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PF 2023
Nový rok nastal a s ním nových 
365 dnů práce, povinností, 
změn a událostí. Událost, která 
z kraje roku nejvíce rezonuje 
společností, je volba hlavy stá-
tu. Asi je již národním zvykem, 
že prezidentská volba silně 
rezonuje společností. Nejinak je 
tomu i letos. Z osmi kandidátů 

si lidé jasně vybrali dva a jeden z nich bude pět let 
shlížet z obrazů ve školních třídách, úřadů a bude 
reprezentovat naši vlast. Ač si myslím o přímé volbě 
prezidenta ledasco, lidé tak mají jen a jen ve svých 
rukou, kdo to bude. Nepřísluší mi komentovat 
oba uchazeče, ale naše město, jako jedno z mála 
na okrese, ukázalo celorepublikový trend.

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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Slavkovský chrám opět rozezněla hudba 
špičkových hudebníků k příležitosti ukončení 
vánočního času. Tříkrálový koncert uskuteč-
nil v neděli 8. ledna. Ojedinělý prostor roze-
zněla hudba Edvarda Griega, Franze Schu-
berta, Jeana Sibeliuse a Lukáše Sommera 
v podání pěveckého sboru Gaudeamus Brno 
a komorního orchestru Thayatal. Taktovky se 
již tradičně ujal Sébastien Bagnoud. Program 
sestavila a také doprovázela přední česká var-
hanice Kateřina Málková.

Koncert byl vánočním dárkem města Slav-
kov u Brna pro své občany.

Program a účinkující
Edvard Grieg: Suita „Z časů Holbergových“, 
op. 40
Jean Sibelius: Impromptu pro smyčce
Lukáš Sommer: Missa brevis pro smíšený 
sbor a smyčcový orchestr
Franz Schubert: Mše č. 2 G dur, D 167
Účinkovali:
Pěvecký sbor Gaudeamus Brno
Komorní orchestr Thayatal
Eva Esterková – soprán, František Sliž – te-
nor, Martin Frýbort – bas
Dirigent: Sébastien Bagnoud

Tříkrálový koncert ukončil dobu vánoční
Špičkoví umělci opět nabídli slavkovskému publiku jedinečný program

Silvestrovský ohňostroj rozzářil poslední den v roce
Desetiminutovou barevnou show sledovaly na Pa-

lackého náměstí stovky místních i přespolních ná-
vštěvníků. Slavkováci mohli ocenit práci Ivana 
Martínka, který je profesionálním ohněstrůjcem, 
známým i z mezinárodní soutěžní přehlídky oh-
ňostrojů Ignis Brunensis.

Organizovaný ohňostroj obdivovali lidé ve Slav-
kově po dvou letech, kdy nebylo možné kvůli covidu 
pořádat organizované akce. vs

Foto: 2x Ladislav Jedlička

Foto: 5x Jiří Salik Sláma



31/2023 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Proto prosím jděte k volbám a nenechte si 
vaše přímé rozhodování ujít! S volbou hlavy 
státu jde ruku v ruce ještě jedna významná 
událost – 30 let výročí vzniku samostatné 
České republiky. Pro nás to byla spíše kon-
tinuální záležitost. Zůstala nám hymna, vlaj-
ka, měna, sídlo parlamentu a prezidenta, ale 
pro Slováky to byla historická změna. Mám 
na Slovensku rodinu, spoustu přátel a z odstu-
pem času je třeba si uvědomit, jak hladce k to-
muto aktu dvou mužů došlo. Podíváme-li se 
na bývalou Jugoslávii, bývalé státy Sovětské-
ho svazu nebo na poslední události z Katalán-
ska, považuji rozdělení ČSFR za malý zázrak! 
Přeji nám i našim bratím, kterých ve Slavkově 
u Brna žije spousta, jen to dobré. Budu rád, 
když tato vůle bude konána jen v těch nejlep-
ších a nejužších mantinelech. 

Vážení spoluobčané! S novým rokem začí-
ná platit také nový rozpočet města. Rozpočet 

kromě chodu města počítá s investicí do Zá-
kladní školy Komenského, kde máme mož-
nost si s nízkou spoluúčastí města sáhnout 
na mnohamilionové dotace na vybavení, mo-
dernizaci učeben, nákup techniky, bezbariéro-
vost a příspěvku na již zrekonstruovanou stře-
chu. Pokud vše letos hladce poběží a najdeme 
finanční dokrytí k již schváleným evropským 
penězům, mohli bychom v druhé polovině 
roku kopnout do země a zahájit tak moder-
nizaci a přístavbu mateřské školy na Koláč-
kově náměstí. Co se komunikací týče, máme 
stavební povolení na nejhorší komunikaci 
ve městě – ul. Polní, čekáme stavební povo-
lení na rekonstrukci ul. Jiráskova a na dokon-
čení projektu a revitalizaci Koláčkova náměstí 
a Sídliště Nádražní. Rovněž se v letošním roce 
budeme ucházet o finance z národních zdrojů 
na přeměnu legendární „škváry“ na plnohod-
notné sportoviště s umělým povrchem. Dále 
máme alokované prostředky na rekonstrukci 

a modernizaci kulturního domu SC Bonaparte 
a také budeme pokračovat v náročné rekon-
strukci měšťanského domu Husova č.p. 63. 

Toto jsou, vážení spoluobčané a čtenáři to-
hoto zpravodaje, jen obrysy investic pro tento 
rok. Jsem také rád, že se k nám ve velkém vrá-
tí kultura a společenské akce, městským ple-
sem počínaje a silvestrovským ohňostrojem 
konče. V tomto mezidobí můžeme očekávat 
řadu jarmarků, trhů, výstav, divadel a koncer-
tů. Když toto téma diskutuji se starosty okol-
ních měst, kroutí hlavou, kde na vše bereme 
čas, energii a peníze. Odpověď je jednoduchá, 
máte-li chuť a dobrý tým, tak jde vše samo. 
Budu nesmírně rád, když se na těchto akcích 
budu moci s vámi setkávat. Nejbližší takové 
setkání bude 18. února na náměstí u příleži-
tosti vepřových hodů.

Přeji vám v novém roce pevné fyzické 
a duševní zdraví, hodně spokojenosti, pohody 
a optimismu. Michal Boudný, starosta města

PF 2023
(Dokončení ze strany 1)

Návštěva indického velvyslance
V polovině ledna navštívil naše město 

jeho Excelence, velvyslanec Indie v ČR pan 
Hemant Harishchandra Kotalwar. Důvodem 
návštěvy zástupce druhé nejlidnatější země 
světa bylo poznání města, kde vzniklo diplo-
matické označení – Slavkovský formát. Ten 
vzniknul v lednu 2015 na slavkovském zámku 
při setkání tří premiérů. Bohuslava Sobotky, 
Roberta Fica a rakouského kancléře Werne-
ra Faymanna. Od té doby takových schůzek 
na úrovni tří zemí bylo několik a na poslední, 
konanou ve Vídni v loňském roce byl příto-
men i zástupce Indie. Po prohlídce zámku 
a radnice navštívil pan velvyslanec firmu 

LIKO-S, která má s Indií veli-
ce úzké obchodní vztahy a jeho 
návštěva tak přispěla k většímu 
prohloubení partnerství. vs

Jak zaplatit poplatek za odpad a za psa?
Od února do května máte opět čas na úhra-

du poplatku za odpad a psa. Postup placení 
je stejný jako v loňském roce, kdy se změnil 
systém platby za komunální odpad – můžete 
si vybrat mezi elektronickou úhradou nebo 
platbou na pokladně městského úřadu. Pokud 
se rozhodnete pro pohodlný elektronický způ-
sob, máte možnost zaplatit kartou nebo přes 
internetové bankovnictví. Jak na to?
1. Klikněte na portal.slavkov.cz
2. Přejděte do sekce „chci zaplatit“
3.  Platba za komunální odpad zadáním rod-

ného čísla 
4.  Zadejte své rodné číslo bez lomítka a mů-

žete přidat i e-mail (pokud chcete zaplatit 
za dítě, zadejte rodné číslo dítěte nebo jaké-
koli další osoby)

5. Zobrazit údaje pro platbu
6.  Zaplatit (v případě, že chcete platit přes 

internetové bankovnictví, klikněte na QR 
platba)

7. Proveďte platbu

Kolik budete platit?
•  Dospělá osoba s trvalým bydlištěm  

ve Slavkově u Brna  700 Kč
•  Dítě a mladistvý do 18 let  350 Kč
•  fyzická osoba, která má  

ve vlastnictví  700 Kč

•  rekreační objekt a nemá trvalý  
pobyt ve Slavkově u Brna 700 Kč

•  Majitel bytu nebo rodinného domu,  
v němž nemá nikdo trvalý pobyt  700 Kč

Výjimky
•  Osoba, která se prokazatelně zdržuje 

po dobu 12 měsíců v příslušném kalen-
dářním roce mimo území ČR

•  Dítě narozené v daném roce
•  Zákonné výjimky

Poplatek za psa
Poplatek ze psů platí držitel psa, který trva-

lé bydliště ve Slavkově u Brna.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa  250 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa  

téhož držitele  375 Kč
c)  za psa, jehož držitelem je osoba  

starší 65 let  200 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa téhož dr-

žitele, kterým je osoba starší 65 let  300 Kč
Abychom věděli, že máte povinnost za psa 

zaplatit, musíte jej nejdříve přihlásit. Udělat to 
můžete opět elektronicky – na adrese portal.
slavkov.cz – chci si vyřídit – místní poplatky 
– místní poplatek za psa. Nebo můžete vyplnit 
formulář osobně na pokladně městského úřadu.

Poplatek pak můžete jednoduše uhradit 
opět v na stránkách portal.slavkov.cz v sekci 
„Chci zaplatit“ nebo opět hotově na pokladně 
úřadu. 

Pokladní hodiny
Pondělí 7.30–17.00*
Úterý 8.00–13.00*
Středa 7.30–17.00*
Čtvrtek 8.00–13.00*
Pátek zavřeno
*Polední pauza: 11.30–12.30

Pokladna se nachází ve vnitrobloku budovy 
Palackého 65, v průjezdu Policie ČR. vs

Hemant Harishchandra Kotalwar a Michal Boudný • Foto: archiv MÚZápis do pamětní knihy
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
3. zasedání ZM – 19. 12. 2022

1. ZM bere na vědomí zápis z 1. zasedání finančního 
výboru konaného dne 12. 12. 2022.

2. ZM bere na vědomí zápis č. 1 ze zasedání kontrol-
ního výboru ze dne 14. 12. 2022.

3. ZM bere na vědomí předložený plán kontrol v roce 
2023.

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

5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 81–84.
6. ZM projednalo návrh rozpočtu města Slavkov 

u Brna pro rok 2023 v předloženém znění.
7. ZM schvaluje rozpočet města Slavkov u Brna pro 

rok 2023 v  podrobnosti závazných ukazatelů v  předlo-
ženém znění.

8. ZM schvaluje uhrazení schodku rozpočtu města 
a  splátky dlouhodobých půjčených prostředků na  po-
ložce 8124, formou úhrady z Třídy 8 – Financování po-
ložkou 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků 
na  bankovních účtech města Slavkov u  Brna ve  výši 
36.916.700 Kč v předloženém znění.

9. ZM schvaluje zmocnění rady města Slavkov u Brna 
schvalovat a provádět změny rozpočtu pro rok 2023 for-
mou rozpočtových opatření: 1) u  závazného ukazatele 
– Třída 4 – Přijaté transfery a  s  tím související změny 
výdajových ukazatelů podle účelu přijatého transferu 
nebo specifikace přiřazeným specifickým účelovým zna-
kem, 2) schvalovat změny rozpočtu pro rok 2023 pokud 
se nemění velikost závazného ukazatele, 3) u závazného 
ukazatele rozpočtu – Třídy 2 – Nedaňové příjmy – přijaté 
neinvestiční dary a Třídy 3 – Kapitálové příjmy – přijaté 
dary na pořízení dlouhodobého majetku a s tím souvise-
jící změny výdajových ukazatelů, 4) schvalovat zapojení 
nevyčerpaných dotací, vratek dotací a příspěvků na zá-
kladě finančního vypořádání a  s  tím související změny 
rozpočtu, 5) schvalovat zapojení smluvních závazků - vý-
dajů, které byly provedeny v předešlém roce, ale nebyly 
uhrazeny a s tím související změny rozpočtu.

10. ZM schvaluje zmocnění rady města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu města pro 
rok 2022 do konce roku 2022 k zajištění plynulého hos-
podaření města Slavkov u Brna.

11. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města 
Slavkov u Brna na období 2024–2027.

12. ZM bere na vědomí přehled investičních akcí.
13. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu rezerv 

a  rozvoje města Slavkov u Brna na  rok 2023 v předlo-
ženém znění.

14. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu správy bu-
dov města Slavkov u Brna na rok 2023 v předloženém znění.

15. ZM schvaluje návrh plánu VHČ na  rok 2023 
v předloženém znění.

16. ZM schvaluje čerpání z Fondu vedlejší hospodář-
ské činnosti na drobné investiční akce související s pro-
vozem kotelen a technická zhodnocení majetku do výše 
200.000 Kč.

17. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu vedlejší 
hospodářské činnosti města Slavkov u Brna na rok 2023 
v předloženém znění.

18. ZM schvaluje plán tvorby a  čerpání Fondu do-
pravní infrastruktury města Slavkov u Brna na rok 2023 
v předloženém znění.

19. ZM dotační program „Podpora veřejně prospěš-
ných činností“, dotační program „Podpora činností orga-
nizací pracujících s mládeží“ a Individuální dotace na rok 
2023 včetně jejich příloh v předloženém znění.

20. ZM schvaluje navržený postup (zadání územní stu-
die, výběr vhodné územní studie a následné zpracování 
změny ÚP) pro pořizování Změny č. 4 územního plánu 
Slavkova u  Brna s  prvky regulačního plánu dle § 44 
a násl. stavebního zákona.

21. ZM ukládá pořizovateli změny ÚP č. 4 – orgánu 
územního plánování vypracování a  předložení Zadání 
územní studie pracovní skupině pro územní plán, radě měs-
ta a následně na nejbližším zasedání zastupitelstvu města.

22. ZM schvaluje rozšíření obsahu Změny č. 5 územ-
ního plánu Slavkova u  Brna o  podnět manželů Miluše 
a Radomíra Kovalových, ohledně pozemku parc. č. 2998 
v k. ú. Slavkov u Brna. 

23. ZM schvaluje na  základě získaných stanovisek 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o pořízení Změny 
č. 5 zkráceným postupem.

24. ZM rozhoduje o  nepořízení předložené změny 
územního plánu ohledně pozemku parc. 219 v k. ú. Slav-
kov u Brna.

25. ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 1787/23 
– orná půda o výměře 30 m2 a části pozemku parc. č. 
1787/47, orná půda o výměře cca 5 m2, obojí v k.ú. Slav-
kov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za poze-
mek parc. č. 3696/17 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 33 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví 
manželů Ing.  Tomáše Bělehrádka a  Ing.  et Ing.  Dany 
Bělehrádkové, LL. M., s finančním doplatkem ze strany 
manželů Bělehrádkových v podobě dle důvodové zprávy 
a příloh. Náklady spojené s převodem nemovitostí (správ-
ní poplatek, geometrický plán, znalecký posudek) hradí 
z poloviny město, z poloviny žadatelé. Vše za podmínky 
financování rozdílu ceny pozemků ze strany žadatelů. 
Daňové povinnosti budou splněny dle platného právního 
předpisu.

26. ZM neschvaluje výkup pozemku parc. č. 913, za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, jehož sou-
částí je stavba – rodinný dům s číslem popisným 800, 
ulice Kollárova v k.ú. Slavkov u Brna od paní paní Heleny 
Anderlové za kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč dle před-
loženého návrhu.

27. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona 
o obcích poskytnutí odměny fyzickým osobám, které ne-
jsou členy zastupitelstva města za  výkon funkce člena 
výboru zastupitelstva města ve  výši 500 Kč za  každou 
schůzi výboru, které se zúčastní, nejvýše však 500 Kč 
měsíčně, s účinností od 1. 1. 2023.

28. ZM volí členem kontrolního výboru člena zastupi-
telstva pana Jana Ehrenbergera.

7. schůze RM – 19. 12. 2022
1. RM doporučuje ZM rozhodnout o nepořízení předlo-

žené změny územního plánu ohledně pozemku parc. 219 
v k. ú. Slavkov u Brna.

2. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč 
Mysliveckému spolku Slavkov u Brna, IČ: 49408194, se 
sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, z rozpočtu 
odd. životního prostředí – položka Ostatní činnost místní 
správy na nákup střeliva při provádění regulace zdivoče-
lých holubů odstřelem v k. ú. Slavkov u Brna.

3. RM schvaluje vyřazení inventárního čísla 022-24 
pod názvem WAP SC 730 z inventárního seznamu TSMS.

4. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov 
u  Brna, příspěvková organizace vyřazení nefunkčního 
a neopravitelného majetku (myčka skla a nádobí Project 
T155). RM bere na vědomí předloženou úpravu odpisové-
ho plánu základní školy. 

8. schůze RM – 21. 12. 2022
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v  předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u  Brna ze dne 19. 12. 2022, které zmocňuje radu 
města schvalovat a  provádět změny rozpočtu na  rok 
2022 formou rozpočtových opatření do konce roku 2022.

2. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Technické služby města Slavkov u Brna.

3. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Technické služby města Slavkov u Brna, Československé 
armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 70890471 pro 
rok 2023 včetně plánu oprav a  investic v předloženém 
znění.

4. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Technické služby města Slav-
kov u Brna pro rok 2023 v  předloženém znění. Ředitel 
příspěvkové organizace je zmocněn k  provádění změn 

rozpočtu s výjimkou změn stanovených závazných uka-
zatelů.

5. RM schvaluje limit mzdových prostředků příspěv-
kové organizace Technické služby města Slavkov u Brna 
pro rok 2023 v předloženém znění.

6. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organiza-
ce Technické služby města Slavkov u Brna pro rok 2023 
v předloženém znění.

7. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů příspěvkové 
organizace Technické služby města Slavkov u Brna pro 
rok 2023 v předloženém znění.

8. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Technické služby města 
Slavkov u Brna.

9. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organi-
zace Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvko-
vá organizace, se sídlem Československé armády 1676, 
684  01 Slavkov u  Brna, IČ: 70890471 v  předloženém 
znění.

10. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Zámek Slavkov – Austerlitz.

11. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Pa-
lackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320 
pro rok 2023 včetně plánu oprav a  investic v předlože-
ném znění.

12. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz pro 
rok 2023 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové or-
ganizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s vý-
jimkou změn stanovených závazných ukazatelů.

13. RM schvaluje limit mzdových prostředků příspěv-
kové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2023 
v předloženém znění.

14. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organi-
zace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2023 v před-
loženém znění.

15. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů příspěvko-
vé organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2023 
v předloženém znění.

16. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.

17. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu orga-
nizace Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková orga-
nizace, Palackého nám. 1, 684  01 Slavkov u  Brna, IČ: 
00373320 v předloženém znění.

18. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Základní škola Komenského.

19. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 46270931 pro rok 2023 včetně plánu 
oprav a investic v předloženém znění.

20. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola Komenského pro 
rok 2023 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové or-
ganizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s vý-
jimkou změn stanovených závazných ukazatelů.

21. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěv-
kové organizace Základní škola Komenského pro rok 
2023 v předloženém znění.

22. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organi-
zace Základní škola Komenského pro rok 2023 v před-
loženém znění.

23. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.

24. RM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpoč-
tu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.

25. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Základní škola Tyršova.

26. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 46270949 pro rok 2023 včetně plánu oprav v před-
loženém znění.
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27. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola Tyršova pro rok 
2023 v předloženém znění. Ředitel příspěvkové organi-
zace je zmocněn k provádění změn rozpočtu s výjimkou 
změn stanovených závazných ukazatelů.

28. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěv-
kové organizace Základní škola Tyršova pro rok 2023 
v předloženém znění.

29. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organi-
zace Základní škola Tyršova pro rok 2023 v předloženém 
znění.

30. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova.

31. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkové organizace Základní škola Tyršova Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 
684  01 Slavkov u  Brna, IČ: 46270949 v  předloženém 
znění.

32. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Zvídálek.

33. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495, Slav-
kov u  Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391 pro 
rok 2023 včetně plánu oprava v předloženém znění.

34. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Zvídálek pro rok 
2023 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové orga-
nizace je zmocněna k provádění změn rozpočtů s výjim-
kou změn stanovených závazných ukazatelů.

35. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěv-
kové organizace Mateřská škola Zvídálek pro rok 2023 
v předloženém znění.

36. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek.

37. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu orga-
nizace Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495, 
Slavkov u  Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391 
v předloženém znění.

38. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Základní umělecká škola Františka France.

39. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Zá-
kladní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 pro rok 2023 
včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.

40. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Fran-
tiška France pro rok 2023 v  předloženém znění. Ředi-
telka příspěvkové organizace je zmocněna k  provádění 
změn rozpočtu s výjimkou změn stanovených závazných 
ukazatelů.

41. RM schvaluje odpisový plán pro rok 2023 příspěv-
kové organizace Základní umělecká škola v předloženém 
znění.

42. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěv-
kové organizace Základní umělecká škola pro rok 2023 
v předloženém znění.

43. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola.

44. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkové organizace Základní umělecká škola Františka 
France, příspěvková organizace, se sídlem Komenské-
ho náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 
v předloženém znění.

45. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organi-
zace Dům dětí a mládeže.

46. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Dům dětí a  mládeže Slavkov u  Brna, příspěvková or-
ganizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 70285217 pro rok 2023 včetně plánu 
oprav v předloženém znění.

47. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro 
příspěvkovou organizaci Dům dětí a  mládeže pro rok 
2023 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové orga-
nizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjim-
kou změn stanovených závazných ukazatelů.

48. RM schvaluje plán tvorby a  čerpání fondů pří-
spěvkové organizace Dům dětí a mládeže pro rok 2023 
v předloženém znění.

49. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.

50. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkové organizace Dům dětí a  mládeže Slavkov 
u  Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenské-
ho náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70285217 
v předloženém znění.

51. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 
pro Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organi-
zace, se sídlem Zámecká 57, Sokolnice, IČ: 00209392, 
z položky rozpočtu města „jiný poskytovatel“ v roce 2022 
ve výši 15. 000 Kč.

52. RM projednala předloženou petici - podnět občanů 
proti odstraňování stromové aleje v sídlišti Zelnice.

53. RM ukládá Ing. Petru Lokajovi informovat zástupce 
petičního výboru o tom, že město Slavkov u Brna nevyda-
lo kladné stanovisko k nově podaným žádostem o přesá-
zení či odstranění stromů. 

54. RM ruší své usnesení č. 98/6/RM/2022 pod bo-
dem VI.

55. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na  pronájem bytu č. 5 na  ulici Sídliště Nádražní 1192, 
ve  Slavkově u  Brna, s  manžely Michalem Střelcem 
a  Janou Střelcovou, kterým bude prodloužena nájemní 
smlouva do 31.12.2024, při zachování stávajícího nájem-
ného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

56. RM ruší své usnesení č. 98/6/RM/2022 pod bo-
dem XVI.

57. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 2 na ulici Zlatá Hora 1237, ve Slav-
kově u Brna, s manžely Miroslavem Richterem, a Světluší 
Richterovou, kterým bude prodloužena nájemní smlou-
va do 31.12.2024, při zachování stávajícího nájemného 
ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

58. žádost pana Kamila Hornyše, a souhlasí s uzavře-
ním dodatku nájemní smlouvy na  pronájem bytu č. 11 
na ulici Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna do 28. 2. 2023.

59. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání v budově Palackého náměstí 
123, 684 01 Slavkov u Brna, o celkové výměře 128,74 
m2, se společností Otvija s.r.o., se sídlem Zelnice III 1604, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 177 75 698, v předloženém 
znění.

60. RM schvaluje uzavření smlouvy o  krátkodobém 
pronájmu prostoru sloužícího k  podnikání – kanceláře 
číslo 16 o výměře 13,60 m2 ve II. NP v budově Palackého 
náměstí č.p. 89, Slavkov u Brna, se Zdravotní pojišťov-
nou ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 
3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130  00, IČ: 
471 14 304, v předloženém znění.

61. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 22/2018 uza-
vřené dne 31. 8. 22018 s CE-DI-RO, z.s., se sídlem Příční 
706, Křenovice, PSČ 683 52, IČ: 035 05 952, v předlo-
ženém znění.

62. RM schvaluje uzavření smlouvy o  zajištění na-
kládání s odpady číslo 17030223 svoz „gastroodpadu“ 
ve městě Slavkov u Brna se společností RESPONO a.s., 
a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612 
na dobu určitou do 31.03.2023, v předloženém znění.

63. RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o  vydávání 
periodického tisku Slavkovský zpravodaj se společností 
BM typo, s.r.o., IČ: 04862929 se sídlem Zelnice III 1614, 
684 01 Slavkov u Brna.

64. RM zřizuje následující komise a  jmenuje jejich 
dále uvedené členy (v závorce uveden navrhovatel). Ko-
mise pro životní prostředí – Ing. Hynek Charvat (za KDU 
-ČSL), Miroslav Čermák (za PRO Slavkov u Brna), David 
Pištělák (za STAN), Lucie Mezníková (za Hnutí Nestraní-
ci), Radek Červinka (za ODS), Radoslav Lánský (za SOS), 
Hana Williams Musilová (za  Moderní Město Moravy), 
Ing. Andrea Večerková, PhD. ( za MěÚ). Komise pro kultu-
ru a zahraniční vztahy – Ing. Miroslav Slováček (za KDU-
-ČSL), Miroslav Čermák (za PRO Slavkov u Brna), Bc. Ve-
ronika Slámová (za STAN), Ing. Aleš Šilhánek (za Hnutí 
Nestraníci), Milan Hrazdílek (za Hnutí Nestraníci), Martina 
Růžičková (za ODS), Lucie Mezníková (za Hnutí Nestraní-
ci), Ing. Bohdana Hrbáčková (za Moderní Město Moravy), 
Ing. Ladislav Jedlička, Mgr. Eva Kellner Fialová. Komise 
bytová a sociální – Ing. Lukáš Fries (za KDU-ČSL), Bc. El-
víra Patáková, MBA (za PRO Slavkov u Brna), Mgr. Zdeň-
ka Zukalová, Pavel Holoubek (za STAN), Mgr. Eva Lifková 
(za ODS), Stanislav Červinka (za Moderní Město Moravy), 

Bc. Jitka Charvátová (za MěÚ). Redakční rada Slavkov-
ského zpravodaje – Bc. Michal Boudný (za PRO Slavkov 
u  Brna), Bc.  Veronika Slámová (za  STAN), Libor Válka 
(za Hnutí Nestraníci), Adam Janek (za ODS), Ing. Ladislav 
Jedlička, Radka Mikulincová, Mgr. Hana Červinková, Pa-
vel Maleček.

65. RM schvaluje tvorbu a  čerpání sociálního fondu 
pro rok 2023 v předloženém znění, včetně navržené výše 
příspěvků. 

66. RM uděluje v  anketě Sportovec roku 2022 tato 
ocenění: Nejlepší sportovec ve  věku: 6–10 let Dominik 
Szajer (atletika), 10–15 let Adéla Javůrková (cheerlea-
ding), 15–18 let Marek Hrubý (atletika), čestné uznání: 
6–10 let David Kotolan (atletika), Eliška Navrátilová (at-
letika), 10–15 let Natálie Pischová (atletika), Adéla Pro-
cházková (atletika), Adam Šopík (florbal), Adam Kotolan 
(atletika), Petr Šinkyřík (fotbal), 15–18 let Robert Novák 
(fotbal). Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let: Glitter Stars 
(cheerleading). čestné uznání: TeamGym (gymnastika), 
SK Slavkov u Brna – mladší přípravka (fotbal). Nejlepší 
sportovní kolektiv nad 18 let: muži SK FBC Slavkov (flor-
bal). čestné uznání: Glitter Stars (cheerleading), SK Slav-
kov u Brna B (fotbal). Sportovní počin roku: Glitter Stars 
– účast na MS v USA – junioři 1. místo, senioři 2. místo, 
čestné uznání: Atletika Slavkov u Brna – organizace MČR 
v přespolním běhu žactva a dorostu. Sportovec s nejlepší 
reprezentací města Slavkov u  Brna: Jana Matuštíková 
(zimní plavání), čestné uznání: Tomáš Dočekal (atletika, 
fotbal). Vedoucí mládeže: Zdeněk Vičar (atletika), čest-
né uznání: Filip Chlup (fotbal), Petr Hlaváč (krav maga). 
Sportovní osobnost roku: Miroslav Merta (šachy), čestné 
uznání: Jarmila Mašová (zimní plavání).

67. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu 
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na strojích 
Xerox B315 a B1025 se společností SPIN SERVIS s. r. o., 
IČ: 25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 
636 00 Brno, v předloženém znění.

68. RM schvaluje změnu podmínek pronájmů Spole-
čenského centra Bonaparte dle důvodové zprávy.

69. RM bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku 
č. 1 k dohodě o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 
(ZS-A).

70. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A do dotačního 
titulu MK ČR na projekt Napoleon na zámku Slavkov.

71. RM bere na vědomí informace o vzniku neuhraze-
né pohledávky ZS-A v roce 2022.

72. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organice přijetí věcného daru od fir-
my FABCO s.r.o.

9. schůze RM – 9. 1. 2023
1. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském 

pachtu na  části pozemků parc. č. 2927/49 a  2927/1, 
obojí zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 210 m2 
– zahrádku nacházející se v  lokalitě Topolová s panem 
Milanem Stehlíkem, za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.

2. RM souhlasí s  uzavřením dohody o  ukončení ze-
mědělského pachtu části pozemků parc. č. 1059 a 1070, 
obojí zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 
1371 m2 v lokalitě Za Parkem s paní Zuzanou Nikodemo-
vou a panem Josefem Nikodemem, ke dni 31. 1. 2023 
s  finančním vyrovnáním pachtovného pouze za  leden 
2023 dle žádosti a dle důvodové zprávy. 

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zrušení stávající 
služebnosti inženýrské sítě a o zřízení nové služebnos-
ti inženýrské sítě se společností Lidl Česká republika 
v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158  00 Praha 5, 
IČ: 261  78  541, týkající se pozemků parc. č. 2719/36, 
ostatní plocha, silnice a parc. č. 2719/37, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, obojí v  k.ú. Slavkov u  Brna, které 
jsou v majetku města a pozemků parc. 2719/21 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2719/38 – ostatní 
plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v ma-
jetku společnosti Lidl Česká republika v.o.s., v  rozsahu 
dle důvodové zprávy, příloh a v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400  01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
týkající se pozemků parc. č. 2260 a parc. č. 2676, obojí 
ostatní plocha, komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, 
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Slavkov poslal do druhého 
kola prezidentských voleb 
Pavla a Babiše

Slavkované odvolili 
v prvním kole prezident-
ských voleb, které se ko-
naly 14. a 15. ledna. 

K urnám v pěti voleb-
ních okrscích dorazilo 
68,98 % oprávněných 
voličů, tedy 3 684 lidí.

