odbornou týmovou práci, již při samotné
přípravě a průběhu akce byla práce kvitována
s velkým uznáním. Jsme pyšní na to, že se ca-
tering takových rozměrů povedl a prezentace
kraje i školy byla velmi úspěšná.

A. Procházková, ISŠ

Prezentace v Budapešti

Corny – atletický pohár
Dne 20. září se na atletickém stadionu ve Vy-

škově konal tradiční atletický mítink CORNY.
Závodů se zúčastnila družstva středních škol
okresu Vyškov. Dívky závodily v disciplínách:
60 m, 200 m, 800 m, skoku vysokém, skoku
dalekém, vrhu koulí a štafetě 4x200 m. Chlapci
závodili v disciplínách: 60 m, 400 m, 1500 m,
skoku vysokém, skoku dalekém, vrhu koulí a
štafetě 4x200 m. Naši žáci nám svými výkony
udělali velkou radost a vybojovali krásné bron-
zové medaile. R. Vaňura, ISŠ 

Kalwarie s prohlídkou kláštera a basiliky
a návštěva překrásného města Krakova. Po-
slední den nás naši hostitelé překvapili hro-
madným setkáním s žáky školy a jejím
vedením, na kterém jsme provedli společné
vyhodnocení tohoto projektu, převzali vyro-
bené houpací křeslo a zhlédli krátký film
o celém našem pobytu. S vedením školy jsme
se dohodli na další spolupráci a návštěvě pol-
ských studentů zase u nás. Cestou zpět jsme
ještě navštívili solné doly ve Wieliczke. Naši
žáci získali během pobytu neocenitelné zkuše-
nosti a všichni jsme zde prožili čtyři krásné
dny. V. Bábek, ISŠ

Návštěva našich truhlářů v Polsku 
Ve dnech 1.–4. 10. 2018 proběhla v rámci

mezinárodního projektu Tradice a inovace náv-
štěva polské školy v Kalwárii Zebrzydowska.
Tohoto pobytu se zúčastnilo 7 žáků 1. ročníku
s učitelem odborného výcviku a zástupcem ře-
ditele pro praktické vyučování. Dle dohodnu-
tého programu žáci společně s polskými
studenty každý den dopoledne pracovali v díl-
nách po skupinkách a výsledkem jejich práce
byla nakonec tři překrásná houpací křesla.
Z dalšího programu byla zajímavá exkurze vý-
robního závodu Mebloform, návštěva obrovské
výstavy nábytku s nejmodernějšími součas-
nými trendy, procházka historickým centrem

Koláč pro hospic
Dne 2. 10. 2018 se ve Slavkově u Brna konala

akce „Koláč pro hospic“. O pomoc byly požá-
dány i žákyně 1. BHT, které se rády a ochotně
zapojily. Všechny utržené peníze budou využity
pro seniory. Akce se vydařila a my jsme odešly
domů s tím, že jsme jedno dopoledne mohly vě-
novat pro dobrou věc. K. Kalendová, ISŠ

Kurz studené kuchyně
Ve dnech 1.–4. 10. 2018 probíhal v naší škole

kurz studené kuchyně, kterého se zúčastnilo cel-
kem 20 žáků oborů kuchař-číšník a hotelnictví.
Lektorem byl Mistr kuchař pan Vladimír Picka
z kuchařského studia v Pelhřimově, držitel ně-
kolika ocenění v tomto oboru. V průběhu kurzu
žáci připravovali 80 druhů nejrůznějších vý-
robků studené kuchyně a mnoho dalších zají-
mavých specialit, k nimž patří štrasburská
kachna, dekorovaný humr Nowaco aj. Kurz byl
zakončen slavnostním rautem a předáním
osvědčení. Petra Horáková, ISŠ

V rámci odborné exkurze navštívili žáci
třídy 2.AAU ISŠ ve Slavkově u Brna auto-
klempířství pana Jaroslava Kříže v Telnici.
Jeden z posledních autoklempířů, který se vy-
učil v Rousínově, odloučeném pracovišti ISŠ,
postupně přebral práci svého otce ve firmě,
která si letos připomněla 20. výročí svého za-
ložení. Otec a syn Křížovi se zabývají opra-
vami autobusů – veteránů. V jejich vozovém
parku měli žáci možnost prohlédnout si do-
slova vraky autobusů značek Praga NDO
z roku 1948, Škoda 706 RTO, Škoda 706 RO,

