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Vážení Slavkováci a čtenáři 
našeho zpravodaje, přátelé. 
Konec roku se nenávratně 
blíží a slovy klasika: „rok 2022 
je mrtev, ať žije rok 2023!“. 
Pokud mohu hodnotit za po-
zici starosty města, tak to byl 
jeden z nejnáročnějších roků 
za osm let ve funkci. Dozníva-

jící covid, speciální vojenská operace na Ukrajině, 
jak tomu v Kremlu říkají, byť je to prachsprostá 
válka, inflace, růst cen energií, potravin, služeb 
a materiálu. Takovou porci by nezvládli Verne či 
Bradbury napsat do svých románů. Nikdo neví, 
co nás čeká po Silvestru, ale věřím, že hůře už být 
nemůže. Pevně v to doufám!

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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strana 8

Foto: Jiří Sláma



Slavkov rozsvítil vánoční strom za zpěvu dětských koled
Po dvou letech se k vánočnímu stro-

mu na Palackého náměstí vrátila slav-
nostní  atmosféra  a  dětský  zpěv.  At-
mosféru  slavnostního  odpoledne  tam 
umocnilo vystoupení dětí ze Základní 
umělecké školy Františka France. Prv-
ní  adventní  neděli  oslavily  v  centru 
města stovky lidí, kteří měli další pří-
ležitost k setkání.

Vánoční koncert se smyslem
V každodenním  shonu  člověk  často  nevidí,  co 

dává  v  životě  smysl.  Hlavně  splnit  úkoly,  poža-
davky,  termíny.  Když  se  pak  může  na  několik 
vzácných chvil zastavit a sdílet radost, vše se spojí 
v to, co si všichni přejeme. Štěstí. Vánoční koncert 
v sále Základní umělecké školy F. France byl jed-
ním z takových kouzelných momentů. Připomněl 
totiž, že svět  je stále v pořádku. Dvouleté pauze, 
kdy se učitelé se svými žáky setkávali přes obra-
zovku monitoru, navzdory.

Zaplněný  baletní  sál  se  2.  prosince  proměnil 
v  krásné  místo  korunované  srdečnou  výzdobou 
výtvarného oboru. Učitelka zpěvu Kateřina Jiráko-
vá opět připomněla, kdo drží ve Slavkově moderá-
torské žezlo. Rozmanitý hudební i baletní program 
mohl po zazvonění zvonečku začít. Svátečně oble-
čení malí i větší interpreti vystupovali bez viditel-
né trémy. Bylo zjevné, že skladby, které často hráli 
a zpívali zpaměti, jim dělají velkou radost. Klavír-
ní a houslové vystoupení byla mnohdy srovnatelná 

s hudbou velkých scén. Souborové skladby 
nenechaly nikoho na pochybách, o tom, že 
se hudební život ve Slavkově v příštích de-
setiletích nezastaví. 
V  téměř  dvouhodinovém  koncertu  za-

znělo  dvaadvacet  skladeb  –  od  dětských 
melodií, přes hudební hity, vánoční koledy 
i nesmrtelné mistry klasické hudby. U kon-
certů  základních  uměleckých  škol  jsme 
často  zvyklí  na  „gradaci“  programu,  kdy 
na začátku vystupují nováčci, aby v závě-
ru excelovali hudební virtuosové. Vánoční 
koncert  však poukázal  na  to,  že  slavkov-
ské  děti  to mají  jinak.  Jejich  alma mater 
jim vytváří prostředí, kde můžou být samy 

sebou, a  tak z nich plyne to nejlepší. Díky tomu 
bylo každé vystoupení jedinečné a pro publikum 
atraktivní. 
Děkujeme paní ředitelce Janě Jelínkové a všem 

učitelům,  kteří  dokazují,  že  věnovat  se  rozvíjení 
toho  dobrého  v  našich  dětech má  smysl.  Přesně 
takový, jaký jsme viděli a hlavně slyšeli první pro-
sincový pátek.   Veronika Slámová

Foto: 3x Jiří Sláma

K. Dostálová, T. Pecháčková • Foto: 2x archiv ZUŠ M. Moudrá, M. Uma, Ž. Rožteková
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Konec  roku  se  nemá  zakončovat  negativy, 
byť  o  ně  zakopáváme  na  každém  kroku,  ale 
věcmi milými, pozitivními a náladu vzbuzující-
mi. Dokončili jsme historicky největší balík do-
pravních  investic. Při  slavnostním přestřihnutí 
pásky  si  přizvaní  hosté  nemohli  nevšimnout 
velké změny našeho města. Vím, někdy to skří-
pe, zabolí, ale jiná města jen tiše závidí, v jaké 
míře se napravují věci, na které nebylo několik 
desetiletí sáhnuto. Velká investice šla i do škol-
ství. ZŠ Komenského má novou střechu, chod-
níky a dokončující se plot. O drobnostech jako 
fasáda či komíny se ani nebudu bavit. 
V otázce základního školství nejen pro naše 

město,  ale  i  pro  spádové  obce  jsme  také  vý-
razně  dál.  Komise  architektů  vybrala  studii, 
která se již rozpracovává do stupně projektové 
dokumentace.  Veškeré  nezbytné  materiály  již 
na ministerstvo odešly a nyní budeme bedlivě 
sledovat vývoj státní podpory, která činí neza-
nedbatelných 85 %. Zbytek je na dofinancování 
našeho města, Němčan, Hodějic, Heršpic, Níž-
kovic, Kobeřic a Vážan. Sen o nové a nezbytně 
nutné škole nesníme jen my, ale jiná, podobně 

veliká města. Zatím jsme na trati velmi daleko, 
to samozřejmě víme. Věřím ale, a nejsem v tom 
sám, že kdo je připraven, ten je úspěšný! 
Tohle heslo se naplnilo i při posledním za-

sedání řídícího výboru ITI metropolitní oblasti 
Brno,  kterého  jsme  členem,  a  který  schválil 
částku 31 500 000 Kč na  přístavbu Mateřské 
školy Zvídálek na Koláčkově náměstí. Nyní je 
usnesení posláno operačnímu programu IROP, 
který  na  projekt  dá  definitivní  palec! A  proč 
jsme  uspěli?  Protože  jsme  výboru  předložili 
projekt  včetně  stavebního  povolení  na  rozdíl 
od sousedních měst, která nebyla zdaleka tak 
připravena. A  tak  je  to  se  vším. Roky práce, 
běhání a jednání se musí někde promítnout! Ze 
stejného zdroje hodláme také čerpat na cyklo-
stezku do Křenovic, jejíž projekt právě vzniká. 
Další  z  věcí  a  událostí,  které  se  v  této  ší-

lené době podařilo zrealizovat, byly kulturní 
akce. Drobné koncerty,  divadla,  výstavy,  ale 
především  velké  akce  –  Veteranfest,  Čoko-
fest,  festival  živých  soch,  „čtvrtý“  koncert 
Stinga, Glorchestra,  jarmarky, tolik očekáva-
né vzpomínkové akce k bitvě tří císařů a zpí-
vání  koled  u  vánočního  stromu. Mohl  bych 

pokračovat  dál,  ale  to  bych  nepsal  o  ničem 
jiném. Všechny  tyto akce  jsou dílem  jednot-
livců,  spolků a  skupin a byť všem patří dík, 
tak  mi  dovolte,  vážení  čtenáři,  vyzvednout 
jednu  z  nich  – Zámek Slavkov  – Austerlitz. 
Měl  jsem  tu  možnost  nejednou  nahlédnout 
pod pokličku příprav a realizace a je to oprav-
du cvrkot! Velké poděkování za vaši náročnou 
a ne vždy oceňovanou práci. 
V  této  překrásné  adventní  době  mě  do-

volte,  vážení  Slavkováci,  vám  poděkovat 
za  vaše  nervy  a  toleranci  při  letošním  sta-
vebním boomu, za vaši vděčnost za kulturní, 
sportovní  a  společenské  akce,  za  vaši  štěd-
rost a humanitu v prvních dnech ruské agre-
se  a  za  šíření  dobrého  jména  našeho města 
po  celém  světě.  Jak  kdysi  pravil  Napoleon 
„vojáci, až někomu řeknete, že jste bojovali 
u Slavkova, dostane  se vám odpověď – hle 
hrdina!“ A  vy,  až  někde  řeknete,  že  jste  ze 
Slavkova,  dostanete  odpověď  „…se máte!“ 
My  to  nevidíme,  ale  přesto  je  to  tak!  Pře-
ji  vám všem pevné  zdraví,  zvolnění,  hodně 
duševního klidu a především veselé Vánoce!

 Michal Boudný, starosta města

2022
(Dokončení ze strany 1)

Proč město zavádí svoz odpadu 
jednou za 14 dní?
Týdenní svoz popelnic již nebude od Nové-

ho roku samozřejmostí. Popeláři budu svážet 
popelnice  domácností  jednou  za  čtrnáct  dní. 
Jednou za týden budou zajíždět pouze do by-
tových domů, které mají přistavené kontejnery 
o objemu 1100 litrů. Město se k tomuto kroku 
rozhodlo  ze  dvou  důvodů:  udržení  motivo-
vanosti občanů třídit a hledání úspor ve stále 
dražším systému odpadového hospodářství.

Jak se bude svážet odpad v roce 2023
• 1. týden v lednu – extra svoz po Vánocích
• Nádoby 120 l a 240 l – každý sudý týden
•  Kontejnery u bytových domů – každý týden

Náklady  na  odpadové  hospodářství  velmi 
prudce  stoupají.  Nejde  pouze  o  nárůst  ceny 
za  svoz  odpadu  (v  příštím  roce  o  20%),  ale 
zejména postupné zvedání poplatku za ulože-
ní komunálního odpadu na skládce, který vy-
chází ze zákona o odpadech a který nutí obce 
ke  snižování  jeho  produkce.  Proto  je  velmi 
důležité  postavit  systém  odpadového  hospo-
dářství tak, aby maximálně motivoval občany 
k třídění. Svoz jednou týdně k motivovanosti 
lidí  nepřispívá,  což nám ukázala  i  data  ještě 
nekončícího  roku  a  namátkové  kontroly  při-
stavených popelnic.
Snížení  četnosti  svozu  neznamená,  že  se 

některé domácnosti musí obávat o  to, že  jim 
popelnice  nebude  stačit. Vždy  si můžou  po-
řídit další nebo větší nádobu. Svoz totiž není 
limitovaný počtem nádob. Navíc zachovává-
me týdenní svoz u bytových domů, kde mají 
přistaveny kontejnery o objemu 1100 l.
Poplatek 700 Kč / 350 Kč není pouze úhra-

dou za svoz komunálního odpadu, ale pokrý-
vá fungování celého systému – tedy likvidaci 
odpadu  a  skládkování,  fungování  sběrného 
dvora,  svoz  separovaného  a  nebezpečného 
odpadu.  V  příštím  roce  očekáváme  náklady 

cca 10,6 milionů, výběr poplatků od občanů 
přitom činí 4,4 milionů Kč a odměna od spo-
lečnosti EKO-KOM za třídění odpadů je pak 
kolem 1 mil. Kč. Město tedy za systém odpa-
dového hospodářství (bez svozu biologického 
odpadu) bude v příštím roce doplácet částkou 
téměř  5,2  milionu  korun.  Dalších  téměř  4,5 
milionů  stojí  udržení  svozu  a  kompostování 
biologického odpadu
Samozřejmě to není jediný krok, který měs-

to v oblasti odpadového hospodářství chystá. 
Ve spolupráci s DSO Ždánický les a Politaví 
připravujeme projekt na pořízení nádob na tří-
děný odpad do domácností,  systém „door  to 
door“.  Každá  domácnost  si  tak  bude  moci 
třídit  přímo doma  s  tím,  že vytříděný odpad 
budou  „popelářská  auta“  sbírat  přímo  před 
domem.  Sběrná místa  zůstanou  i  nadále  za-
chována.  Tento  projekt  představíme  spolu 
s dalšími obcemi v příštím roce. Vyhodnocu-
jeme také pilotní projekt na sběr gastroodpadu 
z 300 bytů na sídlišti Zlatá Hora.