Nejvíce hlasů ode-
vzdali Petrovi Pavlovi (38,84 %, 1 419 
hlasů) a Andreji Babišovi (25,75 %, 941 
hlasů). Třetí v pořadí je Danuše Nerudová, 
následuje Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, 
Marek Hilšer, Karel Diviš a Tomáš Zima.

Druhé kolo prezidentských voleb se 
uskuteční na stejných místech, v pěti vo-
lebních okrscích, 27. a 28. ledna. 

Volební lístky nebudou doručovány 
do schránek, ale budou předány až ve 
volební místnosti.

Pavel Petr Ing. M.A. 1 419 38,84
Babiš Andrej Ing. 941 25,75
Nerudová Danuše 
prof. Ing. Ph.D. 585 16,01

Fischer Pavel 374 10,23
Bašta Jaroslav 178 4,87
Hilšer Marek 
MUDr. Bc. Ph.D. 91 2,49

Diviš Karel PhDr. 51 1,39
Zima Tomáš 
prof. MUDr. DrSc. 14 0,38

vs

Informace pro podnikatele k novému 
portálu živnostenského podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 1. 1. 
2023 uvedlo do provozu Portál živnostenské-
ho podnikání (dále jen „Portál“). 

Portál významnou měrou rozšiřuje stávající 
služby registru živnostenského podnikání pro 
veřejnost. Kromě služeb poskytovaných stá-
vajícím veřejným webem registru živnosten-
ského podnikání, které plně integruje, přináší 
veřejnosti následující nové služby:

Průvodce živnostenským podnikáním: 
obsahuje všechny potřebné informace pro ře-
šení základních životních situací stávajícího 
a nového podnikatele, jako jsou informace 
o vzniku, změnách a ukončení živnostenského 
podnikání, informace o průběhu a očekávaném 
výsledku řízení, kterým je realizováno podání 
podnikatele, o správních poplatcích a další.

Poskytování výpisů ze živnostenského 
rejstříku: stávající služba získání výpisu z ve-
řejné části registru živnostenského podnikání 
je rozšířena i o možnost získání výpisu obsahu-
jícího neveřejné údaje týkající se osoby žadate-
le (služba je podmíněna autentizací uživatele).

Adresář živnostenských úřadů: obsahuje 
všechny potřebné údaje o všech živnosten-
ských úřadech v České republice (tj. adresa 
sídla, úřední hodiny, kontaktní údaje atd.); 
uživatel si může vyhledat „zájmový“ živnos-
tenský úřad podle různých kritérií, např. nej-
bližší živnostenský úřad dle zadané adresy, 
podle názvu (i částečného) úřadu, ale rovněž 
podle úředních hodin (dotaz, který úřad má 
aktuálně otevřeno), apod. Výsledky hledání, 
tedy kde se vybraný živnostenský úřad nachá-
zí, se uživateli  zobrazí i odkazem v mapě.

Reklamace údajů: prostřednictvím této 
služby může podnikatel reklamovat nespráv-
nost údajů zapsaných v živnostenském rejs-

tříku, popř. nesprávné nebo chybějící vazby 
jiných subjektů vedených v živnostenském 
rejstříku na svoji osobu. Služba reklamace úda-
jů je určena pouze autentizovaným uživatelům.

Potřebuji poradit: umožňuje uživatelům 
zadávat dotazy a požadavky v souvislosti 
s provozem Portálu  nebo dotazy týkající se 
obsahu živnostenského rejstříku, problema-
tiky živnostenského zákona, jako např. vznik 
a ukončení živnostenského oprávnění, přeruše-
ní provozování živnosti, jaké oprávnění podni-
katel potřebuje pro výkon určité činnosti apod.

Poskytování notifikací změn zápisu v živ-
nostenském rejstříku: umožňuje podnikate-
lům získat informace o změnách údajů zapsa-
ných v živnostenském rejstříku, které se jich 
týkají (např. změna adresy bydliště, změna 
obsahové náplně živnosti, kterou provozují, 
změna příjmení podnikatele atd.).

Obsah Portálu a jeho služby jsou navíc pro 
potřeby cizinců z hlediska jejich možného 
podnikání v České republice poskytovány 
také v anglické mutaci. Služby Portálu, které 
nejsou omezeny legislativně jednáním pouze 
v českém jazyce, jsou tedy uživatelům Portálu 
poskytovány i v anglickém jazyce.

Veškeré výše uvedené služby jsou veřej-
nosti k dispozici na Portálu živnostenského 
podnikání www.rzp.cz.

Po zřízení datových schránek všem pod-
nikajícím fyzickým osobám, k němuž dojde 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023, budou 
mít všichni podnikatelé možnost činit podá-
ní ve věcech živnostenského podnikání vý-
hradně elektronicky, což je další velký krok 
na cestě k digitalizaci veřejné správy a snižo-
vání administrativní zátěže podnikatelů.

Obecní živnostenský úřad

které jsou v majetku města (stavba s názvem „STL ply-
novodní přípojka pro rodinný dům Slavkov u Brna, Krátká 
908, číslo stavby: 9900079948“) v rozsahu dle přilože-
ného geometrického plánu č. 3934-2079/2022 v před-
loženém znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, tý-
kající se pozemku parc. č. 2056/1 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku 
města (stavba s názvem „Přeložka STL plynovodu a STL 
plynovodních přípojek při ulici Bučovická v obci Slavkov 
u  Brna v  rámci stavby „III/0501 Slavkov, průtah“, číslo 
stavby: 8800090637“) v rozsahu dle geometrického plá-
nu č. 3867-2215/2022 v předloženém znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemků parc. č. 3073/22 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3078/3 – ostatní plocha, zeleň, parc. č. 5208/7 
– ostatní plocha, zeleň, parc. č. 5331/2 – ostatní plocha, 
komunikace, parc. č. 5332/2 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 803 – ostatní plocha, zeleň, parc. č. 807 – ostat-
ní plocha, jiná plocha a  parc. č. 987 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou 
v majetku města, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3878-2088/2022 (stavba s názvem „Slavkov u B., VN + 
TS + NN Zahradní centrum“) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemků parc. č. 4615 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace a parc. č. 4616 – ostatní plocha, zeleň, 

vše v  k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města 
(stavba s  názvem „Reclosery PV, VY-zahuštění do  sítě, 
2024“) v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemků parc. č. 2056/1 a parc. č. 2147/3, 
obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slav-
kov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem 
„Slavkov u  B., úprava NN Bučovická“) v  předloženém 
znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 2902 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v  k.ú. Slavkov u  Brna, který je v  majetku města, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3865-1467/2022 
(stavba s názvem „Slavkov u B., kabel VN smyčka TS HE-
ROLD“) v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 2260 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku 
města (stavba s názvem „Slavkov u B.,kab. smyčka NN 
Ing. Ruč“) v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, 
PSČ 684 01, s panem Lubošem Boldym. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 150 Kč/m2.

12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 2, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní Pavlou 

Kocourkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na  dobu 
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

13. RM schvaluje výměnu bytu mezi paní Miroslavou 
Skuhrovou, a paní Pavlou Kocourkovou, obě směňují byty 
v  domě Litavská 1496, Slavkov u  Brna. Paní Skuhrová 
směňuje byt č. 4 o velikosti 2 + KK s paní Kocourkovou 
za byt č. 2 o velikosti 1 + KK.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 10/2019 uza-
vřené dne 1. 11. 2019 s Bc. Tomášem Kučerou, se sídlem 
Zlatá Hora 1370, 684 01, Slavkov u Brna, IČO: 74456491, 
v předloženém znění.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k  nájemní 
smlouvě č. 01/2015 uzavřené dne 5. 1. 2015 s paní Ga-
brielou Braunerovou, se sídlem Fučíkova 865, Bučovice, 
PSČ 685 01, IČ: 68074450, v předloženém znění.

16. RM bere na  vědomí změnu sazebníku odměn 
a  koeficientů bonusových složek (ceník), standardy 
složení komunálních odpadů a  podílů obalové složky 
od 01.01.2023, uzavřené se společností EKO-KOM, a.s., 
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha, IČ 25134701.

17. RM bere na vědomí navýšení odměny za předplatné 
licence dle inflační doložky v předložené Smlouvě o užívá-
ní právního informačního systému Beck-online se společ-
ností Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Jungman-
nova 750/34, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 24146978.

18. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2023 
města Slavkov u Brna v předloženém znění.

19. RM jmenuje paní Miroslavu Růžičkovou (za ODS) 
členkou Komise pro kulturu a zahraniční vztahy.

20. RM bere na vědomí předloženou informaci o za-
hájení dvou veřejných zakázek hrazených z ÚIP TSMS.
 Úplné znění na www.slavkov.cz
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ČSA opravena
Spojovací ulice mezi autobusovým 

nádražím a sídlištěm Polní je otevřená! 
Vznikla zde nejen opravená silnice, ale 
také parkovací stání a hlavně zcela nový 
chodník pro bezpečnou cestu k autobu-
sům. V ulici je také veřejné osvětlení. 
Auta mohou projíždět ulicí maximální 
povolenou rychlostí 30 km/h. Proto je 
také silnice v místě parkovacích stání zú-
žena pouze pro průjezd jednoho auta. Pro 
vyhnutí se aut jsou zbudovány dva záli-
vy. Na začátku ulice je také instalovaný 
zpomalovací pás. Rekonstrukce ulice byla 
kompletně hrazena z městského rozpočtu 
– fondu dopravní infrastruktury – ve výši 
pěti milionu korun. vs

Mramorové desky prozrazují, kdo  
odpočívá v hrobce rodu Kouniců

Možná jste tušili, že na hřbitově, vedle kap-
le sv. Jana Křtitele, je vchod do hrobky rodu 
Kouniců. Možná také víte, že zde odpočívá 
mumifikované tělo nejvýznamnějšího majite-
le slavkovského panství knížete Václava An-
tonína z Kounic a Rietbergu. Pravděpodobně 
jste ale netušili o dalších ostatcích slavných 
knížat a jejich manželek umístěných v dřevě-
ných rakvích. 

Město proto nechalo umístit na zeď ro-
dové hroby dvě pamětní desky, na kterých 
jsou uvedena jména všech sedmi příslušníků 
rodu. 

Kdo jsou nejslavnější majitelé 
slavkovského panství?

Václav Antonín Kounic (2. února 1711–
27. června 1794)

Kníže Václav Antonín Kounic byl vyni-

kající diplomat a jedna z nejvýznamnějších 
osobností střední Evropy 2. poloviny 18. sto-
letí. Jako kancléř Marie Terezie a tří dalších 
habsburských panovníků byl tvůrcem rakous-
ké zahraniční politiky. Prosadil změnu mo-
cenských aliancí v Evropě. Dobudoval rovněž 
nejvýznamnější rodové sídlo, slavkovský zá-
mek.

František Václav Kounic (2. července 
1742–19. prosince 1825)

Hrabě František Václav Kounic byl v roce 
1805 velícím generálem na Moravě a ve Slez-
sku a současně majitelem c. k. pěšího pluku č. 
20, doplňovaného v opavském a samborském 
(haličském) kraji. V bitvě u Slavkova dne 2. 
XII. 1805 padlo 17 vojáků tohoto pluku a dal-
ší desítky utržily zranění často končící úmrtím 
v polních nemocnicích. vs

Foto: Bedřich Maleček

Vepřové hody: letos i s muzikou
Zveme vás na městské Vepřové hody, kte-

ré se uskuteční v sobotu 18. 2. 2023 u kašny 
na Palackého náměstí. Těšit se můžete ne-
jen na tradiční prodej uzenin, zabijačkových 
specialit, černé polévky a domácích dobrot 
z udírny ze Zámecké restaurace. Letos jsme 
si pro vás ve spolupráci se Slavkovským pi-
vovarem připravili také lahůdku v podobě ko-
mentovaného vaření piva. V ranních hodinách 
si také nenechejte ujít komentované bourání 
masa řezníkem. 

K tomu všemu nám od 11 do 13 h. bude 
hrát kapela Vinohard. Součástí bude také mi-
nijarmark s domácími a řemeslnými výrob-
ky. Akce se uskuteční od 9 do 14 h. Výtěžek 
z prodeje černé polévky bude věnován dětem 
ze sociálně vyloučené rodiny.

Akci pořádá město Slavkov u Brna, Zá-
mecká restaurace Austerlitz, Zámek Slavkov 
– Austerlitz, Slavkovský pivovar a Technické 
služby města Slavkov u Brna. vs

Aktivity v MŠ Zvídálek v lednu
První dny návratu dětí 

do MŠ Zvídálek po vánoč-
ních svátcích patřily vzpomí-
nání, vyprávění a také výtvar-
nému vyjádření prožitků dětí 
z Vánoc v kruhu svých nej-

bližších. Zážitkem pro děti ze všech tříd pak 
byla prohlídka betlému v kostele. Svátkem 
Tří králů končí vánoční období. 
Dětem byla přibližována vhod-
nou formou dlouholetá tradice 
tříkrálové koledy, seznamovaly 
se s příběhem králů, vyráběly 
papírové koruny s počátečními 
písmeny jejich jmen. Při ob-
jasňování významu tříkrálové 
sbírky se učily soucítit s po-
třebnými.

V zimním období sluneční 
paprsky pozbývají svou sílu 
a příroda spí. Děti ze třídy 

Broučci se seznamovaly různými didaktic-
kými formami se způsoby, jak volně žijící 
zvířata přežívají zimu a zvířátkům a ptáčkům 
v Oboře a v parku nadělily „dobroty“ na při-
lepšenou. Při poznávání, že v zimním období 
jsou dny kratší a země se zahaluje do temného 
roucha dlouhých nocí, jsme ve třídě s dětmi 
využívali tzv. černé hodinky – zvyk, který se 

držíval v době, kdy ještě nebyla elektřina, sví-
ce a petrolej byly drahé a účelem tedy bylo 
ušetřit za svícení. Jejich náplní bylo vyprá-
vění, pohádky, příběhy, písničky i předávání 
vědomostí. Tajemná atmosféra pro děti byla 
vždy poutavá a přitažlivá a také velmi motivo-
vala jejich aktivitu a komunikační dovednosti.

Světlana Machalová, Barbora Habrdová, třída Broučci

Foto: 2x archiv MŠ

Foto: Veronika Slámová
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Nový plot kolem 
školy

Starý plot kolem základní školy Komenského na-
hradil nový. V době uzávěrky zpravodaje již chybě-
la pouze vjezdová brána. Jedná se o další zlepšení 
areálu největší slavkovské školy. V uplynulém roce 
město opravilo střechu a podkrovní prostory vý-
chodního pavilonu a vybudovalo také  chodník mezi 
Svojsíkovým parkem a ulicí Malinovského. Škola 
se také v loňském roce pustila do vylepšení fasá-
dy. Město v tomto roce usiluje o dotace na spuštění 
projektu, díky kterému bude škola pokryta stabilním 
internetem a získá moderní technologie a další inter-
aktivní tabule. vs

Školní ples ZŠ Komenského
Spolek rodičů a přátel ZŠ Komenského 

Slavkov u Brna zve srdečně rodiče, přátele 
a širokou veřejnost na školní ples, který se 
uskuteční v pátek 3. února 2023 od 20 hod. 
v SC Bonaparte Slavkovu Brna. Vstupenky 
v hodnotě 250 Kč zakoupíte v kanceláři školy. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
Quantum z Olomouce. Těšíme se na setkání 
s vámi. Spolek rodičů a přátel

Jarní prázdniny v DDM
Prožijte jarní prázdniny s námi. Po celý 

týden od 13. do 17. 3. je v čase 8.30–15.00 
hod. připraven pro děti 1.–4. tříd rozmani-
tý program z her, tvoření a pohybových ak-
tivit. Přihlásit se můžete na webu ddmslav-
kov.cz, tel. 730 181 376. V případě dalších 
dotazů nás neváhejte kontaktovat. DDM

Informace k přijímacímu řízení na střední školy
Dne 10. ledna proběhla schůzka výchovné-

ho poradce pro kariérové poradenství s rodiči 
žáků, které letos čeká přijímací řízení ke stu-
diu na středních školách. Potěšil nás velký 
zájem rodičů o tuto problematiku – divadelní 
sál školy byl doslova naplněn k prasknutí. Pro 
připomenutí uvádím základní informace:
•  Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení 

vydává škola. 

