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Advent
Jen dozněly poslední rány z děl

a pušek tří armád, kterými jsme si
připomněli 214. výročí bitvy u Slav-
kova, nastal advent. Čas, kdy by
všichni lidé měli přibrzdit a nasávat
ducha Vánoc a pohody. Tento čas
však bude navždy zakalen a potřís-
něn krví obětí tragického rána v os-

travské nemocnici. Hodně věcí a událostí lze v dnešním
světě předvídat, ale na terorismus a tiché střelce lék
ještě nikdo nenašel! Rád bych rodinám obětí vyjádřil
nejhlubší soustrast a lítost s přáním, aby tento čin byl
ojedinělý a nikdy se v naší zemi neopakoval! Bolest,

Michal Boudný
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150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA
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„Ve spolupráci s organizátory rekon-
strukce bitvy u Chlumce jsme vystavěli
v zámeckém parku dobovou vesničku,
v níž se odehrával život obyčejných
lidí, kteří se museli vypořádat s útoky
tří armád. Tisíce návštěvníků tak mohly
zažít i unikátní noční bitevní střet,“

uvedl Ivan Vystrčil ze spolku Aca-
ballado, který připravil histo-
rický program.  

V parku v noci přespávali i vojáci v ru-
ských uniformách. Historičtí nadšenci z ně-
kolika evropských zemí, včetně Rusů sa-

motných, připomněli, v jak náročných
podmínkách se vojáci připravovali na bitvu.

„Přestože akce jsou divácky velmi atraktivní

Život obyčejných lidí i vojáků
v mrazivém táboře. Slav-
kov si připomněl atmo-

sféru bitvy u Slavkova v pátek
29. a v sobotu 30. listopadu.

Slavkov u Brna se poslední listopa-
dový víkend vrátil o 214 let zpět.
Vzpomínal na jednu z nejzásadnějších
evropských bitev, v níž francouzský
císař Napoleon Bonaparte porazil ko-
aliční rakousko-ruskou armádu a při
níž bojovalo téměř 160 tisíc vojáků.
Téměř 20 tisíc z nich za tento střet za-
platilo životem.

Návštěvníci letos mohli prožít dobovou
atmosféru vesnice, která se hned dvakrát
stala terčem válečného střetu.

Slavkov si opět připomněl 

BITVU TŘÍ CÍSAŘŮ

Zahájení Vzpomínkových akcí 2019 • Foto: J. S. Sláma



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

Slavkov ozářil vánoční strom
Zahájení adventu ve Slavkově u Brna opět

patřilo dětem, koledám a osvětlenému
stromu na Palackého náměstí. Rachot zbraní,
které utichly jen den před první adventní ne-
dělí vystřídal dětský smích a pohodová
atmosféra. Pásmo vánočních písní připravili

učitelé a žáci ze Základní školy F. France,
jímž patří velké poděkování. Náměstí za-
plnily stovky Slavkovanů, kteří se mohli
ohřát při zapálených ohních nebo se sva-
řeným nápojem v ruce. Děkujeme všem,
kteří se adventního setkání zúčastnili!

Slavkov si připomněl bitvu tří císařů
Vzpomínkové akce ve Slavkově u Brna • Foto: 5x J. Sláma

Slavnostní předání medailí za zásluhy

Slavnostní předání medailí za zásluhy
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(Dokončení ze str. 1)
kterou prožívá nejen Ostrava, je obrovská a zů-
stane v mnoha srdcích dlouho a hluboko.

Konec roku sebou nese rovněž klíčový ma-
teriál města – rozpočet na rok 2020. Na svém
posledním zastupitelstvu města byl tento do-
kument schválen všemi zastupiteli a jsem rád,
že může rozpočet od prvního ledna fungovat
s tak silným mandátem patnácti hlasů. Velké
poděkování patří paní místostarostce Marii
Jedličkové a celému týmu, který jej připravil. 

O podrobnostech rozpočtu se dočtete v sa-
mostatném článku od paní místostarostky.
Velmi mě těší, že i přesto, že příští rok je po-
sledním, kdy se kvůli dotažení velkého pro-
jektu na opravu zámecké zdi a valu musíme
držet „při zemi“, rozvoj města trpět nebude.
Naopak. 

Příští rok naše město čekají nemalé inves-
tiční akce, které budou z velké části financo-
vané krajem, státem či soukromými subjekty.
Především půjde o dopravní stavby, které se
dotknou života nejen našich obyvatel. Věřím
však, že přes zaťaté zuby a nervozitu z doprav-
ních komplikací stále uvidíme smysl toho,
proč je potřeba kopnout tak výrazně do asfaltu:
výsledkem budou nové chodníky po celém
vnitřním obvodu města (od Penny po bezinku
v Bučovické ulici), nový asfalt na vymleté sil-
nici, více bezpečných přechodů pro chodce,
podélná parkovací stání nepřekážející projíž-
dějícím autům, intenzivnější veřejné osvětlení
a přehlednější křižovatky. Pravda, tak velký

Advent Mým osobním velkým tématem, na kterém
mi velmi záleží, je pokračování v rekonstrukci
veřejného osvětlení, které přinese nejen
úsporu, ale hlavně bezpečnost na ulicích. Již
nyní se chybějícími lampami osazuje ulice Bu-
čovická nebo garáže na Zlaté Hoře. Mnohé
problémy vyřešíme také při již zmíněné rekon-
strukci průtahu. Další projekty připravujeme.  

Jakkoli se při pohledu do investičního roz-
počtu může zdát, že město v příštím roce
 nezačne řešit i další „bolavé paty“ jako je na-
příklad rekonstrukce ulic Jiráskova, Malinov-
ského, přístavba a rekonstrukce školky na Ko-
láčkově náměstí, revitalizaci Sídliště Nádražní
nebo rekonstrukce SC Bonaparte, věřte, že to
je součástí strategie nejen rozpočtové (jak jsem
již zmínil – nejdříve musíme nechat vydech-
nout městskou pokladnu po náročných projek-
tech, které sice hradila Evropská unie, ale my
jsme je museli předfinancovat), ale také do-
tační. Těmto akcím chceme příští rok věnovat
maximum v projekční fázi, abychom měli v ru-
kách stavební povolení. Jen s ním totiž mů-
žeme žádat o peníze z jiných zdrojů, které se
budou otevírat po roce 2021.

Ať už vás informace o plánovaných akcích
potěšily nebo naopak rozlítily, dovolte mi,
abych vás požádal o jedinou věc: v čase Vánoc
se na chvíli zastavte a buďte spolu. Jen díky
vzájemnému porozumění a laskavému pří-
stupu dokážeme společně vytvářet mnohem
větší věci než je budování nových silnic
a chodníků. 

Porozumění a pocit štěstí v jakémkoli čase
přeje Michal Boudný

projekt nebude hotový za rok a zřejmě ani za
dva. Doufám, že i tak bude cíl důležitější než
dočasný nekomfort. Navíc už nyní mám dobrý
pocit z toho, že se nám projekt podaří zkoor-
dinovat tak, aby etapy na sebe navazovaly
a ochromily chod města co nejméně.  

Jak jsem již naznačil, čekají nás také inves-
tice, které v rozpočtu města nenaleznete. Jedná
se o vybudování okružní křižovatky u cukro-
varu k nákupnímu centru společnosti Lidl. Tato
společnost již má v rukou platné stavební po-
volení a nyní je jen na ní, kdy nastoupí bagry.
Podle zpráv od vedení Lidlu by tomu tak mělo
být na jaře příštího roku. Z pozice města se jen
snažíme udržet komunikaci vedení ŘSD a této
společnosti, aby se domluvili na harmono-
gramu prací. ŘSD totiž chce hned, jak to bude
ze stavebního hlediska možné pokračovat
s opravou silnice I/50 u Hodějic, což by mělo
trvat dva měsíce. Následně by pak měl do
země kopnout Lidl. 

A aby se toho nedělo v lokalitě kolem ná-
jezdu u cukrovaru příští rok málo, tak již v prv-
ních měsících příštího roku budou z nové zá-
kladny profesionálních hasičů vyjíždět auta
s modrými majáčky. Stavba budovy již jde do
finále a město zde v uplynulých dnech dokon-
čilo připojovací silnici a oplocení areálu. Pro-
fesionální hasiči tak konečně budou fungovat
v podmínkách 21. století a my se zbavíme
kvapného průjezdu těžkých aut v oblasti škol,
školky i centra města. Věřím, že podobného
scénáře se brzy dočkají i záchranáři, kteří
v areálu u nové hasičky mají od města vyčle-
něný pozemek, na kterém můžou stavět. 

Ceny známek na popelnice po sedmi letech
podraží od sta do dvou set korun za celoroční
svoz. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na
svém posledním zasedání. Reaguje tak na kaž-
doroční navyšování nákladů za fungování od-
padového hospodářství i na pokles výkupních
cen za odběr tříděného odpadu. Přestože do-
mácnosti za týdenní svoz zaplatí 2000 korun
ročně a za 14denní 1500 korun, bude muset
město systém i nadále dotovat částkou téměř
750 tisíc korun ročně. „Pokud bychom však
k tomuto kroku nepřistoupili, museli bychom
z městské pokladny zaplatit téměř o třetinu
více, tedy téměř milion korun. Navíc do této
kalkulace nezapočítáváme další 1,5 milionu
korun, které město zaplatí za roční provoz sy-
stému svozu a likvidace bioopadu. Ten byl
a zůstane pro občany zcela zdarma i s možností
odběru kompostu,“ uvedla místostarostka
Marie Jedličková. Připomněla, že již v letoš-
ním roce se město muselo vypořádávat s tím,
že firma Respono zdražila oproti roku 2018
ceny o 9 %. Za tímto zdražením stojí dlouho-
dobý tlak na zvyšování mezd a dalších nákladů
na energie i udržení kvality svozového parku. 

„Velkou mírou se na vznikající ztrátě podílí
i fakt, že zájem o odběr tříděného odpadu ve
světě dlouhodobě klesá. Přestože Slavkov
patří mezi města s nejlepším podílem vytřídě-
ného odpadu, bohužel finanční odměny za
tento odpad jsou rok od roku nižší a nedoká-
žou náklady na svoz komunálního odpadu po-
krýt,“ dodala Marie Jedličková.

Kolik budou stát známky na popelnice od
Nového roku?

• z 1800 Kč/ rok na 2000 Kč/ rok za sběrnou
nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se
svozem 1x za týden (Typ „A“),

• z 1400 Kč/ rok na 1500 Kč/ rok za sběrnou
nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se
svozem 1x za 2 týdny (Typ „C“), 

• z 1200 Kč/ rok na 1300 Kč/ rok za sběrnou
nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se
svozem 1x za měsíc (Typ „M“), 

• z 17 200 Kč/ rok na 18 800 Kč/ rok za
sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu
1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.

Organizace platby poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku ze psů

• Známky na popelnice
a místní poplatek ze psů je
možné uhradit od 6. ledna
2020 na pokladně Měst-
ského úřadu Slavkov
u Brna, Palackého nám. 65
v přízemí. 

• Na zakoupení známky
na popelnici máte čas do
konce ledna. Můžete si kou-
pit celoroční nebo na půl
roku (za 50 % ceny)

• Poplatek ze psů je dle
nově schválené Obecně zá-
vazné vyhlášky města Slav-
kov u Brna č. 5/2019
splatný v období od 1. ledna

Známky na popelnice budou od ledna dražší.
Město ale i tak musí svoz popelnic dotovat

do 30. června příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku zůstává stejná jako v předcho-
zích letech, tzn. v základní sazbě za prvního
psa majitel zaplatí 250 Kč, za druhého a kaž-
dého dalšího pak 375 Kč. Ke změně dochází
u starobních a invalidních důchodců. Nově
budou sníženou sazbu 200 Kč za prvního psa
a 300 Kč za každého dalšího psa platit pouze
držitelé psů starší 65 let.

Úplné osvobození mají držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P, dále osoby nevidomé, osoby
provozující útulek pro zvířata nebo osoby, kte-
rým stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis. Platbu poplatku je
možné provést buď v hotovosti, nebo platební
kartou. vs
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Úplné znění na www.slavkov.cz

41. schůze RM – 18. 11. 2019

42. schůze RM – 19. 11. 2019

1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/
ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok
2019 rozpočtová opatření č. 67-69 v předloženém
znění

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

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2019 v před-
loženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2019 v před-
loženém znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc.
č. 3073/9 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel
NN obchody Projekt S“) v předloženém znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšan-
ská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se po-
zemků parc. č. 2714/1 ostatní plocha, 2712/1 ostatní
plocha, 2703/12 ostaní plocha, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
CG5M_VYSK_VYSLA_OK) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 15. 7. 2019 se společností VESELÝ a SKR stav -
Infrastruktura k HZS JMK a ZZS JMK, Pražákova
1000/60, 619 00 Brno, který prodlužuje termín reali-
zace díla do 15. 12. 2019 dle informací uvedených
v důvodové zprávě.

8. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení

a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče VEČEŘA -
Meliorace, v.o.s., Žarošice 209, 696 34 Žarošice, IČ:
47905913 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova“.

9. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci
„Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova“, byla nejvý-
hodnější nabídka předložena uchazečem Edma, s.r.o.,
Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova“ se společ-
ností Edma, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ:
25558391 v předloženém znění.

11. RM schvaluje úpravu v usnesení č. 665/37
/2019/RM v bodě I ve věci zahájení veřejné zakázky na
službu: „Změna Územního plánu č.1 – Slavkov
u Brna“, spočívající v odstranění části textu“..., včetně
Z1/11.

12. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor ordinace o celkové výměře 42,40 m2, místnost
č. 1.48 o výměře 15,20 m2 a místnost č. 1.47 o výměře
27,20 m2, umístěné v přízemí budovy polikliniky Tyr-
šova č.p. 324, Slavkov u Brna. Nájemné bude stano-
veno v minimální výši 3602 Kč/měsíc a nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.

13. RM schvaluje zrušení bowlingové dráhy v bu-
dově SC Bonaparte čp. 126.

14. RM doporučuje schválit Změnu č. 2 územního
plánu Slavkova u Brna formou opatření obecné povahy
v předloženém znění.

15. RM doporučuje ZM schválit předloženou změnu
regulačního plánu Koláčkova náměstí zkráceným po-
stupem.

16. RM doporučuje ZM určit pověřeným členem za-
stupitelstva města ... pro konzultace během pořizování
změny regulačního plánu.

17. RM souhlasí s navýšením počtu spec. kontejnerů
pro sběr textilu o 2 kusy od společnosti TextilEco a.s.,
Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
28101766, a s uzavřením předloženého dodatku ke
smlouvě.

18. RM doporučuje ZM schválit dotační program
"Podpora veřejně prospěšných činností", dotační pro-
gram "Podpora činností organizací pracujících s mlá-
deží" a Individuální dotace včetně jejich příloh v před-
loženém znění.

19. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství.

20. RM schvaluje uzavření předložené Dohody o po-
užívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
č. 2019/10844 s Českou poštou, s. p., IČ: 47114983, se
sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

21. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A
o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury

22. RM schvaluje Rozpočtovou změnu č.5 Mateřské
škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace dle předložené zprávy.

23. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, přijetí finančního daru dle předložené zprávy.

24. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, v době vánočních prázd-
nin.

25. RM schvaluje program 10. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

1. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2020 v předloženém znění a návrh ak-
ceptuje.

2. RM doporučuje ZM projednat a schválit návrh
rozpočtu města Slavkov u Brna  na rok 2020 v po-
drobnosti závazných ukazatelů rozpočtu města Slav-
kov u Brna na rok 2020 v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit uhrazení schodku
rozpočtu a splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků na položce 8124, formou úhrady z Třídy 8
- Financování, položkou 8115 - Změna stavu krátko-
dobých prostředků na bankovních účtech města Slav-
kov u Brna ve výši 16 364 500 Kč v předloženém
znění.

4. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět
změny rozpočtu na rok 2020 formou rozpočtových
opatření: u závazného ukazatele rozpočtu - Třída 4 -
Přijaté transfery a s tím související změny výdajových

ukazatelů podle účelu přijatého transferu nebo spe-
cifikace přiřazeným účelovým znakem, schvalovat
změny rozpočtu na rok 2020 pokud se nemění veli-
kost závazného ukazatele, u závazného ukazatele roz-
počtu - Třídy 2 - Nedaňové příjmy - přijaté neinvestiční
dary, Třídy 3 - Kapitálové příjmy - přijaté dary na po-
řízení dlouhodobého majetku a s tím související
změny výdajových ukazatelů, u závazného ukazatele
rozpočtu - Třídy 6 - Kapitálové výdaje - výdaje na po-
řízení pozemku od ÚZSVM a s tím související změny
rozpočtu

5. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět
změny rozpočtu na rok 2019 do konce roku 2019
k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov
u Brna.

6. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočto-
vého provizoria města Slavkov u Brna na rok 2020
v předloženém znění.

7. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpání
Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce
2020 v předloženém znění.

8. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu města Slavkov u Brna na období 2021-2024
v předloženém znění a návrh akceptuje.

9. RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2021–2024 v předloženém znění.

10. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2020 v předloženém znění.

11. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání
Fondu správy majetku pro rok 2020 v předloženém
znění.

12. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2019 o místním poplatku za psy.

13. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy - rohože
s firmou Elis textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627
00 Brno, IČ: 25756966, v předloženém znění.

1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finanč-
ního daru prof. Miloši Táborskému, M.D., Ph.D.,
FESC, FACC, MBA ve výši 34 141 Kč.

2. RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve
výši 34 141 Kč, v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit záměr realizace
měření rychlosti na silnici I/54 v obci Nížkovice.