Kdy a jak zaplatit poplatek za odpad?
Dospělá osoba s trvalým bydlištěm  
ve Slavkově u Brna 700 Kč
Dítě a mladistvý do 18 let 350 Kč
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví  
rekreační objekt a nemá trvalý pobyt 
ve Slavkově u Brna 700 Kč
Majitel bytu nebo rodinného domu,  
v němž nemá nikdo trvalý pobyt 700 Kč

Výjimky: 
•  Osoba, která se prokazatelně zdržuje 

po dobu 12 měsíců v příslušném kalendář-
ním roce mimo území ČR

•  Dítě narozené v daném roce
•  Zákonné výjimky 

Termín: od 1. února do 30. května
Platba: elektronicky portal.slavkov.cz  
nebo na pokladně Městského úřadu

Vývoz odpadu v době 
vánočních svátků
Pondělí 26. 12. až pátek 30. 12. 2022 bu-

dou probíhat vývozy odpadu dle pravidelné-
ho  svozového  plánu.  Sběrné dvory  budou 
24.,  26.  a  31.  12.  2022  pro  veřejnost  uza-
vřeny. Odpady bude možné na sběrné dvory 
odevzdat v následujících dnech. Sběrné dvo-
ry budou otevřeny 27., 28., 29. a 30. 12. 2022.

Kam s bio odpadem 
a vánočními stromky?
Velké kontejnery na BRO jsou přes zimu 

umístěny  na  konci  ulice  Tyršova,  obou 
konců ulice Slovanská, v sídlišti Nádražní, 
na konci ulice Slovákova a na ulici Špitál-
ská.  Od  9.  ledna  budou  technické  služby 
vždy v pondělí  a v pátek po městě  svážet 
odložené vánoční stromky umístěné u kon-
tejnerů sběrných míst s tříděným odpadem 
až do 13. února.

Otevírací doba na hřbitově
S  vánočními  svátky  upozorňujeme 

na úpravu otevírací doby městského hřbito-
va. V období od pátku 23. prosince do úterý 
27.  prosince  bude  prodloužena  provozní 
doba místního pohřebiště od 7.00 do 21.00 
hodin. V  ostatní  dny  platí  běžná  otevírací 
doba.  Mimo  vymezenou  dobu  je  hřbitov 
veřejnosti nepřístupný.

Silvestr na náměstí
Poslední  den  v  roce  opět  můžete  strávit 

na Palackého náměstí. Od 20 hodin zde po dvou 
letech  opět  odpálíme  ohňostroj  a  popřejeme 
si  vše  dobré  do  roku  2023.  S  přáteli,  sousedy 
a známými si můžete připít například svařeným 
vínem, které bude pro vás připraveno. K silves-
trovskému setkání vás srdečně zve vedení měs-
ta. Akce se koná za každého počasí. vs
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
2. zasedání ZM – 28. 11. 2022

1. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za III. čtvrtletí 2022 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za III. 
čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje uvolnění částky 3.500.000 Kč z Fon-
du vedlejší hospodářské činnosti k zajištění platební 
schopnosti VHČ.

4. ZM schvaluje změnu statutu Fondu dopravní infra-
struktury dle předloženého návrhu.

5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 
v předloženém znění

6. ZM schvaluje čerpání Fondu dopravní infrastruk-
tury ve výši 3.000.000 Kč na poštovní služby a ve výši 
8.300.000 Kč jako převod do Fondu rezerv a rozvoje.

7. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 64–67.
8. ZM rozhoduje o pořízení předložené změny územ-

ního plánu Slavkova u Brna. 
9. ZM ukládá odboru stavebního úřadu, územního 

plánování a životního prostředí prověřit, zda předlože-
ná změna může být pořízená zkráceným způsobem, aby 
tato změna územního plánu mohla být součástí Změny 
č. 5 územního plánu Slavkova u Brna.

10. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem pro poří-
zení této změny územního plánu Slavkova u Brna bude 
Ing. Marie Jedličková.

11. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem pro Změ-
nu č. 1 ÚP Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

12. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem pro Změ-
nu č. 4 ÚP Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

13. ZM bere na vědomí, že o Změně č. 5 ÚP Slavkova 
u Brna bude dne 28. 11. 2022 předložená na zastupitel-
stvu samostatná zpráva.

14. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem pro Změ-
nu č. 2 regulačního plánu Koláčková náměstí Slavkova 
u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

15. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem pro Změ-
nu č. 3 regulačního plánu Koláčková náměstí Slavkova 
u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

16. ZM na základě získaných stanovisek rozhoduje 
o pořízení Změny č. 5 Územního plánu Slavkova u Brna 
dle § 55a a násl. stavebního zákona zkráceným postupem.

17. ZM rozhoduje, že určeným zastupitelem během 
pořízení Změny č. 5 územního plánu Slavkova u Brna 
bude Ing. Marie Jedličková.

18. ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 
220/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 
m2 v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna za část pozemku parc. č. 218 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře cca 12 m2 v k. ú. Slavkov u Brna 
ve vlastnictví manželů Oldřicha Svobody a Blanky Svo-
bodové v podobě dle důvodové zprávy a příloh. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí (správní poplatek, 
geometrický plán) hradí žadatel. Vše za podmínky fi-
nancování odvodu DPH za část pozemku parc. č. 220/1 
v k. ú. Slavkov u Brna ze strany žadatele. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platného právního předpisu.

19. ZM volí členy kontrolního výboru: Ing. Hynek 
Charvat, Ing. Luděk Červinka, Ing. Michal Hlaváč, 
Mgr. Bc. Radomír Zemánek, Mgr. Vladislava Kulhánková.

20. ZM volí členy finančního výboru: Ing. Jindřich Ga-
lata, Mgr. Michal Hájek, Bc. Libor Eliáš, pan Jan Šícha, 
Ing. Jiří Matyáš, pan Jan Urbanec, Ing. Ivan Charvát.

21. ZM volí předsedou finančního výboru pana 
Ing. Ivana Charváta.

22. ZM volí předsedou kontrolního výboru pana 
Mgr. Přemysla Jeřábka.

23. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 
v předloženém znění.

24. ZM schvaluje dohodu o vytvoření společného škol-
ského obvodu s obcí Holubice pro školní rok 2023/2024.

3. schůze RM – 28. 11. 2022
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku parc. 
č. 1787/23 – orná půda o výměře 30 m2 a části pozemku 
parc. č. 1787/47, orná půda o výměře cca 5 m2, obo-
jí v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna za pozemek parc. č. 3696/17 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 33 m2 v k.ú. Slavkov 
u Brna ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše Bělehrádka, 
a Ing. et Ing. Dany Bělehrádkové, LL. M., s finančním 
doplatkem ze strany manželů Bělehrádkových v podobě 
dle důvodové zprávy a příloh. Náklady spojené s převo-
dem nemovitostí (správní poplatek, geometrický plán, 
znalecký posudek) hradí z poloviny město, z poloviny 
žadatelé. Vše za podmínky financování rozdílu ceny 
pozemků ze strany žadatelů. Daňové povinnosti budou 
splněny dle platného právního předpisu.

3. RM nedoporučuje ZM schválit výkup pozemku 
parc. č. 913, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
131 m2, jehož součástí je stavba – rodinný dům s čís-
lem popisným 800, ulice Kollárova v k.ú. Slavkov u Brna 
od paní paní Heleny Anderlové za kupní cenu ve výši 
7 000 000 Kč dle předloženého návrhu.

4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem budou části pozemků parc. č. 343/6, parc. č. 
343/16, parc. č. 343/15, vše ostatní plocha, jiná plocha 
o celkové výměře cca 5 500 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, 
se společností Bus Terminal a.s., sídlem Skopalíkova 
2385/45, 767 17 Kroměříž, IČ: 24675709, s ročním ná-
jemným v celkové výši 500.000 Kč a to na dobu určitou 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 za podmínky zapracování 
do smlouvy omezení týkající se budoucí výstavby svaz-
kové školy a současné výstavby ZZS JMK, vše dle příloh 
a důvodové zprávy.

5. RM bere předloženou informaci na vědomí (Vý-
sledek VZ – nákup myčky nádobí pro ZŠ Komenského)

6. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 
05/2019, která byla uzavřena se společností Bull Crystal 
s.r.o., se sídlem Černopolní 219/26, Brno, PSČ 613 00, 
IČ: 05510015, dohodou k datu 31. 12. 2022.

7. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor 
sloužících k podnikání v budově Palackého náměstí 123, 
Slavkov u Brna, o celkové výměře 128,74 m2. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno v celkové výši 
152.472 Kč /rok.

8. RM neschvaluje žádost paní Petry Kubátové a ne-
souhlasí se změnou nájemce bytu č. 7, Zlatá Hora 1230, 
Slavkov u Brna.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 7. 9. 2022 k bytu č. 2, Fügnerova 109, 
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Lubošem Boldym, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 3. 2023 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

10. RM schvaluje nové zveřejnění záměru pronájmu 
bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, o ve-
likosti 1+1.

11. RM bere na vědomí doplnění finančního vyhod-
nocení změny četnosti svozu komunálního odpadu 
ve městě Slavkov u Brna k usnesení č. 26/2.

12. RM schvaluje pracovní skupinu pro úpravu 
územního plánu pro volební období 2022–2026 v tom-
to složení: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Marek 
Štěpán, Ing. arch. David Kudla, Ing. arch. Pavel Šemora 
a Ing. arch. Vojtěch Mencl.

13. RM schvaluje Smlouvu o partnerské spolupráci 
se společností BC Logia service s.r.o., se sídlem Baarovo 
nábřeží 38, Brno-Maloměřice, IČ: 26248867, v předlo-
ženém znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenční 
smlouvy na realizaci audiovizuálního autorského díla 
v rámci akce Tenkrát ve Slavkově 1805 se společností VI-
SUALOVE s.r.o., Údolní 495/19, 602 00 Brno, IČ: 05867550 
ve výši odměny 197.926 Kč, v předloženém znění.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenč-
ní smlouvy na návrh audiovizuálního autorského díla 
v rámci akce Tenkrát ve Slavkově 1805 s Ing. arch. 

Michalem Oklešťkem, Pechova 38, 615 00 Brno, IČ: 
04226551 ve výši odměny 70.785 Kč, v předloženém 
znění.

16. RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání s pa-
nem Bedřichem Malečkem, v předloženém znění.

17. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytová-
ní služeb eIDAS se společností Software602 a.s. o., IČ: 
63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, 
v předloženém znění.

18. RM doporučuje ZM schválit dohodu o vytvoření 
společného školského obvodu s obcí Holubice pro školní 
rok 2023/2024.

19. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky dle výběrového řízení ze dne 23. listopadu 2022 
(Veřejná zakázka ZS-A).

20. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS 
č.17/2022 v předloženém znění.

21. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2023 
v předloženém znění.

22. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2022 
v předloženém znění.

23. RM bere na vědomí zápis č. 6/2022 z jedná-
ní Školské rady Základní školy Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 4/2022 z jed-
nání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace. 

24. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2022 
v předloženém znění.

25. RM souhlasí s podáním žádosti a následným za-
pojením Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace do Operačního programu Jan Amos 
Komenský, bez finanční spoluúčasti zřizovatele.

4. schůze RM – 6. 12. 2022
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021, kte-
ré pověřuje radu města schvalovat a provádět změny 
rozpočtu na rok 2022 formou rozpočtových opatření.