•  Na začátku druhého únorového týdne ob-
drží každý žák dvě potvrzené přihlášky. 

•  Za podání přihlášky na střední školu plně 
zodpovídá zákonný zástupce žáka.

•  Poslední možné datum pro doručení přihláš-
ky vybrané střední škole je 1. 3. 2023 – všem 
doporučuji osobní podání přihlášky. 

•  Pokud zvolený obor střední školy vyžaduje 
potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu, 

nezapomeňte prosím na potvrzení pediatra. 
•  Klíčové datum pro maturitní obory je 13. 

a 14. duben, v těchto dvou termínech se ko-
nají státní přijímací zkoušky z matematiky 
a českého jazyka.

•  V případě, že si žáci nebudou jisti, zda při-
hlášku správně vyplnili, mají možnost indi-
viduální konzultace s výchovným poradcem.

Martin Bauer

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

Krátké zprávy ze ZŠ Komenského
Jezírko Soběšice

Po dlouhé době jsme se opět těšili na výpra-
vu za poznáním do Soběšic na Jezírko. Na svůj 
objednaný výukový program se tentokrát vy-
pravili čtvrťáci a páťáci. Zatímco čtvrťáčci 
měli poučení a povídání o ptácích v zimě 
s názvem Sojčí lumpárny, páťáci se zaměřili 
na problematiku šelem s podtitulem Po sto-
pách šelmy. Ačkoliv pršelo a počasí nepřálo, 
děti se vyřádily jak v okolí budovy školicího 
střediska, tak i v přilehlém lese. Mladší žáci se 
během didaktické hry proměnili v sojky a hle-
dali po lese zapomenutá semínka. V druhé čás-
ti dopoledne si v teple dílny vyrobili krmítka. 
Starší žáci objevili funkci fotopasti, společně 
s instruktorkou ji nainstalovali a podívali se, 
co umí zachytit. Naučili se stopovat šelmy 
podle pobytových znamení a prozkoumali ex-
ponáty – lebky šelem, kožešiny, stopy a trus. 

Přestože oblečení u mnohých nezůstalo 
úplně čisté, všichni si program náramně užili.

Alena Hudcová

Nabídka pro budoucí žáky 6. ročníku, 
které baví sportovat

ZŠ Komenského nabízí od 6. ročníku mož-
nost vzdělávat se ve třídě s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, 
florbal nebo cheerleading. Ve všech těchto 
sportech dosahují jejich reprezentanti velkých 
úspěchů v mnoha soutěžích a příkladně repre-
zentují město Slavkov u Brna.

Žáci tak kromě 2 hodin tělesné výchovy mají 
možnost se další 2 hodiny týdně věnovat tré-
ninku svého vybraného sportu. Pokud současní 
páťáci mají zájem od školního roku 2022–2023 
tuto třídu navštěvovat, je potřeba vyplnit při-

hlášku, kterou naleznete na webových strán-
kách naší školy https://zskomslavkov.edup-
age.org/text13/. Vyplněnou přihlášku prosím 
doručte do 14. 4. 2023 do ZŠ Komenského 
(elektronicky na podatelna@zskomslavkov.
cz, příp. vhozením do schránky školy umístě-
né u vstupu ze Svojsíkova parku nebo poštou). 
Talentová zkouška do této třídy se bude konat 
27. 4. 2023. Renáta Macharová

VIDA!
Dne 12. 1. jsme s třídou 8.A a 8.D navští-

vili VIDA science centrum v Brně, kde jsme 
absolvovali program Srdce na dlani, který byl 
přírodovědně zaměřený na vzdělávání člově-
ka. Žáci si vyzkoušeli práci s fonendoskopem, 
kdy mohli poslouchat vlastní srdce. Také si 
vyzkoušeli pitvat srdce z prasete a díky tomu 
měli možnost detailně zkoumat jeho stavbu. 
Každý z žáků měl příležitost vidět, sáhnout si 
a pochopit, jak vypadá a funguje orgán, bez 
kterého nemůžeme žít. Z reakce žáků bylo 
zřejmé, že se program líbil. Žákům byl dopřán 
neobvyklý zážitek, který nelze ve škole zajis-
tit. Zlata Jandorová

Foto: archiv školy

Foto: Ladislav Jedlička
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Tyršovka na lyžařském kurzu
Stejně jako v předchozích letech, tak i v le-

tošním školním roce se žáci sedmých roční-
ků ze Základní školy Tyršova ve Slavkově 
u Brna v rámci školního vzdělávacího progra-
mu zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. 
Kurz probíhal opět v krásné lokalitě Zlaté 
Hory v Hotýlku u Pekina. Celé zázemí hotelu 
je výborným místem pro konání LVK. Kromě 
sjezdovky v těsné blízkosti ubytování dispo-
nuje hotel také úžasným vybavením vhodným 
jak pro společenskou část kurzu, tak pro rela-
xaci po sportovní zátěži. Žáci zde mohou vy-
užít wellness s bazénem, vířivkou a saunou. 
Dále má hotel pro žáky sestavený výborný jí-
delníček. Přestože letošní zima zatím zimním 
sportům nepřeje, žáci na kurzu nezažili den 
bez lyžování či snowboardování. Sjezdovku 
bylo možné využít k výcviku v celé své dél-
ce včetně lyžařského vleku. Žákům byl také 
zajištěn půldenní výjezd do nedalekého ski 
areálu Annaberg, kde byly sněhové podmínky 

na velmi dobré úrovni a žáci si tak mohli vy-
zkoušet své dovednosti na kvalitní sjezdovce. 
Ve finále je možné celý průběh kurzu hodno-
tit velmi kladně. Kromě toho, že všichni žáci 

zvládli základní výcvik nebo si své dovednos-
ti zdokonalili, měli možnost se také lépe po-
znat, užít si pobyt na čerstvém vzduchu a zažít 
spoustu zábavy. hch

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

Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Piškvorky na prvním stupni

V úvodu nového roku proběhlo finálové 
kolo turnaje v piškvorkách. Zúčastnili se žáci 
čtvrtých a pátých ročníků. Všichni soutěžící 
předvedli skvělý výkon.

První místo nakonec obsadil Štěpán Male-
ňák (V.A), na druhém místě skončil Samuel 
Pazourek (IV.B) a na třetím místě Veronika 
Dostálová (IV.A). Žáci byli odměněni diplo-
mem, drobnou maličkostí a nechyběla ani 
sladká odměna. hp

Polytechnický projekt
Ve dnech 13. a 20. prosince si žáci čtvrtých 

tříd mohli v rámci polytechnického projektu, 
který je financován z operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, vyzkoušet pra-
covní činnosti ve školních dílnách. Při výrobě 
vánoční dekorace ze dřeva, která trvala čtyři 
vyučovací hodiny, museli zvládnout řezání, 
vrtání, pilování, broušení a lepení. Přestože 
téměř všichni drželi pracovní nástroje poprvé, 
zvládli práci s nimi na výbornou a bez úrazu. 
Na závěr si sněhuláky a soby nabarvili tem-
perovými barvami. Hotové výrobky se staly 
originálními vánočními dárky, kterými naši 
čtvrťáci jistě potěšili své blízké. Projekt klad-
ně hodnotil i odborník z praxe, pod jehož do-
hledem celá akce probíhala. A čtvrťáci se už 
těší, až v sedmém ročníku v rámci učebního 
plánu předmětu Člověk a svět práce budou 
do dílen chodívat pracovat pravidelně. zř

Vánoční pokusy v ZŠ Rousínov
Poslední prosincový týden čekalo 5.B pro-

jektové vyučování v ZŠ v Rousínově, které 
pro ně připravili učitelé ve spolupráci s žáky 
devátých ročníků. Děti nahlédly do chemické 
a fyzikální laboratoře školy a tamější dílny, 
kde už pro ně byly připraveny netradiční fyzi-
kálně-chemické pokusy na vánoční téma.

Po rozčlenění do skupin se děti samy nebo 
s dopomocí podílely na tvorbě vánočních ho-
logramů, minilampionů štěstí a vánočních 
přání napsaných pomocí elektřiny. Aktivně se 
účastnily pokusů, u kterých zjišťovaly, že se 
se spoustou fyzikálních nebo chemických jevů 
mohou setkat nejen v době vánoční, ale v ka-
ždodenních situacích. Největší úspěch měly 
pokusy s chemickými látkami způsobujícími 
krásná zbarvení silvestrovských ohňostrojů. 
Děti si netradiční vyučování pochvalovaly 
a už se jistě těší, jak budou svou rodinu okouz-
lovat pokusy, jejichž postup se naučily. lh

Ronja, dcera loupežníka v Divadle Radost
Žáci pátých ročníků naší školy navštívili 

v době předvánoční Divadlo Radost v Brně, 
kde měli možnost zhlédnout divadelní před-
stavení na motivy knihy Astrid Lindgrenové 
Ronja, dcera loupežníka. Slavnostně se ob-
lékli, připomněli si pravidla a normy chová-
ní v průběhu návštěvy divadla. Tiše zasedli 
na svá místa a netrpělivě očekávali první zvu-
ky a tóny příběhu. Zaposlouchali se do nád-
herných písní, na kterých se podílela jedna 
z nejvýraznějších osobností současné polské 
hudební scény, skladatel Piotr Klimek. Děti 
uchvátila atmosféra hry, podpořená hudební-
mi motivy, spontánně se zapojovaly do děje 
a písní tleskáním. Pevně doufáme, že si všich-
ni zúčastnění odnesli ty nejhezčí zážitky. lh

Školní kolo Dějepisné olympiády
Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející 

z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a orga-

nizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita 
založená na systematické práci s talentovaný-
mi žáky zejména 8. a 9. ročníků základních 
škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií. 

Soutěž je jednotná pro celé území ČR a po-
řádá se každoročně. Každý ročník má jiné 
tematické zaměření, jednotné pro všechna po-
stupová kola, jež se liší jen svou náročností. 
Téma letošního už 52. ročníku zní: „Rozdělený 
svět a Československo v něm – 1945–1992“. 

Téma letošního ročníku je určeno žákům 
devátého ročníku. Letos se do základního kola 
přihlásilo celkem třináct žáků, kteří za splnění 
čtrnácti úkolů mohli získat 60 bodů. 

V okresním kole ve Vyškově budou letos 
naši školu reprezentovat Matěj Leitner a Ma-
xmilián Šaněk, kteří v základním kole získali 
51 bodů. Vd

Válka s kilogramy
V úterý 10. ledna do naší školy přijela sleč-

na Magdaléna Krátká, která nám popovídala 
svůj příběh o tom, jaké to bylo žít s anorexií. 
Této přednášky jsme se zúčastnily pouze my, 
holky z 8.B a 8.A, protože problematika po-
ruch příjmu potravy se týká především dívek.

Slečna Magdaléna nám nejdříve vysvět-
lila, co je to anorexie, jaké jsou její příčiny 
a spouštěče jejího vzniku. Dále nám vyprá-
věla o tom, jak u ní anorexie začala, jak to jí 
a jejímu okolí změnilo život a jak těžké bylo 
se z ní vyléčit. Nejvíce mě šokovalo, že vážila 
pouze 38 kg, a naopak se mi moc líbilo, jak 
ji spolužáci, kamarádi a rodina podporovali. 
Přednáška byla poutavá a po jejím skončení 
slečnu přednášející děvčata obklopila ještě se 
spoustou dalších otázek.

Moc děkujeme slečně Magdaléně Krátké 
za to, že přijela a podělila se s námi o své 
zkušenosti a zážitky. Bylo to pro nás velice 
zajímavé tím spíš, že šlo o příběh přímo ze 
života. Jsme vděčné paní učitelce Jankové, že 
přednášku zařídila. Gabriela Závodná

Sedmáci na lyžařském kurzu • Foto: 2x archiv školy

Polytechnický projekt
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Vyhlášení ankety Sportovec roku
Loňský rok byl opět rokem sportovních 

úspěchů. A ne ledajakých! Slavkov zazářil 
na mistrovství světa v cheerleadingu a přivezl 
domů nejcennější kovy. Sedm dívek z týmu 
Glitter Stars se tak pyšní titulem mistryně a vi-
cemistryně světa. Atlet Marek Hrubý potvrdil 
svou vrcholovou formu a stal se již po druhé 
mistrem republiky ve vrhu koulí a v hodu 
diskem. Slavkovští sportovci zabodovali 
i v dalších disciplínách. Neztrácíme se ve flor-
balových, gymnastických ani fotbalových sou-
těžích. Na zeleném trávníku umíme vychovat 
i velké talenty. Stále jsme leadery zimního 
plavání a v posledních letech i bojových spor-
tů jako krav maga. V letošní anketě sportovec 
roku také neopomíjíme šachovou legendu Mi-
roslava Mertu, díky němuž je v našem městě 
vychovaná již několikátá šachová generace.

Děkujeme všem sportovcům, kteří nosí 
hrdě jméno svého rodného města na svém 
drese! Gratulujeme každému, kdo se rozhod-
ne pro život obohacený sportem! 

Nejlepší sportovec ve věku 
6–10 let 
Dominik Szajer (atletika)

Za největší úspěch 
Dominika v roce 2022 
je možné označit dru-
hé místo ve finále Čo-
koládové tretry na 200 
metrů. Lepší výsledek 
slavkovský atlet dosud 
nezaznamenal.

10–15 let 
Adéla Javůrková (cheerleading)

Adéla je držitelkou 
titulu mistryně České 
republiky v kategorii 
individual v cheerlea-
dingu. Je také vítězkou 
několika mezinárod-
ních soutěží – Evo-
lution Cheer Battle 
2022, Sparkling Cheer 

Cup 2022, Basta Cheer Cup 2022 a dalších. 
V mnoha soutěžích získala stříbrné medaile. 

15–18 let
Marek Hrubý (atletika) 

Dvojnásobný mis-
tr ČR v hodu diskem 
a vrhu koulí. Halový 
mistr České republiky 
ve vrhu koulí, repre-
zentant ČR v dorostu – 
na mezistátním utkání 
v Maďarsku získal 1. 

místo ve vrhu koulí a 4. v hodu diskem. Celko-
vé 2. místo na MČR družstev s SSK Vítkovice. 

Čestné uznání
6–10 let 
David Kotolan (atletika)
Eliška Navrátilová (atletika)
10–15 let 
Natálie Pischová (atletika)
Adéla Procházková (atletika)
Adam Šopík (florbal)
Adam Kotolan (atletika)
Petr Šinkyřík (fotbal)

15–18 let 
Robert Novák (fotbal)

Talentovaný sedm-
náctiletý záložník 
mužského družstva A. 
Prošel akademií SK 
Líšeň a družstvem Ta-
tranu Rousínov. Proto-
že pochází z Hodějic, 
rozhodl se posílit slav-
kovský tým. Přilákala 
ho také příležitost za-

hrát si se svým bratrem Richardem. 