4. RM schvaluje výběrové řízení, tzv. obálkovou
metodou na prodej bytu č. 3, Sídliště Nádražní 1153,
684 01 Slavkov u Brna dle důvodové zprávy.

5. RM schvaluje účast města jako spolupořadatele
konference Personalistika, právo a vzdělávání ve ve-
řejné správě, pořádané Klubem personalistů, o.p.s.

9.–11. 9. 2020 a souhlasí s konáním galavečera kon-
ference v prostorách slavkovského zámku.

6. RM bere na vědomí zahájení výběrového řízení
na nákup zimní nástavby k automobilu s hákovým
nosičem pro TSMS, okruh zájemců, složení komise
a hodnotící kritérium.

7. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou
vyhlášku o poplatku za komunální odpad vznikající
na území města Slavkov u Brna v předloženém znění.

8. RM schvaluje upravený program 10. zasedání
zastupitelstva města v předloženém znění.

43. schůze RM – 25. 11. 2019 Technické služby města
Slavkov u Brna

oznamují

uzavření provozovny
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020

Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků,

pohodu, klid, hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě

v roce 2020.
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44. schůze RM – 2. 12. 2019
1. RM schvaluje uzavřít předložený návrh smlouvy

o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí se společností E. ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201.

2. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy
na dodávku vody a odvádění odpadních vod č. PRIHL-
2019-01-001398 se společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., sídlem Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČ:
49454587.

3. RM souhlasí se zřízením služebnosti - právo chůze
a jízdy po pozemcích města parc. č. 1550 a parc. č. 1551/1,
oba v k. ú. Slavkov u Brna dle přiloženého zákresu. Opráv-
něný v této věci bude Ing. Ondřej Kellner, Jiří Kellner
a Marie Kellnerová, povinným bude město. Náklady sou-
visející se zřízením služebnosti uhradí oprávnění. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu, jejímž předmětem bude užívání části pozemku
parc. č. 2847/8 a části pozemku parc. č. 2847/5 v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře cca 11,5m2 s paní Hanou Urbano-
vou, dle přiložené ortofotomapy za sjednané roční ná-
jemné ve výši 16,- Kč.

5. RM schvaluje uzavření odpovídající smlouvy o země-
dělském pachtu s panem Lukášem Hrabovským, jejímž
předmětem je pozemek parc. č. 2052 zahrada v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře 348m2 za roční nájemné ve výši
487,-Kč s uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení
ve výši 1.462,-Kč.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E. ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, na části pozemku  parc. č. 3663/3 v k. ú. Slav-
kov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slav-
kov, kabel NN Vlach") v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. parc. č. 354/296
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u Brna, připojení NN
BD C2 Kaláb") v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemků parc. č. 3179, 3178/1,
3196/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN 4x RD Havrá-
nek") v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká teleko-
munikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemků parc.
č. 2713/1 ostatní plocha, 2712/1 ostatní plocha, 2703/12
ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v ma-
jetku města (stavba s názvem "11010-092047 VPIC Slav-
kov u Brna prodejna LIDL") v předloženém znění.

10. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
datku č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby
pomníku na pozemku parc. č. 2055 v k.ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Jit-
kou a Alešem Pokornými, v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova“
se společností Edma, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice,
IČ: 25558391 v předloženém znění, s tím, že etapa ulice
Polní se bude realizovat po schválení financování zastu-
pitelstvem města.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o provozování služby SENIOR TAXI s Jaroslavem Kocha-
níčkem, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 019
44 231 řešící prodloužení plnění do konce roku 2020 za
podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Dodávka
osobního automobilu pro město Slavkov u Brna“.

14. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "Sta-
tické zajištění zdiva kazemat", byla nejvýhodnější nabídka
předložena uchazečem DEV COMPANY, spol. s r.o., Čs.
legií 145/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 476
79 620.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Sta-
tické zajištění zdiva kazemat“ se společností DEV COM-
PANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava-Morav-
ská Ostrava, IČO: 476 79 620, v předloženém znění za

podmínky, že bude schváleno financování zastupitelstvem
města.

16. RM rozhoduje na základě podaných nabídek, že nej-
vhodnější nabídka na vypracování projektové dokumen-
tace na akci: „Slavkov u Brna - Rekonstrukce ulice Mali-
novského“ byla podána Ing. Stanislavem Beránkem, IČ:
114 85 833.

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypraco-
vání projektové dokumentace na akci: "Slavkov u Brna -
Rekonstrukce ulice Malinovského" s Ing. Stanislavem Be-
ránkem, IČ: 114 85 833.

18. RM schvaluje uzavření smluv o připojení k distri-
buční síti elektrické energie NN ke 4 novým odběrným
místům na ulici Tyršova, Špitálská, Bučovická a ČSA pro
rozšíření městského kamerového systému se společností
E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 280 85 400.

19. RM schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalen-
dáři mezi městem a panem Josefem Plíškem.

20. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 Zámku Slav-
kov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění v příloze.

21. RM schvaluje čerpání finančních prostředků z re-
zervního fondu ZS-A formou oprav v předloženém znění
v přílohách.

22. RM bere na vědomí zprávu ZS-A o změně provozní
doby informačního centra ve Slavkově u Brna.

23. RM souhlasí s odpisem vyřazených knih dle přilo-
ženého seznamu.

24. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředi-
telku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2019.

25. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitele
škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2019 v před-
loženém znění.

26. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 27 Základní
škole Komenského Slavkov u Brna, přísp. organizace.

27. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 28 Základní
škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvkové organi-
zaci.

28. RM schvaluje předložený návrh termínů a programu
schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
I. pololetí roku 2020.

1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 roz-
počtová opatření č. 70 – 72 v předloženém znění

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

3. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlá-
šku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
v předloženém znění.

4. RM souhlasí s uzavřením čtyř Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX typu
P3635 (výr. čí. 3220765058, 3968235132, 3968248242)
a stroj typu WC5225 (výrobní číslo 3316618030) se společ-
ností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno,
IČ: 25583735 v předložených zněních.

5. RM souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy o pro-
vádění technické péče na stroji XEROX typu VL C7025
se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62,
636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

6. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – 27/324, která byla uzavřena dne 17. 1.
2011 s MUDr. Janou Baránkovou, IČ: 48902900 doho-
dou k datum 31. 12. 2019

7. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání s MUDr. Janou Barán-
kovou s. r. o., IČ: 086 58 463, na pronájem prostor
ordinace v přízemí budovy polikliniky ve Slavkově
u Brna,  Tyršova č. p. 324. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mě-

45. schůze RM – 9. 12. 2019
síce a nájemné stanoveno v minimální výši 3602
Kč/měsíc.

8. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání ze dne 6. 4. 2018, která byla
uzavřena mezi městem, TSMS a panem Miroslavem
Faksou a Davidem Udržalem.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání mezi městem, TSMS a panem
Miroslavem Faksou a Davidem Udržalem v předlože-
ném znění.

10. RM bere na vědomí zadání veřejné zakázky:
„Nákup zimní nástavby na automobil s hákovým no-
sičem pro TSMS“, kde zadavatelem jsou Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1. ZM bere na vědomí zápis ze 7. zasedání finančního
výboru konaného dne 04. 12. 2019

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za III. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.

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

5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 67-69
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna
v souladu s unesením zastupitelstva města
č. 37/2/ZM/2018.

6. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 70-72
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v sou-
ladu s unesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.

7. ZM projednalo návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2020 v předloženém znění a akceptuje
změnu navrženou finančním výborem: u ORJ 40 – Odbor
správy majetku, investic a rozvoje jsou i jednotlivé kapi-
tálové výdaje pod 2 mil. Kč závaznými ukazateli.

8. ZM schvaluje rozpočet města Slavkov u Brna  na rok
2020 v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu města
Slavkov u Brna na rok 2020 ve znění upraveném podle
bodu I.

10. zasedání ZM – 9. 12. 2019
9. ZM schvaluje uhrazení schodku rozpočtu a splátky

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na položce
8124, formou úhrady z Třídy 8 - Financování, položkou
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na ban-
kovních účtech města Slavkov u Brna ve výši
16.364.500 Kč v předloženém znění.

10. ZM pověřuje RM Slavkov u Brna schvalovat a pro-
vádět změny rozpočtu na rok 2020 formou rozpočtových
opatření v předloženém znění: 1) u závazného ukazatele
rozpočtu - Třída 4 - Přijaté transfery a s tím související
změny výdajových ukazatelů podle účelu přijatého trans-
feru nebo specifikace přiřazeným účelovým znakem 2)
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Rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2020

Marie Jedličková, místostarostka

Rozpočet města na rok 2020 schválen
Zastupitelé schválili 9. prosince 2019 rozpo-

čet města na příští rok. Daňové příjmy jsou sta-
noveny dle predikce Ministerstva financí, kte-
rou jsme ponížili o 5 %. Rozpočet je posílen
o cca 16 mil. Kč z úspor minulých let. Investiční
výdaje dosahují výše 78 mil. korun. Nic nového
stavět nebudeme – jen musíme opravovat a re-
konstruovat. Samozřejmě budeme připravovat
nové projekty k realizaci v dalších letech. Po-
drobné údaje najdete v tabulce.

Výdajová strana rozpočtu umožní snížit
dlouhodobé úvěry o více než 5 mil. korun.
Kromě standardních výdajů počítá s dotováním
provozu seniortaxi, dorovnává stále rostoucí
ztrátu z odpadového hospodářství. Technické
služby a Městská policie mohou navýšit stav za-
městnanců o jednoho člověka. Rozpočet zámku
dovolí výrazně prodloužit otevírací dobu kni-
hovny a informačního centra. 

Město je také v příštím roce připravené finan-
covat související stavby s rekonstrukcí průtahu
městem (od Penny až na křižovatku pod ná-
městím). Pokud Jihomoravský kraj začne opra-
vovat samotné těleso silnice, město bude inves-
tovat do chodníků a parkovacích stání. Do
investičních výdajů jsou do nich zahrnuty po-
ložky na dokončení rekonstrukce zámeckých
valů a zdi. Bude zrekonstruována stará kašna
u kostela. Rekonstrukcí taktéž projde střecha
městského bytového domu na ulici Bučo-
vické. Jsou vyčleněny finanční prostředky na
zabezpečení statiky na „kulturní památce –
ruině“ Husova 63.

Financovány jsou projektové dokumentace na
ulice Malinovského a Jiráskova. Taktéž se bude
zpracovávat projektová dokumentace na pří-
stavbu a rekonstrukci mateřské školy na Koláč-
kově náměstí. Vyčleněny jsou peníze na veřejnou
soutěž – rekonstrukce a přístavba SC Bonaparte. 

V případě, že město získá evropskou dotaci,
může začít projekt na revitalizaci zámeckého
parku – počítá se s novým mobiliářem, osvětle-
ním a rekonstrukcí pěšin a cest.

Marie Jedličková, místostarostka

tis. Kč
Příjmy Daňové 121 115,00

Nedaňové 11 414,00
Kapitálové 200,00
Přijaté transfery (dotace) 62 989,40
Celkem 195 718,40

Výdaje Běžné 128 676,40
Kapitálové 78 137,50

Financování Splátky dlouhodobých úvěrů 5 269,00
Dotace rozpočtu z přebytků minulého roku -16 364,00
Celkem 195 718,90

Běžné výdaje Příspěvky města na provoz:
TSMS 22 142,00
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) 12 886,30
ZŠ Komenského 5 170,00
ZŠ Tyršova 2 641,00
MŠ Zvídálek 1 348,00
ZUŠ 250,00
DDM 300,00
Výdaje státní správa a samospráva
Kancelář tajemníka (zahrnuje i DSH) 631,00
Stavební úřad 2 220,00
Životní prostředí (zahrnuje i odpadové hospodářství) 6 400,00
Finanční odbor 2 505,30
Odbor správy majetku, investic 6 250,00
Odbor sociálních věcí 2 261,90
Odbor správních činností 250,00
Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje 1 790,00
Odbor vnějších vztahů - dotace spolkům 1 800,00
Městský úřad 55 727,00
Městská policie 4 103,90
Běžné výdaje celkem 128 676,40

Kapitálové výdaje TSMS - technika 1 887,50
ZS-A splátka úvěru na rekonstrukci WC 200,00
Rekonstrukce staré kašny u kostela, pítko 600,00
Projektová dokumentace ul. Malinovského 200,00
Projektová dokumentace ul. Jiráskova 300,00
Plánovací smlouvy 700,00
Projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce MŠ Koláčkovo 1 000,00
Veřejné osvětlení 1 000,00
Územní plán - změna č.1 500,00
Výkupy pozemků 1 100,00
Veřejná architektonická soutěž – rekonstrukce a přístavba SC Bonaparte 1 000,00
Husova 63 – statické zajištění 3 000,00
Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Bučovická 2 500,00
Průtah městem III/0501 - Špitálka - parkovací stání a chodníky 4 000,00
Radar úsekového měření Velešovice 3 200,00
Stavební úřad – spoluúčast na dotace ÚSES 300,00
Městský úřad – kotelna 450,00
Městský úřad – dopravní prostředky 500,00
Městská policie – kamerový systém 600,00
Zámecké valy a zeď 35 800,00
(z toho dotace na zámecké valy a zeď 31 mil. Kč)
Zámecký park – osvětlení, mobiliář, rekostrukce cest …. 19 300,00
(bude realizováno pokud získáme dotaci 17 mil. Kč)
Kapitálové výdaje celkem 78 137,50

1. týden – lichý týden
Pondělí 30. 12. – budou probíhat vývozy od-

padu dle pravidelného svozového plánu.
Úterý 31. 12. – budou probíhat vývozy odpadu

dle pravidelného svozového plánu.
Středa 1. 1. – nebudou probíhat vývozy.
Čtvrtek 2. 1. – budou probíhat vývozy odpadu

z 1. 1. 
Pátek 3. 1. – budou probíhat vývozy odpadu

z 2. 1. 
Sobota 4. 1. – budou probíhat vývozy odpadu

z 3. 1. 

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém roce
52. týden – sudý týden
Pondělí 23. 12. – budou probíhat vývozy od-

padu dle pravidelného svozového plánu.
Úterý 24. 12. – budou probíhat vývozy odpadu

dle pravidelného svozového plánu.
Středa 25. 12. – nebudou probíhat vývozy

odpadu.
Čtvrtek 26. 12. – budou probíhat vývozy od-

padu z 25. 12.
Pátek 27. 12. – budou probíhat vývozy z 26. 12. 
Sobota 28. 12. – budou probíhat vývozy od-

padu z 27. 12. 

Sběrné dvory budou 24. 12., 25. 12., 26.
12., 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 pro veřejnost
uzavřeny.

Sběrné dvory budou otevřeny 23. 12., 27.
12., 28. 12. a 30. 12. 2019 (dle řádné otevírací
doby sběrných dvorů – nejedná se o náhradní
termíny).

Otevírací doba sběrných dvorů zveřejněna na
webu RESPONO: www.respono.cz/pro-ob-
cany/sberne-dvory/. V případě jakýchkoliv ne-
jasností se na nás neváhejte obrátit.

Petra Přikrylová, Respono, a.s.

Plesová sezona 2020
Slavkov u Brna, SC Bonaparte
so, 11. leden 20.00 Městský ples
so, 18. leden 20.00 Ples slavkovského děkanství
so, 25. leden 20.00 Ples ZŠ Tyršova
ne, 26. leden 16–18 Dětský karneval
pá, 31. leden 20.00 Ples ZŠ Komenského
so,  1. únor 20.00 Rybářský věneček
pá,  7. únor 20.00 Ples ISŠ
pá, 14. únor 20.00 Sportovní ples
so, 29. únor 20.00 Country bál
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(Dokončení ze str. 5)
schvalovat změny rozpočtu na rok 2020 pokud se ne-
mění velikost závazného ukazatele 3) u závazného uka-
zatele rozpočtu - Třídy 2 - Nedaňové příjmy - přijaté ne-
investiční dary, Třídy 3 - Kapitálové příjmy - přijaté dary
na pořízení dlouhodobého majetku a s tím související
změny výdajových ukazatelů 4) u závazného ukazatele
rozpočtu - Třídy 6 - Kapitálové výdaje - výdaje na pořízení
pozemku od ÚZSVM a s tím související změny rozpočtu

11. ZM pověřuje RM Slavkov u Brna schvalovat a pro-
vádět změny rozpočtu na rok 2019 do konce roku 2019
k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.

12. ZM ukládá RM předložit návrh na vytvoření fondu
dopravní infrastruktury, jehož příjmy budou tvořeny vý-
nosy z úsekového měření.

13. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu rezerv
a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2020 v předlože-
ném znění.

14. ZM projednalo návrh střednědobého výhledu roz-
počtu města Slavkov u Brna na období 2021–2024
v předloženém znění a návrh akceptuje.

15. ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu roz-
počtu města Slavkov u Brna na období 2021-2024
v předloženém znění.

16. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské
činnosti pro rok 2020 v předloženém znění.

17. ZM schvaluje tvorbu a čerpání Fondu správy ma-
jetku pro rok 2020 v předloženém znění.

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

19. ZM schvaluje Změnu č. 2 územního plánu Slavkova

u Brna formou opatření obecné povahy v předloženém
znění.

20. ZM schvaluje předloženou změnu regulačního
plánu Koláčkova náměstí zkráceným postupem.

21. ZM schvaluje určit pověřeným členem zastupitel-
stva města Ing. arch. Dušana Jakoubka pro konzultace
během pořizování změny regulačního plánu.

22. ZM schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Re-
vitalizace zámeckého parku“ v rámci programu IROP
přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové
zprávy.

23. ZM schvaluje předfinancování projektu "Revitali-
zace zámeckého parku" v rámci programu IROP přes
MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové zprávy.

24. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.
č. 2928/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc.
č. 2917/10 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č.
2917/15 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 2917/16
ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit
s majetkem státu je Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774, do
majetku města Slavkov u Brna. Náklady související
s převodem uhradí nabyvatel, tzn. město.

25. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 4894 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
300m2 z vlastnictví manželů pana Pavla Obdržálka
a Ing. Jany Obdržálkové, bytem do majetku města za
kupní cenu 50,-Kč/m2. Náklady související s převodem
nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geo-
merický plán) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou
splněny dle platného zákona.

26. ZM schvaluje směnu části pozemku parc.

č. 3661/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34 m2

ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 3664/3 za-
hrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34 m2 ve vlastnic-
tví paní Ing.Aleny Lopaurové, trvalým pobytem. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad, geometrický plán) uhradí směňovatelé
na půl. Daňové povinnosti budou splněny dle platné le-
gislativy.

27. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru prof. Mi-
loši Táborskému, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA ve výši
34 141 Kč.

28. ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí fi-
nančního daru z rozpočtu města ve výši 34.141 Kč,
v předloženém znění.

29. ZM schvaluje záměr realizace měření rychlosti na
silnici I/54 v obci Nížkovice.

30. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství v předlože-
ném znění.

31. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za psy v předloženém znění.

32. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o po-
platku za komunální odpad vznikající na území města
Slavkov u Brna v předloženém znění.

33. ZM bere na vědomí zápis o provedené kontrole -
Rekonstrukce střechy SC Bonaparte, Palackého náměstí
126, 684 01 Slavkov u Brna. 

34. ZM ukládá FV a KV konkretizovat jednotlivá po-
chybení uvedená v usnesení  z jejich společného jednání
14.11.2019 odst. 1. písm. a - d.

35. ZM ukládá RM zajistit vypracování právního roz-
boru ke stanovisku FV a KV po konkretizování jednotli-
vých pochybení dle bodu II.

10. zasedání ZM – 9. 12. 2019

Vážení příznivci a členové Klubu seniorů,
rychlým kvapem se přiblížil měsíc prosinec
a nejen, že je to poslední měsíc ve „starém“
roce, ale také je dobré provést malou bilanci
a naplánovat nový rok 2020. Náš Klub se pre-
zentoval na Setkání s občany, které se usku-
tečnilo ve středu 4. prosince v budově ISŠ
Slavkov u Brna, kde zajistilo město Slavkov
u Brna příjemné posezení pro občany, která
nabídla přítomným vše o bezpečnosti v do-
pravě, informace o charitní službě a debatu
o tom, co ještě ve Slavkově vylepšit. Poslední
akcí v roce bylo vánoční posezení v SC Bo-

naparte, kde jste nás překvapili velkým zá-
jmem a hlavně v soutěži „O nejlepší vanil-
kový rohlíček“. Vyhodnotit nejlepší to byl oří-
šek hlavně pro porotu. Vzorků bylo dodáno
21 a vítězové vlastně byli všichni.

Poděkování patří dětem z MŠ Zvídálek,
žákům z Lidové školy umění, které naladili
nás všechny na atmosféru nejkrásnějších
svátků v roce. Dále jsme obdivovali vystou-
pení starších dívek skupiny Glitter Stars, pod
vedením Mgr. Renaty Macharové, které nám
předvedlo úžasné akrobatické představení.
Každý účastník si odnesl dárek, které nám vě-
novali místní obchodníci, podnikatelé a pří-
znivci klubu – velmi děkujeme!

Vycházky byly sice oficiálně ukončeny
k poslednímu říjnu, ale protože nám počasí
stále přeje a vycházky jsme si natolik oblíbili,
že náš hlavní organizátor pan Navrátil, pokra-
čuje ve vycházkách i nadále. Jen není stano-

Klub seniorů se připravuje na nový rok
ven pevný termín, ale je
přizpůsoben aktuálnímu
počasí.

Každé pondělí od 14 do 16 hodin funguje
naše klubovna, kde se můžete dozvědět infor-
mace o plánovaných akcích a činnosti našeho
Klubu. Je možné se přihlásit na představení
Lucerna, které navštívíme 18. ledna a na úno-
rové datum 26. února. představení Labutí je-
zero. V červnu máme naplánovaný zahraniční
výlet do Itálie a bližší informace se dozvíte
v klubovně.

Děkujeme všem, kteří nám v letošním roce
pomáhaly k zajištění akcí a dobrému chodu
našeho spolku. 

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních
naplněné láskou a strávené v kruhu svých nej-
bližších. Do nového roku 2020 přejeme všem
hlavně zdraví a spokojenost. Těšíme se na
další společné akce. Vendula Andrlová

Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
Městský ples, který se uskuteční v sobotu
11. ledna od 19.30 ve Společenském centru
Bonaparte. Předprodej vstupenek byl již zahá-
jen na stránkách www.zamek-slavkov.cz/pred-
prodej nebo na Infocentru na Palackého ná-
městí. Cena vstupenky je 200 korun.

V letošním roce bude ples doprovázet ka-
pela Golden Delicios z Brna, v restauraci Bo-
naparte bude hrát cimbálová muzika Šternov-
jan z Újezdu u Brna. Večerem bude provázet
Jakub Uličník z městského divadla v Brně.
I letos se můžete těšit na bohatou tombolu,

jejíž výtěžek poputuje Lukáškovi Pospíšilovi
na úhradu nákladné léčby po operaci mozku.
Pro účastníky bude připravený fotokoutek,
ochutnávka vín, koktejlový bar i milé pozor-
nosti od partnerů plesu. Těšit se můžete na
barmanskou show v podání studentů Integro-
vané střední školy a možná přijde i kouzel-
ník… 

Partnery akce jsou Svatební ráj, módní
salon Divine a Integrovaná střední škola Slav-
kov u Brna. Akci podpořili také obchod Krá-
mek, květiny Kopečná a Zámek Slavkov –
Austerlitz. vs

Městský ples odstartuje plesovou sezonu
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spoustu práce a času, který můžeme využít na
jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města
a veřejné zeleně. vs

Stromečky patří po Vánocích
ke kontejnerům na tříděný odpad

I v příštím roce se pracovníci technických
služeb postarají o to, abyste se mohli jedno-
duše a ekologicky zbavit uvadlého vánočního
stromečku. Odstrojené jehličnany můžete sklá-
dat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad od
13. ledna 2020. Svoz pak bude organizovaný
dvakrát v týdnu – v pondělí a pátek.

Stromky můžete také odkládat do velkoob-
jemových kontejnerů, které jsou již nyní umís-
těny na severním konci Tyršovy ulice, jižním
konci Slovanské ulice, na parkovišti pod hřbi-
tovem a na začátku Zámecké ulice. Tyto kon-
tejnery budou sloužit po celou zimu jako místo
pro odložení i jiného biologického odpadu. 

Žádáme Vás, abyste neodkládali svévolně
stromky na nepatřičná místa. Ušetříte nám tím

Opravy hasičské
 stanice pokračují

Na loňskou výměnu vjezdových vrat hasič-
ské stanice navázaly opravy topného systému
a částečné zateplení fasády a střechy dvorní
části stanice. Pro rok 2019 poskytl Jihomorav-
ský kraj na pokračování oprav hasičské stanice
639 000 Kč. Z těchto spolufinancujících pro-
středků byla provedena celková rekonstrukce
topného systému spojená s instalací dvou no-
vých moderních kondenzačních kotlů, které
zajistí hospodárnější vytápění stanice a sní-
žení emisí vypouštěných do ovzduší. Hospo-
dárnějšímu provozu stanice napomůže i čás-
tečné zateplení dvorní přístavby spojené
s výměnou střešní krytiny. vs

Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce opět můžete strávit na

Palackého náměstí. Od 20 hodin zde opět od-
pálíme ohňostroj a popřejeme si vše dobré do
roku 2020. S přáteli, sousedy a známými si
můžete připít například svařeným vínem, které
bude pro vás připraveno. K silvestrovskému
setkání vás srdečně zve vedení města. Akce se
koná za každého počasí. vs

Tříkrálový koncert ve Slavkově
Zakončete adventní čas při nádherné hudbě

ve slavkovském kostele. V neděli 5. ledna od
16.30 se zaposlouchejte se do Vánočního kon-
certu od A. Correliho nebo do Haydnovy Nel-
sonmesse. Vystoupí komorní orchestr Colle-
gium magistrorum Mikulov, smíšený sbor Ars
Brunensis Brno pod taktovkou Sebastiena Bag-
nouda. Varhanní doprovod Kateřina Málková.

Koncert pořádá město Slavkov u Brna a Opus
Organum. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použitý na dobročinné účely. vs

Technické služby obnovily svůj vozový
a technologický park. Nové rozmetadlo již
brzy otestují pracovníci při zimní údržbě. Ur-
čené je pro rozmetávání inertního posypového
materiálu – tedy zejména písku a štěrku, který
je šetrný k životnímu prostředí. Využití však
bude mít i v létě při hnojení trávníků.

V garážích technických služeb zaparkovalo
také nové víceúčelové vozidlo ZEBRA, které

bude mít také využití po celý rok. V zimě bude
osazeno sypačem a čelní radlicí s možností vý-
měny za zametací sněhový kartáč. Od jara do
podzimu bude díky nástavbě hákového nosiče
svážet maloobjemové kontejnery biologicky
rozložitelného odpadu. vs

Technické služby obměňují zastaralý
vozový park a strojní techniku 

Takto ne • Foto: archiv TSMS

Rozmetač • Foto: archiv TSMS

Rozmetač • Foto: archiv TSMS

Víceúčelové vozidlo Zebra • Foto: archiv TSMS

Víceúčelové vozidlo Zebra • Foto: archiv TSMSLoňský ohňostroj • Foto: J. Sláma
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Medaile „Za zásluhy“, každoročně udělo-
vané Zájmovým sdružením právnických osob
Slavkovské bojiště – Austerlitz, byly za rok
2019 předány 30. listopadu 2019 v 17.30 hodin
na zámku ve Slavkově.

Obdrželi je:
1. Radek Balcárek, ředitel projektu Konig-

gratz 1866, člen Gardy města Hradec Králové
a Regimentu Garde zu Fuss.

2. Pavel Urban, spoluautor projektu Konig-
gratz 1866, člen Gardy města Hradec Králové
a Regimentu Garde zu Fuss.

3. Vladimír Švec, člen Gardy města Hradec
Králové a Regimentu Garde zu Fuss.

4. George Henry, voják Staré gardy, flétnista
a tambor a major granátníků Staré Gardy. Pa-
matujeme ho, jak dlouhá léta doprovázel le-
gendárního Norberta Brassina. Předseda
spolku ze Soignies. V současné době už pro
vyšší věk a špatné zdraví na výročí do Slav-
kova nejezdí. 

5. Karel Čaloud, zakládající a dlouholetý

člen Baterie Austerlitz, člen Československé
napoleonské společnosti.  

6. Pavel Vodák, Císařská městská garda Zlaté
Hory – K. u. K. Infanterie Regiment Leopold
Maria von Daun No: 59, zakladatel gardy.  

7. Vladimír Vízner, Císařská městská garda
Zlaté Hory – K. u. K. Infanterie Regiment Le-
opold Maria von Daun No: 59, zakladatel
gardy.   

8. JUDr. Ladislav Mucha, Znojemští mys-
livci, člen Československé napoleonské společ-
nosti, Brněnského městského střeleckého
sboru, historik a moderátor akcí k výročí bitev
koaličních válek.

9. František Šmákal, Znojemští myslivci,
znalec historie bitvy u Znojma i policie a čet-
nictva, sběratel.

10. Jiří Lelek, ruský 6. myslivecký pluk Ba-
gration Vyškov, velitel, znalec historie bitvy.

11. Ladislav Janeček, ruský 6. myslivecký
pluk Bagration Vyškov, zástupce velitele.

12. Plk. PhDr. Oldřich Rampula, vojenský

Medaile Za zásluhy za rok 2019
historik, dlouholetý předseda Československé
napoleonské společnosti.

Medaile byly předány v historickém sále
slavkovského zámku v rámci programu 214.
výročí bitvy u Slavkova. Dvanácti mužům,
kteří se významně zasloužili o udržování tradic
a propagaci Slavkovského bojiště, je předali:
František Kopecký, předseda Zájmového sdru-
žení, členové předsednictva Michal Boudný,
starosta města Slavkov u Brna, Ing. Jan Vo-
vesný, starosta obce Prace a Ing. Jiří Podolský.
Spolu s nimi se předávání zúčastnili senátor Ivo
Bárek a náčelník štábu Vojenské akademie ve
Vyškově plk. gšt. Jaroslav Medek.

K vysoké úrovni slavnosti přispělo nejen
krásné prostředí historického sálu, ale i vystou-
pení bubeníků pod vedením Michaela Richtera.

Jménem předsednictva Zájmového sdružení
děkuji za tradičně dobrou spolupráci vedení
města a hlavně ředitelce zámku Evě Oubě-
lické. 

František Kopecký, předseda Zájmového sdružení

kouský císař František I. s carem Alexandrem.
Oba panovníci přijeli na nádvoří kočáry taže-
nými koňmi a jejich vojáci jim vzdali hold. Po
symbolickém podpisu koaliční smlouvy si náv-
štěvníci mohli užít jedinečnou noční atmosféru
zámku s oživenými tematickými prohlídkami
a empírový bál v Historickém sále.

Od sobotního rána pak na Palackého ná-
městí, v Husově ulici a na nádvoří zámku vnikl
řemeslný jarmark s téměř 300 stánky s řemesl-
nými výrobky, vánočním sortimentem i oblí-
beným občerstvením. Program jen v sobotu
navštívilo minimálně 15 tisíc lidí.

Akci pořádalo město Slavkov u Brna,
Zámek Slavkov – Austerlitz za podpory Jiho-
moravského kraje.

Děkujeme hlavním partnerům a partne-
rům akce: společnost Prostavby, a.s., Good-
man Czech Republic s.r.o., European Data
Project s.r.o. (a Paradise Casino Admiral),
AQE Advisors, a.s., Gordic spol. s r. o., Liko-
s, a.s., Lohmann & Rauscher, s.r.o., ROZU
s. r. o., SKR stav, s.r.o. a Tocháček spol. s r. o.
Naše poděkování patří mediálním partnerům:
Česká televize (hlavní mediální partner), Vyš -
kovský deník, deník Blesk, Signál rádio a spo-
lečnosti Kordis – Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje

Poděkování patří Technickým službám
města Slavkov u Brna, Integrované střední
škole ve Slavkově u Brna a Vinařskému fondu
České republiky. vs

a lákají stále více návštěvníků, nesmíme zapo-
menout, proč tolik usilujeme o to, abychom na
tuto historickou událost nezapomněli. Téměř
dvacet tisíc lidských obětí, spálená země, ne-
moci a na mnoho let zbídačené obyvatelstvo,
to je obraz, který si musíme připomínat a dělat
vše proto, aby se neopakoval,“ uvedl starosta
Slavkova u Brna Michal Boudný.   

Program ve Slavkově u Brna odstartoval už
ve čtvrtek 28. listopadu mší za oběti bitvy
v Chrámu Vzkříšení Páně a následným koncer-
tem houslového virtuóze Václava Hudečka
v Historickém sále zámku. 

Tradiční páteční program připomněl histo-
rický fakt, že před bitvou na zámku přespali ra-

(Dokončení ze str. 1)

Pořadatelem Vzpomínkových akcí ve Slav-
kově je město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov
– Austerlitz. Akce se konala za podpory Jihomo-
ravského kraje. Hlavním mediálním partnerem
byla Česká televize. Mediálními partnery byli
rádio Signál, Vyškovský deník, Blesk a Kordis

JMK. Velice děkujeme hlavním partnerům akce:
Prostavby, a.s., European Data Project s.r.o., Pa-
radise Casino Admiral, a.s. a Goodman Czech
Republic s.r.o. a partnerům: AQE advisors, a.s.,
Golf Invest Austerlitz, a.s., Gordic spol. s.r.o.,
Kaláb – develop s.r.o, Lohmann & Rauscher,

Poděkování partnerům a sponzorům Vzpomínkových akcí 
s.r.o., Liko-S a.s., Respono, a.s., Robert j.d.o.o.,
Swietelsky stavební, s.r.o., Slavkovský pivovar,
s.r.o., SKR Stav, s.r.o. a Tocháček spol. s.r.o.. Po-
děkování patří Vinařskému fondu České repu-
bliky, Integrované střední škole ve Slavkově
u Brna a Vínům z Moravy.

Slavkov si opět připomněl bitvu tří císařů.
Návštěvníci zažili i noční bitvu 

Předávání medailí za zásluhy • Foto: J. Sláma
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Přinášíme vyhodnocení hlasovací soutěže
O nejkrásnější vánoční stromeček 2019, která
se konala od 23. listopadu do 8. prosince. Žáci
a studenti devíti slavkovských škol nazdobili
vánoční stromečky vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. Stromečky byly vystaveny ve
vstupní hale zámku a veřejnost mohla hlasovat,
který z nich se jim nejvíce líbí.

V hlasovacím boxu se za dobu trvání
 výstavy nashromáždilo neuvěřitelných 1111
hlasů.

Na prvních třech místech se umístily: 
1. Integrovaná střední škola s 198 hlasy
2. Základní škola Tyršova se 182 hlasy
3. družina ZŠ Komenského, působící na ZŠ

Tyršova se 165 hlasy

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček má vítěze
Soutěže se dále zúčastnily: komunitní cen-

trum Korálky (družina), MŠ Zvídálek (třída
Sluníček), lesní klub Pampeliška, Monty klub,
ZUŠ Fr. France a DDM Slavkov.