Nedělní úspěch v Praze 
Dne 7. října se naši žáci zúčastnili v Praze

soutěže Havana Club Flair Cup 2018 pořádané
při příležitosti výstavy For Gastro & Hotel
2018. Naši soutěžící měli za úkol ve dvou dis-
ciplínách namíchat koktejly. V části označo-
vané jako working flair to musel být drink
složený z rumu Havana Club a energetického
nápoje Red Bull, a v disciplíně nazývané exhi-
bition flair pak soutěžící namíchali volný fancy
koktejl, který musel obsahovat alespoň 2 cl
rumu Havana Club. Zkušený L. Musil se umís-
til na krásném druhém místě a dovezl si z Prahy
pohár, oba soutěžící i s T. Jelínkem budou mít
tuto soutěž započítanou do hodnocení barmana
roku. L. Svobodová, ISŠ

hlídka dílen všech oborů, které se na této škole
vyučují, spolupráce českých a maďarských
truhlářů při výrobě stoličky s využitím nejmo-
dernějších přístrojů, procházka historickým
centrem Šoproně s prohlídkou vyhlídkové věže
a muzea, exkurze výrobního závodu firmy
Velux ve Fertödu a na závěr návštěva veletrhu
Euroskills v Budapešti, kde se právě probíhala
mezinárodní soutěž nejlepších odborníků jed-
notlivých oborů. Tento výměnný pobyt po-
tvrdil, že obor truhlář je i v dnešní době velmi
zajímavý a atraktivní pro budoucí povolání.

L. Járová, ISŠ

Návštěva Šoproně
Ve dnech 24.–27. 9. 2018 proběhla v rámci

mezinárodního projektu Tradice a inovace již
tradiční návštěva maďarské školy v Šoproni
(Handler Nándor Szakképző Iskola). Tohoto
výměnného pobytu se zúčastnilo 7 žáků oboru
truhlář ze tříd 1.A TR a 2.B CUTR se svým
třídním učitelem a s vyučující německého ja-
zyka. Již po překročení maďarských hranic se
ukázalo, že mezi žáky je nejen dokonalý mistr
maďarského jazyka, ale také znalec maďar-
ských dějin a kultury. V Šoproni byl připra-
vený bohatý program: návštěva kamenného
lomu a jeskynního divadla ve Fertőrákosi, pro-

Výstava zahrádkářů
Již poněkolikáté prezentujeme naši školu na

Oblastní výstavě ovoce a zeleniny pořádané ve
Slavkově u Brna. Letošním tématem byly luš-
těniny a výrobky studené kuchyně. Představili
jsme netradiční přípravu barevné čočkové po-
lévky a cizrnu v úpravě varianty humusu. Tyto
výrobky připravili žáci 1. A KČ pod vedením
učitelky odborného výcviku p. Sigmundové
a zaslouží si opravdu pochválit. Prezentace se
ujala p. Sigmundová a žák T. Pruch. Všechny
pokrmy včetně obdivovaných rautových vý-
robků, vyřezávané zeleniny i malované školy
na perníku sklidily mimořádný úspěch.

L. Sigmundová, ISŠ
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4. čtvrtletí roku 1918
7. října – Lístek od rodičů. Píší mi, že jejich

žádost za moje propuštění z vojny byla minis-
terstvem příznivě vyřízená, ale vojenské veli-
telství ji zamítlo. 

13. října – Je neděle a jsme opět celý bata-
lión na mši svaté v Comanu. Večer jsme se na-
posled pěkně pobavili, zazpívali a zatančili
v hostinci v Porie. My Češi byli jsme tam
všichni, tedy též ovšem Arnošt a Hubert.
Hynek Češpiva hrál na harmoniku. Neoby-
čejně se mi líbil můj taneček s jednou fešnou
Italkou. Pozítří celý batalión M. G. odcházíme. 