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

3. RM doporučuje ZM projednat návrh rozpočtu měs-
ta Slavkov u Brna pro rok 2023 v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Slav-
kov u Brna pro rok 2023 v podrobnosti závazných uka-
zatelů v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit uhrazení schodku 
rozpočtu města a splátky dlouhodobých půjčených pro-
středků na položce 8124, formou úhrady z Třídy 8 – Fi-
nancování položkou 8115 – Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech města Slavkov u Brna 
ve výši 36.916.700 Kč v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit usnesení ke zmocnění 
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny 
rozpočtu pro rok 2023 formou rozpočtových opatření: 
1. u závazného ukazatele – Třída 4 – Přijaté transfery 
a s tím související změny výdajových ukazatelů podle 
účelu přijatého transferu nebo specifikace přiřazeným 
specifickým účelovým znakem, 2. schvalovat změny roz-
počtu pro rok 2022 pokud se nemění velikost závazné-
ho ukazatele, 3. u závazného ukazatele rozpočtu – Třídy 
2 – Nedaňové příjmy – přijaté neinvestiční dary a Třídy 
3 – Kapitálové příjmy – přijaté dary na pořízení dlouho-
dobého majetku a s tím související změny výdajových 
ukazatelů, 4. schvalovat zapojení nevyčerpaných dotací, 
vratek dotací a příspěvků na základě finančního vypo-
řádání a s tím související změny rozpočtu, 5. schvalovat 
zapojení smluvních závazků – výdajů, které byly pro-
vedeny v předešlém roce, ale nebyly uhrazeny a s tím 
související změny rozpočtu.

7. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu VHČ 
na rok 2023 v předloženém znění.
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8. RM doporučuje ZM schválit čerpání z Fondu ve-
dlejší hospodářské činnosti na drobné investiční akce 
související s provozem kotelen a technická zhodnocení 
majetku do výše 200.000 Kč.

9. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpá-
ní Fondu vedlejší hospodářské činnosti města Slavkov 
u Brna na rok 2023 v předloženém znění.

10. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpání 
Fondu správy budov města Slavkov u Brna na rok 2023 
v předloženém znění.

11. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpá-
ní Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 
2023 v předloženém znění.

12. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpá-
ní Fondu dopravní infrastruktury města Slavkov u Brna 
na rok 2023 v předloženém znění.

13. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpoč-
tového provizoria města Slavkov u Brna pro rok 2023 
v předloženém znění.

14. RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled 
rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2024–2027.

15. RM doporučuje ZM vzít na vědomí přehled in-
vestičních akcí.

16. RM schvaluje Směrnici o finanční kontrole podle 
zákona č. 320/2001 Sb. v předloženém znění.

17. RM neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 
759/4 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o vý-
měře cca 13 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené 
žádosti a důvodové zprávy. 

18. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
a budoucích převodech infrastruktury na výstavbu ve-
řejné infrastruktury s panem Filipem Chlupem, dle před-
loženého návrhu.

19. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby na městských pozem-
cích, spočívající ve vybudování vodovodních přípojek, 
venkovních domovních vodovodů a přípojek splaškové 
kanalizace s panem Filipem Chlupem, panem Bohumi-
lem Pavéskou, panem Leošem Partykou, a Ing. Mirosla-
vem Molčíkem, na pozemcích parc. č. 3425/2, 3425/3 
a 3504 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna.

20. RM schvaluje Uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP budo-
vy polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324, se 
společností DENTAM, s.r.o., se sídlem Jetelová 541/14, 
Brno, PSČ 644 00, IČ: 29312019. Jedná se o prostory 
zubní ambulance, a to ordinace číslo 2.27 o výměře 
21,80 m2, ordinace číslo 2.29 m2 o výměře 22,20 m2, 
ostatní plocha zázemí o výměře 8,30 m2. Výše nájem-
ného je stanovena na částku 4.347 Kč/měsíc + zálohy 
na služby dle aktuálních sazeb. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mě-
síce.

21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci „Realizační dokumentace – Expozi-
ce Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“ 
s Ing. arch. Evou Macholánovou, Sudice 99, 675 73 
Sudice, IČ: 40465276, v předloženém znění.

22. RM bere na vědomí zápis č.6/2022 z jednání pra-
covní skupiny pro úpravu ÚP.

23. RM doporučuje ZM schválit navržený postup (za-
dání územní studie, výběr vhodné územní studie a ná-
sledné zpracování změny ÚP) pro pořizování Změny č. 
4 územního plánu Slavkova u Brna s prvky regulačního 
plánu dle § 44 a násl. stavebního zákona.

24. RM doporučuje ZM schválit rozšíření obsahu 
Změny č. 5 územního plánu Slavkova u Brna o podnět 
manželů Miluše a Radomíra Kovalových, ohledně po-
zemku parc. č. 2998 v k. ú. Slavkov u Brna. 

25. RM doporučuje ZM schválit na základě získaných 
stanovisek Krajského úřadu Jihomoravského kraje poří-
zení Změny č. 5 zkráceným postupem.

26. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 o zajištění 
nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107 s plat-
ností nového ceníku od 1. 1. 2023 se společností RE-
SPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 
49435612.

27. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě 
nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami ko-
munálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 

s platností nového ceníku od 1. 1. 2023 se společností 
RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 
49435612.

28. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu 
smlouvy na likvidaci odpadů – sběr potravinářských 
olejů a tuků se společností EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 
60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816.

29. RM doporučuje ZM schválit dotační program 
„Podpora veřejně prospěšných činností“, dotační pro-
gram „Podpora činností organizací pracujících s mlá-
deží“ a Individuální dotace na rok 2023 včetně jejich 
příloh v předloženém znění.

30. RM doporučuje ZM schválit podle § 84 odst. 2 
písm. v) zákona o obcích poskytnutí odměny fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za vý-
kon funkce člena výboru zastupitelstva města ve výši 
500 Kč za každou schůzi výboru, které se zúčastní, nej-
výše však 500 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2023.

31. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlou-
vě o výpůjčce uzavřené mezi městem Slavkov u Brna 
a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organiza-
cí, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 00373320, v předloženém znění. 

32. RM schvaluje ceník služeb ZS-A pro rok 2023.
33. RM bere na vědomí přehled akcí ZS-A pro rok 2023.
34. RM schvaluje Základní škole Komenského Slav-

kov u Brna, příspěvková organizace rozpočtovou změnu 
v předloženém znění.

35. RM schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.

5. schůze RM – 8. 12. 2022
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zpracovanou 

územní studii na lokalitu „10 – Východ“ na pozemcích 
parc. č. 2631/1, 2636/4, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 
4470, 4471, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480 
v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

2. RM zřizuje Komisi pro sport a volný čas a jmenuje 
její dále uvedené členy (v závorce uveden navrhovatel): 
Ing. Jindřich Galata (za KDU-ČSL), Renata Martínková 
(za PRO Slavkov u Brna), Mgr. Bc. Radomír Zemánek 
(za PRO Slavkov u Brna), Mgr. Petr Jeřábek (za STAN), 
Mgr. Přemysl Jeřábek (za Hnutí Nestraníci), Jan Šícha 
(za Hnutí Nestraníci), Adam Janek (za ODS), Ivan Durek 
(za ODS), Mgr. Renáta Macharová (za Moderní Město 
Moravy), Ing. Jakub Navrátil, Miroslav Hrazdil, Mgr. Bo-
huslav Fiala (za MěÚ).

3. RM jmenuje předsedy Komise pro sport a volný 
čas pana Mgr. Bc. Radomíra Zemánka (za PRO Slavkov 
u Brna).

4. RM jmenuje tajemníka Komise pro sport a volný 
čas pana Mgr. Bohuslava Fialu.

5. RM vydává jednací řád komisí v předloženém znění.
6. RM schvaluje upravený program 3. zasedání za-

stupitelstva města v předloženém znění.

6. schůze RM – 12. 12. 2022
1. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-

vy na pronájem bytu číslo 8 na ulici Fügnerova 109 
ve Slavkově u Brna, s paní Bohuslavou Urbanovou, 
kterým bude prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 
2024, při zachování stávajícího nájemného ve výši 150 
Kč/m2/měsíc.

2. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 1 na ulici Fügnerova 110 ve Slav-
kově u Brna, s panem Miroslavem Šimkem, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

3. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 2 na ulici Fügnerova 110 ve Slav-
kově u Brna, s paní Lucií Bednaříkovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

4. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 7 na ulici Bučovická 187 ve Slav-
kově u Brna, s paní Janou Štěrbovou, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

5. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-
vy na pronájem bytu číslo 7 na sídlišti Nádražní 1191 
ve Slavkově u Brna, s paní Marií Jílkovou, kterým bude 

prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

6. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-
vy na pronájem bytu číslo 5 na sídlišti Nádražní 1192, 
ve Slavkově u Brna, s paní Janou Střelcovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

7. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 2 na ulici Zlatá Hora 1227, ve Slav-
kově u Brna, s paní Hanou Marianou Hájkovou, kterým 
bude prodloužena nájemní smlouva do 30. 6. 2023, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

8. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 4 na ulici Zlatá Hora 1227, ve Slav-
kově u Brna, s paní Kateřinou Mesárožovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

9. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem služebního bytu číslo 6 na ulici Zlatá Hora 
1227, ve Slavkově u Brna, s panem Ladislavem Stehlí-
kem, kterým bude prodloužena nájemní smlouva do 31. 
12. 2024, při zachování stávajícího nájemného ve výši 
150 Kč/m2/měsíc.

10. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 12 na ulici Zlatá Hora 1228, ve 
Slavkově u Brna, s paní Lucií Klimkovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

11. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 8 na ulici Zlatá Hora 1229, ve 
Slavkově u Brna, s paní Evou Holubářovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

12. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 3 na ulici Zlatá Hora 1230, ve Slav-
kově u Brna, s paní Andreou Šťastnou, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 30. 6. 2023, při zachování 
stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

13. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 7 na ulici Zlatá Hora 1230, ve Slav-
kově u Brna, s paní Věrou Chumchálovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

14. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 8 na ulici Zlatá Hora 1230, ve 
Slavkově u Brna, s paní Ladislavou Dvořáčkovou, datum 
narození, kterým bude prodloužena nájemní smlouva 
do 31. 12. 2024, při zachování stávajícího nájemného 
ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

15. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 9 na ulici Zlatá Hora 1230, ve Slav-
kově u Brna, s panem Alfredem Hoyerem, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

16. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 2 na ulici Zlatá Hora 1237, ve Slav-
kově u Brna, s paní Světluší Richterovou, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zachování 
stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

17. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 4 na ulici Zlatá Hora 1237, ve 
Slavkově u Brna, s paní Jiřinou Krahulovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

18. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 3 na ulici Zlatá Hora 1357, ve Slav-
kově u Brna, s paní Renatou Žemlovou, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zachování 
stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

19. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu číslo 7 na ulici Zlatá Hora 1357, ve Slav-
kově u Brna, s panem Michalem Konečným, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

20. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 41/324, která byla uzavřena 
s paní Hanou Mazlovou, IČ: 46239456, dohodou k datu 
31. 12. 2022.

21. RM souhlasí s podnájmem v provozovně nájem-
ce Bc. Markéty Bednářové, se sídlem Němčany 64, PSČ 
684 01, IČ: 88502368, v budově polikliniky, Tyršova 
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č.p.324, Slavkov u Brna, pro podnájemce pana Ada-
ma Pitáka, se sídlem Slovanská 1071, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 14128144. 