Vítězům gratulujeme a děkujeme všem
zúčastněným, všechny stromečky byly pře-
krásné a děkujeme za spolupráci! 

ZS-A

Tradiční představení Besídka předvedli
herci z divadla Sklep divákům ve slavkov-
ském Společenském centru Bonaparte ve
čtvrtek 29. listopadu.

Divákům herci polechtali bránice svými
někdy až bláznivými humornými výstupy,
skečemi, gagy, originálnímui písněmi i neob-
vyklým tancem. 

Sklepáci pobavili vyprodaný sál Bonaparte
Mezi účinkujícími exceloval Milan Šteind-

ler nebo Tereza Kučerová, s nezaměnitelným
hlasem po své matce Věře Chytilové.

ZS-A

3. místo: družina Komenského • Foto: archiv ZS-A2. místo: ZŠ Tyršova • Foto: archiv ZS-A1. místo: ISŠ Slavkov • Foto: archiv ZS-A

Besídka divadla Sklep • Foto: 5x J. Sláma

1. místo: ISŠ Slavkov

1. místo: ISŠ Slavkov
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V sobotu 7. prosince se na zámeckém ná-
dvoří v čase 13–15 hod. uskutečnil první „oži-
vený betlém“. I přes nepřízeň počasí si tato
akce své publikum našla. V dílničkách si děti
mohly nazdobit perníček, vyrobit vánoční

magnet aj. Dospělí se mohli zaposlouchat do
koled a vypít si výborný svařák. 

Tímto děkujeme divadelnímu spolku Per
Vobis za spolupráci a budeme se těšit zase za
rok! ZS-A

Oživený betlém na zámku

Dětský karneval
s Divadlem Kejkle

V neděli 26. ledna se ve Společenském cen-
tru Bonaparte uskuteční dětský karneval. Od-
polední program, nejen pro děti v maskách, se
odehraje od 16 do 18 hodin. O program plný
zábavy se postará Divadlo Kejkle. Pro děti
budou připraveny tvořivé dílničky, malování na
obličej, tvoření z balónků a hrací koutek s na-
fukovacími sedacími hračkami ve tvaru zvířá-
tek. Vstupenky zakoupíte na místě, cena vstup-
ného pro děti do 15 let bude 80 Kč. Dospělí
jako doprovod dětí vstupné neplatí. Na karne-
val vás zve a těší se na vás programové oddě-
lení Zámku Slavkov – Austerlitz. ZS-A

Taneční kurzy ve Společenském
centru Bonaparte

Od ledna do března se budou ve Společen-
ském centru Bonaparte konat taneční kurzy
pro dospělé (věčné začátečníky i velmi mírně
pokročilé). Taneční studio Stabil studio Brno
je bude pořádat každý čtvrtek (23. 1.–25. 3.
2020) od 19.30 do 21 hodin ve velkém sále
SCB. Tančit vás naučí srozumitelnou formou
výuky, zopakují s vámi základní kroky a figury
klasických společenských tanců (waltz, tango,
valčík, quickstep, cha-cha, rumba, jive), ná-
sledně tanec oživí moderními variacemi,
abyste s noblesou vpluli do nové taneční se-
zóny. Kurzy povedou lektoři Zina a Jirka Če-
chovi, zkušení a trpěliví lektoři společenských
tanců. Cena kurzu bude 3200 Kč za pár za
9 lekcí. Bližší informace na tel. č. 739 359 688,
e-mail.info@stabilstudio.cz nebo www.ta-
necni-skola-brno.cz. Zina a Jirka Čechovi

Otvírací doba infocentra
Otevírací doba informační centra ve Slav-

kově u Brna od 2. ledna 2020:
Leden–duben
Po–pá 9–11.30 12–17 hodin
So 9–12 

Květen–září
Po–ne 9–11.30 12–17

Říjen–prosinec
Po–pá 9–11.30 12–17 hodin
So 9–12 

Oživený betlém na zámku • Foto: archiv ZS-A
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Program kina v SC Bonaparte – leden
5. ledna, 16.30 hodin
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Malé autíčko Vilík má velký sen,chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ za-
milovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy
zjistí, že zůstat věrný sám sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky.
Vstupné 70 Kč / délka 85 min. / animovaný / Malajsie / 2018

5. ledna, 19.00 hodin
STAŘÍCI
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý po-
litický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc
ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje.
Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického
prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny… Hrají: Jiří Schmitzer,
Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš, Karel Jirák, Marika Procházková, Pavel Batěk, Milena
Steinmasslová
Vstupné 80 Kč / délka 63 min. / Česko / Slovensko, 2019

12. ledna, 16.30 hodin
LEGO PŘÍBĚH 2
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela
novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy
všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí
vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat.
Vstupné 70 Kč / délka 107min. animovaný / USA / Dánsko / Austrálie, 2019

19. ledna, 16.30 hodin
HLEDÁ SE YETTI
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku od cenami ověnčeného studia Laika.
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem
nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící
vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek – lehce bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje
posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, že Sir Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci. Ti dva
spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zažívají odvážné dobrodružství, které směřuje k jedinému cíli –
bájnému údolí Šangri-La.
Vstupné 70 Kč / délka 95 min. / animovaný / USA, 2019

V neděli 1. prosince přijel na nádvoří zámku
Slavkov – Austerlitz na povoze taženém koněm
Mikuláš s čertem a andělem. Na nádvoří poda-
roval 170 dětí mikulášskými balíčky. Děti si při-
cházely pro balíčky s úsměvem na tváři, mnohé
z nich měly připravenou pěknou písničku nebo

říkanku a některé z nich dokonce obdarovaly
Mikuláše svými výtvory.

Ve vstupní hale zámku byly připraveny díl-
ničky ve formě Ježíškovy pošty, výroby magne-
tických buttonků s vlastním motivem, výroby vá-
nočního řetězu, omalovánky s mikulášskými

Mikuláš na zámku obdaroval hodné děti
motivy, které si mohly děti ozdobit třpytkami
a nechat zalaminovat a malování pískem. Ti nej-
odvážnější mohli navštívit tajemné čertovské zá-
mecké podzemí a zhlédnout krásné představení
Per Vobis O alchymistovi. Děkujeme všem za
hojnou účast a těšíme se opět za rok! ZS-A

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem můžete

v lednu zakoupit vstupenky na: 
• Veteranfest Slavkov 2020, zámecký park,

27. 6. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad 10 let, senioři,
studenti, ZTP 100 Kč.

• Městský ples, Společenské centrum Bona-
parte, 11. 1. 2020, 200 Kč

• Na informačním centru pod zámkem se nebu-
dou prodávat vstupenky na SLAVKOV OPEN
2020: Sting – My Songs. Zakoupit je můžete pro-
střednictvím webové stránky pořadatele Live Nati-
ons CZ (www.livenation.cz), který Vás odkáže na
weby ticketportal.cz a ticketmaster.cz. Cena
1690 Kč.

Hudební večer
Hudební večer žáků se koná 29. ledna v 17

hod. v sále ZUŠ. Účinkují vítězové školního
kola ve hře na klavír, housle a kytaru.

Srdečně zveme. jj

Mikulášská nadílka • Foto: 5x J. Sláma
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U příležitosti vzpomínkových oslav k výročí
bitvy u Slavkova si děti z MŠ Zvídálek měly
možnost prohlédnout dospělé i děti v dobo-
vých kostýmech a vojenských uniformách. Po-
děkování patří paní Zuzaně Markové, mamince
dítěte z mateřské školy, která ukázku připravila
a zaujala děti poutavým vyprávěním.

Čekání na mikulášskou nadílku měly děti
zpestřené tvořením, písničkami, pohádkami
a hrami k tématu. Stejně tak čekání na Vánoce,
kdy se seznamovaly i se zvyky a tradicemi
a užily si vystoupení a dílničky se svými nej-
bližšími. Obohacením pro ně bylo představení
Pohádkového divadla Zimní pohádka.

Děti ze třídy Broučci každoročně vystupují
pro veřejnost, zejména před Vánoci, a to
v domě s pečovatelskou službou, pro Klub žen
a v minulých letech pro Svaz diabetiků, jehož
činnost byla v loňském roce ukončena. Letos
poprvé děti vystoupily pro nově založený Klub
seniorů. Vystoupení dětí měla vždy úspěch
a velkou odezvu, stejně tomu bylo i letos s pás-
mem S čerty jsou i žerty. Budeme se těšit, že
i v budoucnu připravíme našim spoluobčanům
příjemné chvilky. 

Přejeme šťastný nový rok všem.
Světlana Machalová a Barbora Herzánová,

třída Broučci

Mateřská škola Zvídálek v prosinci

V pátek 6. prosince se usku-
tečnil v Historickém sále slav-
kovského zámku Vánoční kon-
cert žáků a učitelů základní
umělecké školy. Děkuji kolegům
za zodpovědný přístup a přípravu
žáků na vystoupení, děkuji ředi-
telce zámku paní Evě Oubělické
za možnost uskutečnění koncertu
v těchto krásných prostorách
a všem pracovníkům zámku za
vstřícný přístup k našim poža-
davkům a za technickou pomoc.

V závěru roku Vám všem přeji
krásné Vánoce a v novém roce
jen vše dobré. jj

Vánoční koncert ZUŠ F. France
Smyčcový soubor • Foto:8x M. Borovičková Zobcové flétny Taneční vystoupení – koledy

Žesťový soubor

Kytarový souborHudební doprovod pěveckého sboru

Pěvecký sbor

Kateřina Sušilová

Mikulášská nadílka ve školce • Foto: 3x archiv školy
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www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

Na dopravním hřišti
V jednom říjnovém pondělí se vypravili

žáčci čtvrťáčci Komeňáčci zajezdit si na do-
pravní hřiště ve Vyškově. Byli nemile překva-
peni, že si s povinnou přilbou nemohou s sebou
vzít své dokonalé stroje. S mírným napětím
jsme očekávali, jaký vozový park nás tam čeká.
Ale stejně jako celý areál byla moderní i kola
a „nový“ byl i pan instruktor.

Vzal výuku trochu po vojensku. Výrazným
hlasem usměrňoval chlapce i děvčata nejprve
v učebně, pak i na cvičišti. Vždyť v dnešní tech-
nické době je nutností znát všechna pravidla
silničního provozu, obzvlášť pokud se člověk
pohybuje na kole. Žáčci budou trénovat i doma,
aby na jaře, až pojedeme znovu, složili úspěšně
cyklistické zkoušky a mohli se bezpečně zařa-
dit do silničního provozu jako jeho účastníci.

Jana Formánová

V pátek 18. října navštívili žáčci druhých
tříd naší školy výukové středisko Rozmarý-
nek v Brně. Čekal je zde program s tajuplným
názvem „Čarovné býlí“. V příjemném pro-
středí se děti hravou formou naučily spoustu
nového o bylinkách. Dozvěděly se, jak může
být takové čarovné býlí člověku prospěšné,
kdy může pomoci a kdy už musí přijít na řadu
pan doktor s léky, jak která bylinka vypadá,
jak voní a také jak chutná. Vyrobily si zde
svůj vlastní malý herbář s léčivými recepty
a také vlastnoručně umíchaly měsíčkovou
mast, kterou si odnesly domů.

Děti byly nadšené a my paní učitelky vě-
říme, že si odnesly nejen příjemné zážitky
a nové vědomosti, ale že se zase o malinký

kousek podařilo prohloubit jejich lásku k pří-
rodě. Kateřina Ježková

Čarujeme s bylinkami

Naši malí čtenáři 
Na středu 13. listopadu se těšili všichni žáci

ze 2. A i 2. B. Proč? Ten den si vyučování tro-
šku zpestřili. Holky a kluci řešili v divadelním
sále různé úkoly. Těmi prokázali, že čtení už
mají všichni dávno „zmáknuté a v malíčku“.
A co řešili? Pohádkový kvíz, skládali slova
podle obrázků, vyhledali údaje k ukázkám, ori-
entovali se v textu, recitovali, zpívali, trénovali
postřeh. Mozek řádně procvičili, rozhodně
neměl šanci zahálet. Z básnického repertoáru
nejvíce bodovalo „Ušaté zelí“. Knižními prů-
vodci byly tradiční tituly – Křemílek s Vocho-
můrkou, Rumcajs s Mankou a Cipískem, Pej-
sek s kočičkou. Vždyť je známe všichni velmi
dobře! Skvělí pomocníci z 9. tříd pak provedli
děti při plnění úkolů na stanovištích. Radosti si
užili všichni dosyta. Písmenková královna
„Petronela úžasná“ a její věrné služebnictvo
pak na závěr všechny holky a kluky pasovali na
„malého čtenáře“. A ještě malá dárková vzpo-
mínka – „Pohádky z bodlákové meze.“ Ať vás
chuť ke čtení a zájem o knihy, naši malí žáci,
nikdy neopustí! Hana Červinková

Projektový den
V pátek 30. 11. se ve 2. a 3. ročnících naší

školy učilo jinak. Děti se zábavnou a hravou
formou seznamovaly s bitvou u Slavkova.
Během dopoledne počítaly vojáky, malovaly
Napoleonův klobouk, rozšířily si slovní zásobu
o nová anglická slovíčka. Některé třídy vyro-
bily tematický plakát. Na závěr zajímavého do-
poledne proběhlo setkání s vojáky. Tuto besedu
pro nás připravila paní Zuzana Marková, které
ještě jednou touto cestou děkujeme. Dětem se
dopoledne líbilo. Odnesly si spoustu nových
informací. Učitelé 2. a 3. ročníků

V úterý 12. listopadu se žáci 8. ročníku těšili
na vyučování. Měli jej totiž v jiných podmín-
kách než obvykle. Okolo osmé hodiny ráno
vyrazili autobusem do Brna navštívit zoo.
Výlet byl pro ně příjemným zpestřením v lis-
topadovém období. Cítili se výjimečně, neboť
měli celé zoo pro sebe. Čekal je bohatý pro-
gram. Jaký? Tématem výukového programu
byla etologie. Obávali jsme se, že jim tento
pojem bude cizí, nicméně několik žáků jeho
význam znalo, a tím mohl den začít. Nejprve
se jim věnovali odborníci, ti jim předvedli, jak
mohou pozorovat řeč těla živočichů. Uvedli
a ukázali,  jaké jsou vzory chování například
u opic, či jaké další chování mohou sami po-
zorovat u svých mazlíčků. Poté se vypravili do
terénu jako vědci a začali pozorovat zvířata
v reálném prostředí. Hned také zjistili, že to tak
jednoduché, jak se zdá, není. Zajímavým úko-
lem bylo pozorování páru tygra. Žáci byli roz-
děleni do skupin. Každá skupina sledovala
jeho chování a v časovém rozmezí zapisovala,
zda se čistí, spí, jí, cítí se komfortně, sociálně,
hlídá, či si hraje. Možností bylo několik, nic-
méně vypozorovat a rozřadit správné chování
nebylo vždy jednoznačné. Obě skupinky to
zvládly na jedničku.

Poté výukový program pokračovat k medvě-
dovi, kde si ukázali, jaké podmínky si musí
sám vytvořit, než se uloží k zimnímu spánku.
A víte, z čeho měli žáci největší radost? Když
dostali možnost sami pozorovat zoo, takže si
každý našel své. Některá skupinka zamířila
k pavilonu plazů, kde objevila anakondu. Další
se vydali za opicemi a žirafami. I přes nepří-
znivý déšť, který nás celou dobu provázel, si to
žáci nenechali pokazit. Domů se vrátili plni zá-
žitků, s novými plány výlet v létě zopakovat.

B. Čandová

Výlet do brněnské zoo

Dne 5. prosince vyrazila naše škola do SC
Bonaparte na anglické divadlo. Učitelé s do-

Anglické divadlo
statečným předstihem dostali od divadelní
společnosti pracovní materiály, pomocí nichž
se žáci mohli připravit na slovní zásobu a fráze
z představení.

Děti na 1. stupni zhlédly pohádku Bold
Rabbit (O odvážném králíčkovi). Představení
začalo česky, postupně však přibývalo více
a více anglických frází. Angličtina se ale stále
prolínala s češtinou tak, aby se děti neztrácely
v ději.

Na žáky 2. stupně čekalo představení s ná-
zvem The onlines. Herci používali přiměřenou
slovní zásobu, představení bylo vtipné a záro-
veň poučné. Žáci hercům dobře rozuměli,
téma jim bylo blízké a od srdce se zasmáli. 

Děti zjistily, že se mohou učit angličtinu
i jinak než ve školních lavicích a v budoucnu
si proto tuto akci rádi zopakujeme. P.G.

Čarujeme s bylinkami • Foto: archiv školy

Malí čtenáři • Foto: archiv školy

Anglické divadlo • Foto: archiv školy

Projektový den • Foto: archiv školy



17SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU12/2019

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

Barevná chemie
Ve středu 13. 11. 2019 proběhl projektový

den mimo školu. Tentokrát zavítali žáci os-
mého ročníku do brněnského VIDA centra.
Společně absolvovali program nazvaný "Ba-
revná chemie", který vhodně doplnil školní
výuku. Žáci zhlédli zajímavá videa a pozoro-
vali průběh některých chemických reakcí. Pří-
nosem a dobrou zkušeností byla také možnost
si různé pokusy vyzkoušet v praxi. lp

Každoročně přijíždí do Základní školy Tyr-
šova ve Slavkově u Brna ambasadoři Vše-
obecné zdravotní pojišťovny ČR. Jedná se
o handicapované osoby, které skončily na in-
validním vozíku v mladém věku. Nejčastější
příčinou úrazu bývá nepozornost, přeceňování
sil nebo nešťastná náhoda. Ambasadoři vždy
otevřeně pohovoří o konkrétní příčině svého
úrazu a o životě na vozíku. Zároveň ale ukazují
na vlastních příkladech, že ani v takové situaci
život nekončí. Je třeba dál žít aktivním způso-
bem, především po stránce sportovní. Všichni
ambasadoři se totiž věnují sportům, které jim

jejich tělesné postižení dovolí. Beseda žáky
vždy velmi zaujme a aktivně se do ní zapojují,
mají možnost zeptat se na cokoliv v souvislosti
s danou situací.