15. října – Tak se tedy sbíráme z místa, kde
jsem sedm neděl prožili, o 1 hodině odpoledne.
Neměli jsme se zde špatně. Já alespoň denně
jsem mohl si uvařit v naší světnici šálek bram-
bor, který jsem si ještě vždy jakžtakž sehnal.
Byl by nám ten odchod opět velmi těžký, a to
zvláště proto, že máme že máme přijít do
fronty. Ale velké naděje na světový mír, kte-
rými jsou všechny národy takřka přesyceny,
dodávají i nám dobré nálady. Ač já ještě tomu
všemu mnoho nevěřím. Cestou jsme my i naše
zvířata mnoho vytrpěli v děsném deštivém po-
časí. Ale rozkaz je na vojně rozkaz a jít se
musí. 

17. říjen – Přicházíme do Tridentu, kde jsme
ubytování, v saperských kasárnách za městem.
Krajina v okolí Tridentu je překrásná. 

20. října – Dnes při procházce s Arnoštem
Šmerdou po Tridentu, dostalo se nám překva-
pující náhody. Sešli jsme se totiž s Bohumilem
Šafránkem. Je neděle, doma první den císař-
ských hodů. Vzpomínáme, co to bylo vždy
všude nálady a radosti z nich. A my, nyní? Da-
leko vzdáleni od milého domova. 

22. října – Dnes odchází můj milý přítel Ar-
nošt Šmerda, se kterým jsem čtvrtý rok nepře-
tržitě strávil v poli tolik dobrého i zlého – vždy
skoro nerozlučně – do nemocnice. Srdečně se
loučíme, přeji mu mnoho štěstí. Jak takto sto-
jím stráž, jede kolem zvolna vůz s našimi ma-
rody do nemocnice, mezi nimi též Arnošt.
Kyne mi ještě jednou, zdaleka rukou na roz-
loučenou.

24. října – Dnes máme zkoušku škrabošek
proti otravným plynům, a sice ve známém mi
již Castellu. Dnes jsou uvnitř hradu ubytováni
ruští zajatci. 

27. října – Neděle. Jsme celé mužstvo od ba-
talionu římskokatolického vyznání na těchto
bohoslužbách v jednom ze zdejších chrámů –
bazilice. Překvapilo nás, že kněz (a sice civilní)
pouze v našem, českém jazyce přečetl evange-
lium a měl obsáhlé kázání pouze v našem, če-
ském jazyce. Němci také ihned takřka
demonstrativně hromadně odešli. Patrně myslí,
že doposud jsou oni v Rakousku pány a že jiná
řeč kromě němčiny nesmí u naší armády exis-
tovat. 

29. října – Dnes s námi Itálie uzavřela pří-
měří za příčinou vyjednávání o mír.

30. října – Odpoledne tento den jde nás 25
mužů se 3 kulomety se sanitou, nosítkami pro
zraněné a obrazy na místní nádraží jako poho-
tovost proti prý možnému povstání lidu nebo

vojska. 14. pěší pluk – Němci – měli z Tridentu
již před 5 dny odejít na frontu, ale odepřeli
poslušnost a jsou dosud zde. 

31. října – V poledne jsme vystřídání jiným
oddílem. Když jsme procházeli Tridentem, ani
jsme město nepoznávali. Všichni obyvatelé
stáli venku před svými domy a jak bylo
zřejmo, svátečně naladěni. Vyčetli jsme to z je-
jích očí z příštích událostí a sice již velmi blíz-
kého příchodu její bratrského, italského vojáka
a kdy dny pobytu nás, Rakušanů, jsou sečteny.

2. listopadu – Ochod na nádraží. Tam, jakož
i na silnicích a ulicích města, panuje vše-
obecný zmatek, zaneseny jsem zvláště kolo-
nami těžkého dělostřelectva, nákladních
automobilů a zástupy vojsk procházejících
z fronty před nepřítelem v hrozném stavu
a beze zbraní, jež zahodili. Je to zejména ta-
ková směs ze dvou maďarských honvédských
regimentů. Nastává všeobecný ústup. Italové
prolomili mezi řekou Brentou a Asiagem naše
postavení a rychle postupují.