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let 
Glitter Stars (cheerleading)

Evolution Cheer Battle 2022 (mezinárodní 
soutěž) – celkem 4 medaile (1x 1. místo, 2x 
2. místo, 1x 3. místo) Prague Cheer – Dan-
ce Open 2022 (mezinárodní soutěž) celkem 5 
medailí (1x 1. místo, 3x 2. místo, 1x 3. místo) 
MS v USA – zisk zlata na MS v USA spolu 
s reprezentací ČR (3 naše členky v junior-
ské reprezentaci) MČR v cheerleadingu – 2 
medaile (1. a 3. místo) Sparkling Cheer Cup 
2022 (mezinárodní soutěž) – celkem 4 medai-
le (3x 1. místo, 1x 2. místo) Basta Cheer Cup 
2022 – 2 medaile (1. a 3. místo)

Čestné uznání 
TeamGym (gymnastika)
SK Slavkov u Brna – mladší přípravka 
(fotbal)

Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let 
Muži SK FBC Slavkov (florbal)

Slavkovský florbalový tým vybojoval 2. 
místo v Jihomoravské lize mužů. Postoupili 
tak do regionální ligy. Slavkovský tým patří 
mezi 12 nejlepších týmů ze Zlínského a Jiho-
moravského kraje. 

Čestné uznání 
Glitter Stars (cheerleading)
SK Slavkov u Brna B (fotbal)

Sportovní počin roku 
Glitter Stars 

Společně s reprezentací ČR zisk zlata v ju-
niorské kategorii a stříbra v seniorské kategorii 
na Mistrovství světa v USA. Zlato se zatřpyti-

lo třem reprezentantkám v kategorii Junior All 
Girl Advanced – Nikol Vanderkové, Kristýně 
Slaninové a Kristýně Hráčkové. V reprezen-
tačním týmu České republiky v kategorii Seni-
or Coed Elite stříbrně zazářily čtyři děvčata ze 
Slavkova – Aneta Macharová, Daniela Martín-
ková, Žaneta Čermáková a Jess Cauzzo. 

Čestné uznání 
Atletika Slavkov – organizace MČR v přes
polním běhu žactva a dorostu

Sportovec s nejlepší reprezentací 
města Slavkov u Brna 
Jana Matuštíková (zimní plavání)

Legenda slavkov-
ského zimního plavání 
v loňském roce vybo-
jovala 2. místo na mis-
trovství světa v zim-
ním plavání v Polsku. 
Paní Matuštíková je 
držitelkou světového 

rekordu na jeden kilometr.

Čestné uznání 
Tomáš Dočekal (atletika, fotbal)
Vedoucí mládeže Zdeněk Vičar (atletika)

Vedoucí družstev 
mladšího žactva, která 
se dostala až na Mis-
trovství Moravy 
a Slezka, dlouholetý 
atletický trenér a funk-
cionář, který stál u zro-
du obnovy slavkovské 
atletiky, neúnavný mo-

tor a iniciátor atletických soutěží a akcí.

Čestné uznání 
Filip Chlup (fotbal)
Petr Hlaváč (krav maga)

Sportovní osobnost roku 
Miroslav Merta (šachy)

Dlouholetý předseda šachového klubu 
a také vedoucí mládeže. Pod jeho vedením 
byla vychovaná silná generace šachistů repre-
zentujících naše město ve vyšších soutěžích. 
Po celou dobu se velmi pečlivě staral o chod 
klubu i kroužku pro mládež a této činnosti 
se z pozice nejzkušenějšího poradce věnuje 
dodnes. Slavkovský šachový klub hrdě nese 
ve svém názvu jeho jméno. 

Čestné uznání 
Jarmila Mašová (zimní plavání) vs

Zdeněk Vičar

Jana Matuštíková
Glitter Stars

Aneta Macharová, Daniela Martínková, Žaneta 
Čermáková a Jess Cauzzo • Foto: 9x archiv MÚ

Nikol Vanderková, Kristýna Slaninová a Kristýna Hráčková

Robert Novák

Dominik Szajer

Adéla Javůrková

Marek Hrubý
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Poděkování za dary
Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje 

všem příznivcům a dárcům za věnované 
předměty.

V roce 2022 se muzejní sbírkový fond 
rozrostl o 343 přírůstkových čísel, což 
představuje 536 předmětů. Sbírkové 
předměty byly získány darem, vlastním 
výzkumem, jeden předmět převodem, dvě 
grafiky byly zakoupeny. 

Kromě dárců ze Slavkova u Brna, při-
spěl rovněž jeden dárce z Brna.

K zajímavostem v nových akvizicích 
patří zejména grafiky s portréty knížete 
Václava Antonína Kounice podle obrazů 
známých malířů Martina van Meytense, 
Johanna Steinera a rytce S. M. Schmutze-
ra. Do sbírkového fondu byl rovněž daro-
ván konvolut pohlednic z 1. pol. 20. stol. 
s tématy české historie a českých měst.

V nových akvizicích jsou 
zastoupeny tyto okruhy 
předmětů:
Archeologie – pravěký hrot kopí.
Církevní – kříž na podstavci. 
Dýmka – dřevěná. 
Grafiky – 3 grafiky s vyobrazením V. A. 
Kounice.
Hodiny – náramkové hodinky.
Hračky – didaktické modely, dřevěné 
hračky – domeček, had, káča, ovečka, 
slon; loutky, společenské hry, šicí stroj 
dětský.
Keramika – dózy ozdobné, korbely, lá-
zeňský pohárek, talíř. 
Kovy – podnos na nožce, ešus.
Lékařství – injekční stříkačka.
Nádobí – dřevěná nádoba, lopatka, lis 
na česnek.
Novoroční přání – 1960–2022.
Oděvy – dětské košilky, šatičky, čepičky, 
hasičská uniforma. 
Plakáty – různé.
Plechovky – s vánoční tematikou. 
Pohlednice – s náměty z  české historie, 
českých měst, Rychlých šípů, Junáka, 
Skautu. Porcelán – cukřenky, dózy, hrnky, 
konvice na čaj, lázeňský pohárek, misky, 
podnos, podšálky, solničky, šálky, talíře, 
váza. Písemnosti – z období 2. světové 
války a poválečné. 
Různé – dřevěná pípa, hůl.
Sklo – číše „Napoleonky“, hrnek, karafa, 
misky, odlivky, sklenice na nožce, solnič-
ka, stojánek na ubrousky, zkumavky.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou 
děkuje všem dárcům za obohacení sbírko-
vého fondu a současně také kulturního 
dědictví města Slavkova, které tak zůstane 
uchováno pro příští generace.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Rok 2022 na zámku
Naši milí fanoušci, návštěvníci a partneři,
uplynulý rok konečně přinesl dlouho oče-

kávanou možnost užívat si kulturní a spole-
čenský život plnými doušky. A dělali jsme to 
z plných plic! Společně jsme uspořádali více 
než 100 aktivit a náš zámek i park byl po celý 
rok zase naplněn úsměvy a energií našich ná-
vštěvníků.

Uveďme si alespoň některé z loňských akcí. 
Výstava Analfabeta Negramotná a další hr-

dinové z knih, To nejlepší z Moravy – food 
festival pro celou rodinu, Mezinárodní fes-
tival živých soch a bodyart, koncert kapely 
Traktor, Česko čte dětem, Concentus Mora-

viae, Slavkov Open – Sting, Veteranfest, Di-
vadlo Bolka Polívky, speciální prohlídky zá-
meckých krovů a depozitářů, koncert Daniela 
Hůlky, kostýmované prohlídky, Věda a tech-
nika na zámku, výstava Od hlíny k hliníku 
aneb z domácností našich babiček, Uspávání 
broučků, dýňobraní, Svatomartinské slav-
nosti, koncert houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové, 
Mikuláš na zámku, soutěž o nejkrásnější vá-
noční stromeček, Vzpomínkové akce Tenkrát 
ve Slavkově 1805 a mnoho dalších. 

Moc nás těší, že se nám podařilo zreali-
zovat naše plány a že hlavně díky Vám, pro 

které tohle vše moc rádi připravujeme, máme 
zase zásoby nové energie a nápadů pro další 
kulturní rok ve Slavkově u Brna.

Těšíme se na viděnou! ZS-A

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

„Návrat do budoucnosti“ na Veteranfestu

To nejlepší z Moravy • Foto: 3x archiv ZS-A Kostýmované prohlídky s Per Vobis
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Vánoční koncert Martina Křížky v SC Bonaparte
V sobotu 17. prosince proběhl ve velkém 

sálu Společenského centra Bonaparte tradiční 
vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel. 

Rád bych poděkoval všem divákům, kteří 
si udělali čas v předvánočním shonu a při-
šli nasát vánoční atmosféru, kterou jsme se 

společně se všemi hosty a hudebníky snažili 
vytvořit. Velké díky také míří k účinkujícímu 
Zdeňkovi Junákovi, Viktorii Matušovové, 
Magdě Vitkové, Oldovi Smyslovi, Kamile 
Sokolové a dětskému sboru při ZUŠ Fr. Fran-
ce, smyčcovému kvartetu Indigo a ostatním 

hudebníkům, který-
mi jsou Ondřej Klí-
mek, Tomáš Puček, 
Jan Baroš, Jan Plášil 
a Štěpán Podrazil. 
S díky nelze zapome-
nout ani na všechny 
ostatní, kteří se jak-
koliv podíleli na or-
ganizaci koncertu 
včetně pánů osvětlo-
vačů a zvukařů. 

Věřím, že jsme ne-
zklamali očekávání 
nikoho z návštěvníků 

koncertu a těším se, že si za námi najdou cestu 
i v letošním roce. Martin Křížka

Klub seniorů informuje
Zdravím všech-

ny v novém roce 
2023. Naši chodci 
samozřejmě vy-
trvale pokračují 
v poznávání naše-

ho okolí, bez ohledu na to, co se děje 
v přírodě. Je hodno chvály, že vyra-
zili v novém, bez ohledu na to, je-li 
povětří jiné, než bychom chtěli. Boty 
je třeba otestovat, ať víme co vydrží. 
Sice v případě, že nevydrží a rekla-
maci neuznají, že nejsou do bláta a zimy, ale 
jen do sucha a málo chodit, co na tom, byla as-
poň legrace. Však se podívejte, že nelžu. Pro-
cházku kolem šibeničního vrchu do Křenovic 
už provázelo krásné počasí. Máme tu malý 
přehled akcí, které se chystají, a tak se na ně 
můžeme podívat. 26. února skutečná opereta, 
Veselá vdova, v Janáčkově divadle, vše při-

praveno. 7. března jste všichni naši senioři 
zváni do sálu Bonaparte na MDŽ od 14 hodin 
s programem. Prozrazovat nebudeme, přijďte 
a účinkující potěšte potleskem. 21. března pro 
ty, kteří potřebují zahřát, termály Velký Me-
der. Ty by se mohly zopakovat v termínu 13. 
nebo 18. 4., dle volného autobusu. Možná se 
zkusíme podívat i na trhy do Polska koncem 

března. Záleží také na zájmu. 28. 
dubna je v plánu návštěva výstavy 
Floria Kroměříž s tím, že bychom se 
nechali povozit po zrekonstruované 
zámecké zahradě, a tak se dověděli 
řadu zajímavostí z úst k tomu ur-
čených. 12. května, na Den matek, 
máme další možnost se sejít, proběh-
ne výroční schůze a zahraje i hudba. 
To nebude jen na sezení! 16. května 
se s námi můžete vydat na zájezd 
do Žamberka, města v Orlických ho-

rách, kde navštívíme muzeum starých strojů, 
zde se také odehrál i zajímavý seriál, který jste 
mohli vidět v České televizi. Bližší informace 
později. 

Přeji všem dobré zdraví  a chuť do života 
bez ohledu na případnou nepřízeň v okolí. 
Těšme se ze setkání a s chutí do toho.
 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Rady do zahrady – únor
Pranostika: Jestli měsíce února jest tep-

lo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb 
s námi ráda zima po Velké noci si zahrává.

Z průběhu letošní zimy je příroda zmatená. 
Vysoké teploty pod bodem mrazu, při kterých 
vymrzne mnoho škůdců, se stále nedostavují. 
Mírné teploty bez sněhové přikrývky a nebo 
vydatných dešťů jsou příčinou prohlubujícího 
se nedostatku vody v půdě. Příroda se začíná 
předčasně probouzet a s ní i škůdci. Měli by-
chom se připravit na předčasný příchod jara 
a opatřit si přípravky proti různým chorobám 
a škůdcům.

U některých přípravků byla ukončena jejich 
platnost a jsou nahrazovány novějšími a méně 
nebezpečnými jak pro přírodu, tak i pro zví-
řata i lidi.

Na strupovitosti a padlí můžeme použít pří-
pravky Topas 100EC, discus, scala nebo nově 
sercadis. Je to vysoce účinný fungicid proti hou-
bovým chorobám, jak s preventivním i kurativ-
ním účinkem. Dávka 2 ml na 10 l vody od po-
čátku rašení, interval mezi aplikacemi 7–10 dní.

Proti kadeřavosti broskvoní, kdy jsme první 
ošetření provedli na podzim, nyní použijeme 
přípravek zdravá broskev plus. Složení pří-
pravku je champion 50WP + hnojivo Har-
monie železo proti chloróze (žloutnutí) listů 
broskvoně. První ošetření – při fázi nalévání 
pupenů- jen Champion 50WP. Druhé ošetření 
– na počátku rašení pupenů – jen Champion 
50WP. Třetí ošetření – až po úplném odkvětu 
– Champion 50WP + Harmonie. Ošetření až 
po výskytu kadeřavosti je neúčinné.

V měsíci únoru je vhodná doba na připevně-

ní plstěných pásků na větve stromů s dravým 
roztočem typhlodromus pyri, který napadá vl-
novníky, svilušky, hálčivce, larvy třásněnek, 
roztočníka jahodového či malinověho. Jakmi-
le se namnoží, udržuje škůdce pod hladinou 
škodlivosti. Zavedení biologické ochrany je 
jednorázové a dlouhodobé, pokud nejsou po-
užity nevhodné pesticidy.

Jaro se blíží, je čas zajistit si kvalitní bram-
borovou sadbu. Vlastnoručně vypěstované 
brambory chutnají nejlépe! Nabízíme velmi 
rané odrůdy Anuschka, Monika, Rosara, rané 
Marabel a Princess, poloranou odrůdu Ditta 
od pěstitele z Vysočiny. Informace na www.
zahradkari.cz/zo/slavkovubrna, objednávky 
pohodlně mailem až do 15. 2. 2023. Výdej 
v polovině března bude všem oznámen.

Nadále pokračuje prodej jablek a moštů 
od pěstitele ze Střílek v moštárně ovoce v uli-
ci Lomená. Jakékoliv množství si můžete ob-
jednat na mobil 607 657 306.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři ZO Slavkov u Brna Vladimír Luža

Foto: archiv autora

Foto: 3x Jan Martinek



Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123

email: Radka.Jirkova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  laborant/ka ve fyzikální laboratoři
•  specialista/ka sterilizace
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  dělnice ve zdravotnické výrobě – 

interní logistička
•  manipulační dělník/balič
•  skladník/skladnice
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Rodinná oznámení přijímáme od  pondě-
lí do pátku v ul. Zelnice III 1614 od 9 do 11 
a  od  13 do  16 h. Cena za  zveřejnění je 
200 Kč. Elektronicky – email info@bmtypo.cz.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• 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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

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

možnost vyzkoušeníKosmetika

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

Dne 10. ledna 2023 to bude 10 let, co nás opustil pan

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

s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval a rád se smál.  

Ještě dlouho chtěl s námi být, avšak přetrhla se mu života nit a musel odejít.
Dne 21. ledna 2023 jsme vzpomněli sedmé smutné výročí,

kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
JAROSLAV SEDLÁK ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

Dne 30. ledna 2023 všichni vzpomeneme 9. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 20. ledna 2023 uplynulo 9 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.

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

Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.

Dne 9. ledna 2023 jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky, paní

JIŘINY URBANOVÉ
S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka

Dne 23. ledna 2023 by oslavil své 71. narozeniny pan

JOSEF ČERNÍK

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,  
syn a kamarádi Ivana a Martin.

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2023 jsme vzpomněli 14. výročí, kdy nás opustila  

naše drahá maminka, babička a prababička, paní
ZDEŇKA HERMANOVÁ

Každý den myslíme na její lásku, a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají snacha Drahomíra, vnoučata a pravnoučata,  

veškeré příbuzenstvo.