Hlavním smyslem a myšlenkou celého pro-
jektu je vést děti k tomu, aby přistupovaly zod-
povědně ke všem činnostem, které provádějí.
Aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, ať
se jedná o sport, zábavu nebo pracovní akti-
vitu.

Projekt je velmi vhodným doplňkem učiva
sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu
Výchova ke zdraví. hch

VZPoura úrazům – projekt VZP ČR

Divadelní představení
v anglickém jazyce

V pátek 15. listopadu se žáci obou sedmých
tříd vypravili do Vyškova zhlédnout divadelní
představení v anglickém jazyce. Brněnské Do-
mino Theater+Domino Project zahrálo blázni-
vou rodinnou komedii Family Train na motivy
knihy Táta v sukních. Celé představení bylo
uzpůsobené jazykové úrovni žáků, kteří si svou
angličtinu měli možnost procvičit mimo školní
lavice. mn

Prvňáci zachránili
princeznu

Čtvrtek 14. listopadu byl pro děti z prvních
tříd v ZŠ Tyršova slavnostním dnem, na který
se dlouho a nedočkavě těšily. V tento den totiž
dostaly svou první knihu, kterou si samy umí
přečíst, a to Slabikář. Získat jej ale nebylo
vůbec snadné. Byl totiž odměnou za záchranu
zakleté princezny ze čtenářského království.
Aby princeznu vysvobodili, museli malí za-
chránci splnit pět náročných úkolů, které sou-
visely se čtením, a tím získat pět kouzelných
klíčů od její komnaty. Všichni prvňáčci s nad-
šením splnili všechny úkoly, a tak měli nárok
na odměnu ve formě Slabikáře, kterou jim pře-
daly paní královny (paní učitelky). zšt

Práci s keramickou hlínou si měli možnost
vyzkoušet žáci ze druhých a třetích
ročníků. V průběhu prvního prosincového
týdne navštívily děti keramickou dílnu
v DDM Slavkov. Zde si pod vedením vycho-
vatelek vyrobily krásnou vánoční dekoraci
v podobě hvězdy. Pro některé děti to bylo
vůbec první seznámení s hlínou a glazurou.

Vyzkoušely si, nejen jak se s tímto materiálem
pracuje, ale také se dozvěděly, jak se dál výro-
bek suší a vypaluje v keramické peci. Tvoření
v příjemné předvánoční atmosféře se dětem
moc líbilo a už teď se těší na hotové výrobky.
Touto cestou bychom rády poděkovaly vycho-
vatelkám z DDM za perfektní organizaci a prů-
běh celé akce. zšt

Keramická dílna

Souboj křížků a koleček
V pondělí 25. listopadu se opět uskutečnil

pro žáky 2. stupně turnaj v piškvorkách. Na
zúčastněné čekal nejdříve souboj ve skupinách,
kde si zahrál každý s každým. Do finále se pro-
bojoval nejlepší z každé skupiny. Nakonec zví-
tězila Alžběta Šujanová z 9.A, která za sebou
zanechala Martina Jelínka z 8.A na druhém
místě a Dominika Šemoru ze 7.B na místě tře-
tím. Soutěžícím patří nejen poděkování za
účast, ale i malá odměna. mn

V pátek 6. prosince jsme cestovali přes
kopec do Rousínova, kde se v místní hale
uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro IV.
kategorii, což jsou žáci 8. a 9. tříd. Celkově se
turnaje účastnilo šest základních škol, které
byly rozděleny do dvou skupin po třech. Na
první dva ze skupin čekala baráž o postup do
okresního kola. 

V dresu naší školy nastoupil Lubomír Šin-
kyřík, Filip Charvát, Matouš Svoboda, Marian
Karkoška, Michael Kyselka, Jan Fiala, David
Machek, Robert Novák a Radim Hořínek. Do
skupiny nám bylo přiděleno bučovické gym-
názium a vyškovská Nádražní. Právě s bučo-
vickým gymnáziem jsme se utkali v prvním
zápase. Nezachycený úvod přinesl brzké
branky v naší síti a i přes výrazně zlepšené

v druhém dějství jsme první zápas prohráli 2:6.
Branky našeho týmu zaznamenal Honza Fiala
a Radim Hořínek. Ve druhém zápase jsme če-
lili Nádražní z Vyškova. Bohužel se opakoval
podobný průběh jako v předchozím mači
a soupeř nás porazil 2:9, když góly vstřelil
Filip Charvát a Honza Fiala. V tabulce jsme
tedy skončili na 3. místě a čekal nás boj o ko-
nečné 5. místo. V něm jsme zdolali Morávkovu
Vyškov 3:0. Za náš tým se trefil David Ma-
chek, Michael Kyselka a Radim Hořínek. 

Závěrem bych chtěl všem reprezentantům
poděkovat za vzorné chování v průběhu celého
turnaje, za jejich bojovné výkony a organizá-
torům za hladký průběh. 

Sportu zdar a florbalu zvlášť
Jiří Legner 

Florbalový turnaj v Rousínově

Návštěva Úřadu práce
ve Vyškově

Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech
20. a 27. listopadu informační a poradenské
středisko Úřadu práce ve Vyškově. Získali
další cenné informace k profesní orientaci
a k výběru střední školy. Měli také možnost
ověřit si svou připravenost na přijímací zkou-
šky při řešení testu studijních předpokladů.
Nyní je už čeká jen poslední a nejdůležitější
krok – výběr střední školy a podání přihlášek
ke studiu. S. Nakoukalová

V pondělí 9. 12. nás čekalo milé překvapení
v hodině výtvarné výchovy. Tentokrát jsme ne-
tvořily nic ve škole, ale vydaly jsme se do
zámku. Tam nás „zámecká paní“ zavedla do
kuchyňky, kde jsme se pustily do práce. Z per-
níkového těsta jsme vykrajovaly vločky, sr-
díčka, rybičky, domečky a za chvíli byl první
plech upečený. Nadšeně jsme se pustily do

zdobení voňavých perníčků. Bylo to super!
Adventní výtvarka na zámku rychle utekla,
hned jsme si smlsly na prvním vánočním cu-
kroví a ještě jsme si odnášely malou voňavou
ochutnávku domů.

Děkujeme zaměstnancům zámku za na-
bídku tvořivé dílničky a těšíme se na další
akce. zšt

Perníčky ze zámku

Ve čtvrtek 5. prosince k nám zavítala náv-
štěva v podobě svatého Mikuláše, krásných
andělů a hrozivých čertů. Děti z prvního
stupně už netrpělivě očekávaly bušení na
dveře a příchod těchto bytostí. Nejprve Mi-
kuláš přečetl ze zlaté knihy jména těch, kteří

trochu zlobili, a ti pak čertíkům museli slíbit,
že se polepší. Potom andělé nadělili každému
malou sladkost a děti na oplátku přednesly
básničku nebo zazpívaly písničku. Na závěr
všechny děti slíbily, že budou po celý rok
hodné. zšt

Mikulášská nadílka



Jízda, která
za to stojí

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními 
a bezpečnostními systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký 
nákladový prostor. Objednávat jej můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým 
domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l/100 km, 
164–237 g/km. Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan: 6,3–10,4 l/100 km, 164–237 g/k



 

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz

Svým zákazníkům
a čtenářům Slavkovského zpravodaje
přejeme klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2020



Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. ledna do 16 hodin

Rozměr Cena
38x14 mm 399 Kč
47x18 mm 489 Kč
59x23 mm 588 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–11   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdélníkové i kulaté

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů  pálením,

 řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

JIŽ 17 LET S VÁMI

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz
Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje  přejeme příjemné prožití
 vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020.Marie Zdražilová, tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok

• konzultace a poradenství
• posílení imunity

Svým klientům a čtenářům Slav-

kovského zpravodaje přeji

krásné prožití  vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí

a pohody v roce 2020

PŘEVOD
VHS na DVD

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

1 hodina záznamu

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

www.papouscizoo.cz
P F  2 0 2 0



Nabízíme:
› náborový příspěvek 10.000 Kč
› příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
› motivující ohodnocení, plnohodnotný 13. plat
› 5 týdnů dovolené
› práci v moderním prostředí
› stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
› dopravu do zaměstnání firemním autobusem
› kvalitní oděv a ochranné pomůcky
› zaměstnanecké slevy na výrobky
› zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

a další zajímavé benefity

 na pozici 
:

›
›
›
›
›

Svůj životopis zašli na adresu KARIERA@fenstar.com, 
nebo zavolej na 544 146 411.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné uchazeče
a .

www.fenstar.c

Jan Máca, Peter Mečiar, Jiří Karas Pola, Jakub Bílý

PF 2020



24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00–15.30
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 (zpívá

schola dětí).
Půlnoční mše svatá Slavkov 22.30 (zpívá sbor CMB)
Další mše: Heršpice 15.30, Hodějice 21.00, Němčany 21.00, Níž-

kovice 21.00
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. Slavkov 9.00 (zpívá sbor

CMB) a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00
25. 12. Vánoční scénka (Dramatický kroužek dětí), před kostelem

Slavkov, ZMĚNA ČASU: 17.30!
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. Slavkov jen 9.00 (zpívá

schola dětí), Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00
27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba, kostel Špitálka

17.00 (zpívá Moravský cherubínský sbor)
28. 12. Vánoční koncert Danielis, kostel Hodějice 17.00
30. 12. Neděle - Svátek svaté Rodiny, požehnání rodin, obnova

manželských slibů, Slavkov 9.00 a 18.00, Heršpice 7.30. Němčany
11.00, Hodějice 11.00, 

31. 12. Sv. Silvestr
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Doba adventní, která nás uvedla do slavení
Vánoc, je v našich přírodních podmínkách spo-
jena s kontrastem temnoty a světla. Dny jsou
krátké, tmavé večery i rána je potřeba prosvě-
covat světlem, abychom se dokázali na svých
cestách orientovat. Do tohoto temného období
roku zaznívají slova Bible, jež nás vybízejí
k tomu, abychom změnili své chování tam, kde
je to třeba. Co pro nás tato výzva k prožití Vánoc
konkrétně znamená? Například se budu více za-
jímat o své blízké, děti, manželku, vyslechnu je,
udělám si na ně čas. Když vím, jak se v dané si-
tuaci zachovat správně, odvážně to udělám.
Budu si všímat, zda v mém okolí není někdo,

komu bych mohl pomoci. Dnes vykonám jeden
dobrý skutek a nikomu o něm nepovím. Udělám
něco, do čeho se mi nechce, ale vím, že je to dů-
ležité. Trpělivě vyslechnu každého, kdo mi chce
něco sdělit, postěžovat si. Pokud jsem věřící:
Opráším bibli a přečtu si kapitolu z evangelia.
Zkusím najít alespoň pět věcí, za které mohu
být Bohu vděčný a poděkuji v modlitbě. Půjdu
do letošních Vánoc ke svátosti smíření. Budu se
modlit za lidi, kteří mi ubližují. 

Věříme, že naše konkrétní snažení přinese
své plody, které mohou obohatit vaší rodinu
i každého z vás nejen na Štědrý večer. Ra-
dostné Vánoce! P. Milan Vavro 

Naše konkrétní Vánoce

Než zasedneme ke svátečnímu stolu, můžete
se v rodině setkat k modlitbě.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
Amen.

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás
narodil a že při oslavě tvého narození naše ro-
dina může být spolu. Zachovej nás a naše
blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne
vždy láska, radost a pokoj. 

Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky,
ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme, nám
i celému našemu národu své požehnání do no-
vého roku a veď svým Duchem všechna naše
rozhodování, slova i skutky. 

Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří

nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme,
na zemřelé členy naší rodiny a přátele (mů-
žeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se mohli
radovat s tebou v nebi.

Otče náš…
Narozený Spasitel nám přinesl smíření

s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme
jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce
na znamení pokoje.

Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo,
které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm,
kteří ho nemají, a svůj pokoj každému lid-
skému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus
Pán. P. Milan Vavro

Modlitba v rodině na Štědrý večer

Tříkrálová sbírka 2020
Zveme rodiče i děti k zapojení do Tříkrálové

sbírky konané ve Slavkově v sobotu 11. ledna.
Začátek je v 9 hodin v kostele po společném
požehnání. Informační schůzka a vyzvednutí
kostýmů bude v úterý 7. ledna. Přihlásit se je
možné na adrese: tks.slavkov@gmail.com.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou
sbírkou v České republice. Díky Vám podává
Charita ČR pomocnou ruku nejpotřebnějším.
Ve Slavkově u Brna se vydají koledníci do ulic
v sobotu 11. ledna 2020. Budou vybírat pří-
spěvky do úředně zapečetěných pokladniček
opatřených logem Charity ČR. Vedoucí skupi-
nek budou vybaveni průkazem koledníka.

Děkujeme všem dárcům, protože díky jejich
štědrosti může Charita ČR zlepšovat kvalitu ži-
vota seniorů, dětí ze sociálně znevýhodněných
rodin, matek v obtížné situaci, hendikepova-
ných osob, lidí bez domova a dalších potřeb-
ných po celé České republice i v zahraničí.

Za vaše příspěvky děkujeme a přejeme do
nového roku vše dobré.

Farní charita a tříkráloví koledníci

Nejen pro nás pro všechny, kteří se snažíme
žít víru denně v rodině, v práci, s blízkými, jsou
připraveny čtvrteční večery pod názvem Kurz
Alfa. Pod zvláštním názvem se skrývá pří-
jemný večer vždy začínající společnou večeří,
na kterou naváže přednáška o otázkách, jež si
asi každý z nás někdy položil nebo pokládá:
Existuje Bůh? Jaký je smysl života? Proč tu
jsem? Kdo to je Ježíš a jak si představit Ducha

Svatého? K čemu mi je Bible? A k čemu je
instituce zvaná církev? Na tyto a jiné otázky je
pak možné navázat debatou v malých skupin-
kách, kde je možnost se zapojit nebo jen pos-
louchat, aniž by vás někdo nutil k odpovědi.

Kurz Alfa začíná ve čtvrtek 9. ledna 2020
v sále křesťanské mateřské školy naproti kos-
tela. Program trvá od 19 do 21.30 h. Je otevřen
nám všem, věřícím, hledajícím, pochybují-

Kurz Alfa ve Slavkově u Brna od ledna

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2020
Vám i Vašim rodinám přejí kněží

P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

cím... Pomáhá utřídit si informace, objevit
nový pohled na sebe a svou víru, obohatit se
o zkušenosti ostatních z příběhů jejich života.

První setkání je k vyzkoušení, k ničemu vás
nezavazuje. Večerů je celkem 10 plus jeden
společně strávený sobotní den.

K prvnímu setkání se můžete přihlásit již teď
na adrese: alfa.slavkov@gmail.com

Tým kurzu Alfa

Poděkování za uplynulý rok, mše sv. Slavkov v 16.00
Požehnání do nového roku 2020, kostel Slavkov 23.45
1. 1. 2019 Nový rok, mše sv. Slavkov 9.00 a 18.00, Němčany 11.00,

Hodějice 11.00, Heršpice 11.00
5. 1. Neděle Slavnost Zjevení Páně
Žehnání vody, křídy a kadidla, mše sv. 9.00 a 18.00
Tříkrálový koncert, kostel Slavkov 16.30, Collegium magistrorum

Mikulov a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno
9. 1. Mše sv. penzion 8.00
9. 1. Kurz Alfa – zahájení, Dům Svaté Rodiny, Slavkov 19.00
11. 1. Tříkrálová sbírka, požehnání v kostele, Slavkov 9.00
12. 1. Vánoční pásmo dětí KMŠ, Slavkov po ranní mši sv.
12. 1. Iráčtí křesťané z Ninivské pláně, fotky a povídání manželů Šaň-

kových z cesty do Iráku a Kurdistánu, farní sál 16.00
18. 1. Ples děkanství, sál Bonaparte, Slavkov 19.00
22. 1. Ekumenická bohoslužba, modlitebna Církve čsl. husitské 18.00

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře v Zahradní ulici:
Štědrý den 24. 12. 14.00–15.30
Narození Páně 25.12. 10.00–11.00 14.00–15.30
Sv. Štěpán 26.12. 10.00–11.00 14.00–15.30
Sv. Silvestr 31.12.  14.00–15.30

Další informace o programu farnosti najdete na www.farnost-
slavkov.cz

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45h., nebo

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

Vánoční program římskokatolické farnosti
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vánoční koncert
Srdečně všechny zveme na vánoční kon-

cert do Husova sboru v Kobeřicích u Brna,
který se koná dne 26. prosince v 16 hodin.

Za NO CČSH I. Hušková, farářka

Blahopřání
Dne 20. ledna 2020 se dožívá krásného

životního jubilea paní

JARMILA ČERVINKOVÁ
z Hodějic

Hodně zdraví a životního elánu jí přeje manžel s rodinou
a rovněž tak manželé Záleských a Sladkých i s babičkou.

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

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají.
Dne 17. prosince 2019 uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS ROZSYPAL
S láskou vzpomíná manželka Marie, sestřenice Raduš a Jarek a Petr

Rozsypalovi s rodinami, Laďa a Lida Spáčilovi, Pavel Kovář s rodinou.

Vzpomínka

Dne 7. prosince 2019 uplynulo 20 let, kdy nás opustil náš tatínek, pan

FRANTIŠEK OPLUŠTIL

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Milada a Jana s rodinami.