3. listopadu – od 9. hodině ranní jsme v Bol-
zanu. I zde je veliké množství vojska tonou-
cího ve všeobecném nadšení. Na mnoha
vagónech je ponechán nápis: Zur Erinnerung
– na upomínku. Nebo i nápisy v ostatních ře-
čích – ať žije svoboda národů. Večer o páté ho-
dině jsme přijeli do Brixenu. Náš vlak táhnou
dvě lokomotivy a další dvě, těžce supíce, sta-
tečně zezadu pomáhají.

4. listopadu – Po 11. hodině dopolední se
ocitáme v Innsbrucku, kde na rozkaz jsme slo-
žili zbraně. Jen opasek s bajonetem byl nám
lajtnantem, prý na upomínku, ponechán. Je-
deme tedy přece domů. Rakousko-uherské cí-
sařství před vítězi úplně kapitulovalo. 

Dnes v noci pádem z vagónových střech se
zabilo 23 a během dne 3 muži, výlučně ruští
zajatci, před kterými jsme vždy před odjezdem
z nádraží museli svoje vozy bajonety bránit.
Byli z největší části strženi kládami ve stropě
tunelu, jimiž jsme projížděli. 

5. listopadu – V poledne jsme přijeli do
Salcburku. Zde jsem se shledal s Arnoštem
a Bohušem Šmerdovými, kteří hned za námi
se dostavili jiným vlakem. Zvou mě vagónu
k sobě, ale já chci jet na Čechy a nikoliv přes
Vídeň.

6. listopadu – O 9. hodině ráno se ocitáme
v Českých Budějovicích, v noci v Linci, v Hor-
ních Rakousích na tuto trať přesednuvše.
V Linci jsem nechal svoji „stáhelmu“, tedy
ocelovou přilbu, kterou jsem si chtěl na pa-
mátku domů přinést. 

V české zemi jsou všude vidět zbytky oslav
založení československého státu. Nechce se
nám ani věřit, ale sen se stal skutečností. Ně-
mecké nápisy a císařští orlové všude na nádra-
žích jsou odstraněni a všude vyvěšeny
bíločervené prapory a znaky našich zemi,
vlasti – hlava a orlice. 

7. listopadu – Přes Tábor a Jihlavu. Po 8. ho-
dině ráno jsem přijel do Brna spolu s mými ko-
legy od M. G. kompanie č. 171, desátníkem
Sedlákem a Kolbábkem. Od 3. hodině odpo-
lední jsem přišel domů, kde jsem nalezl opět

vše při starém. A oddechnul jsem si – konečně
doma! Je mír! 

Nehynoucí paměť budíž zde věnována mým
dobrým kamarádům a rodákům z Velešovic,
kteří padli na italském bojišti:

Julius Matoušek ve věku 24 let
Petr Toman ve věku 23 let
Martin Pokorný ve věku 35 let
Bohumil Šafránek ve věku 21 let
Antonín Matoušek ve věku 30 let.
Budiž vám, milí hoši, italská země lehkou.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

I. světová válka a Slavkov u Brna (XXIII.)
XIII. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě

Císař Karel I. Poslední panující člen prastaré rodiny Habs-
burků, která po plných šest století význačně zasahovala do
dějin velké části Evropy i zámořského světa. Zemřel v roce
1922 na španělskou chřipku ve Funchalu, hlavním městě
ostrova Madeiry v Atlantickém oceánu ve vyhnanství.

Náš čtyřletý seriál o první světové válce
končí. Na stránkách Slavkovského zpravo-
daje jsme Vám přinesli dvě desítky příběhů
vojáků ze Slavkova nebo z blízkého okolí.
Děkuji všem, kteří se na této sérii jakýmko-
liv způsobem podíleli – ať už příběhem
svého děda nebo praděda, fotkami nebo
i drobnými poznatky. Zvlášť bych chtěl po-
děkovat panu Stanislavu Mrázovi za příběh
svého strýce, se kterým jsme „strávili“ ve
třinácti pokračováních celé čtyři roky na ital-
ské frontě.