Vzpomínka
Proč Tvé srdce věrné, které lásky moře krylo, proč náhle ztichlo, proč se zastavilo. 
Dne 19. ledna 2023 by se dožil 67 let a 21. ledna 2023 tomu bude pět 

smutných let, co nás bez slůvka rozloučení, náhle opustil náš milovaný
ANTONÍN SALOMON

S láskou a vděčností vzpomínáme, ač je to pro nás stále neuvěřitelné.
Kamarádi, přátelé, známí, prosím vzpomeňte spolu s námi… Děkujeme, 
dcery Marta, Veronika, Vendula s rodinami, manželka, sestra Eva, bratr 

Jiří s rodinami, Bohumír a Vlasta s rodinami.

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA
přijme kolegyni/kolegu na pozici:

RECEPČNÍ
Požadujeme:
•  min. vzdělání SŠ s maturitou
•  znalost anglického jazyka (další jazyk 

výhodou)
•  komunikační a organizační schopnos-

ti, samostatnost, pečlivost, flexibilita
•  znalost práce na PC (MS Office, Excel)
•  ochota pracovat na směny (krátký/

dlouhý týden)
•  pozitivní osobnost a zkušenost 

na obdobné pozici výhodou. 

Nástup:
•  únor/březen 2023 dle dohody

Nabízíme:
•  práci práci v příjemném prostředí 

a kolektivu

Životopisy zasílejte na emailovou adresu: 
golf@agrt.cz
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Opustili nás
Vladimír Frank (75 let) 19. 12.
Zdeňka Šemorová (74 let) 23. 12.
Jiří Odehnal (65 let) 24. 12.
Jana Hašková (83 let) 25. 12.
Marie Chlupová (83 let) 25. 12.
Karel Cupák (82 let) 27. 12.
Marie Bartová (89 let) 14. 1.

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavko-
va najdete na www.slavkovausterlitz.com.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

PRODÁM golfový ko-
čárek Quinny Zapp 
xtra 2 – limitovaná 
edice. U  kočárku je 
možné otáčet sezení 
po  i  proti směru jízdy, 
polohovat do  vodo-
rovného lehu, takže 
se v něm velmi pohodlně spinká. V ceně 
je origo pláštěnka (nepoužitá) a  taštič-
ka v  barvě kočárku. Vyzvednutí Slavkov 
u Brna. Cena 1800 Kč. Tel. 605 503 197.

VÝROBA RAZÍTEK

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

Razítka tradiční, kulatá, 
datumovky, razítka vel-
kých rozměrů atd. 

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. února

Vzpomínka
Dne 1. února 2023 a 27. února 2023 uplyne 10 let od úmrtí 

manželů

VLASTY A FRANTIŠKA ŠEDÝCH
S láskou stále vzpomínají snachy, vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 3. února 2023 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný

JAN JELÍNEK
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče, sestry a babička.

Vzpomínka
Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát,  

jak smutné je u hrobu stát a na Tebe vzpomínat.
Dne 9. února 2023 bychom oslavili narozeniny  
milované manželky, maminky a babičky, paní

Mgr.  JANY SEKERKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

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

Dne 8. února 2023 uplyne 2. smutné výročí, kdy nás opustila paní

ZDEŇKA ROTREKLOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou a syn Bořivoj.

Vzpomínka
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Dne 10. února 2023 vzpomeneme 40. výročí úmrtí pana

KARLA ŘIČÁNKA
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Alena 

a dcera Renáta s rodinou.

Vzpomínka
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal.

Dne 18. února uplynulo 20 let, co nás opustil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomíná maminka, manželka, děti Nikola a Dominik

a sestra s rodinou.

Vzpomínka
Na slavkovském hřbitově tichým spánkem spíš, domů se nám, tatínku, nikdy 

nevrátíš. Na hrob za Tebou chodíme, modlitbou, vzpomínkou na Tebe myslíme.
Dne 9. února 2023 uplyne smutných 40 let od úmrtí  

našeho tatínka a dědečka, pana
ZDEŇKA ANDRLY

Kdo jste, ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka
Nejdražší tatínku, děkujeme Ti za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik 
pomáhaly, děkujeme za to, že jsi tu s námi byl, za každičký den, který jsi s námi žil.

Dne 19. února 2023 uplyne 20 let, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan
FRANTIŠEK SLANINA

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva s manželem a vnuk Miroslav.

INZERCE

ŽALUZIE a  sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
NABÍZÍM pohodlné a  bezpečné parko-
vání v  uzavřeném dvoře v  těsné blízkosti 
Palackého nám. Dlouhodobě a  levně. Tel. 
724 969 656.
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Novoroční setkání
V novém roce 2023 jsme již navázali na 

„předcovidové“ roky (tradice se mají do-
držovat) a uspořádali setkání zaměstnanců 
ve Slavkovském pivovaru. Jsme nesmírně 
rádi, že si k nám najdou vždy cestu i naši 
bývalí zaměstnanci, kteří si zaslouženě uží-
vají důchodového života. Všichni přítomní si 
měli o čem povídat a čas si mohli zpříjemnit 
i tancem za doprovodu Karel Gott revival 
Morava. Všem našim zaměstnancům přeje-
me spoustu elánu a optimismu po celý rok 
a již připravujeme další setkání při příležitos-
ti Dne učitelů. V. Kulhánková, ISŠ

Pátek 
třináctého

I když byl pátek 13. 1. 2023 význam-
ný pro celou naši republiku, protože se 
konalo první kolo volby prezidenta, 
žáci druhého ročníku nástavbového 
studia si ho budou pamatovat i z jiné-
ho důvodu. Byli slavnostně pasováni 
mezi maturanty. Slavnostní obřad se 
konal v prostorách slavkovské radnice. 
Žáci, učitelé, rodiče i další blízcí strá-
vili pěkné chvíle. Tento mezník posu-
nul naše maturanty k vytčenému cíli, 
kterým je úspěšné složení maturitní 
zkoušky. Hodně štěstí. I. Boková, ISŠ

Testujeme čtenářskou a finanční gramotnost žáků
Česká školní inspekce v letošním školním 

roce zařadila žáky 1. a 2. ročníků středních 
škol do celoplošného testování úrovně vy-
braných dovedností. Ve všech středních ško-
lách je u žáků na úrovni 2. ročníku sledována 
úroveň vybraných čtenářských dovedností. 
V případě žáků 1. ročníku jsou školy rozdě-
leny do několika skupin. V jejich rámci pak 
ČŠI v některých školách sleduje témata spo-
jená s výukou moderních dějin ČR, v dalších 
školách pak vybrané aspekty přírodovědných 
dovedností a v poslední třetině škol pak vy-
brané aspekty finanční gramotnosti. Do této 

poslední skupiny byla zařazena naše škola, 
a v termínu od 5. do 16. 12. 2022 probíhá 
testování žáků 1. a 2. ročníků maturitních 
i nematuritních oborů v oblasti čtenářské a fi-
nanční gramotnosti. Z výsledků testu nebo 
jeho tematických částí bude možné vyčíst dů-
ležité informace o tom, které z dovedností za-
hrnutých v testech jsou žáci schopni uplatnit 
lépe a které hůře, a promítnout pak tyto infor-
mace do budoucí výuky. Žáci obdrží výsledek 
svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné 
výsledky pak budou k dispozici od 9. ledna 
2023. D. Hortová, ISŠ

Ježíškova vnoučata
I v letošním školním roce se naše škola 

zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Stu-
denti přinesli opět velké množství darů, které 
dne 20. 12. 2022 předala třída 3.B HT ve slav-

kovském B. Braunu. Oproti minu-
lému covidovému roku jsme dár-
ky našim milým seniorům mohli 
předat osobně. Bylo dojemné sle-
dovat jejich radost z obdržených 
darů. Předání probíhalo ve svá-
teční atmosféře. Jsme rádi, že se 
tento projekt zachoval na naší 
škole a věříme, že se stane tradicí 
a budeme v něm pokračovat i v le-
tech budoucích. Děkujeme všem 
zúčastněným.

D. Švehlová, L. Trhlíková, 3.B HT

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

Záštitu převzali:
■ Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
■ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
■  prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír 

Dlouhý, CSc.
■ senátor MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
■ hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
■  primátorka statutárního města Brna 

JUDr. Markéta Vaňková
■  Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR
■  předseda představenstva Krajské hospodářské 

komory jižní Moravy Ing. Michal Štefl
■  starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal 

Boudný
■ starosta města Rousínov Ing. Jiří Lukášek

Klastr českých nábytkářů, družstvo a ISŠ Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace Vás srdečně zvou 
na Mistrovství České republiky oboru truhlář

čtvrtek 2. března 2023
Výstaviště Brno, pavilon P

Časový rozvrh:
9.00–9.15 Zahájení soutěže
9.15–14.15 Zhotovení výrobku dle zadání
14.15–16.15  Hodnocení výrobků komisí, 

stanovení výsledků
16.30 Vyhlášení výsledků soutěže

Mediální partner: Dřevařský magazín

Předávání darů • Foto: 4x archiv ISŠ
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Atletika Slavkov informuje
Sedm medailí z halového mistrovství 
Jihomoravského kraje mladšího 
žactva

Ostravská atletická hala hostila v pátek 
13. 1. Mistrovství Jihomoravského kraje 
mladšího a staršího žactva v hale. Především 
pro kategorii mladšího žactva to byl velmi 
vydařený závod. Ml. žáci i žákyně závodili 
v sedmi individuálních disciplínách a společ-
ně pak ve smíšené štafetě. Do závodu se kva-
lifikovalo 15 zástupců Slavkova. Se ziskem 
3 titulů, 7 medailí a 19 umístěními v elitní 
osmičce se jedná o dosud nejlepší výsledek 
na halovém mistrovství JmK mladšího žactva 
v historii klubu Atletika Slavkov.

Medaile získali: Julie Fialová – 1. ve vrhu 
koulí 2 kg (10,55 m); Anna Sedláková – 1. 
ve skoku vysokém (150 cm); Adam Koneč-
ný – 1. na 60 m (8,00 s) a 2. na 150 m (19,77 
s); Adéla Procházková – 2. na 60 m (8,60 s); 
Matěj Mráz – 2. na 60 m překážek (10,83 s); 
Adéla Procházková, Adam Kotolan, Natalie 
Pischová a Adam Konečný – 2. ve štafetě 4 x 
200 m (1:59,22).

Pochvalu si ale zaslouží všichni, kteří 
v nádherném prostředí ostravské haly bojova-
li – nikdo z nich nezklamal!

O obrovském úspěchu svědčí i to, že v me-
dailovém pořadí všech startujících oddílů bylo 
mladší žactvo Slavkova nejúspěšnějším oddí-
lem. Dětem i rodičům gratulujeme! Výsledky 
jsou velkým příslibem pro nadcházející Mis-
trovství Moravy a Slezska ml. žactva, které 
hostí 3. 2. opět Ostrava.

Za Slavkov nastoupili: Andrea Dvořáková, 
Julie Fialová, Miroslava Konečná, Vendula 
Machálková, Jitka Peksová, Natalie Pischová, 
Adéla Procházková, Anna Sedláková, Sára 
Skoupá, Adam Hroza, Ondřej Jachymiák, 
Adam Konečný, Adam Kotolan, Ondra Minks 
a Matěj Mráz.

Halové mistrovství Jihomoravského 
kraje staršího žactva

Halového Mistrovství Jihomoravského kra-
je se v ostravské hale účastnili také slavko-
vští starší žáci a žákyně. V atletice (a u běhů 
zvlášť) platí, že nejlepší trénink je závod. 

Byli jsme rádi, že do skvělých sportov-
ních podmínek s námi trenéry ze Slavkova 
vyrazili i atleti, kteří se zrovna necítili v op-
timální formě. Odměnou byly závodní zku-
šenosti, dobré sportovní výkony a v mnoha 
případech vylepšené osobní rekordy. Skvělé 

vystoupení předvedli: Antonín Havrda – 2. 
ve skoku vysokém (179 cm); Kristýna Ma-
chalová – 2. na 800 m (2:28,38); Petr Odehnal 
– 5. na 800 m (2:21,18) a 6. na 150 m (19,37 
s); Ondřej Obdržálek – 6. na 60 m (8,02 s) 
a 9. na 150 m (19,45 s); Anna Čižmárová – 
6. ve vrhu koulí 3 kg (8,28 m) a 9. ve skoku 
vysokém (135 cm), Veronika Žůrková – 9. 
ve skoku vysokém (135 cm); Barbora Hořa-
vová – 10. ve skoku dalekém (449 cm).

Na 4. místo dosáhli naši atleti ve štafetě 4 
x 200 m (1:50,38) ve složení O. Obdržálek, 
P. Odehnal, P. Minks, I. Mráz. Dívky v téže 
štafetě obsadily 8. místo (1:58,92) – K. Ma-
chalová, V. Žůrková, A. Krčmářová, B. Ho-
řavová.

Vánoční hala mladšího žactva 
v Ostravě

16. 12. proběhlo rozloučení s atletickým 
kalendářním rokem, což také znamenalo, že 
pro ročník 2009 to byla poslední příležitost, 
jak si zazávodit v kategorii mladšího žactva.

Závodů se za Slavkov účastnilo 8 atletek 
a 1 atlet, který se ovšem dívčí přesily neza-
lekl a ve výsledku byl nejúspěšnějším slav-
kovským reprezentantem – Adam Konečný 
si odvezl stříbro ze skoku dalekého (496 cm) 
a bronz z běhu na 60 m (8,08 s), oba výkony 
znamenaly Adamův osobní rekord. Velkým 
překvapením a senzací byla Anička Sedlá-
ková, která si ve skoku vysokém výkonem 
148 cm vylepšila osobní rekord o neuvěřitel-
ných 13 cm (!) a získala tak stříbro, tento vý-

kon znamenal nový oddílový rekord kategorie 
ml. žákyň.

Výkony všech pro nás představovaly naději 
a solidní příslib pro lednové Mistrovství JmK.

Zimní úspěch slavkovských 
atletických přípravek

Na otevřených přeborech v atletické hale 
v Ostravě-Vítkovicích se v předvánočním 
čase představily také slavkovské přípravky. 
Pro tuto kategorii zde byl vypsaný halový 
čtyřboj (60 m – hod plným míčem 1kg – skok 
daleký – 400/600m). V kategorii „přípravka 
dívky“ dokázala zvítězit slavkovská Natalie 
Pischová. V kategorii „minipřípravka dívky“ 
se nejlépe dařilo Elišce Navrátilové, která vy-
bojovala výborné druhé místo. Na krásném 
čtvrtém místě ji doplnila Aneta Kalinová. 
Děvčata doprovodil na stupních vítězů stří-
brný Dominik Szajer („minipřípravka hoši“).

Kromě atletických halových závodů po-
kračují také seriály přespolních běhů. Jeden 
z nejvýznamnějších podniků je Brněnský bě-
žecký pohár, jehož 5. díl proběhl v sobotu 7. 1. 
v Kuřimi. Tohoto podniku se zúčastnili 2 slav-
kovští přípravkáři. Eliška Navrátilová po pře-
stupu do kategorie starších přípravek doběhla 
na výborném 3. místě. Stejné umístění zopako-
val také Ondřej Navrátil v kategorii mladších 
přípravek. Nejlepších výkonů však dosahuje 
slavkovský reprezentant Tomáš Dočekal, v ka-
tegorii žactva, který se Brněnského běžeckého 
poháru účastní pravidelně, a ze čtyř startů této 
sezóny si odváží čtyři vítězství. Trenéři atletiky

• 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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

21 JIŽ LET S VÁMI

Medailisté Mistrovství JmK ml. a st. žactva • Foto: 2x archiv AS

Mladší a starší žactvo na Mistrovství JmK
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Tříkrálová sbírka 2023
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala od 1. 

do 15. ledna. Ve Slavkově u Brna byla zahá-
jena ve čtvrtek 5. ledna Tříkrálovou jízdou. 