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

Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme.
Dne 13. listopadu 2019 by oslavila 65. narozeniny moje manželka, paní

ALENA MARKOVÁ
a 24. prosince vzpomeneme smutné páté výročí, kdy nás navždy opustila.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Jaroslav a dobří přátelé.

Vzpomínka
Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví kolik bolesti a smutku v srdci zůstává.

Samota teď jde cestou bolu, jež vodí za Tebou k Tvému hrobu.
Dne 16. listopadu 2019 uběhly čtyři smutné roky, kdy nás navždy

opustila naše maminka, babička a teta, paní 

AUGUSTÝNA ANDRLOVÁ
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2019 jsme vzpomněli 15. výročí

úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana

JANA LOHNICKÉHO
a dne 25. ledna 2020 to bude již 5 let, kdy nás opustila

naše maminka a babička, paní 

JOSEFKA LOHNICKÁ
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají syn Jan a syn Miroslav s rodinou.

Přejeme obyvatelům Slavkova u Brna
a okolních obcí požehnaný advent,
Vánoce a vše dobré v novém roce.

Jménem rady starších
Iveta Hušková, farářka

Vzpomínka

V tomto roce by se dožil 95 let pan

LUBOMÍR NAVRÁTIL

S láskou na něj vzpomínají synové Petr a Luboš s rodinami.

Přehled vánočních bohoslužeb
Církve československé husitské
ve Slavkově u Brna
Slavkov u Brna penzion 19. 12. v 10.00 hodin
Slavkov u Brna v Husově sboru 24. 12. ve 22.00 hodin
Kobeřice u Brna v Husově sboru 25. 12. v 10.00 hodin
Nemochovice 25. 12. ve 12.00 hodin na obecním úřadě
Újezd u Brna 26. 12. v 9.00 hodin v evangelickém kostele –

ekumenická bohoslužba společně s CČE
Slavkov u Brna v Husově sboru 29. 12. v 8.30 hodin
Kobeřice u Brna v Husově sboru 29. 12. v 10.30 hodin
Slavkov u Brna v Husově sboru 5. 1. v 8.30 hodin
Kobeřice u Brna v Husově sboru 5. 1. v 10.30 hodin

I. Hušková

Vzpomínka

Dne 6. prosince 2019 uplynulo 25 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, manželka a babička, paní

JIŘINA KRISTÝNOVÁ

S láskou stále vzpomínají manžel a dcery Hana a Jiřina s rodinami.

Houslový
klíč zimy

Foto: R. Mráz

Koncert třpytivého jíní – vloček
noty si bílí všude
schovává čelo pod klobouček
snad zima bílá bude
Hudbě sice nerozumí
zná však sólo zimy –   
mráz jak forte zahrát umí
na nosy plné rýmy

Brigita Budíková

Šachisti mají za sebou
polovinu sezony

Podzimní část sezóny je za námi a slavkovské
„áčko“ se usídlilo v poklidných vodách polo-
viny tabulky krajského přeboru. Je to velký
úspěch, doma jsme totiž stoprocentní. Slavkov
zatím nebyl dobyt. K výhře ve třetím kole při-
dali šachisti i druhou výhru v kole pátém. Slav-
kováci mají tedy 6 bodů a přezimují na krásném
pátém místě. 

Pozadu nezůstávají ani borci z „béčka“. Tým
tvořený především z dětí DDM má za úkol
především nasbírat zkušenosti ze soutěžního
šachu a užít si královskou hru. Výsledky jistě
přijdou a do budoucna bude na čem stavět. Ta-
lenty rozhodně máme! Tým hraje okresní pře-
bor, kde je letos veliká konkurence. Město Vy-
škov do soutěže vysílá hned pět týmů. V prvním
týdnu nového roku nás dokonce čeká derby
s Bučovicemi. Držte nám palce a fanděte nám
dál! V případě zájmu o soutěžní i rekreační hru,
neváhejte mě prosím kontaktovat na email:
vit.vykoukal@gmail.com. Vít Vykoukal
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KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Povedu kvalitně a za příznivou cenu
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo

mzdové účetnictví, včetně  vyřízení na
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

Ú Č E T N I C T V Í

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz

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

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

Dne 30. prosince 2019 uplyne 16 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka

Dne 27. prosince 2019 uplyne smutný rok, co nás opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

MARIE HOŠKOVÁ
rozená Přibylová

S láskou vzpomíná manžel, dcery a synové s rodinami a maminka.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 29. prosince 2019 vzpomeneme 12. výročí úmrtí paní

MARIE HAMANOVÉ

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije – neumírá…

Dne 22. prosince 2019 uplyne rok, kdy nás náhle opustila
naše sestra a teta, paní 

IRENA PASEKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Vzpomínají bratr Jaromír, sestra Alena a Věra s rodinami.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučit, těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí, navždy Tě v srdci budeme mít.
Dne 22. prosince 2019 vzpomeneme smutné 10. výročí,

kdy nás opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan

VLADIMÍR ŠMERDA
S láskou vzpomínají syn Vladimír a dcery Jana a Dagmar s rodinami.

Vzpomínka
Dne 21. prosince 2019 uplynou 4 smutné roky, kdy nás opustila

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní 

Z D E Ň K A  F O J T OVÁ

a dne 22. ledna 2020 by se dožila 95 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Co osud vzal, to nevrátí, i když nám srdce krvácí.

Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 20. prosince 2019 uplyne pátý rok, kdy nás opustila
manželka, maminka a babička, paní 

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

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2019 uplynulo 10 smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

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

a dcera Jana s rodinou.

DŘEVO-servis Slavkov
• drobné truhlářské práce…
• montáž, servis a oprava nábytku
• žaluzie, rolety, sítě + údržba oken
• drobné opravy v domácnosti

Info:

www.zaluzie-slavkov.cz

Vánoční koncerty
Historicko-vlastivědný spolek Žarošice si

Vás dovoluje pozvat na Vánoční koncert vo-
kálně-instrumentálního souboru Collegium
musicale bonum s dirigentem Karolem Frydry-
chem. Koncert se uskuteční v neděli 29. pro-
since od 17 hodin v Muzeu obce Žarošice.

•
Další vánoční koncert se uskuteční v neděli

5. ledna od 15 hodin v Dlouhém sále zámku
v Bučovicích. Účinkuje vokálně-instrumen-
tální soubor Collegium musicale bonum s di-
rigentem Karolem Frydrychem a sólisty B. Je-
línkovou, K. Jirákovou a Z. Zámečníkovou.

red.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Ing. Dušan Vrbka (1947) 21. 11.
Rostislav Dvořák (1966) 26. 11.
Libuše Hrabovská (1933) 1. 12.
Jiří Haška (1963) 4. 12.
Milan Mendl (1940) 11. 12.
Jiří Koutník (1946) 11. 12.

Vzpomínka

Dne 1. ledna 2020 vzpomeneme nedožité 90. narozeniny
pana

STANISLAVA MATUŠTÍKA
rozená Kociánová

S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 5. ledna 2020 uplyne 10 let, co nás navždy opustila paní

VERONIKA ZABLOUDILOVÁ

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel, děti Klárka a Kubík a rodina.

Vzpomínka

Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas, měl jsi rád život i nás.

Dne 1. ledna 2020 uplyne rok, co nás opustil pan

JAN LOKAJ

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 3. ledna 2020 vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.

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

Dne 8. ledna 2020 uplyne devět let, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel s dětmi a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 17. ledna 2020 vzpomeneme tři roky, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

FRANTIŠKA MLČŮCHOVÁ

S láskou vzpomíná syn Milan

Vzpomínka
Tak moc by ses chtěl projít lesem, loukou plnou květů a polem zlatých klasů.

Ale jsi jen vánkem, který hladí a fouká do našich vlasů.

Dne 10. ledna 2020 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí pana

Mgr. JANA NOVÁKA

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 31. prosince 2019 uplyne 15 let, kdy nás ve věku 75 roků
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

OLDŘICH HOŘAVA
Letos v srpnu by oslavil svoje 90. narozeniny.

Vzpomíná manželka Zdeňka a syn Jiří s rodinou.

INZERCE

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.
NUTNĚ HLEDÁME ke koupi byt 2+1/3+1,
co nejblíže Brnu. Děkujeme za nabídky. Tel.
732 834 651.
NA SLAVKOVSKU koupím dům se zahra-
dou. Tel. 605 997 025.
MLADÍ manželé s dítětem hledají dlouhodobý
pronájem ve Slavkově u Brna. Dispozice nej-
méně 3+1. Stěhování začátkem r. 2020. Bez
RK. Tel. 605 338 214 nebo 774 834 902.

Bylo – nebylo...
to jsou známá slova spojená se začátkem

každé pohádky. A „Hrátky s čertem“ Jana
Drdy rozhodně patří mezi perly české pohád-
kové tvorby.

V podání herců Divadelního spolku Slavkov
u Brna se v sobotu 16. listopadu rozeznělo
sálem SC Bonaparte blekotání čertů, hromo-
vání loupežníka,výřečnost Lucia i Káči, mod-
lení poustevníka,líbezné hlásky princezny i an-
dělů a konečně rázný a dobrosrdečný hlas
vysloužilého vojáka Martina Kabáta. Při obno-
vené premiéře „Hrátek“se diváci všech věko-
vých kategorií skvěle bavili. 

Publikum sobotního představení tvořené
převážně dospěláky reagovalo na humor a bon-
moty.Dětští diváci nedělního představení zase
vnímali veškerý pohyb,světla, hudbu,kostýmy
i pohádkové prostředí vytvořené kulisami.A že
se představení vyvedlo bylo patrné z dlouho-
trvajícího potlesku diváků. Bylo zároveň
i milým dárkem dětem v předvánoční době.

Poselství českých pohádek přináší dobro,
spravedlivé potrestání zla, milý a laskavý
humor vycházející z české mentality. A proto
je tolik důležité v dnešní smršti akčních
a mnohdy hrubých pořadů často předkláda-
ných dětem v televizi.

Blíží se konec roku, chtěli bychom všem
našim příznivcům popřát krásné Vánoce a v
roce 2020 hodně zdraví, lásky a dobrých kul-
turních zážitků.

Za Divadelní spolek Elena Knotková 

Hrátky s čertem • Foto: archiv DS
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sedm bílých lístečků. To byly naše body na celý
den. Po celou dobu výletu se totiž hrála hra, kdy
člověk nesmí říkat zakázaná slova, mezi nimiž
bylo: ANO, NE, JO, KDY, KDE a PROČ. Ja-
kmile byl někdo nachytán, že jedno z nich řekl,
musel odevzdat lísteček. Ono se nezdá, ale není
to zrovna jednoduchý úkol (během prvních pár
minut jsem o lísteček přišla). 

Jakmile jsme vystoupili v Křtinách, vyhledali
jsme zelenou turistickou značku, které jsme se
drželi po celý zbytek dne. Byl den výročí Sa-
metové revoluce, takže se hry, kterými byla
obohacena cesta lesem, týkaly tohoto tématu.
Děti si tedy vyzkoušely na vlastní kůži, jaké to
bylo žít v té době. Po cestě jsme procházeli Ru-
dickým propadáním, kde jsme si udělali pře-
stávku. Chlapci odhodili batohy a zmizeli spo-
lečně s vedoucím v jeskyních. Ti z nás, co si
rozbalili svačiny a vyhřívali se na sluníčku,
mohli slyšet nadšené hlasy a výkřiky z jeskyní.
Nakonec se šla většina dovnitř podívat alespoň
na toho netopýra, kterého tam chlapci objevili.

Po takovém zážitku jsme pokračovali v cestě
do Jedovnic, odkud jsme se vrátili zpátky do
Brna. Náš výlet jsme ukončili na nádraží ve Slav-
kově oddílovým pokřikem. Anna Ošmerová

Adventní výprava do Brna 
Ani velká vlaková výluka brněnského hlav-

ního nádraží neodradila benjamínky 1. oddílu
slavkovských skautů od vánoční výpravy do
Brna. A tak o prvním adventním víkendu vyra-
zili kluci se svými vedoucími vlakem do Brna,
svezli se šalinou do centra a užili si vánoční
atmosféru. 

V rámci návštěvy brněnské metropole jsme
navštívili Mincmistrovský sklep pod novou
radnicí, tradiční vánoční trhy na Dominikán-
ském náměstí s krásným dřevěným velkým bet-
lémem a zhlédli loutkovou pohádku „O kůzlát-
kách“ v jurtě na Moravském náměstí. Potom
jsme si prohlédli brněnského draka a také Brno
z vyhlídky nad Zelným trhem. Začalo se stmí-
vat a s pohledem na osvětlenou radniční věž
a svátečně osvětlený „Zelňák“ jsme se pomalu
vydali na cestu zpět do Slavkova. Samozřejmě
jsme zvládli i sváču v podobě oblíbeného párku
v rohlíku. 

Ve Slavkově jsme pak benjamínky plné
dojmů z výletu předali zpět do náručí jejich ro-
dičů a měli radost z vydařené akce. 

Za 1. oddíl Zdenka 

Milí čtenáři, nechce se mi věřit, ale je tomu
tak, co jsem vás před půl rokem seznámila
s kursem malování. Teď bych vám ráda před-
stavila i kurs patchworku pod vedením lektorky
Jitky Chumchalové z Rousínova. Setkání při
šití patchworkových dek má již své stálé osa-
zenstvo, které můžete vidět na přiložených fo-
tografiích při pilné práci na svých výrobcích.  

Hned další den se uskutečnil velmi oblíbený
kurs malování, účastníku bylo více než na

kursu patchworku jak je vidět na skupinové fo-
tografii. Každý „umělec“ odcházel velmi spo-
kojený se svým výtvorem. Oba kursy budou
probíhat i v příštím roce, a to opět v prostorách
restaurace Austerlitz, Na golfovém hřišti 1510
ve Slavkově u Brna.  

Všem současným a budoucím účastníkum
přejeme spokojené svátky vánoční a PF 2020.

Malování: www.atelier-zebra.eu; patchwork:
tel. 777 10 03 89. Olga Resová

Kurzy malování a patchworku

Betlémské světlo 2019
Mezi dobré skautské tradice patří

Betlémské světlo. Letos ho budeme
rozdávat v pondělí 23. prosince
v Infocentru pod zámkem od 9 do 19 hodin.
Tuto příležitost zpestří všem příchozím drobné
občerstvení pro zahřátí a sladkou předvánoční
náladu, které nabídnou usměvaví skauti. 

Je vhodné si donést vlastní lucerničku k od-
pálení světla, které, i když to zní jako fráze, je
poselstvím míru mezi všemi námi. Můžete si
s ním rozzářit svůj domov nebo ho i poslat dál
svým známým. Za 2. oddíl zve Mário

Výlet za netopýrem
V neděli 17. listopadu se druhý oddíl našeho

střediska rozhodl vyjet na výlet do Moravského
krasu. Sešli jsme se v 6.55 h. na vlakovém ná-
draží ve Slavkově a pár minut po sedmé jsme
nastoupili do vlaku s cílovou stanicí v Brně.
Vzhledem k tomu, že bylo brzo ráno a ještě
k tomu neděle, mnoho z nás nemělo ve vlaku
daleko k tomu, aby usnulo. V Židenicích jsme
přestoupili na autobus, který nás odvezl do
Křtin, kde naplánovaná trasa začínala. 

Během čekání na autobus jsme každý dostali

Po dvou letech si Denis Štěrba opět nasadil
závodní plavky a postavil se proti nejlepším
amatérským závodníkům ve své váhové kate-
gorii.

První závody v podzimní sezóně, na které se
Denis intenzivně připravoval po dobu 6 měsíců
se konaly ve Finském městě Lahti, kde vybo-
joval třetí místo.

Další příležitostí k umístění se na vyšší pří-
čce pro něj byly závody ve Španělském Mad-
ridu, na kterých byl Denis o poznání lépe při-
praven, a tím si zajistil zlatou medaily. To mu

zároveň umožnilo vstoupit mezi profesinální
kulturisty na světě ve federaci IFBB ElitePro.

Soutěžní sezónu 2019 Denis zakončil
v Praze, kde ještě startoval jako amatérský zá-
vodník na mezinárodním závodu Diamond
Cupu Prague. Tyto závody byly pro něj důle-
žité tím,že startoval před českým publikem.
Proto chtěl přijít se svojí životní formou, což
se mu podařilo, ale bohužel to na první místo
nestačilo. Odvezl si tak domů stříbrnou me-
daily a mnoho zkušeností do další závodní se-
zóny. Hodinářství/Zlatnictví Štěrba

Slavkovský hodinář-zlatník si vybojoval
místo mezi profesionálními kulturisty

Benjamínci v Brně • Foto: archiv Junáka

Denis Štěrba • Foto: archiv DŠ

Denis Štěrba • Foto: archiv DŠ

Účastníci kurzu • Foto: 2x O. Resová

Denis Štěrba (uprostřed) • Foto: archiv DŠ
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Zahrádkářské okénko

Zdravím vás, přátelé řídítek a jedné stopy. Na
motorkářské besedě jsme bilancovali letošní se-
zónu. Celkem jsme připravili sedmnáct akcí
spojených s aktivním motocyklovým jezděním.
V oblasti bezpečnosti silničního provozu jsme
organizovali teoretické školení i školu smyků
pro širokou veřejnost. Škoda, že jsme ze spor-
tovního kalendáře museli vypustit závody sil-
ničních motocyklů do vrchu. Letošní dopravní
situace kolem Slavkova nedovolila uzavřít se-
rpentiny. Tak snad v příští sezóně všechno do-
ženeme. 