22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č.02/2013/ uzavřené dne 
18. 11. 2013 se společností UNILES, a.s., se sídlem Jiří-
kovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01, IČO: 47307706, 
v předloženém znění.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 10/2021 uza-
vřené dne 17. 1. 2022 s ÚP České republiky, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991, 
v předloženém znění.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostor sloužících podnikání č. 01/2019 uzavře-
né dne 3. 1. 2019 s Ing. Sylvií Reichlovou, IČ: 86872877, 
v předloženém znění.

25. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 11/2019 
uzavřené dne 1. 11. 2019 s Ivanou Klučkovou, IČ: 
49411365, v předloženém znění.

26. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 10/2016 uza-
vřené dne 10. 10. 2016 s Ing. Miroslavem Šebelou, IČ: 
02902123, v předloženém znění.

27. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12. 12. 2005 
s Českou pojišťovnou, se sídlem Spálená 75/16, 113 00 
Praha, IČ: 45272956, v předloženém znění.

28. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 
z položky rozpočtu města „jiný poskytovatel“ v roce 2022 
v následující výši: 1. Diecézní charita Brno, Oblastní charita 
Hodonín, Wilsonova 7, Hodonín, IČ: 44990260, Charitní 
sociálně-právní poradna ve výši 41.236 Kč – dofinancování 

služby, 2. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, 
Wilsonova 7, Hodonín, IČ: 44990260, Centrum denních 
služeb ve výši 50.000 Kč – dofinancování služby, 3. Spon-
dea, Sýpka 25, Brno-Černá pole, IČ: 25346342, Krizová 
pomoc ve výši 5.000 Kč, 4. Spondea, Sýpka 25, Brno-Černá 
pole, IČ: 25346342, Intervenční centrum ve výši 5.000 Kč.

29. RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků 
z fondu investic ve výši 73.500 Kč na pořízení dlouho-
dobého nehmotného majetku (ZS-A).

30. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v předlo-
ženém znění (ZS-A).

31. RM bere na vědomí vyhlášení volného dne 
22. 12. 2022 pro žáky Základní školy Tyršova Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace.

32. RM jmenuje Ing. Adama Hozu, Ph. D. členem ko-
mise pro sport a volný čas.
 Úplné znění na www.slavkov.cz

Po telefonu poradí úřad 
s nemovitostmi
Po  každoročním  velkém  zájmu  poplat-

níků  otevře  i  v  lednu  2023  jihomoravský 
finanční úřad 25 telefonních linek, na kte-
rých  každý  všední  den  pomohou  správci 
občanům  vyplnit  daňové  přiznání  k  dani 
z  nemovitých  věcí.  Poplatníci  tak  nemusí 
se svými dotazy kolem správného vyplnění 
modrého daňového přiznání chodit na úřad, 
mohou vše zjistit a vyřešit po telefonu.
A  jaké  jsou výhody  telefonických kon-

zultací?
•  odborná konzultace
•  snížení chybovosti daňových přiznání
•  pohodlí při vyplňování přiznání
•  bez  nutnosti  vázat  se  na  úřední  hodiny 
úřadu a pracovišť

Kontakt pro okres Vyškov
ÚP ve Vyškově, Palánek 1, 682 01 Vyš-

kov, tel. 517 302 391, 517 302 382
Pracovníci  správce  daně  se  vám  budou 

ve  věci  daně  z  nemovitých  věcí  na  uvede-
ných telefonech věnovat každý pracovní den, 
vždy minimálně  v  době  Po,  St  8.00–16.30 
h.; Út,  Čt  8.00–14.30  h.;  Pá  8.00–13.30  h. 
ve dnech od 2. ledna do 3. února 2023.

Po dvou letech skončila ve Slavkově nejnáročnější 
dopravní stavba
Téměř  tři  kilometry  opravené  silnice, 

okružní  křižovatka,  nové  chodníky,  veřejné 
osvětlení. Parkovací stání, upravené křižovat-
ky, ale i nově vybudované přechody pro chod-
ce nebo kanalizační potrubí. Slavkov u Brna 
udělal slavnostní tečku za jednou z největších 
dopravních  staveb  novodobé  historie  města. 
Symbolickou  pásku  přestřihli  představitelé 
kraje,  města  a  dodavatele  stavby  ve  středu 
14. prosince. 
„Mám  obrovskou  radost,  že  tento  projekt 

dospěl ke zdárnému konci. Děkuji dotčeným 
Slavkovákům za  trpělivost. Věřím, že výsle-
dek  za  všechna  ta  omezení  stojí.  V  příštím 
roce nás už čeká  jen příjemná práce –  spolu 
se zahradníky se budeme věnovat ozelenění, 
které bude v duchu již vybudovaných částí,“ 
uvedl starosta Michal Boudný.
Připomněl, že akce výrazně proměnila širší 

centrum města  –  ulice  Špitálská,  Kollárova, 
Slovákova,  část  ČSA,  B.  Němcové,  Lidická 
a Bučovická. V těchto ulicích jsou nové chod-
níky, vznikly bezpečné přechody pro chodce, 
včetně dvou zcela nových (u Penny na Špitál-
ské a u benzinky v Bučovické). Novinkou je 
také  kruhová křižovatka  pod náměstím, mo-
derní veřejné osvětlení, parkovací stání, pře-
hledné křížení ulic i úprava inženýrských sítí. 
Rekonstrukce průtahu je společným projek-

tem  Jihomoravského  kraje  a  města  Slavkov 
u Brna. Dodavatelem stavby byla společnost 
IDS Olomouc. Práce začaly na jaře roku 2021 
a končí na konci roku 2022. Samotné realizaci 
předcházela  téměř  šestiletá  příprava.  Kom-
pletní oprava silnice III/0501 byla projektem 
vlastníka  komunikace  –  tedy  Jihomoravské-
ho  kraje.  Zbylé  stavby  (chodníky,  veřejné 
osvětlení,  parkovací  stání,  ozelenění)  pak 
šly  na  vrub města Slavkov  u Brna. Náklady 
na projekt byly 112 milionů korun, 36 milionů 
korun šlo z městské pokladny, 76 milionů hra-
dil majitel komunikace – Jihomoravský kraj. 
4  miliony  korun  pak  stály  projektové  práce 
a ozelenění.

Co všechno vzniklo?
•  Kompletní  oprava  tříkilometrové  silnice 
III/0501 včetně povrchu – Špitálská (křižo-
vatka u Penny), Kollárova, Slovákova, ulice 
ČSA,  B.  Němcové,  Lidická,  Bučovická  až 
po připojení na silnici I/50.

•  Kompletní  rekonstrukce  chodníků  po  celé 
délce silnice.

•  Nová kruhová křižovatka pod Palackého ná-
městím s přechody pro chodce.

•  LED veřejné osvětlení.
•  Odstavné plochy pro auta – ČSA, B. Něm-
cové, ulice Špitálská – téměř v celé délce se-

verní strany, část ulice Kollárova – západní 
strana,  Slovákova  –  několik  míst  po  obou 
stranách (zejména u ubytovny), ulice Bučo-
vická – po obou stranách v téměř celé délce 
(mimo zastávku a vjezdy).

•  Bezpečné přechody pro chodce a dva zcela 
nové (Špitálská u Penny a Bučovická u ben-
zinky).

•  Zpřehlednění křižovatek.  vs

Slavnostní přestřižení pásky • Foto: 2x archiv MÚ
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Rozpočet roku 2023: zvládneme zdražování energií 
a zahájíme stavbu školky
Zastupitelé schválili rozpočet na posledním 

zasedání tohoto roku, tedy v pondělí 19. 12.
Sestavování  návrhu  rozpočtu  na  rok  2023 

bylo zatíženo značnou mírou nejistoty. Jedná 
se zejména o délku trvání doznívající korona-
virové pandemie  a  její  vliv na vývoj  ekono-
miky, je nutné uvažovat i s vysokými cenami 
energií  a zatím stále  se zvyšující  inflací. Sa-
mozřejmě se v něm objevuje opatrný přístup 
ke  stanovení  daňových  příjmů  –  víme,  že 
válka na Ukrajině do  značné míry ovlivňuje 
státní rozpočet a hospodaření všech subjektů 
v republice. 
Rozpočet  je  navržený  jako  schodkový 

–  příjmy  ve  výši  214 mil. Kč,  výdaje  247,6 
mil.  Kč,  splátky  úvěrů  3,3  mil  Kč.  To  celé 
nám dává dohromady deficit ve výši 37 mil. 
Kč.  Tento  schodek  však  pokrýváme  rezerv-
ním fondem, tedy z naspořených peněz. I tak 
v  něm  pro  příští  rok  v  něm  zbyde  ještě  cca 
25–30 mil. Kč. Přesný výsledek hospodaření 
bude znám koncem ledna příštího roku.
Projekty nerušíme. Nyní investujeme hlav-

ně  do  přípravných  prací  (projekty,  stavební 
řízení atd). V příštím roce také chceme zahájit 
stavbu dlouho připravované mateřské školky. 
Budeme se soustředit hlavně na to, abychom 
mohli v dalších letech investiční projekty po-
stupně spouštět. Prioritou pro nás je příprava 
stavby svazkové školy. Nehodláme ale polevit 
ani  v  obnově  infrastruktury – posouváme  se 
dál  v  projektování  rekonstrukce  Koláčkova 
náměstí a revitalizace Sídliště Nádražní. 
Stejně jako všechny ostatní instituce, měs-

ta a veřejné organizace jsme museli v návrhu 
rozpočtu výdaje na energie vynásobit dvěma. 
Oproti letošním 12 milionům máme v rozpoč-
tu 2023 připraveno 25 milionů korun. Výdaje 
máme  nastaveny  na  maximální  strop  s  tím, 
že  výsledná  cena  bude  ovlivněna  nákupem 
na energetických burzách.
Nemuseli jsme ani přistoupit k omezování 

provozu  některých  institucí. Naopak  počítá-
me  i  s  investicemi do Společenského centra 
Bonaparte  (požárně-bezpečnostní prvky, vy-
bavení sálu, postupná revitalizace). 

Samozřejmě  jsme  museli  při  schvalování 
rozpočtu držet výdaje na uzdě, protože prio-
ritou bylo hlavně zajistit chod města a zvlád-
nout  navyšování  cen  energii.  To  se  nám 
nakonec podařilo, a to i včetně bohatého kul-
turního programu, který zajišťuje náš zámek 
jako  příspěvková  organizace  města.  Počítá-

me, že budeme bojovat se zvýšenými náklady 
na  pořádání  tradičních  akcí  (Dny  Slavkova, 
Vzpomínkové akce). I tak je pro nás důležité 
tyto akce zachovat a uspořádat  je na úrovni, 
na kterou jsme zvyklí.