Ne všechny příběhy byly v našem peri-
odiku zveřejněny. Všem čtenářům, kteří se
zajímají o historii Slavkova, připomínám, že
je stále v prodeji kniha Slavkov v době svě-
tových válek, ve které se dočtou nejen o vo-
jácích bojujících na frontách první světové
války, ale i o osudech obyvatel našeho města
během druhé světové války. Knihu lze za-
koupit v trafice u Walterů, v prodejně Knihy,
papír H. Hlásenské nebo přímo v redakci
zpravodaje (Brněnská 642.
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Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 13. listopadu.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu

do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení

 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
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Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 27. října 2018

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2018
Datum                              hod.     akce/místo konání pořadatel

2. 11.           19.00   Z Vídně až na Broadway. SC Bonaparte ZS-A
9. 11.           19.00   Divoké kočky. SC Bonaparte Divoké kočky

10. 11.            19.00   Doba kamenná. SC Bonaparte Divadelní spolek
11. 11.            16.00   Doba kamenná. SC Bonaparte Divadelní spolek
11. 11.            17.00   Slavnostní koncert k 5. výročí založení CMB, Historický sál CMB
11. 11.  9.00–17.00   Svatomartinské slavnosti, zámecké kasematy ZRA
13. 11.            17.00   Přednáška PhDr. Vladimíry Zichové Osudové ženy Václava hraběte Kounice. Rubensův sál ZS-A
14. 11.            18.00   Hudební večer žáků. Sál ZUŠ ZUŠ F. France
16. a 17. 11.               VII. slavkovská výstava drobného zvířectva. Chovatelská hala, Polní 1423 ČSCH
                                  Otevřeno: pátek 8–18 h., sobota 8–13 h.
18. 11.                        P. Václav Drbola – proces beatifikace slavkovského kněze
                        9.00   mše farní kostel
                      15.00   akademie Dům sv. Rodiny

20. 11.-7. 12.  9–16   Výstava vánočních stromečků, salla terrena, portik, čekárna ZS-A
21. 11.            15.00   Setkání s občany, jídelna ISŠ, Tyršova 129 město Slavkov
23. 11.            15.00   Setkání bývalých pracovníků firmy Agra. Restaurace Bonaparte
24.–25. 11.     9–16   Vánoční prodejní výstava pí. Tauberové a spol. Rubensův sál zámku ZS-A
25. 11.            15.00   Koncert Pěveckého sboru Mladost, kaple sv. Kříže Pěvecký sbor Mladost
27. 11.            17.00   Přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D. Karel Vilém hrabě Kounic, osudy nezdárného

syna majitele slavkovského panství. Rubensův sál zámku ZS-A
29. 11.            18.00   Koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz, Historický sál zámku o.p.s. Mohyla míru
Výstavy na zámku
do 4. 11.          9–17   Expozice Právo útrpné, podzemí
do 25. 11.       9–17   Výstava JUDr. Václav Kounic, OK galerie ZS-A
do 9. 12.          9–17   Výstava tvorby Aleny Slezákové, slavkovské malířky, před kavárnou
do 9. 12.         9–17   Výstava Fyzika hrou, konírny
do 9. 12.         9–17   Výstava Jablko se (ne)kouše, galerie v přízemí ZS-A

V uplynulém měsíci proběhl v Akademii bo-
jových umění města Slavkov, úspěšný nábor
nových členů klubu Muaythai. Dovolte mě
nyní, abych zahajovací období prvního měsíce
mého působení v Akademii částečně zrekapi-
tuloval.

Ke svému trenérskému vstupu do tohoto
města s bohatou válečnou tradicí, jsem pů-
vodně přistupoval s jistým střízlivým despek-
tem. Ovšem zahajovací nábor a následně i celý
měsíční průběh tréninkových jednotek mě po-
tvrdil můj předpoklad, že lidé v tomto městě
jsou opravdový srdcaři! Přístup a nasazení
borců k tréninku mě velice těší a právě pro
tento důležitý atribut si všech členů klubu ve-
lice vážím!

K dnešnímu dni čítá klub Muaythai 26
členů, přičemž ke dni 1.10. 2018, byl rozdělen
na dva teamy. Na „B“ team, který má charakter
přípravný a kondiční a na druhý „A“ team,
který je naopak zaměřen výhradně na soutěžní
výkonnost a přípravu do zápasu.