Příští rok máme v plánu uskutečnit dva mo-
tocyklové závody, tři akce budou zaměřené na
bezpečnost a pro motocyklové cestovatele je na-
chystáno celkem čtrnáct výprav. Novou sezónu
zahájíme ve druhé polovině ledna školou
smyků.

Letos nás ještě čeká tradiční jízda Slavko-
vem. Sejdeme se na Štědrý den v 11 hodin na

Koláčkově náměstí. Vše potřebné je organi-
začně zajištěno. Přijďte si prohlédnout zapar -
kované motocykly, čtyřkolky i monstrózní
 tříkolky. Potěšíte se zvukem jednoválců i více-
válcových motorů. Kolona motocyklů se roz-
jede před polednem, tak ať ji nezmeškáte. 

S letošním rokem se rozloučíme v neděli 29. 12.
závodem na ploché dráze. Trať bude vytýčena na
horním hřišti stadionu. Registrace závodníků
začíná v 8 hodin. Souboje závodníků v rozjížď-
kách startují asi hodinu před polednem. Přijďte
závodníkům fandit, zejména domácím. Mezi
rozjížďkami se stihnete zahřát v baru U dvou
kapříků. Srdečně vás zveme k účasti na posled-
ních akcích v tomto roce, přidejte se k nám! 

Abych nezapomněl: dřív, než uložíte moto-
cykl na zimu, postarejte se, aby v nádrži nezů-
stalo palivo s biosložkou. V minulosti jsem psal
o samolepce „E5“. Vzpomínáte? Ano, označo-
vala přídavek 5% biosložky v palivu. V příštím

roce je v ČR povolen prodej benzínu „E10“,
vsaďte se, že paliva s přídavkem pěti procent
biosložky postupně zmizí z trhu. Biosložka, eta-
nol, se získává alkoholovým kvašením z rostlin
obsahujících větší množství škrobu (kukuřice,
brambory, obilí, cukrová třtina). Palivo E10 je
údajně ekologičtější, ale motorům vyrobeným
do roku 2005 nesvědčí. O škodlivosti etanolu
pro motory a celou palivovou soustavu vědí mo-
torkáři svoje. V bezpečí jsou jen motory splňu-
jící normu Euro 4 a vyšší. Natankujte prémiová
paliva řady „100“, která obsahují ethyl-tetrabu-
tyl-ether (ETBE), který se z ethanolu vyrábí, ale
nemá jeho nectnosti

Za Motoklub Austerlitz vám přeji Veselé Vá-
noce a šťastný nový rok 2020. 

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

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek  

Rady do zahrady – leden
Pranostika: Svatá Anežka ( 21. 1.) když la-

skavá, vypustí skřivana z rukáva.
Pokud by se tato pranostika vyplnila, zname-

nalo by to brzký příchod jara. Pro nás zahrád-
káře je to urychlené zajišťování semínek a sadby
na záhony a políčka.

Informace o bramborové sadbě pro jarní vý-
sadbu r. 2020

Pro brzkou výsadbu v roce 2020 nabízíme
bramborovou sadbu, kterou nám doporučuje
dodavatel z Vysočiny.

Anuschka – velmi raná odrůda, varný typ AB,
žlutá, vysoce jakostní salátová odrůda. Má výbor-
nou chuť. Má dlouhé období klidu, velmi dobře se
skladuje. Je doporučeno předklíčení. Odolná stru-
povitosti, virovým chorobám, háďátku bramboro-
vému, středně odolná plísni bramborové.

Monika – velmi raná odrůda, varný typ B, pro
nejranější termín sklizně. Hlízy jsou dlouze
oválné a vzhledné. Dužnina světle žlutá. Velmi
vysoký výnos. Odolnost proti virovým chorobám.

Rosara – velmi raná odrůda, varný typ BA.
Červená slupka, žlutá dužnina, vhodná k usklad-
nění. Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné
konzistence, slabě moučnaté. Díky pozdnímu
klíčení se dá uskladnit do dubna bez ztráty kon-
zumní kvality.

Adéla – raná odrůda, varný typ B k přípravě
jídel jako přílohy. Slupka je žlutá, dužnina
tmavě žlutá. Hlízy jsou krátce oválné středně
pevné konzistence, chutné, netmavnou. Vy-
šlechtěna v ČR, proto je velmi vhodná do na-
šich klimatických podmínek. Vysoký výnos hlíz
pod trsem. Vysoká odolnost virovým choro-
bám, plísni bramborové i háďátku.

Dali – raná odrůda, varný typ BA, hlízy větší,
chutné, vařené hlízy netmavnou, slupka i du-
žnina žlutá. Odolná strupovitosti, středně odolná
virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku
bramborovému, rakovině brambor rezistentní.

Marabel – raná odrůda, varný typ BA. Žlutá,
konzumní odrůda vhodná pro dlouhodobější
skladování. Mimořádně atraktivní odrůda
s velmi dobrou chutí. Hlízy jsou středně velké,
oválné s tmavě žlutou dužninou a žlutou hlad-
kou slupkou. Je velmi odolná proti napadení vi-
rovými chorobami.

Antonia – poloraná odrůda, varný typ
A. Žlutá, salátová odrůda s lahodnou chutí.
Hlízy jsou oválné s hladkou žlutou slupkou
a žlutou dužninou. Antonia má výrazné klidové
období. Doporučuje se před zahájením klíčení
probudit teplotním šokem. Odrůda je bezpro-
blémová na skladování. Odolná háďátku.

Ditta – poloraná odrůda, varný typ AB s vy-
nikající lahodnou chutí. Hlízy jsou středně
velké, dlouze oválné se žlutou dužninou. Je
velmi žádána pro svou máslovou chuť. Nená-
ročné pěstování. Středně odolná virovým cho-
robám a plísni bramborové.

Jak se rozhodovat při výběru odrůdy?
Základní varné typy brambor:
A: brambory pevné a lojovité, vhodné k pří-

pravě salátů a přímému konzumu uvařené.
B: brambory univerzální, středně pevné, pro

přípravu jídel všeho druhu, jako příloha.
C: brambory měkké a moučnaté, určené

především k přípravě bramborového těsta a kaší.
Pro přesnější klasifikaci se uvádějí i typy pře-

chodné, např. AB, BA, BC. První písmeno kla-
sifikuje ten varný typ, ke kterému má blíž.

Dle ranosti rozlišujeme brambory:
Velmi rané s dobou vegetace do 90 dní, pro

okamžitou spotřebu.
Rané (90–110 dní) vhodné k přímému kon-

zumu i k uskladnění.
Polorané (110–130 dní) vhodné k dlouhodo-

bému uskladnění.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvede-

ných odrůd, prosím vložte svoji objednávku
s udáním odrůdy, požadovaným počtem kilo-
gramů, adresou a číslem telefonu nebo e-mai-
lovou adresou pro zpětnou informaci o prodeji
do schránky v domě zahrádkářů ve Slavkově
u Brna, ul. Československé armády 252 do 15.
února 2020. Též můžete využít naši e-mailovou
adresu: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz.

Také sledujte naše webové stránky: www.za-
hradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde jsou další in-
formace o naší činnosti.

Bramborová sadba je v balení po 25 kilogra-
mech. Předpokládaná cena 15 Kč za 1 kilo-
gram. Rozvážení možné za příplatek.

Bohatou úrodu a příznivé počasí pro pěsto-
vání brambor přeje ZO ČZS Slavkov u Brna

Základní organizace ČZS Slavkov u Brna
děkuje za přízeň v roce 2019 a všem,

kteří nám přidělili body v EPP –
 vybavení moštárny I. etapa.

Do nového roku 2020 přejeme všem
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů

v zahrádkářské činnosti.

Adventní čas v Karolínce
Přišel nový měsíc a s ním doba adventní,

kterou jsme s dětmi zahájili v kostele. Byli
jsme vtaženi do příběhu matky Ježíše Panny
Marie, která nás má vést cestou trpělivosti,
víry, pokory a z toho pramenící radosti. A hned
ten den jsme měli příležitost udělat velkou ra-
dost naší návštěvě, která se na nás přijela po-
dívat z Říma a Vídně, školským sestrám naší
Paní. Po krátkém přivítání v angličtině jim děti
zazpívali typické české písně, aby sestry trochu
nahlédly do české kultury. Po jedné návštěvě
jsme se těšili na další. Na svatého Mikuláše.
Než mezi nás přišel, připomněli jsme si jednu
z legend, která vypráví o velkém zázraku, který
se skrze biskupa Mikuláše stal – o proměně ka-
menného srdce. Příběh, který je stále aktuální,
vykresluje život muže, který natolik toužil po
slávě, bohatství a moci, že nechal své srdce
zkamenět. Žil opuštěný od všech, až do doby,
kdy za ním přišel biskup Mikuláš s otevřenou
náručí a srdcem a pomohl mu změnit jeho
život. A tak jsme byli vyzváni i my, abychom
měnili svá srdce prostřednictvím dobrých
skutků, které se máme snažit zvlášť v adventní
době konat. 

Za KMŠ sestra Pavlína Kvaltinová 

Děti v kostele • Foto: archiv školy
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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

Společné vaření škol
Dne 14. listopadu se K. Nováková, A. No-

vosad, V. Novoměstská a T. Zdražil spolu s uči-
telem odborného výcviku J. Knapkem zúčast-
nili akce Společné vaření spřátelených škol
v SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví
v Bzenci. Prohlédli jsme si kuchyni a všechny
provozy. Atmosféra byla příjemná, vaření bylo
zábavné a poučné. Poznali jsme mnoho kama-
rádů z dalších tří škol a načerpali jsme spoustu
nápadů. Těšíme se na další společné akce.
Tímto chceme poděkovat za velikou podporu
vedení školy a kolektivu učitelů odborného
 výcviku.

žáci oboru kuchař-číšník, ISŠ

Dne 13. 11. 2019 organizovala Integrovaná
střední škola Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace společně se svým dlouholetým part-
nerem – likérkou Metelka a. s. a ve spolupráci
s Českou barmanskou asociací z. s. již 19. roč-
ník barmanské soutěže Metelka Austerlitz Cup
a současně 4. ročník soutěže v přípravě čaje
a čajových nápojů Teekane Czech Teatenders
– Austerlitz Cup, obě soutěže pod záštitou hejt-
mana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka a starosty města Slavkov u Brna Bc.
Michala Boudného. 

Soutěžící barmanské soutěže měli za úkol
vytvořit hot drink, který servírovali v krásném
prostředí Austerlitz Golf Resort. Povinnou
složkou tohoto nápoje byla novinka z likérky
Metelka – likér Tea Spirit, kde se snoubí chuť
čaje, medu a brandy. Barmani museli dále po-
užít druhou alkoholickou složku z portfolia
Metelka a. s., nebo sirupy Teisseire. 

Teatendeři předvedli své znalosti v degus-
taci čaje a dovednosti v klasické přípravě čer-
ných čajů a přípravě volného nápoje s použi-
tím čaje. Prémiovou gastrořadu čajů poskytla
společnost Teekanne. K vyhotovení čaje sou-
těžící používali kvalitní vodu Aquila od Kar-
lovarských minerálních vod a. s.

Celý soutěžní den zahájila ředitelka Inte-
grované střední školy ve Slavkově u Brna
Mgr. Vladislava Kulhánková společně se
vzácnými hosty - představiteli města Slavkov
u Brna, zástupci OHK Vyškov a Hodonín,
NF Student, garantem soutěže barmanů
 Radkem Poláčkem a teatenderů Jiřím Bohá-
čem.

V soutěži předvedly svoje umění více než
tři desítky soutěžících, kteří se sjeli z celé
České republiky. Ty hodnotili odborní komi-
saři a v odpoledních hodinách byly vyhlášeny
výsledky. 

Metelka Austerlitz Cup 2019
Teekane Czech Teatenders – Austerlitz Cup 2019

Na stupni vítězů barmanů se umístili:
1. místo – V. Koziel, Albrechtova SŠ Český

Těšín
2. místo – B. Kociánová, SSŠG Svídnická Praha
3. místo – Z. Butorová, SŠPHZ Uh. Hradiště

V teatenderech bylo umístění následující:
1. místo – B. Vaněrková, AHOL Ostrava
2. místo – J. Večeřová, SOŠ a SOU Polička
3. místo – T. Holková, ISŠ Slavkov u Brna

Krásné poháry soutěžícím předali zástupci
partnerů za společnost Metelka a. s. – Milan
Metelka a garant soutěže Radek Poláček, za
společnost TEEKANNE garant soutěže Jiří
Boháč.

Celou soutěží provázel jako vždy skvělý Jiří
Boháč, který dokázal uvolnit atmosféru a sou-
těžící zbavit nervozity. Doufáme, že společně
se opět potkáme na jubilejním 20. ročníku této
soutěže. ISŠ

byl však mnohem zajímavější souboj junior-
ských barmanů, kde naši školu reprezentovali
bratři, kterým se na první soutěži dařilo. Olek-
sandr získal krásné třetí místo a Dmytro pátou
příčku. Mladí barmani měli za úkol vytvořit
standardizovaný koktejl Cuba Libre a ve druhé
fázi i vlastní fancy drink za použití rumu
značky Havana Club. Oba hoši se zúčastnili
také doprovodného programu o nejrychleji na-
míchaný český národní koktejl Beton z Beche-
rovky a toniku Schweppes. Klukům se podařilo
předběhnout i některé profesionální barmany.
Doufáme, že se z této akce stane nová tradice.

L. Svobodová, ISŠ

Flair v Abzacu
Dne 24. listopadu se konal první ročník brněn-

ského barmanského centra ABZAC Bartenders
Party, kde se sešli barmani a barmanky a všichni
milovníci zajímavých drinků z celé jižní Moravy.
Všichni hosté měli možnost podívat se na exhi-
biční představení juniorských a i profesionálních
flairových barmanů. Pro fesionální kategorie byla
doslova hvězdně  obsazena – V. Abraham získal
na nedávném mistrovství světa v Číně stříbrnou
medaili, K. Kleineidam, reprezentující rakouské
barvy, skončil v Číně čtvrtý a ukázal se také
dvojnásobný medailista z loňského světového
šampionátu M. Vogeltanz. Tato úspěšná trojice
si mezi sebou rozdělila hlavní příčky. Pro nás

Sametová revoluce
Ve dnech 20. a 25. listopadu navštívili žáci

prvních ročníků oboru hotelnictví Muzeum
Vyškovska, ve kterém zhlédli výstavu Same-
tová revoluce. Vystavené dobové materiály
a průvodní slovo Mgr. Horákové se staly hlav-
ním zdrojem informací, které žáci doplňovali
do svých pracovních listů. Na závěr si všichni
vyrobili na památku odznak s námětem sym-
bolizujícím 30 let svobody a demokracie v naší
republice. E. Zemánková, ISŠ 

Divadelní představení 
Dne 29. listopadu navštívili žáci naší školy Mahenovo divadlo v Brně, kde zhlédli představení

Saturnin. Vtipná hra provázená písněmi v úpravě Ondřeje Havelky a živou swingovou kapelou
Melody Gentlemen byla příjemným zpestřením výuky. Všichni přítomní si tímto představením
nadělili malý předvánoční dárek, kterým byl příjemný zážitek. E. Zemánková, ISŠ

Dny otevřených dveří
Ve dnech 29. a 30. listopadu proběhly v pro-

storách školy a na odloučeném pracovišti
v Rousínově tradiční dny otevřených dveří. Na
návštěvníky a zájemce o studium čekal atrak-
tivní program, který připravili učitelé společně
se svými žáky. Každý, kdo v tyto dny do školy
zavítal, viděl nejen prostory, kde probíhá
výuka a odborný výcvik, ale získal i důležité
informace k přijímacímu řízení, průběhu studia
a možnosti uplatnění na trhu práce. Všem, kteří
naši školu navštívili, děkujeme a těšíme se na
shledanou při dalších dnech otevřených dveří
v termínu 24. a 25. ledna 2020. Srdečně Vás
zveme k návštěvě. D. Hortová, ISŠ 

Dne 27. listopadu jsme se zúčastnili setkání
parlamentů Jihomoravského kraje. Setkání pro-
bíhalo v duchu získání nových zkušeností, vý-
měny názorů a poučení o tom, jak by měl
školní parlament fungovat. Za naši školu byly
vybrány tři studentky. V první části programu
probíhala prezentace a představení zástupců

krajského školního parlamentu. Následoval
workshop, při kterém jsme tvořili poster o tom,
jak by měl školní parlament vypadat. Na závěr
jsem přednášela před celým sálem o tom, jak
by měl parlament vypadat. Těšíme se na další
zasedání a věříme, že právě náš parlament bude
patřit mezi ty nejlepší. K. Kalendová, ISŠ

Setkání parlamentů Jihomoravského kraje

„Dne 4. prosince 2019 jsem se zúčastnila
soutěže Svačinka roku Rio Mare. Byl to nesku-
tečný zážitek, který bych ráda zažila znovu.
Trému jsem měla velkou, ovšem když jsem za-
čala vařit, nervozita zmizela a vše šlo jak po
másle. Pokrm (tuňákové tortilly) nejvíce chut-
nal pořadatelům soutěže, kteří mi za to, co
jsem předvedla, udělili Zvláštní cenu Rio
Mare. Moc mne to potěšilo a doufám, že tako-
vých úspěchů bude více.“ Takto nadšeně líčí

své zážitky Kamila Karafiátová, žákyně 2. roč-
níku hotelnictví a turismu. Pohledem člověka
o pár desítek let staršího musím říci, že soutěž
Rio Mare je velmi příjemná nejen pro soutě-
žící, ale i pro pedagogický doprovod. Celou
soutěží nás provázela Markéta Hrubešová a pa-
novala zde předvánoční atmosféra. Pokaždé
zde zahlédnu něco nového a inspirativního, co
mohu později uplatnit při vzdělávání našich
žáků. M. Svobodová, ISŠ

Po roce opět na soutěži Rio Mare
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Rok 2019 přinesl spousty změn i v naší aka-
demii. Koncem června proběhlo páskování žáků
na technické stupně, kde zkoušku všichni
zvládli a tak postoupí do vyšší skupiny. V čer-
venci proběhlo několik seminářů v ČR, ale i za-
hraničí jako je Florida-USA, ale také Bahamy,
kde má nyní Krav Maga Seal System oficiální
pobočku pod vedením Ericka McKinnley, který
složil zkoušky na 1 Dan pod dohledem zakla-
datele Krav Maga Seal Petra Hlaváče 7 Dan.
Dne 14. 12. 2019 proběhl Vánoční Bootcamp
Kids ve Slavkově u Brna. Bootcampu se zúčast-
nilo přes 120 žáků z oddílů Krav Maga Seal
Slavkov, Vyškov, Brno, Morkovice, Nezamys-
lice, Rajhrad a Ivanovice. Děti měly 7 různých
stanovišť, kde si vyzkoušely různé sebeobranné
techniky beze zbraní, ale i obranu proti noži,
pistoli, ochranu kamaráda, různé překážky, ale
hlavně tvořily úžasný team. Celkem osm in-

struktorů se postaralo o makačku, ale i zábavu.
Velké díky patří také rodičům, kteří vedou děti
touto cestou. Po absolvování semináře obdržel
každý žák mimo sladkosti a ovoce, také certifi-
kát a zápis do budopassu ke složení zkoušky na
8kyu bílý pás. Z důvodu velkého zájmu pořá-
dáme v lednu nábor i pro děti od 8 let. Nevá-
hejte, stáhněte si přihlášku z našich stránek
a přijďte k zápisu 6. 1. 2020 v 15.30 hod. 