Marie Jedličková, místostarostka města

Rozpočet 2023 města Slavkov u Brna tis. Kč

Příjmy

Daňové 157 948,00

Nedaňové – ostatní 22 791,40

Kapitálové

Přijaté transfery 33 281,00

Příjmy celkem 214 020,40

Výdaje

Běžné 191 562,50

Kapitálové 56 850,20

Splátky dlouhodobých úvěrů 3 324,40

Výdaje celkem 251 737,10

 Pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů -37 716,70

Běžné výdaje

Příspěvky města na provoz:

TSMS 29 468,00

ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte…) 15 399,00

Školy 16 089,90

Rezerva na energie 6 300,00

Výdaje státní správa a samospráva

Kancelář tajemníka (včetně DSH) 1 143,00

Stavební úřad a životní prostředí (včetně odpadového hosp.) 12 840,00

Finanční odbor 4 871,90

Odbor správy majetku, investic 7 650,00

Správa majetku – městské byty a nebytové prostory 6 961,00

Odbor sociálních věcí (včetně SPOD) 5 859,50

Odbor správních činností 270,00

Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 500,00

Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 700,00

Odbor vnějších vztahů – MAP 1 900,00

Odbor vnějších vztahů – kultura 1 440,00

Městský úřad 73 910,20

Městská policie 5 260,00

Běžné výdaje celkem 191 562,50

Kapitálové 
výdaje

Investiční účelový příspěvek projekt svazkové školy DSO Dr. Václava Kounice 15 000,00

Investiční účelový příspěvek – příspěvkové organizace 1 820,00

Souhrn – akce pod 2 mil. 14 350,00

Výkupy pozemků 11 000,00

Revitalizace SC Bonaparte 5 000,00

Byty – rekonstrukce, kotelny 1 500,00

MU – kyberbezpečnost 6 480,20

MP – parkovací automaty 1 700,00

Kapitálové výdaje celkem 56 850,20

Výdaje rozpočtu 2023 tis. Kč %

Příspěvky příspěvkovým 
organizacím 67 256,90 22

Výdaje státní správa a sa-
mospráva 181 155,80 59

Kapitálové výdaje (investice) 56 850,20 19

Celkem 305 262,90 100

Příspěvky 
příspěvkovým 
organizacím

Výdaje státní 
správa a sa-
mospráva

Kapitálové 
výdaje (inves-
tice)
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Napoleonské akce se vrátily do Slavkova!
Vzpomínkové akce na bitvu u Slav-

kova  se  po  dvou  covidových  letech 
vrátily  zpět!  Centrum  města,  nádvoří 
zámku i zámecký park se opět ponořil 
do atmosféry roku 1805, kdy se Slav-
kov stal  centrem  jedné z nejzásadněj-
ších bitev evropských dějin. Nechyběl 
tradiční předvánoční jarmark, historic-
ký  program,  vojenské  ležení,  bitevní 
ukázky  i  vyvrcholení  v  podobě  defilé 
vojáků  a nočního programu v  zámec-
kém  parku.  Součástí  byla  unikátní 
noční bitva s ohňostrojem a hra světel 
na průčelí zámku.
„Slavkov  si  v  posledních  dvou  le-

tech  musel  odepřít  vrcholnou  akci,  která 
formuje  jeho  ráz.  Přitom  právě  připomínka 
Napoleonova  tažení  je  v  této  době  více  než 
symbolická. Připomíná, že i přes vyhrané bi-
tvy, vykoupené tisíci životy a zničenou zemí, 
nekončil  osud  dobyvatelů  a  megalomanů 
slavně,“ připomněl starosta Michal Boudný. 

Tváří  se  opět  stal  Václav  Vydra,  který 
v uplynulých „on-line“ ročnících promlouval 
k divákům v roli francouzského maršála. Le-
tos byl ústřední postavou programu nazvané-
ho Koně v proměnách staletí. 
Centrum  města  opět  zaplnily  tisíce  lidí. 

„Celá série vzpomínkových akcí na bitvu  tří 
císařů  má  obrovský  potenciál  pro 
turistický ruch a my jsme hrdí na to, 
že  ji můžeme pořádat,“ hodnotí  ře-
ditelka Zámku Slavkov – Austerlitz 
Slavkov Eva Oubělická.
Letošního  slavnostního  zaháje-

ní  se  zúčastnili  i  významní  hosté 
v  čele  s  francouzským  velvyslan-
cem Alexisem  Dutertrem,  který  se 

mohl  napoleonských  akcí  ve  své  roli 
letos účastnit poprvé. Ve  svém proslo-
vu se netajil svým dojetím a nadšením 
z  akcí,  které  připomínají  významnou 
epochu evropských, zejména pak fran-
couzských dějin. 
Starosta  města  přijal  také  delegaci 

z rakouského města Horn v čele s nově 
zvoleným starostou, který projevil vel-
kou  vůli  ke  znovunavázání  vzájemné 
spolupráce. 
Pořadatelem je město Slavkov u Brna 

a Zámek Slavkov – Austerlitz. Program 
se může uskutečnit díky podpoře Jiho-
moravského  kraje. Generálním partne-

rem je BC Logia.

Poděkování 
Zlatý partner: PEGAS-GONDA, IDS – Inže-
nýrské a dopravní stavby Olomouc, Prostavby
Stříbrný partner: Lohmann & Rauscher
Partner: SKR stav, LIKO-S, Sasta, Respono, 
KALÁB,  Mirror-Development,  Swietelsky, 
Tocháček  stavební  společnost,  Kordis  Jmk 
a IDS JmK
Děkujeme za podporu: Vinařský Fond, Slav-
kovský  pivovar,  destinační  agentura  Brněn-
sko, Tomas holding, Integrovaná střední škola 
Slavkov  u Brna, Moravská  hasičská  jednota 
Slavkov  u  Brna,  Technické  služby  Slavkov 
u Brna, prof. Miloš Táborský.  vs

Večerní průvod vojáků • Foto: 7x Jiří Sláma

Václav Vydra
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Slavkov je stále v TOP 10 nejlepších měst pro život v Česku
Statistici  zveřejnili  index kvality  života pro 

rok  2022.  Slavkov  v  porovnání  s  206  městy 
získal  sedmou  příčku. V  Jihomoravském  kra-
ji  získal  „bronz“.  Další  v  pořadí  jsou  Rosice 
a Brno. Index kvality života porovnává veřejně 
dostupná data v oblasti zdraví a životního pro-
středí, materiálních podmínek a vzdělání i vzta-
hů mezi lidmi v obcích s rozšířenou působností.
Sociologové a datový experti, kteří nastavi-

li kritéria pro porovnávání 206 obcí s rozšíře-
nou působností včetně Prahy, určili 29 ukaza-
telů ve třech základních oblastech – 1. zdraví 
a životní prostředí; 2. materiální zabezpečení 
a vzdělání; 3. vztahy a služby.
Slavkov  má  v  porovnání  s  jinými  místy 

nadstandardní  počet  lékáren,  bankomatů,  re-
staurací nebo praktických a dětských  lékařů. 
Velmi dobře si stojí i v jednotlivých oblastech 
týkajících se materiálního zabezpečení obča-
nů. Slavkované se jen zřídka ocitnou v hmot-
né nouzi nebo exekuci (index 9,1 a 9,3 z 10).
Přetlak obyvatel a  jejich nároků má samo-

zřejmě i stinné stránky. Ty se odrazily zejména 
v oblasti kapacity mateřských škol  i finanční 
dostupnosti bydlení. Problematická je také ob-
last  kvality  ovzduší  a  železničního  napojení. 
Mírný  sestup  statistici  zaznamenali  v  oblasti 
indexu stěhování mladých a  indexu přírůstku 
obyvatelstva. Ve statistikách se naopak promí-
tla výstavba dvou obchodních center.
„Výsledky průzkumu jsou na  jednu stranu 

velmi potěšující, na druhou stranu je to obrov-
ský závazek. I zde se více než kdy jindy uka-
zuje  fakt,  že každá mince má dvě strany. Se 
zvýšenou poptávkou i tlakem na rozvoj města 
samozřejmě vznikají problémy, které se musí 
řešit možná mnohem rychleji a urgentněji, než 
tomu  je  v  jiných  regionech.  Proto  jsem  rád, 
že už v příštím  roce zahájíme stavbu školky 
na  Koláčkově  náměstí  a  podnikáme  kroky 
k úspěšnému startu výstavby svazkové školy,“ 
uvedl starosta Michal Boudný.
Detailní výsledky Indexu kvality života na-

jdete na stránkách www.obcevdatech.cz.

Kde se nejlépe žije v Česku?
1. Říčany; 2. Praha; 3. Brandýs nad Labem; 

4. Hustopeče; 5. Černošice; 6. Židlochovice; 
7. Slavkov u Brna; 8. Rosice; 9. Brno; 10. Tře-
boň.  vs

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023
Představenstvo společnosti Vodovody a ka-

nalizace  Vyškov  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. 
2023  dochází  ke  zvýšení  ceny  u  vodného 
o 3,16 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 6,84 Kč/m3 

(s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou 
služeb ke zvýšení o 10 Kč/m3  (s 10 % DPH). 
Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, 
resp.  32 m3/rok),  kterému  je  účtováno  vodné 
i stočné, zaplatí o cca 320 Kč za rok více.
Spotřeba k 31. 12. 2022 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. 2022 nahlásit. Z důvodů 
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí 
učinit  nejpozději  do  2.  ledna  2023,  a  to  vý-
hradně  prostřednictvím  webových  stránek 
www.vakvyskov.cz. 
Podmínkou  pro  přijetí  a  následné  zpra-

cování  samoodečtu  vodoměru,  zadaného 
ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je 
vyplnění správného a úplného čísla OM a ná-
zvu  OM  (odběrného místa),  které  je  uvede-

no na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 
31. 12. 2022. Odečty zadané bez uvedených 
údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2022 ne-
budou zpracovány.  VaK Vyškov

Ceny platné  
od 1. 1. 2023

bez DPH  
(Kč/m3)

včetně 10 % 
DPH (Kč/m3)

Vodné 51,39 56,53

Stočné 48,60 53,46

Celkem vodné 
a stočné 99,99 109,99 

Ocenění zakladatelé tradic 
vzpomínkových akcí
Již  po  šesté  se  letos  na  zámku  ve  Slavkově 

u Brna uskutečnilo předávání medailí lidem, kte-
ří  se  zasloužili  o  obnovení  tradice vzpomínko-
vých akcí na bitvu u Slavkova v celém regionu. 
Medaile  za  zásluhy  po  dvouleté  pauze  udělilo 
předsednictvo Zájmového sdružení právnických 
osob Slavkovské bojiště – Austerlitz.

Kdo byl letos oceněn?
1. Marie Čechová, Slavkov u Brna 
2. Mgr. Karel Sáček, Slavkov u Brna 
3. Jan Krišica, in memoriam, Hranice. Oceně-
ní za něj převzal František Sklenář. 

4. Radomír Křižan, Chvalčov u Bystřice pod 
Hostýnem
5. Vilém Pekárek, Kropáčova Vrutice u Mladé 
Boleslavi
6. Ing. Pavel Mužný, Olomouc
7. Václav Dobeš, Praha
8. Boris Nezbeda, Vyškov
9. Vojtěch Mocka, Rejvíz u Zlatých Hor
10. MUDr. Miroslav Novotný, Brno
11. Josef Křižan, Křtomil u Bystřice pod Hos-
týnem
12. JUDr. Jaroslav Kupka, Vyškov
13. Václav Kubeš, Brno  vs

Městský ples roztančí 
Kanci paní nadlesní
Plesovou  sezónu  ve  Slavkově  u  Brna 

zahájí městský ples. Uskuteční se v pátek 
27.  ledna  od  19.30  h.  ve  společenském 
centru  Bonaparte.  Doprovázet  jej  letos 
bude kapela Kanci paní nadlesní, v restau-
raci Bonaparte bude hrát cimbálová muzi-
ka Šternovjan  z Újezdu u Brna. Večerem 
bude  provázet Monika  Brindzáková.  Ne-
bude chybět bohatá tombola, jejíž výtěžek 
poputuje  na  dobrou  věc.  Pro  účastníky 
bude  připravený  fotokoutek,  ochutnávka 
vín  z  vinařství  Herko  i  milé  pozornosti 
od partnerů plesu. Těšit se můžete na show 
Ivory Divine  i na sladký bar studentů  In-
tegrované  střední  školy  Slavkov  u  Brna. 
Vstupenky  v  hodnotě  250  korun  budou 
od Nového roku v předprodeji na Infocent-
ru. Koupit je můžete i on-line na stránkách 
www.zamek-slavkov.cz  –  záložka  před-
prodej.  Partnerem  plesu  je  Svatební  ráj 
a Divine. Svatební ráj poskytuje 15% slevu 
na půjčovné plesových šatů. Stačí v salonu 
říct heslo Městský ples Slavkov.  vs