I když většina členů klubu Muaythai jsou

v bojových sportech naprostí začátečníci ne-
spornou výhodou je, že mnozí členové klubu
mají již za sebou předchozí průpravu v bojo-
vém umění Kravmaga. Jinými slovy je z čeho
čerpat, protože základním zdrojem přípravy
některých nováčků je v mnoha ohledech právě
toto bojové umění. Tento faktor mě v mnohém
usnadňuje přístup k žákům jak z hlediska
výuky, tak i zejména k udržení tolik potřebné
disciplíny tréninkových jednotek.

Vzhledem k vývoji a k stále přibývajícím
novým zájemcům, připravujeme od ledna no-
vého roku 2019, otevření další školy Muaythai
- Akademie bojových umění ještě ve Vyškově.
Tyto dva dceřiné teamy, se budou v budoucnu
vzájemně doplňovat a tím pádem i optimalizo-
vat tréninkovou přípravu zejména pro zájemce
v blízkém okolí. Od nového roku plánujeme

Vážení příznivci bojových umění a sportů

i navýšení počtu tréninkových jednotek o spo-
lečné drilové a sparingové pátky, případně
i celé víkendy, které bychom kombinovali
s účastí i jiných klubů v blízkém okolí města
Brna. Nedílnou součástí budou i letní trénin-
kové kempy, které plánujeme jak v tuzemsku,
tak i v zahraničí.

Závěrem bych rád všechny další zájemce
o tento ryzí bojový sport pozval do nově tvoří-
cího se teamu Muaythai v Akademii bojového
umění. Zde budete mít jedinečnou možnost zí-
skat nejen dovednosti tohoto jedinečného bo-
jového sportu, ale být i součástí nově tvořícího
se soutěžního teamu, který jak pevně věřím,
bude v budoucnu úspěšným Muaythai teamem
nejen na tuzemských soutěžích. Se sportovním
pozdravem, trenér klubu Bohuslav Chudá-
ček… ph

Přehled činnosti oddílů
TJ Sokola

TJ Sokol Slavkov u Brna přináší přehled
činnosti svých oddílů ve školním roce
2018/2019.
Kondiční cvičení – ženy i muži – ved. Kostí-

ková na ZŠ Tyršova Út a Pá 19.30–20.30 h.
Kondiční cvičení muži – ved. Martínek na ZŠ

Tyršova St 20–21 h.
Kulturistika – posilovna u kina – D. Štěrba ve

zlatnictví
Nohejbal – léto: hřiště u koupaliště

zima: tělocvična Juřena tel. 773 309 0902
Tenis mládež – Jan Všetečka 702 306 976
Zimní plavání Jitka Pospíšilová 731 616 220.

Marie Kostíková

Členové Muaythai • Foto: archiv ABU



Přístroj nabízí: 
•  péče o oči, včasná diagnostika 

a prevence před očními 
chorobami

•  3minutový test, bez rozkapání 
očí, který pořídí snímek sítnice...

My doporučujeme:
•  brýlové čočky UV Control, Blue 

Control – každodenní ochrana očí 
•  jsme specialisté na měření 

a výběr multifokálních čoček

Měření zraku a měření 
přístrojem EASY SCAN 

který nabízí měření  
očního pozadí – sítnice: 

od 5. do 23. 11. 2018

OPTIKA SLAVKOV
Palackého nám. 77, Slavkov u Brna
tel.: 775 992 884
e-mail: info@optikaslavkov.cz
www.optikaslavkov.cz



Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Bučovice

NÁPLŇ PRÁCE – OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL NEBO OBRÁBĚCÍCH CENTER

Požadujeme:
❚ manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost
❚ ochotu pracovat ve směnném provozu
❚ zkušenosti s obráběním kovů výhodou

Nabízíme: 
❚ zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
❚ práce na nových moderních strojích 
❚ 5 týdnů dovolené
❚ příplatky za práci přesčas 50 %
❚ náborové příspěvky
❚ příspěvky na dopravu
❚ příspěvky za plnění pracovní doby
❚ příspěvky na penzijní pojištění
❚ příspěvky na závodní stravování
❚ moderní firemní oblečení
❚ práce v mladém kolektivu
❚ firemní pojištění

V případě, že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost nezávazné
prohlídky.



❚ největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR
❚ výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi…) 

www.jkz.cz