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Austerlitz
– Sebeobrana: proběhne také dne 7. 1. 2020
v 17.45 h. Oddíl Krav Maga „A“ je určen pro
kluky i holky od 15–99 let. Základní kurz je
v trvání dvou měsíců a po složení zkoušky lze
pokračovat do vyšší navazující skupiny. První
kurz je určen pro úplné začátečníky a předchozí
zkušenosti nejsou opravdu nutné. Zásadou je,
aby se každý naučil adekvátně reagovat na ver-
bální i neverbální útok, obranu proti jednomu

Akademie Bojových Umění – co bylo, je a bude 2019/2020
i více útočníkům, se zbraní i beze zbraně. Ne-
záleží, kolik vážíte, měříte či máte, nebo nemáte
zkušenosti. Vše, co budete potřebovat, Vás na-
učíme. Nejdůležitější je chtít a začít! Tak jako
každý rok připravujeme pro všechny studenty
AKADEMIE různé semináře/workshopy jako
je například: sebeobrana pro ženy a dívky, po-
užití teleskopického obušku, kubotanu, stře-
lecký seminář, přepadení ve vozidle, přepadení
v letadle, zahraniční výlety spojené se seminá-
řem v Anglii, USA, Slovensko atd. dále Mezi-
národní BootCamp ve Slavkově, který je letos
určen i pro veřejnost a mnoho dalších seminářů.
Všem členům, rodičům a přátelům přejeme
klidné svátky vánoční a šťastný vstup do nového
roku, kde vás rádi přivítáme. Veškeré informace
včetně přihlášek naleznete na www.kravmaga-
seal.com. Budeme se těšit na nové zájemce.

instruktoři Akademie Bojových Umění

pod plnou kapacitou haly, ale kdo navštívil tak
by měl zhodnotit, zda se výstava povedla za-
jistit tak, aby se líbila široké veřejnosti. Za celý
víkend bylo k vidění 750 zvířat, které obdivo-
valo zhruba 600 lidí. Slavnostního předání po-
hárů se zůčastnil pan starosta Michal Boudný,
který měl možnost předat poháry i chovatelům
z naší organizace.

Opět je jeden rok za námi a nám nezbývá
než poděkovat za dlouholetou podporu Městu
Slavkov u Brna, firmě Liko-S a Juko Vážany
nad Litavou. Poděkování patří také paní ředi-
telce ZŠ Komenského za zajištění studentů
k zapisování u posouzení a dále děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli darem do tomboly
a všem co nám pomáhali a vytvořili krásnou
chovatelskou atmosféru.

Andrlová Vendula

Chovatelská výstava
Vážení čtenáři, chovatelé a návštěvníci, ve

dnech 8. a 9. listopadu jsme pořádali VIII.
Slavkovskou výstavu drobného zvířectva-krá-
líků, holubů, drůbeže obohacenou o expozici
morčat a exotů. Jako každý rok je tato výstava
obohacena o kluby chovatelů králíků. I letošní
rok pestrost výstavy zkrášlil králičí hop, který
byl velkým lákadlem pro malé návštěvníky,
kteří přišli z mateřských a základních škol na
exkurzi. Každoročně je tato návštěva zastou-
pena chovateli z celé republiky. Než samotná
výstava začne je s tím starostí, které zaberou
téměř celý rok. Musíme zajistit posuzovatele,
najít vhodný termín, aby se nenarušoval s jinou
velkou výstavou, zajistit poháry, garanty pro
zvířata, rozeslat přihlášky a čekat kolik bude
zvířat. Letošní rok byl přes plošné onemoc-
nění, napříč republikou, králíků a holubů mírně

Vánoční koupání
Již šestkrát jsme se o Štědrém dnu sešli na

koupališti a ve studené vodě rozproudili krev,
získali dobrou náladu a přivítali další odváž-
livce. Přijďte i letos. Po společné fotografii se
ponoříme do studené vody a zamáváme těm na
břehu, kteří si za námi zatím netroufli.

Budeme Vás čekat 24. 12. 2019 v 10.45 na
slavkovském koupališti, do vody se ponoříme
v 11 hodin. 

Těší se na Vás Slavkovští zimní plavci

Sportovní klub se zabývá jak výukou spor-
tovců připravujících se na vrcholné soutěže Mu-
aythai a K1, tak i výukou dětí a mládeže. Po
novém roce bude nově sportovní klub otevírat
i přípravnou školu kickboxu, zaměřenou na pří-
pravu pro zařazení do soutěžního „A“ teamu
a kondiční kickbox. Tyto tréninkové jednotky
povede instruktor Muaythai p. Zbyněk Marada. 

Veškeré informace o našem klubu, naleznete
na našich webu www.chbgym.cz, ale také i na
facebooku na stránce CHB GYM.

Hlavním cílem je oslovit nejen adepty pro pří-
pravu na vrcholné soutěže této královské bojové
disciplíny v postoji, ale zejména i všechny zá-
jemce o sport jako takový. Muaythai, je už po ti-
síciletí nejkomplexnějším bojovým sportem
v postoji. Tento bojový sport je naprosto feno-
menální přípravou nejen do sportovní arény, ale
i ve vašem osobním životě. Ve sportovním klubu
CHB GYM, vás naučíme nejen vysoké disci-
plíně, ale především i schopnosti zvládat lépe
krizové situace. A to jak na ulici, tak i v osobním
životě. Mentální trénink je legitimní součástí
každého tréninku v našem sportovním klubu.
Neméně důležitou programovou devízou Muay-
thai je především kardio-trénink, jakožto součást
každého tréninku. Tento trénink má vysoce po-
zitivní vliv jak na stimulaci tukové tkáně v or-
ganismu, tak i na likvidaci volných radikálů

Nový sportovní klub zve do svých řad
v těle. Vše funguje naprosto skvěle, díky zrych-
lenému metabolismu při vysokém výdeji ener-
gie. Finální pocit z dobře odvedeného tréninku
pak umocňuje vyplavený endorfin z těla. Díku
tomuto metabolickému procesu přestanete být
unavení, získáte zdravé sebevědomí a hlavně na-
jdete úplně novou životní cestu. Cestu spor-
tovce, cestu válečníka. Cestu, která vás udělá
lepšími, silnějšími a přirozeně šťastnějšími…

Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny
zájemce o tento bojový sport, aby vážili své
kroky do našeho sportovního klubu CHB GYM,
sídlícího na náměstí ve Slavkově u Brna.
Všichni zájemci o Muaythai a zejména o skvě-
lou partu sportovců, jste do našich řad co nejsr-
dečněji zváni. 

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval za
pomoc a vstřícnost, při hledání nových prostor
sportovního klubu CHB GYM p. starostovi
města Slavkova u Brna, včetně všem členům
městské rady. Protože za to, že dnes existujeme
a máme tu možnost zde ve Slavkově sportovat,
patří celému Městskému úřadu ve Slavkově, ob-
rovský dík!

Za celý CHB GYM děkujeme a přejeme
všem občanům města Slavkova u Brna a přile-
hlého okolí, co nejpříjemnější prožití vánočních
svátků a Šťastný nový rok 2020… 

B. Chudáček

Vážení sportovní přátelé, občané města Slav-
kova a přilehlého okolí. Rádi bychom vás infor-
movali o nově vzniklém sportovním klubu CHB
GYM – Muaythai, který sídlí přímo na náměstí
ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 126.

Sportovní klub je výhradně zaměřen na
výuku bojových sportovních disciplín K1 a Mu-
aythai. Hlavním trenérem sportovního klubu je
absolvent FTVS - UK v Praze, trenér I. třídy,
nositel I. Danu a mistr světa veteráns – kickbox,
p. Bohuslav Chudáček.

Tekutý kapřík 2019
Austerlitz Adventure vás zve na Tekutého ka-

příka, tedy přátelskou štědrodenní vyjížďku na
kolech v pohodovém tempu. Sraz bude v 9 hod.
za kostelem ve Slavkově. Letos máme opět za-
rezervovanou hospůdku na Jalováku. ln

Koncert Exitu
Skupina EXIT zahraje o vánočních svátcích

ve čtvrtek 26. prosince 2019 v restauraci Bo-
naparte ve Slavkově. Kapela zve všechny své
příznivce na toto vystoupení.

Exit • Foto: archiv 
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KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2020
Datum                                hod.    akce/místo konání pořadatel

5. 1.             16.30   Tříkrálový koncert, kostel Vzkříšení Páně, Slavkov
                                   Collegium magistrorum Mikulov a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno             město Slavkov
9. 1.               19.00   Kurz Alfa – zahájení, Dům Svaté Rodiny, Slavkov                                             ř.-k. farnost

11. 1.                 9.00   Tříkrálová sbírka, požehnání v kostele, Slavkov                                              ř.-k. farnost
11. 1.              19.30   Městský ples, SC Bonaparte město Slavkov
18. 1.              20.00   Ples slavkovského děkanství, SC Bonaparte Slavkovské děkanství
25. 1.               20.00   Ples ZŠ Tyršova, SC Bonaparte ZŠ Tyršova
26. 1.    16.00–18.00   Dětský karneval, SC Bonaparte ZS-A
29. 1.               17.00   Hudební večer žáků, sál ZUŠ F. France ZUŠ F. France
31. 1.              20.00   Ples ZŠ Komenského, SC Bonaparte ZŠ Komenského

Představenstvo společnosti na svém zase-
dání 26. 11. 2019 posoudilo všechny závazné
podmínky, jimiž je společnost vázána, a roz-
hodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplý-
vající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1.
2020 dochází ke zvýšení ceny u vodného
o 2,64 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 2,53 Kč/m3

(s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou
služeb ke zvýšení o 5,17 Kč/m3 (s 15% DPH).
Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít
přímý dopad na odběratele pouze první čtyři
měsíce roku 2020, protože poté vstoupí v plat-
nost novela zákona o DPH a od 1. 5. 2020 se
začne na vodné a stočné uplatňovat nová nižší
10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde od 1.
5. 2020 ke snížení cen. Při porovnání zjistíme,
že cena vodného a stočného uplatňovaná
v roce 2019 je 90,85 Kč (s DPH), cena od 1. 1.
2020 bude 96,02 Kč (s DPH) a nová cena
od 1. 5. 2020 bude 91,85 Kč (s DPH). Po sní-
žení DPH tak bude rozdíl v ceně vodného
a stočného pro konečného odběratele pouze

1 Kč/m3 (s DPH), tj. nárůst pouze 1,10 %. Od-
běratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den,
resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné
i stočné, zaplatí o cca 76 Kč za rok více.

Cena v Kč/m3 Bez DPH Od 1. 1. Od 1. 5.
vč. 15% DPH vč. 10% DPH

Vodné 44,02 50,62 48,42
Stočné 39,48 45,40 43,43
Celkem vodné a stočné 83,50 96,02 91,85

cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné
do veřejné kanalizace

Spotřeba k 31. 12. 2019 bude v souladu se
zákonem a odběratelskými smlouvami stano-
vena výpočtem z denních spotřeb fakturova-
ného období. Odběratel má také možnost stav
vodoměru k 31. 12. 2019 nahlásit. Z důvodů
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí
učinit nejpozději do 2. ledna 2020, a to vý-
hradně prostřednictvím webových stránek

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. a od 1. 5. 2020
www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí
a následné zpracování samoodečtu vodo-
měru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu
vodoměru“, je vyplnění správného a úplného
čísla OM (pozor! změna na kratší formát
čísla „xxxx-xxxx“) a názvu OM (odběrného
místa), které je uvedeno na smlouvě nebo fak-
tuře, a datum odečtu 31. 12. 2019. Odečty za-
dané bez uvedených údajů nebo k jinému dni
než 31. 12. 2019 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vy-

škově na ulici Brněnské bude omezena v ob-
dobí od 19. 12. do 30. 12. 2019 od 7 do 14
hodin. Dne 31. 12. 2019 bude zákaznické cen-
trum uzavřeno. Vážení zákazníci, děkujeme
Vám za dobré obchodní vztahy v roce letoš-
ním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se
na spolupráci v roce 2020.

Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

od doby, kdy jsem odešel z pracovní pozice
ředitele ZŠ Komenského, jsem po celou dobu
nijak výrazně nereagoval na stále nekončící
slovní útoky na moji osobu a na moje blízké.
Jelikož jsem si přečetl opět v posledním Zpra-
vodaji, že na škole se pod mým vedením vy-
skytovaly určité „nedořešené“ problémy, rád
bych to, a doufám, že naposledy, okomentoval.

Jsem si jist, že škola měla „našlápnuto“ na
to, aby se stala školou dobré praxe. To zna-
mená, že jsme se mohli stát vzorem pro ostatní
školy v regionu. Vždy jsem se řídil zásadou, že
správný vedoucí pracovník by měl hledat
u svých podřízených to, co umí, a toho pak vy-
užít k rozvoji jím řízené organizace. Vedoucí

pracovník, který hledá u svých lidí jen jejich
chyby, a to, co jim moc nejde, moc vlastního
sebevědomí nemá. Jde mu jen o to, aby si
upevnil své „mocenské“ postavení. A o to mi
opravdu nikdy nešlo. Nemám potřebu si na
chybách druhých dokazovat, jak jsem dobrý.
A opravdu se nebojím šikovných lidí, protože
se jimi necítím ohrožen. Moc dobře totiž vím,
že správný vedoucí pracovník se svými podří-
zenými nebojuje, ale spolupracuje. Nevadí mi
konstruktivní kritika. Ta totiž člověka může
posunout zase o kus dál. Vadí mi však podlost,
zákeřnost a manipulace s veřejností.

Znovu chci poděkovat všem, kdo při mně
stáli a navzdory všemu dál stojí, děkuji jim za

Vážení spoluobčané,
to, že i když se vyjadřovali, vždy to bylo se vší
slušností a bez napadání těch, kteří vystupovali
proti mně. Dále chci poděkovat všem obča-
nům, kteří měli tu odvahu a veřejně se za mě
postavili v petici. Asi jsem to měl udělat už
dávno. Chci je ujistit, že ve škole bylo vše
v pořádku, a to, co se „povídá“ a co se psalo
ve Zpravodaji, bylo buď naprosto lživé, nebo
to bylo účelově zkresleno. Sděluji Vám, že
jsem se rozhodl bránit.  Za lži a pomluvy padla
již první obvinění.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků,
šťastný vstup do nového roku 2020 a co nej-
méně černých duší kolem sebe.

Vladimír Soukop 



Dne 28. lisltopadu k nám do ISŠ Slavkov u
Brna přiletěla návštěva z dalekého Nižnijho
Novgorodu. Hned druhý den probíhal program
u nás ve škole, ráno ve školní jídelně formou
prezentací jak ruských, tak českých žáků. Pre-
zentace měly úspěch.  Následovala prohlídka
města, zámku a jiných krásných míst. Na toto
téma pak žáci vytvořili plakáty, které si můžete
prohlédnout v prostorách naší školy. V sobotu
se konala bitva u Slavkova a i ta se moc líbila.
V neděli proběhl program ve vánočním Brně.
V pondělí jsme navštívili čajovnu Sonnentor
a sklárnu v Kyjově. Úterý probíhalo ve škol-

ních kuchyňkách a vařili jsme společně české
jídlo, které všem moc chutnalo. Děkujeme za
možnost výjezdu do Ruska a těšíme se na další
výměnné pobyty. K. Kalendová, ISŠ

Nižnij Novgorod opět u nás!

Návštěva z N. Novgorodu • Foto: archiv školy
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Zajímá Vás, jak probíhá recyklace  

Navštivte www.jaktridit.cz  



45 Kč

49 Kč

Perníkové
 cappuccino

Chai Latté
vanilka

Chai Latté

VÁNOCE PROVONĚNÉ
PERNÍKEM A SKOŘICÍ 

V CAFE2GO

V SC BONAPARTE VCHOD Z NÁMĚSTÍ

Ráno od 07:00 do 10:00
jen za 29 Kč