Letošní ocenění • Foto: archiv MÚ
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Klub seniorů informuje
Nedá se nic dělat, musíme 

se smířit s  tím, že další  rok 
bude pryč, ať chceme, nebo 
ne.  Příští  informace  o  čin-
nosti  našeho  klubu  seniorů 
bude mít na konci letopočtu 

číslo 3 a doufejme, že nám přinese daleko lep-
ší  zprávy, než  jaké  se dnes na nás valí. Tra-
diční středeční akce budou ukončeny 14. 12. 
vycházkou  z  Vlkoše  přes  Habánské  sklepy 
do Vacenovic. Potom pro nezmary bude mož-
né se sejít o půlnoci 31. 12. na Urbánku, zde 
přivítat nový rok a cestou zpět zjistit, zda  je 
Slavkov stejný, jako byl loni.
Dne  9.  12.  proběhla  v  sále Bonapartu  vá-

noční besídka s hojnou účastí, zpestřená velmi 
milým vystoupením dětí ze školky Zvídálek, 
mladičkými  gymnastkami  základní  školy 
Montessori  a  odvážným  vystoupením  mla-
dých  gymnastů  a  gymnastek  na  nafukovací 
trampolíně pod vedením pana Hrazdíry a paní 

Sýkorové.  Díky  jablečné  záplavě  odrůdy 
Gala od slavkovského Zahrádkářského svazu 
mohly být děti odměněny dárkem, odpovída-
jícím jejich aktivitě. Zároveň děkujeme všem 
sponzorům a podnikatelům, kteří přispěli svý-
mi  dary  pro  potěchu  všech,  kteří  se  tu  sešli 
a mohli  si  společně  prožít  čas,  popovídat  si 
a  poznat,  že  tu  nejsou  sami,  že  je  tu mnoho 
dalších, kteří jsou ochotni jim pomoci slovem 
i skutkem tak, aby se necítili sami.
Zatím  první  vlaštovka  v  roce  2023  je  tu 

možnost  přihlásit  se  na divadlo,  operetu Ve-
selá vdova od France Lehára, které proběhne 
v neděli 26. února. Za celé vedení klubu vám 
přeji krásné svátky vánoční i novoroční, pro-
žijte je ve zdraví a s nadějí, že příští rok bude 
lepší a příjemnější. Hlavně poslední den roku 
nepřežeňte, aby se vám nestalo jako jednomu 
pánovi, co si stěžoval, že měl těžký sen, že mu 
někdo udělal díru do hlavy. V koupelně zjistil, 
že ta díra tam opravdu je. Po dotazu, co s tím 

udělal, odpověděl. Nevím, neumím si  to vy-
světlit. Přestal jsem zívat a díra zmizela. Vě-
řím, že my už máme podobné přehmaty dávno 
za sebou. Tak ještě jednou, zdraví, dobrou ná-
ladu a vydržet s úsměvem na tváři, který nám 
pomůže zdolat i nějakou tu nepříjemnost.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Rady do zahrady – leden
Pranostika: Připadne-li Nový rok na ne-

děli, lze očekávati mírnou zimu, úrodné jaro 
a větrné léto.
Pranostika nám říká, že by rok 2023 mohl 

být úrodný. Využijme  toho a na  zahradě ne-
nechejme žádný záhon ležet ladem. Obzvláš-
tě v této době, kdy inflace na trzích dosahuje 
dvouciferných  čísel.  V  zimních  měsících  je 
vhodná  doba  na  vypracování  vysazovacích 
plánů,  nákup  semen  a  jejich  naklíčení  pro 
brzký výsev. Ovoce, zelenina a ostatní plodi-
ny, které si sami vypěstujeme, jsou zdravější, 
kvalitnější a vhodnější pro uskladnění, jelikož 
nejsou poškozeny mechanickou sklizní a pře-
pravou ze vzdálených produkčních oblastí.
Brambory jsou vděčnou a chutnou potravi-

nou, která by neměla chybět na žádném stole. 
V době nouze  to byly právě brambory, které 
zachránily lidstvo od hladomoru. Při plánová-
ní výsadby nezapomeňte na objednání bram-
borové sadby. Naše ZO bude od vás přijímat 
objednávky až do 15. února 2023.

Objednávka bramborové sadby – 
jaro 2023

ANUSCHKA – je velmi raná odrůda, var-
ný  typ A,  žlutá  dužnina,  vysoce  jakostní  sa-
látová  konzumní  odrůda.  Má  velmi  dobrou 

chuť.  Je  velmi  dobře  odolná  strupovitosti, 
virovým chorobám, háďátku bramborovému, 
středně odolná vůči plísni bramborové.

MONIKA – velmi raná odrůda, varný typ 
B. Vysoké výnosy, hlízy vzhledné, po uvaření 
netmavnou,  pevná  konzistence. Velmi  dobrá 
odolnost proti chorobám.

ROSARA – velmi raná odrůda, varný typ 
BA.  Červená  slupka,  žlutá  dužnina,  velmi 
dobré konzumní hodnoty. Střední výnosy, vy-
soce odolná proti chorobám.

MARABEL – raná odrůda, varný typ BA. 
Kvalitní  a  chutná  odrůda.  Vysoké  výnosy 
a odolnost vůči strupovitosti a virovým cho-
robám.

DITTA – poloraná až polopozdní salátová 

odrůda  s  vysokým  výnosem,  varný  typ AB, 
vhodná  k  dlouhodobému  skladování.  Hlízy 
jsou  středně  velké,  dlouze  oválné,  středně 
pevné až pevné konzistence se žlutou dužni-
nou. Patří k jedněm z nejchutnějších brambor. 
Je velmi žádána pro svoji máslovou chuť. Vy-
značuje  se  jednoduchým  a  nenáročným pěs-
továním.  Středně  odolná  virovým  chorobám 
i plísni bramborové
Pokud se rozhodnete pro některou z uvede-

ných odrůd, tak vložte svoji objednávku s udá-
ním odrůdy, požadovaným počtem kg, adresou 
a  číslem  telefonu  nebo  e-mailovou  adresou 
pro zpětnou  informaci o prodeji do  schránky 
v domě zahrádkářů ve Slavkově u Brna na uli-
ci Čs. armády č. 252 do 15. února 2023.
Bramborová  sadba  je  v  balení  po  25 kg, 

rozvážení  možné  podle  objednávky.  Cena 
bude  s důvodů nízké úrody v produkční ob-
lasti a vysoké inflace 18–20 Kč za kg. Můžete 
též využít naši e-mailovou adresu zahradkari.
slavkovubrna@seznam.cz. Dále sledujte naše 
web  stránky  www.zahradkari.cz/zo/slavko-
vubrna, kde  jsou další  informace o naší  čin-
nosti.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-

hrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Foto: archiv autora

Tvarožná • Foto: 3x archiv KSPo bitvě

I tohle jsme zvládli
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Školní družina
I ve  školní družině  jsme úspěšně vykroči-

li do nového školního roku. Zapojili  jsme se 
do projektu „sport ve školách“, pro děti vznik-
ly dva kroužky – ranní cvičení každou středu, 
které vede paní učitelka Majárková, a v pátek 
odpoledne „sportovní hry“ pod vedením pana 
učitele Legnera. Další novinkou v družině je 
rozšíření  zájmové  činnosti  o  „kreativní  tvo-
ření“ každou středu. Děti se seznamují s růz-
nými výtvarnými technikami, s rozlišováním 
teplých a studených barev atd.
V říjnu děti z 2. a 3. oddělení navštívili zá-

chranáře  na  poliklinice  ve  Slavkově,  kde  si 
mohly prohlédnout sanitku na převážení paci-
entů a poučily se o první pomoci.

Během  listopadu  jsme  s  dětmi  vyráběli 
ozdoby na stromeček. Náš andělský stromek 
se  také  zapojil  do  soutěže  „O  nejkrásnější 
vánoční stromeček 2022“, kterou již tradičně 
pořádal  zámek  Slavkov.  Také  jsme  vytvoři-
li  nesoutěžní  betlém,  který  byl  ke  zhlédnutí 
v salla terreně zámku vedle našeho soutěžního 
stromečku. V soutěži jsme se umístili na krás-
ném třetím místě.
Na  začátku  prosince  jsme  navštívili  čer-

tovský  program  na  slavkovském  zámku. 
Některé  děti  měly  strach,  ale  po  prohlídce 
se  jim  ani  nechtělo  zpět  do  školy.  Také  si 
na  zámku  nazdobily  perníčky,  které  si  po-
tom s  chutí  snědly. Dětem se prohlídka ve-

lice líbila a moc se těšíme na další zámecké 
akce. Ve spolupráci s místním akční plánem 
– Slavkovsko nám byli  zapůjčeni do  školní 
družiny Ozoboti, což jsou malí programova-
telní robotci. Děti si samy vymyslí a nama-
lují  robotkům  cestu  a  ti  se  pohybují  podle 
nakreslených pokynů. 
Do konce roku nás  ještě čeká vánoční be-

sídka a snad do družiny zavítá i Ježíšek.
Ve  fotoalbu  na  stránkách  školy  si  může-

te prohlédnout  fotky z akcí a činností  školní 
družiny.
Za všechny vychovatelky Vám přeji klidné 

prožití vánočních svátků a šťastné vykročení 
do nového roku.  Hana Křížová

Jak prožíváme adventní čas v MŠ Zvídálek 
A tak se rok s rokem sešel, 

je  tu  opět  prosinec,  který  je 
obdobím  adventního  času. 
Tohle  období  je  plné  oče-
kávání  a  především  pro  děti 
těšení  se na  jeden z nejkrás-

nějších svátků v roce, a to jsou Vánoce. Děti 
napjatě,  některé  i  s  obavami,  očekávají  pří-
chod tří pohádkových bytostí Mikuláše, čerta 
a  anděla.  Návštěva  Mikuláše  nemá  být  pro 
děti stresující, k  tomu nám napomáhalo spo-
lečné povídání a hledání odpovědí na otázky 

Kdo  je  vlastně  anděl  a  čert? Kde bydlí  a  co 
dělají? Kdo je Mikuláš a proč nás obdarová-
vá? K této  tematice  jsme četli  různé příběhy 
a  prohlíželi  krásně  ilustrované  knihy.  Byli 
jsme pozváni na návštěvu do čertovské školy 
na zámek, kde byla připravena hravou formou 
prohlídka  s  čertíky  v  podzemí.  Na  závěr  si 
mohly děti vyzkoušet svoji zručnost při zdo-
bení perníčků. Společně se svými učitelkami 
se děti pilně učily recitovat básně a zpívat pís-
ničky na mikulášskou nadílku, která proběhla 
v  příjemné  atmosféře. Ozdobený  stromeček, 

společná  vánoční  výzdoba 
tříd  a  připravené  dárečky 
značí,  že  nastal  vhodný  čas, 
kdy  se  děti  mohou  předvést 
rodičům  v  krátkém  časovém 
pásmu  s  říkankami,  písnič-
kami či tanečky na vánočním 
vystoupení  a  ukázat  vše,  co 
se  od  září  v  mateřské  škole 
naučily.  Pevně  doufáme,  že 
si užijeme příjemnou a poho-
dovou chvíli  s dětmi a  jejich 
rodinou.  Ještě  než  se  rozlou-
číme  před  vánočními  svátky, 
čeká děti vánoční nadílka pod 
stromečkem v podobě nových 

hraček,  her,  stavebnic  a  didaktických  pomů-
cek.  U  stromečku  si  také  společně  zazpívá-
me koledy a předvedeme si zvyky a  tradice. 
A protože už nezbývá mnoho času, aby si děti 
dostatečně hračky užily, těšíme se, že se opět 
po Vánocích  sejdeme  v  naší  mateřské  škol-
ce.  Závěrem  nám  dovolte  popřát  vám  všem 
radostné Vánoce a pevné zdraví v roce 2023.