Hlavní koledovací den se uskutečnil v sobotu 
14. ledna, kdy do ulic vyrazilo celkem 105 
dobrovolníků (dětí i dospělých) rozdělených 
do 28 skupinek koledníků. V období sbírky 
bylo možné rovněž přispět do dalších sedmi 
pokladniček, které byly umístěné v Zámecké 
lékárně, v lékárně na poliklinice a v lékárně 
pod náměstím, v papírnictví Hlásenská, v po-
travinách Svoboda, v řeznictví Josef Bajko 
a v mateřské škole Karolínka.

Za Oblastní charitu Hodonín, která ve Slav-
kově u Brna sbírku pořádá, bychom chtěli 
upřímně poděkovat všem příznivcům Tříkrá-
lové sbírky a zejména lidem, kteří se na sbír-
ce podíleli – koordinátorce sbírky paní Jitce 
Hrabovské a všem koledníkům, kteří vyrazi-
li do ulic. V neposlední řadě děkujeme také 
všem dárcům, kteří do sbírky přispěli finanč-

ním darem. V letošním roce se vykoledovalo 
celkem 210 108 Kč. 
V roce 2023 bychom chtěli díky této sbírce:
•  V případě potřeby poskytnout okamžitou 

pomoc lidem při nenadálých živelních po-
hromách

•  Dovybavit a zmodernizovat půjčovny kom-
penzačních pomůcek

•  Rozvíjet charitní služby
•  Zkvalitnit terénní služby pečující zejména 

o seniory, a to formou nákupu automobilů 
pro lepší dostupnost služeb

•  Pomoci lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé 
sociální situaci u nás i v zahraničí

•  Podpořit sociální projekt v Moldávii
•  Podpořit Charitní záchranné sítě určené pro 

lidi v nouzi
Děkujeme. Lucie Růžičková

Vánoce v Karolínce
Adventní a vánoční dobou 

nás ve třídě Soviček prováze-
lo čtení o Ježíšově narození 
z časopisu Duha „Zavři oči, ať 
vidíš“. Každý den nám do zá-
věsného betléma v okně přibyl 

jeden obrázek. Každé dítě se na jeden den stalo 
pro kamarády hvězdičkou, která přináší svět-
lo a radost ostatním. V posledním týdnu před 
Vánocemi jsme se společně těšili ze zdobení 

stromečku a pečení perníčků. Při společném 
setkání v hale nám sestra Josefa připomněla 
vánoční příběh o narození Ježíše. Zazpíva-
li jsme koledy a pak nám slavkovský děkan 
o. Milan udělil požehnání. Po příchodu do tříd 
děti našly pod stromečkem spoustu krásných 
dárků. To bylo radosti! Vánoční dobu jsme 
zakončili vystoupením po mši svaté ve farním 
kostele o svátku Křtu Páně s příběhem, jak 
se zvířátka nemohla domluvit, kdo bude hlí-

dat narozeného Ježíška. Po novém roce, stále 
ještě v době vánoční, nám ve školce nastal 
čas pohádek. S hudebním souborem Musica 
Animae jsme se ocitli v pohádce „Perníková 
chaloupka“. Herecké a zvláště pěvecké umě-
ní účinkujících opravdu nadchlo všechny děti 
i pedagogy. V novém roce přejeme všem hod-
ně zdraví, lásky, světla, pokoje, vzájemného 
porozumění a radosti ze společně prožitých 
chvil se svými blízkými. Marie Blaháková

Oslavy výročí 700. výročí farnosti
Letos si farnost ve Slavkově u Brna při-

pomene 700. výročí první zmínky o farním 
kostele sv. Jakuba, vybudovaného řádem ně-
meckých rytířů, kteří zde založili ve 13. století 
komendu. Na žádost měšťana Václava v roce 
1323 zaslali kostelu papežští kuriální bisku-
pové z Avignonu odpustkovou listinu. V roce 
1757 se však stavba částečně zhroutila, ná-
sledně byl kostel zbourán a roku 1789 posta-
vil kníže Václav Antonín Kounic na náměstí 
nový klasicistní chrám Vzkříšení Páně.

Zmíněné výročí nás inspirovalo nejen 
k nalezení základů původního zapomenutého 
chrámu sv. Jakuba, který sloužil farnosti víc 
jak 400 let, ale také k připomenutí historie 
a současnosti života naší farnosti. 

Na slavnost tohoto významného výročí, 
které se uskuteční v neděli 4. června 2023, při-
jal pozvání velvyslanec Vatikánu, arcibiskup 
Mons. Jude Thaddeus Okolo. V návaznosti 

na historické vyslance papeže z Avignonu 
bude jako současný vyslanec papeže z Říma 
sloužit mši svatou na místě původního kostela 
sv. Jakuba v zámeckém parku. Výročí dopro-
vodí v pátek 2. června tematická Noc kostelů 
2023. Připomene známou i objevenou historii 
kostela sv. Jakuba a komendu německých ry-
tířů v podzemí zámku. P. Milan Vavro

Apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude 
Thaddeus Okolo • Foto: Milan Vavro

Představení Perníková chaloupka • Foto: 2x archiv KMŠ

Tři králové před radnicí • Foto: archiv Charita
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Událo se ve farnosti
Sbírka na potraviny pro Ukrajinu

Ranní mši svatou o slavnosti Narození 
Páně 25. prosince 2022 navštívil kněz o. Vo-
lodymyr Babyc z Chustu na Ukrajině, aby po-
děkoval za naši sbírku na potraviny, konanou 
12. června 2022 ve výši 82 371 Kč. Bohosluž-
bu doprovázel krásnými zpěvy s doprovodem 
nástrojů PS Collegium musicale bonum.

Další sbírka pořádaná ve všech kostelích far-
nosti 26. prosince vynesla celkem 156 089 Kč! 
Z toho ve Slavkově 83 883 Kč a dar 50 000 Kč, 
v Němčanech 10 850 Kč, v Hodějicích 6876 Kč 
a v Heršpicích 4480 Kč. V lednu byly zakoupe-
ny potraviny, které budou přepraveny do Chus-
tu a Charkova.

Silvestrovská prohlídka hodin 
a zvonů

Po dvouleté přestávce se mohli občané opět 
podívat do prostor půdy a věže kostela Vzkří-
šení Páně ve Slavkově u Brna. Návštěvnost 
byla úctyhodná, zvláště rodiny s dětmi nevá-
haly vystoupat po 187 schodech až ke zvo-
nům. Zároveň zhlédli návštěvníci náš slav-
kovský betlém s pozadím města Slavkova, 
Urbánku a kostelů okolních obcí. Poděkování 
pořadatelům, kteří se věnovali návštěvníkům 
pořadatelskou službou. 

Zádušní bohoslužba za † papeže 
Benedikta XVI.

Za papeže Benedikta XVI., který zemřel 
31. prosince 2022, byla sloužena mše svatá 
v úterý 3. ledna 2023 v 18.00 ve slavkovském 
farním kostele. Do historie Slavkova se zapsal 
požehnáním základního kamene křížové cesty 

na Urbánek a misijního kříže u KMŠ Karo-
línka. V roce 2013 odpověděl na náš děkovný 
dopis a zaslal své přání s požehnáním.

Tříkrálový průvod Slavkovem
Oblastní charita zahájila Tříkrálovou sbírku 

ve Slavkově ve čtvrtek 5. ledna 2023 ve 13.30 
hodin průvodem Tří králů. Průvod s kapelou 
a třemi krály na koních doprovodily děti z ně-
kolika tříd ZŠ.

Tříkrálový koncert
V neděli 8. ledna 2023 jsme v našem koste-

le vyslechli hudební díla od Franze Schuberta 
a virtuosa Lukáše Sommera. Účinkoval Ko-
morní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gaudea-
mus Brno a sólisté pod taktovkou švýcarského 
dirigenta Sébastiena Bagnouda. Poděkování 
za uspořádání tohoto krásného koncertu patří 
městu Slavkovu. P. Milan Vavro

700. výročí kostela sv. Jakuba (4) – Archeologický 
průzkum komendy

Mnohé z otázek o historii komendy zodpo-
věděly průzkumy archeologů v letech 1977–
1980. O prvním větším zkoumání informoval 
v roce 1986 v časopise Umění František Ví-
cha. Uvádí, že dosud existovaly o lokaci a tva-
ru komendy pouze domněnky a soudilo se, že 
komenda stávala v místech špitálního kostelí-
ka, který jako románskou stavbu řád založil, 
anebo že stávala přímo v areálu zámku. Dále 
v článku Vlastivědného sborníku moravského 
z roku 1964 umístila komendu přímo do zá-
kladů zámku ředitelka slavkovského muzea 
Dagmar Šaurová, avšak ji pouze předpokláda-
la. Po důkladném prozkoumání sklepních pro-
stor a jejich archeologickém zhodnocení se 
došlo k závěru, že se jedná o středověké zdivo 
komendy. Rysy nalezených pozůstatků zdiva 
odpovídají stavebnímu stylu a rozmístění sta-
veb komendy. Z ekonomických důvodů bylo 
vhodné základy hradu zachovat a pokračovat 
na nich při přestavbě zámku. O tom svěd-
čí také nepravidelný půdorys renesančního 
zámku. Částečně přebudovaná přízemní část 
komendy je zachovaná v nynějším sklepení 
zámku. Celková délka hlavní budovy je asi 26 
metrů, šířka 13 metrů a dá se přirovnat k mno-
ha německým komendám. Byly také nalezeny 
raně gotická okénka a kamenný portálek z 15. 
století, zbytek věžovité stavby a středověké 
zdi k jihu stavby. 

Další průzkum prováděl v souvislosti se 
stavební úpravou nádvoří zámku na podzim 
roku 1996 Ludvík Belcredi a závěry publi-
koval v roce 1998 v časopise Pravěk: „Are-
ál komendy se rozkládal v místech dnešního 
barokního zámku a je dobře poznatelný dík 

stavebně historickému průzkumu v úrovni 
sklepů a archeologickému výzkumu na zá-
meckém nádvoří, především jeho severní 
straně. Komenda měla pravidelný obdélný 
půdorys, z něhož na severovýchodním ná-
roží mírně vystupovalo průčelí trojpodlažní 
a v přízemí trojprostorové palácové budo-
vy. S jihozápadním nárožím tohoto paláce 
ve dvoře komendy byla propojena válcová 
věž o tloušťce zdi 235 cm a vnitřní nepra-
videlné prostoře průměru cca 300 cm. Byla 
přístupná z přízemí paláce a spíše než k obra-
ně sloužila ke komunikaci. Také ve zbylých 
třech nárožích areálu lze předpokládat další, 
nejspíše věžovité stavby, přičemž věž v jiho-
východním nároží vystupovala před průčelí 
komendy ještě více než palác. Vstup do ko-
mendy vedl podél jižní zdi paláce po rampě, 
která byla od dvora oddělena souběžnou zdí, 
zřejmě za účelem zlepšení obranné situace. 
Mezi stavbami v nárožích se nejspíše na-
cházely lehčí stavební konstrukce hospodář-
ského charakteru přistavěné k obvodní zdi. 
V průběhu 14. století došlo k odtrhávání vál-

cové věže od zdiva paláce a v důsledku toho 
k jejímu stržení. Komunikace mezi patry pak 
byla vyřešena novou věží čtvercového půdo-
rysu. Její založení můžeme spatřit v podzemí 
zámeckého sklepení. Nelze souhlasit s názo-
rem, že k totální degradaci celého areálu došlo 
v souvislosti s husitskými válkami, zvláště 
když bývalá komenda sloužila po celé 15. 
a 16. století jako panské sídlo a roku 1459 se 
jasně uvádí „eyn sloss und eyne stat das ist 
genanth Nawsterlicz“. Na jižní straně byla 
komenda propojena, snad krytou chodbou, se 
sousedním kostelem sv. Jakuba a Panny Ma-
rie. Areál slavkovské komendy představoval 
nejrozsáhlejší a nejlépe opevněný řádový dům 
v českých zemích a nikoli náhodou byl roku 
1423 označen jako hrad.“

Z pramenů uspořádal P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
11. 2. Lurdská pouť na  Lutrštéku, 14.30 růženec, 

15.00 mše sv.
14. 2. Valentýnské požehnání, jednotlivě pro zamilo-

vané 19.00 – 20.00 v kostele.
19. 2. Představení dětí k přípravě na 1. sv. přijímání, 

Slavkov 9.00, zdobení svící.
19. 2. Karneval dětí, 15.00 DSR Malinovského ul.
22. 2. Popeleční středa, 18.00 mše s popelcem.

Další informace o  programu farnosti najdete 
na www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/far-
nostslavkov

Příspěvek do  sbírky: farní účet Česká spořitelna 
15 61 23 43 89 / 0800.

Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav 
Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz

Nálezy základů komendy při archeologickém 
průzkumu 1996 • Foto: Jaroslav Seifert

Pohled z „osmičky“ kostelních hodin Tříkráloví koledníci
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Celosvětová pandemie covidu-19 v roce 
2020 umlčela zpěv při bohoslužbách, ve ško-
lách a de facto zmrazila aktivity pěveckých 
sborů. Naše vlast tak s trochou nadsázky 
připomínala poněkud smutné Půlnoční krá-
lovství z pohádky Pyšná princezna, kde bylo 
zakázáno zpívat. Vládní nařízení povolilo 
sborový zpěv od pondělí 1. května 2021.

Slavkovský vokálně-instrumentální soubor 
Collegium musicale bonum začal opět nacvi-
čovat 27. října 2022 (tedy v čase relativního 
pandemického bezpečí – počet osob naka-
žených koronavirem v tomto měsíci na úze-
mí naší vlasti nepřesáhl 2150/den). Pěvecké 
zkoušky se konaly v teplotně temperovaném 
sále slavkovské fary každý čtvrtek od 18.30 
do 20.00 hod. Nejbližším vytyčeným cílem 
bylo zajistit hudební složku liturgií Božího 
hodu vánočního a svátku Křtu Páně.

Liturgii 1. svátku vánočního otevřel portu-
galský hymnus Adeste fideles. V jejím průbě-
hu dále zazněly dvě pastorely (Pastorella in 
F a Pastorella in G) Františka Xavera Thu-
riho – slavkovskému publiku tak byla poprvé 
představena tvorba „posledního barokního 
skladatele“; jakožto Graduale pastorale in G 
Franze Xavera Martina Lablera s náročným 
sólovým partem, jež s velkým nadhledem pře-
destřela profesionální pěvkyně Kateřina Jirá-
ková (abs. Hudební fakulty JAMU). Po zá-
věrečném požehnání zazněla hymna českých 
Vánoc Narodil se Kristus Pán, při které se 
celé společenství propojilo v jeden zpívající 
celek – bohoslužbu tak orámovaly bohatě in-
strumentované koledy, což slavnosti dodalo 
lesku. Pomyslnou tečkou bylo působivé Of-
fertoire sur des Noëls, op. 39, No. 6 Alexandre 
Guilmanta pro sólové varhany.

Hudební produkce zanechala v poslucha-
čích silný dojem – na přímluvu pana děkana 
Milana Vavra i dalších farníků byl tentýž re-
pertoár (doplněný ještě o skladbu Es ist ein 
‚Ros‘ entsprungen Michaela Praetoria) reprí-
zován při nedělní liturgii Křtu Páně, ačkoli 

na tento svátek byla původně naplánována 
dramaturgie zcela jiná. Sbor kromě figurální 
hudby samozřejmě interpretoval též obligátní 
liturgické zpěvy: ordinária Karla Břízy, Pet-
ra Ebena (části Kyrie, Gloria, Credo střídavě 
s lidem) či žalmy Josefa Olejníka a Zdeňka 
Pololáníka. Nelze nezmínit, že díky přičinění 
našeho prvního houslisty Ladislava Jedličky 
se soubor rozrostl o dvě mladé, šikovné a per-
spektivní hudebnice: Kateřinu Dostálovou 
z Heršpic (housle) a Růženu Tesáčkovou ze 
Slavkova u Brna (kontrabas). 

Do hudebního dění souboru se zapojili: a) 
pěvci Jarmila Andrlová, Kristýna Andrlová, 
Jaroslava Galatová, Lenka Janošková, Vero-
nika Kábrtová, Tereza Knotková, Kateřina 
Jiráková, Dagmar Mašová, Klára Matyášová, 
Lenka Nosková, Marie Schwetzová, Veroni-
ka Slámová, Eva Šlahorová, Martina Tesáč-
ková, Kristýna Vladíková, Pavlína Zichová, 
Jiří Andrla, Jiří Holomek, Jan Matyáš, Václav 
Nosek, Tomáš Randýsek, Richard Zukal; b) 
instrumentalisté Klára Klinkovská (flétna), 
Matyáš Červinka (trubka), Stanislav Otépka 
(trubka), Jan Patera (trubka), Kateřina Ho-
lomková (housle), Ladislav Jedlička (housle), 
Jitka Kneslová (viola), Růžena Tesáčková 
(kontrabas), Olga Frydrychová (varhany); hu-
dební produkce řídil podepsaný.

Závěrem. Děkuji všem, kteří se zapojili 
do tohoto projektu a svým hudebním umem ob-
lažili srdce mnoha spoluobčanů. Děkuji všem 
podporovatelům i posluchačům za vřelé přijetí. 
Čtenářům Slavkovského zpravodaje přeji šťast-
ný nový rok 2023, aby proběhl v co největším 
klidu, míru, zdraví a radosti! Karol Frydrych

Obnovení činnosti souboru Collegium musicale bonum

Výročí 2023
Leden
Otto Pohle, hudebník, učitel
110 let od narození • 22. 1. 1913 Slavkov 
u Brna–8. 11. 2007 Slavkov u Brna

Učitel na obecních 
školách na Vyškovsku. 
Dlouho působil ve slav-
kovském amatérském 
divadle. Ve slavkovských 
školách vedl jako sbor-
mistr žákovské pěvecké 
soubory. Ve slavkovském 

orchestrálním sdružení působil jako housli-
sta. Patřil mezi výrazné osobnosti kulturní-
ho života města.

Únor
PhDr. Jiří Majer, hudební teoretik, 
muzikolog, pedagog
90 let od narození • 8. 2. 1933 Slavkov 
u Brna–21. 1. 2007 Brno

Byl dlouholetým čle-
nem slavkovského or-
chestrální sdružení, stál 
v čele swingové skupiny 
a big bandu byl profeso-
rem brněnské konzervato-
ře a Janáčkovy akademie 
múzických umění. V le-

tech 1970–1983 byl šéfredaktor časopisu 
Opus musicum. Často spolupracoval s Čs. 
rozhlasem a Čs. televizí v Brně. Zastával 
funkci tajemníka krajské pobočky sva-
zu československých skladatelů, v letech 
1983–1989 byl ředitelem Státního divadla 
v Brna. Napsal Kapitoly z hudební minulosti 
města Slavkova (2003). B. Maleček

Stalo se…
Lidové noviny, 11. 6. 1935
Sebevražda berního úředníka

Letos 6. června zjistil ředitel berního 
úřadu ve Slavkově u Brna, že berní ad-
junkt F. H. má nějaké nepořádky v inka-
sování převodních poplatků a byl až do 8. 
črvna nezvěstný. Toho dne byl časně ráno 
nalezen oběšený na půdě svého bytu. Mrt-
vola byla již v částečném rozkladu, takže 
musil spáchati sebevraždu již dne 6. června 
po odchodu z úřadu. Sebevraždu spáchal 
ze strachu před eventuálním zatčením, po-
něvadž způsobená škoda je asi značná. Je 
obava, že poplatníci budou nuceni zaplatit 
poplatky ještě jednou, poněvadž úředník 
nebyl oprávněn k přímému inkasování pe-
něz, což je zřejmě poznačeno na každém 
platebním rozkaze. Úředník byl ženatý, 
47letý, bezdětný a úplně nemajetný.

V dobovém tisku vyhledal S. Olbricht

Vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum • Foto: archiv autora

Foto: Ladislav Jedlička
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Slavkov před 100 lety
Rok 1923 ve světě a v ČSR

18. 5. 1923 bylo zahájeno pravidelné vysí-
lání Čs. rozhlasu (druhá země v Evropě). Byly 
založeny Čs. státní aerolinie.

29. 10. 1923 vznika Turecká republika 
v čele s prezidentem Mustafou Kemalem 
(Atatürkem).

V roce 1923 se např. narodili: Henry Ki-
ssinger, Jarmila Loukotková, Charlton Hes-
ton; zemřeli: Jaroslav Hašek, Alois Rašín, 
Karel Klostermann.

Rok 1923 ve Slavkově
V roce 1923 bylo zaznamenáno 65 úmrtí 

(Slavkov měl v té době přibližně 4250 oby-
vatel; dnes má Slavkov asi 7000 obyvatel – 
v roce 2022 bylo zaznamenáno 77 úmrtí).

Úmrtí známých osobností:
3. ledna zemřel ve věku 39 let bývalý le-

gionář Ladislav Suchomel, který se v r. 1919 
vrátil ze Sibiře.

30. dubna zemřel ve věku 69 let František 
Dejmal, rolník ze Špitálky, dlouholetý člen 
městského zastupitelstva.

9. května zemřel ve věku 65 let Emanuel 
Šmerek, hospodářský nadsprávce cukrovaru.

20. srpna zemřel ve věku 58 let odborný 
učitel Bedřich Valouch.

26. srpna zemřel MUDr. Albert Eremiáš, 
městský lékař. Rodák ze Ždánic pracoval 
od roku 1892 ve Slavkově. Byl společensky 
činný (Sokol, Fontána, čtenářský spolek, za-
kládající člen záložny, hospodářské školy, 
pivovaru v Hruškách aj.). Novým městským 
lékařem se stal MUDr. Artur Gabriel, slav-
kovský rodák. Ordinaci si zřídil v budově 
knihkupectví S. Šimáčka na Palackého ná-
městí. Zubní technik Jaroslav Paseka si zřídil 
samostatnou živnost v domě rodičů na Palac-
kého náměstí 5. 

V neděli 16. září se uskutečnily volby 
do obecního zastupitelstva (30 členů) za účas-
ti osmi stran. Zvítězily Čs. strana socialistická 
(7 členů) a Čs. strana lidová (7 členů). Na tře-
tím místě skončila Čs. strana živnostensko-

-obchodní se 6 členy zastupitelstva. Starostou 
byl zvolen František Hrozek.

V letech 1922 a 1923 zaznamenal rychlý 
růst cestovní ruch. Jezdilo se hodně do Ně-
mecka a četné zájezdy ze Slavkova směřovaly 
na Slovensko, do Jugoslávie, Itálie a Francie.

Začátkem školního roku 1923/1924 byly 
zavedeny do škol nové povinné předměty: pro 
chlapce ruční práce, pro děvčata domácí na-
uka a pro všechny občanská nauka a výchova.

Po úspěšném roce 1922, kdy si užívali čle-
nové Sokola vlastní tělocvičnu v Sokolském 
domě, nadšení pomalu vyprchává – stěžuje si 
v roce 1923 jednatel jednoty Josef Brauner. 
A členů začalo ubývat. Koncem roku 1921 
měla jednota 440 členů, v r. 1922 396 a v r. 
1923 již jen 368. Místo určené ke stavbě nové 
Sokolovny bylo prodáno obci, protože Sokol-
ský dům vyčerpal všechny uspořené peníze.

Začátkem roku 1923 byl zaveden úplný 
nedělní klid v pekařské živnosti, tzn., že mi-

lovníci čerstvého pečiva se museli v neděli 
spokojit s pečivem sobotním.

V dubnu byla ze Slavkova vypovězena řada 
cizích příslušníků, kteří svým nepořádným 
chováním činili městu potíže.

A jaké počasí vládlo ve Slavkově před 100 
lety?

Rok 1923 byl celkově chladný. Zima byla 
dlouhá, jaro horké, ale červen byl opět chlad-
ný. Žně byly opožděné, úroda průměrná. 
Ovoce bylo dost. Podzim bylo teplý a dlouhý. 
Byla nadúroda hřibů (hlavně v lesích Drahan-
ské vrchoviny). Ještě do poloviny listopadu se 
prodávaly mladé hřiby po hromadách. Kolem 
20. prosince nastaly mrazy, napadl sníh a za-
čala zima, která neměla konce…

Bohatému kulturnímu a společenskému 
životu opět vévodily slavkovské ochotnické 
spolky, které v roce 1923 odehrály 32 diva-
delních představení!

Z městské kroniky vybral B. Maleček

Širší vedení Sokola ve dvoře Sokolského domu 10. 5. 1923. Zleva – horní řada: Alois Maláč, 
Josef Hamrle, Hynek Stránský, Dr. Oldřich Duda, Kazimír Nadymáček, Josef Brauner, František 
Benda. Prostřední řada: Richard Neubauer, Vincenc Cenek, Ludvík Souček, František Ottný, 
Jindřich Rašek, Jan Petřík, Karel Häring, František Hnilica, Eduard Zapletal, Ing. Jan Ce-
nek, Ferdinand Kamínek, Karel Pohle, Stanislav Kocman. Dolní řada: Jan Dejmal, Jan Kalný, 
MUDr. Albert Eremiáš, Adolf Jandl, Jan Vincent, Oldřich Ryba, Josef Kašpárek, Josef Špaček

Fotbalisté Slavkova na hřišti v Jiráskově ulici v roce 1923. Zleva pánové: Láníček, ?, Bubeník, 
Jirka, Šebek, Brůša, Richter, Man, Toman, Stuna a Andrla.

Nový městský lékař A. Gabriel • Foto: 3x archiv autora

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com
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Slib skautů a skautek
Středa 21. 12. 2022 byla 

pro mnohé skauty a skautky 
v našem oddíle významným 

dnem. Pro každého skauta či skautku je na je-
jich cestě nejdůležitějším a nejslavnostnějším 
okamžikem právě slib. Složením slibu se za-
vazuje, že se bude snažit žít dle skautských 
principů tzn. řídit se skautským zákonem.

Z našeho oddílu tento slib na zimní sluno-
vrat složilo dvanáct skautů a skautek. Slibovat 
u ohně v zasněžené krajině mělo své kouzlo. 
Slibujícím přejeme, aby pro ně skaut i nadále 
představoval místo, kde vždy naleznou pod-
poru kamarádů v jakémkoli životním období.

Betlémské světlo
Je již dlouholetou tradicí, že betlémské svět-

lo ve Slavkově rozdávají skauti z našeho stře-
diska. A letošní rok nebyl výjimkou. V pátek 

23. 12. rozdávali členové druhého oddílu svět-
lo všem, kteří nás navštívili před infocentrem. 
Pro světlo, které pak rozzářilo vaše domovy 
po čas vánoční, si přišlo přes dvě stě lidí. Jsme 
rádi, že jsme v naší tradici mohli pokračovat, 
a těšíme se zase na další rok. Anna Ošmerová

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Na minulé družinovce jsme upekli perníč-

ky a vyrobili přáníčka. Následující družinov-
ku v pátek 16. 12. 2022 naše kroky zamířily 
k Domovu s úsměvem. Tam jsme naše mini 
dárečky předali pracovníkům Domova, proto-
že jsme nemohli navštívit babičky a dědečky 
osobně. Po obdarování jsme se vydali zpět 
do naší klubovny na faře. Po cestě jsme si za-
hráli hru na 4 slova, na které jsme reagovali 
nějakým pohybem (Vánoce-výskok, anděl- 
ve sněhu jsme dělali andělíčky, baňka-dřep, 

dáreček-schovka). Světlušky si cestu užívaly 
naplno, protože venku byl první sníh. Na faře 
jsme si dali punč, cukroví a výborné perníčky 
od světlušky Markétky. Zahráli jsme si pár her 
pro radost. Naše setkání jsme ukončili společ-
nou modlitbou u adventního věnce. Čas nám 
opět utekl rychle. Těšíme se až se opět uvidí-
me.  3. oddíl

Šachový Klub Merta Slavkov u Brna
Šachová sezona začala i hráčům okresního 

přeboru. A začala hned ve velkém stylu – der-
by. Ano je to tak! Po delší odmlce se ve Slav-
kově konal souboj dvou klubů ze stejného 
města. ŠK Merta Slavkov u Brna totiž do le-

tošní sezony v okresním přeboru vyslal hned 
dva týmy. Nebylo to vůbec snadné, ale díky 
darům Petra Jeřábka, toho času člena komise 
pro sport a volný čas města Slavkov u Brna, se 
nám to podařilo. Pan Jeřábek věnoval našemu 
týmu chybějící šachové soupravy a hodiny. 
Bez tohoto by se nám hraní okresního přeboru 
ve dvou týmech velmi zkomplikovalo. Ne-
malou podporu jsme rovněž získali od celého 
kolektivu zaměstnanců Domu dětí a mláde-
že v čele s paní ředitelkou Janou Bangovou. 
V tak přátelském, dobře vybaveném a vstříc-
ném prostředí je radost usednout za šachovnici 
a snažit se přechytračit svého soupeře. Všem 
za celý oddíl velmi děkuji. Moc si toho vážím. 

Derby nakonec dopadlo velmi jednostran-
ně. Naše „béčko“ složené z převážně velmi 
zkušených hráčů, kteří pravidelně hrají i vyšší 
soutěže nemělo s „céčkem“ slitování a na-
dělilo nám kanára. Chlapi z „béčka“ vyhráli 

5:0. „Céčko“ však nic nevzdává a bojuje dál. 
Je složené převážně z hráčů, co začínají sbí-
rat zkušenosti ze soutěžního šachu a jde jim 
to velmi dobře. Chce to jen trénovat, vytrvat 
a věřit a ty výsledky přijdou. Držte nám všem 
palce i nadále. 

Co se týče trénování v našem týmu, nene-
cháváme nic náhodě a snažíme se na všech 
frontách. Nově jsme začali trénovat i v onli-
ne světě. Jde nám především o vzájemné po-
vzbuzování se k lepším výsledkům a velkou 
sdílenou zábavu. Online trénink není náročný, 
je možné ho absolvovat kdykoliv a kdekoliv, 
a především je otevřený všem. Kdybyste se 
kdokoliv chtěl přidat, prosím napište na můj 
email: vit.vykoukal@gmail.com a já vám 
pošlu instrukce a rád vás zařadím do našeho 
online týmu. Zvládne to skutečně každý, i ten 
kdo umí „jen“ tahat figurkami a chce se zlep-
šovat. Vít Vykoukal

3. oddíl • Foto: archiv Junáka Slavkov

Foto: archiv autora





CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

www.vivo.cz tel.: 515 537 537 SC Bonaparte

TELEVIZE ZDARMA 
CELÝ ROK 2023

Ve spolupráci s dodavatelem populární televizní platformy Kuki pro vás
 máme zajímavou akci. Každý nový zákazník, který si objedná náš spolehlivý 

internet 1Gbit za 490 Kč, dostane k němu televizi  
Kuki M s 50 kanály (z toho 15 volitelných) do konce roku 2023 zdarma.

Součástí televize Kuki je možnost návratu na všech kanálech až o 7 dní zpět,
pauza, nahrávání, videopůjčovna i možnost přikoupení služeb

HBO, Navíc seriály a další.  

I když vše zdražuje, za televizi můžete přístí rok ušetřit 2880 Kč. 