Učitelky ze třídy Koťátek

Dům dětí a mládeže 
Slavkov u Brna
Vážení příznivci zájmového vzdělávání, 

děkujeme vám za spolupráci v roce 2022. 
Přejeme  všem krásné Vánoce  a  v  novém 
roce pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů 
v osobním i profesním životě. Věříme, že 
se budeme vzájemně potkávat v kroužcích, 
na  připravovaných  akcích,  komunitních 
a  odborně  zaměřených  setkáních,  které 
jsme  připravili.  Veškerou  nabídku  nalez-
nete  vždy  na  našich webových  stránkách 
ddmslavkov.cz. 

Celý kolektiv pedagogů a trenérů DDM 
Slavkov u Brna

Vánoční besídka Klubu seniorů v SC Bonaparte

Foto: 3x archiv MÚ

Foto: archiv MŠ
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Krátké zprávy ze ZŠ Komenského
Florbalové turnaje na naší škole
Po  covidové  odmlce  se  opět  naplno  roz-

běhly sportovní soutěže. Naše škola  tradičně 
hostí  spoustu  florbalových  turnajů.  Letos  se 
u  nás  hrála  okrsková  i  okresní  finále  všech 
kategorií. Nejlépe si vedla družstva mladších 
chlapců  a  starších  dívek,  které  postoupily 
do dalších bojů. Vrcholem těchto soutěží jsou 
pro  letošní  sezónu krajská  kola. Ta  se  u  nás 
již  pravidelně konají  každý  rok. V  listopadu 
to bylo krajské kolo mladších žáků, ve kterém 
se  naše  družstvo  umístilo  na  sedmém místě. 
V lednu zde proběhne turnaj pro starší chlap-
ce, tak uvidíme, které družstvo bude úspěšněj-
ší. Sportu zdar!   Petr Žižlavský

Program IPS pro žáky 9. ročníků 
ve Vyškově
V měsíci listopadu jsme navštívili vyškov-

ský Úřad  práce,  kde  již  tradičně  probíhá  in-
formační program pro žáky devátých ročníků 
zacílený  k  volbě  střední  školy  a  vhodného 
oboru pro budoucí kariéru. Program probíhal 
vždy  po  jednotlivých  třídách.  Žáci  společně 
uvažovali  nad výběrem vhodného oboru pro 
své  další  studium  a  dostali  kompletní  infor-
mace o všech středních školách vyškovského 
okresu.  Dalším  důležitým  bodem  programu 
byl  Hollandův  test,  který  žákům  pomohl 
na  základě  vlastního  sebehodnocení  s  výbě-
rem typových studijních programů. Důležitou 
oblastí,  které  jsme  se  v  rámci  návštěvy  IPS 
také  věnovali,  byla  problematika  přijímací-
ho  řízení.  Žáci  byli  seznámeni  s  obsazenos-
tí  a  pravděpodobností  přijetí  na  jednotlivé 
obory.  Posledním  zajímavým  tématem  byl 
přehled  stipendijních  programů  na  učebních 
oborech,  které  jsou vypisovány  jednak  Jiho-
moravským  krajem,  ale  i  jednotlivými  pod-
nikatelskými  subjekty,  které  spolupracují  se 
středními školami a vychovávají si  tak svoje 
budoucí zaměstnance.   Martin Bauer

Mikuláš
V pondělí  5.  prosince  zavítal  do naší  školy 

Mikuláš. V doprovodu anděla a čerta navštívil 
děti ze tříd na prvním stupni. Děti si pro něj při-
pravily básničky a písničky. Každého pak tro-
jice obdarovala sladkou odměnou a jablíčkem.
Mikuláš  dětem  četl  z  kouzelné  knihy  hří-

chů, co o nich slyšel hezkého, ale také si vy-
slechly, v čem by se měly polepšit. Na dětech 

byla  vidět  zvědavost  i  radost,  ale  některé  se 
také  trošku  bály.  Všechny  děti  byly  hodné, 
a tak nikoho čert neodnesl. Panu Kudovi dě-
kujeme  za  každoroční  sponzorování  ovocné 
odměny.   Gabriela Vávrová

Oprava fasády
V  měsíci  listopadu  provedla  firma  pana 

Leoše  Kulhánka  opravu  fasády  školy.  Celá 
akce proběhla velmi rychle a výsledek předčil 
očekávání.  VB

Pásl ovčák ovce
V prosinci  se  3.  ročníky ZŠ Komenského 

zúčastnily vzdělávacího programu Pásl ovčák 
ovce. Ten si pro žáky připravilo školské zaří-
zení pro environmentální vzdělávání – LIPKA 
v Soběšicích u Brna. Děti  si mohly pohladit 
i nakrmit ovce a dozvěděly se o nich spoustu 
zajímavých  informací. Věděli  jste  například, 
že ovce pomáhají stěhovat rostliny? Nebo že 
pokud  se  stříhají  opatrně,  stříhání  je  vůbec 
nebolí? 
Velmi  atraktivní  bylo  pro  děti  zkoumání 

rostlin pod mikroskopem. Zahrály si pohybo-
vou hru „Na ovce a na vlky“, dokonce si vy-
zkoušely tvořit  i z ovčí vlny! Tímto bychom 
chtěli poděkovat pracovníkům LIPKY za pes-
trý a zábavný program a těšíme se na možnou 
další návštěvu.  Klára Jandorová

Plavecký výcvik
V  rámci  tělesné  výchovy  se  naši  druháci 

účastnili plaveckého výcviku ve vyškovském 
bazénu.  Během  pěti  dvouhodinových  lekcí 
se naučili  splývat a došlo  i na základy krau-
lu. Výuka probíhala pod vedením zkušených 
lektorů  plavecké  školy. Děti  si  to moc  užily 
a  podle  zvládnutých  uplavaných  metrů  do-
stal  každý  plavec  diplom  a  drobnou  odmě-

nu. Všichni  už  se  těší  na  pokračování  kurzu 
a  na  to,  jak  budou  moci  předvést  svůj  um 
v létě na koupališti.  Petra Vyšehradská

Úspěch v matematice
V  letošním  škol-

ním roce postoupilo 
do  okresního  kola 
matematické  sou-
těže  Pythagoriáda 
11  žáků.  Konalo  se 
23. 11. ve Vyškově. 
Naši  žáci  dosáhli 
velmi  dobrých  vý-
sledků.  Nejlépe  do-
padla Petra Dvořáč-
ková z IX.B, která se 
umístila na krásném 
třetím místě. Další skončili na čtvrtém místě 
Adam Hroza z VI.C a Petr Havelka z VIII.A. 
Velmi  dobře  si  také  vedl  i  Tomáš  Kolofík 
z IX.D na velmi dobrém pátém místě. Všem 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Hynek Kepák

Prosinec ve školní družině
Pečení cukroví, příchod Mikuláše, rozbalo-

vání  dárečků,  zdobení  stromečku… na  tohle 
všechno se děti těší celý rok. A konečně je to 
tady. Prosinec, nekrásnější období v roce.
Když se ale řeknou Vánoce ve školní dru-

žině, vybaví se nám krásná tradice – zdobení 
vánočního stromečku na našem zámku.
Ruce od lepidla a barev, zamotané prováz-

ky, třídy posypané zlatými třpytkami – to vše 
nás  ani  letos  neodradilo  a  jeden  stromeček 
jsme nazdobili i my. A myslím, že se nám to 
povedlo na  jedničku. Po nazdobení  jsme na-
vštívili  také zámecké podzemí, které  se pro-
měnilo doslova v peklo! Viděli jsme nezbedné 
čertíky a čertice, kteří zapojili naše děti do je-
jich  čertovské  školy.  Na  výměnném  pobytu 
měli  v  pekle  i  andílky,  takže  jsme  se  nemu-
seli tolik bát. Na závěr akce si děti nazdobily 
perníčky, které byly sladkou odměnou tohoto 
pekelného odpoledne.
Věříme, že výrobu ozdob i čertí odpoledne 

si děti moc užily, ale teď už netrpělivě čekají 
jen na příchod Ježíška. Touto cestou bychom 
Vám chtěli popřát ty nejkrásnější Vánoce plné 
splněných přání a šťastné vkročení do nového 
roku.  Kristýna Maradová

Přišel k nám Mikuláš a Česká školní inspekce
5.  prosince  večer  dostávají  děti  mikuláš-

skou nadílku, ale na naši školu přišel Mikuláš 
již ráno. Spolu s ním nás navštívili i pracov-
níci České školní  inspekce, kteří po 7  letech 
kontrolovali  dokumentaci  školy  a  hodnotili 
podmínky a výsledky vzdělávání, naplňování 
školního  vzdělávacího  programu  a  také  záj-
mové  vzdělávání  ve  školním  klubu  a  školní 
družině. Kontrolní činnost probíhala v příjem-
né atmosféře a na závěr inspekce bylo vedení 
školy za přítomnosti starosty města seznáme-
no se závěry inspekční činnosti.

Vedení školy i města si vyslechlo, že doku-
mentace  školy  je  vedena v  souladu  s  platnou 
legislativou, řízení školy je systematické s do-
stačující  zpětnou  vazbou,  dokumentace  školy 
přehledná a kontrolní činnost nezůstává pouze 
na papíře, ale je promítána v praxi. Kladně byly 
hodnoceny  také  webové  stránky  školy,  které 
přehledně poskytují veřejnosti veškeré zásadní 
informace o škole. Členové inspekčního týmu 
ocenili  rovněž  spolupráci  pedagogů  v  rámci 
výchovně  vzdělávacích  oblastí,  pestrost  vy-
učovacích hodin, moderní vyučovací metody, 

kázeň  žáků  a  příjemnou  atmosféru  ve  škole. 
Doporučení ke změnám obdržela škola pouze 
v oblasti nastavení činností v přípravné  třídě, 
kde  je  potřeba  postupovat  podle  aktualizova-
ného RVP pro předškolní vzdělávání.
Do roku 2023 tedy kolektiv pracovníků zá-

kladní  školy může  vstoupit  s  pocitem  dobře 
odvedené  práce.  Přejeme  všem  žákům  naší 
školy i  jejich rodičům klidné vánoční svátky 
v kruhu jejich nebližších a pohodový a opti-
mistický závěr letošního roku.

Mgr. Věra Babicová, ředitelka školy

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

Foto: 3x archiv školy
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Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Školní přebor v Piškvorkách
V pondělí 5. prosince 2022 proběhl školní 

turnaj  v  Piškvorkách.  Celkem  se  zúčastnilo 
16 soutěžících a všechny zápasy ve skupinách 
i ve finále měly velmi dobrou úroveň. Celkové 
prvenství si vybojovala Sára Šemorová, dru-
há v pořadí skončila Eliška Křivánková, třetí 
příčka patřila Dianě Macháčkové a těsně pod 
stupni vítězů se umístila Zuzana Šešulková.
Vítězkám  blahopřejeme  a  všem  zúčastně-

ným děkujeme za výborné výkony.  lp

Florbalový podzim ukončen čtvrtým 
místem
Včerejším  dnem  nám  skončil  florbalový 

podzim  resp.  listopad.  Během  listopadu  se 
turnajů  ve  florbale  postupně  zúčastnili  žáci 
prvního stupně, žáci 6. a 7. třídy a v poslední 
kategorii přišla  řada  také na  ty nejstarší – 8. 
a 9. třídu.
Turnaj jako již tradičně se konal ve sportov-

ní hale ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna, 
která byla také pořadatelem. Celkem se utkalo 
mezi sebou pět družstev.
Náš  tým  ve  složení:  brankář  Jakub  Pusti-

na, hráči do pole: Urban, Červinka, Vévoda, 
Minks,  Menšík,  Kuchta,  Králík,  Gach  čelil 
týmu  z  Brankovic.  Tento  zápas  skončil  po-
věstnou  rukavicí,  tedy  inkasovali  jsme  pět 

branek. V nervy drásajícím mači jsme získali 
bod za remízu 3:3 se Šaraticemi. Hattrickem 
se blýsknul Richard Gach. S Otnicemi přišla 
jediná výhra v poměru 2:1. Síť dvakrát rozvl-
nil Arnošt Urban. Poslední zápas se nepodařil 
podle představ a ZŠ Komenského nás přestří-
lela snadno 0:5.
Se ziskem 4 bodů nám v tabulce patří nepo-

pulární  4. místo. Nejlepším  střelcem  našeho 
týmu se se třemi góly stal Richard Gach.
Hochům  děkuji  za  předvedené  výkony 

a pořadatelům za hladký průběh. 
Sportu zdar a florbalu zvlášť.  J. Legner

Pythagoriáda – okresní kolo
Ve středu 23. 11. 2022 proběhlo ve Vyškově 

okresní  kolo  matematické  a  logické  soutěže 
Pythagoriáda. Naši  reprezentanti  se  v  ní  ne-
ztratili. Mezi  žáky  devátého  ročníku  obsadil 
Jiří  Menšík  páté  místo  a Miroslav  Novotný 
osmou  příčku.  Kateřina  Obhlídalová  byla 
mezi  sedmáky  devátá  a  Tomáš  Nepomucký 
skončil mezi šesťáky na sedmém místě. 
Děkujeme všem za reprezentaci školy.  jp

ČEPS cup – florbalový turnaj
ČEPS Cup má dívčí a chlapeckou kategorii 

a v tomto ročníku se jej účastní přes tisíc týmů 
z celé republiky. Loni si pro vítězství dokrá-

čeli  chlapci  ze ZŠ Mohelnice. Děti od první 
do  páté  třídy  se  poperou  o  celkový  triumf 
na jednom velkém finálovém turnaji. 
V  úterý  22.  11.  2022  se  naši  mladší  žáci 

zúčastnili okresního kola  turnaje ve florbalu. 
Pořadatelem byla ZŠ Rousínov a zúčastněné 
školy  nominovaly  své  týmy  ve  spolupráci 
s oddíly florbalu.
Nás  reprezentovali:  Jakub Dvořák, Tobias 

Kölbl,  Matyáš  Moravczik,  Dominik  Šaněk, 
Max Šindelář, Max Spáčil, Tomáš Mráz, Ben 
Stupka a Jakub Nečas.
Kluci podali velmi dobré výkony a jen tro-

cha štěstí jim chyběla k prvenství v turnaji.
Výsledky  našich  zápasů:  ZŠ  Rousínov  vs 

ZŠ Tyršova Slavkov  1:6, ZŠ Šaratice  vs ZŠ 
Tyršova Slavkov 0:6, ZŠ Tyršova Slavkov vs 
ZŠ Bučovice 710 6:2, ZŠ Tyršova Slavkov vs 
ZŠ Nesovice 2:3, ZŠ Tyršova Slavkov vs ZŠ 
Komenského Slavkov 10:0.

Pořadí týmů 
1. ZŠ Nesovice (postupující) 
2. ZŠ Tyršova Slavkov 
3. ZŠ Rousínov 
4. ZŠ Šaratice 
5. ZŠ Bučovice 710 
6. ZŠ Komenského Slavkov   zšt

Projektový den „Tvoříme s chutí“
V pátek 18. listopadu jsme v rámci výtvar-

né  výchovy  zorganizovali  projektový  den 
s názvem „Tvoříme s chutí“.
V rámci  tohoto projektu  jsme zažili netra-

diční hodinu, během které se žáci naučili, jak 
připravit ubrousky pro sváteční tabuli, jak oz-
dobně vykrojit jablko, udělat šunkový chlebí-
ček nebo vykouzlit růžičku z rajčete.
Naše vlastní výrobky vypadaly velmi dobře 

a stejně tak chutnaly. Navíc  jsme se  také se-
známili se základy etikety. 
I díky tomu budeme při příští návštěvě re-

staurace vědět, jak se chovat, nebo jak může-
me vylepšit tabuli při rodinné večeři.  dp

Šesťáci v Anthroposu
K  doplnění  dějepisného  učiva 

o pravěku zařazujeme každoročně 
pro žáky šestých  ročníků exkurzi 
v brněnském Pavilonu Anthropos.
Ojedinělé  muzeum  dokumen-

tuje nejstarší dějiny osídlení Mo-
ravy  a  celého  evropského  kon-
tinentu.  Značnou  pozornost  dětí 
i  dospělých  přitahuje  zejména 
3,5 m vysoký model mamuta v ži-
votní velikosti, provázený mládě-
tem.  Rozsáhlá  muzejní  expozice 
patří  k  největším  a  nejmoderněj-
ším svého druhu v Evropě.
Přibližuje  nejen  aktuální  po-

znatky z archeologického výzku-
mu,  ale  přináší  také  interaktivní 
prezentace a  je obohacena řadou 
dioramat  a  rekonstrukcí  prostředí  i  života 
pravěkých  lovců  a  sběračů. Tím  je  tato  ex-

pozice srozumitelná rovněž dětem ze základ-
ních škol.

Součástí  letošní historické ex-
kurze byla návštěva nové výsta-
vy  „Nejstarší  šperky  a  ozdoby 
těla“.  Prostřednictvím  nejstar-
ších ozdob z moravských lokalit 
mohli  žáci  nahlédnout  do  života 
lidí,  kteří  žili  na  stejném  území 
jako my dnes, jen přibližně o 30 
tisíc  let  dříve,  a  zjistit  rozsah 
jejich  technologických  doved-
ností  a  schopností  uměleckých. 
Součástí  této  výstavy  jsou  první 
umělecká díla, na nichž je ztvár-
něn člověk včetně nejstarší kera-
mické sošky na světě – originálu 
Věstonické venuše.
Během  prohlídky  se  děti  do-

zvěděly spoustu zajímavostí, kte-
rými si doplnily své znalosti o pravěku z ho-
din dějepisu.  sš

Základní škola Tyršova www.zsslavkov.cz
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz
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Děti byly hodné až na výjimky
Neděle 4.  12.  2022  se  na Zámku Slavkov 

– Austerlitz  nesla  v  duchu  vánočních  tradic. 
Skupina nezbedných čertů obsadila zámecké 
podzemí a  lákala návštěvníky do  jeho útrob. 
Prohlídky  si  děti  velice  užily  a  v  čertovské 
škole se poučily, jak se co dělat nemá. 
V zámecké vstupní hale sala terreně vznikla 

Ježíškova poštovní stanice, kde okřídlení asi-
stenti  pomohli  dětem  třeba  s  psaním  dopisu 
pro  Ježíška,  výrobou  svícnů  nebo  zdobením 
perníčků.

Na hodné děti čekala v zámecké kapli na-
dílka  od  svatého Mikuláše  osobně. Pomáha-
li  mu  dobří  andělé,  ale  také  nezbedný  čert. 
Dětem  byly  připomenuty  jejich  prohřešky, 
ale častokrát si vyslechly pochvalu a dostaly 
od Mikuláše nadílku. Předvojem víkendových 

návštěvníků  bylo  několik  školních  skupin, 
které si na zámku nazdobily perníček, a taktéž 
absolvovaly čertovskou prohlídku. 
Tímto  zúčtováním  Mikulášova  práce  ne-

končí a bude nadále neúnavně bojovat za dob-
ré mravy. Uvidíme se příští rok.  ZS-A

Nejkrásnější vánoční stromeček
Soutěž o „Nejkrásnější vánoční stromeček“ 

odstartovala v posledním listopadovém týdnu, 
kdy děti ze slavkovských škol, školek a dět-
ských skupin postupně přicházely do vstupní 
haly  zámku. Tam  si mohly  vybrat  jakýkoliv 
z připravených stromečků a nazdobit ho ozdů-
bkami, které vlastnoručně vyrobily. 
Zapojilo  se  celkem  11  skupin  a  stromky 

byly k vidění tři víkendy, kdy jeden z nich při-
padl na Vzpomínkové akce Tenkrát ve Slav-
kově  1805,  takže  se  stromečky  předvedly 
v plné kráse celé řadě návštěvníků. Hlasovat 

o  nejkrásnější  stromeček  mohli  návštěvníci 
zámku osobně nebo na sociálních sítích. Cel-
kem se tak sešlo neuvěřitelných 3 089 hlasů. 
Děkujeme všem dětem a jejich vedení za nad-
šení pro soutěž a rovněž všem, kteří se zapojili 
do hlasování. Rovněž děkujeme našim partne-
rům Hračkov a Zámecké restauraci Austerlitz 
za dárečky, které opět ochotně do soutěže po-
skytli. A tady máme výsledky:
1.  Školní  družina  ZŠ  Komenského,  Slavkov 
u Brna

2. Mateřská škola Zvídálek, Slavkov u Brna

3. Školní družina ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
4. Základní a praktická škola, Slavkov u Brna
5. Elánek, Slavkov u Brna
6.  Základní umělecká škola Františka France, 
Slavkov u Brna

7. Dům dětí a mládeže, Slavkov u Brna
8. ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
9.  Monty  klub  a  jesličky Abc  baby,  Slavkov 
u Brna

10. Školička Kulíšek, Slavkov u Brna
11. Dětská skupina Jdeme do světa, Slavkov 
u Brna  ZS-A

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

1. místo – ŠD ZŠ Komenského 2. místo – MŠ Zvídálek 3. místo – ŠD ZŠ Tyršova • Foto: 3x archiv ZS-A

Foto: 2x archiv ZS-A
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Provoz městské knihovny, 
informačního centra 
a zámku na přelomu roku

Městská knihovna – bude od 22. pro-
since  2022  uzavřena.  Poslední půjčovní 
den v  tomto roce je  tedy středa 21. pro-
since  v  obvyklých  hodinách.  Po  Novém 
roce zahájíme provoz v úterý 3. ledna 2023 
od 9.00 hod.

Informační centrum  –  bude  otevřené 
do pátku 23. prosince. Pro návštěvníky se 
znovu otevře v pondělí 2. ledna 2023. 
Upozorňujeme,  že  v  zimních  měsících 

je  otevírací  doba  Informačního  centra 
od  pondělí  do  pátku  v  čase  9.00–11.30 
a 12.00–17.00,  a v  sobotu od 9.00–12.00 
hodin. V neděli je zavřeno. 

Zámek Slavkov – Austerlitz  –  napo-
sledy můžete zámek navštívit v neděli 11. 
prosince  od 9.00 do 16.00 hodin. Poté  se 
jeho brány na několik měsíců uzavřou, aby-
chom  jej  řádně  připravili  na  další  sezónu. 
Tu zahájíme ve čtvrtek 23. března 2023.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem 

našim  příznivcům  příjemné  prožití  svátků 
vánočních a úspěšný nadcházející rok 2023.

Oznámení o uzavření nádvoří
Zámecké nádvoří bude uzavřeno od 23. 

12.  2022  od  18.00  hodin  do  2.  1.  2023 
do 6.00 hodin. Zámecký park bude otevřen 
denně od 6.00 do 18.00 hodin.  ZS-A
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

KADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

Vzpomínka
Odešels tak náhle, že nám rtové tvoji milí ani sbohem dát nestačili.
Dne 17. prosince 2022 uplyne 12 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS ROZSYPAL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka Marie a švagrová Lída.

Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.

Dne 11. prosince 2022 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

LADISLAV NEČAS
S láskou vzpomínají manželka a synové se svými rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2022 jsme vzpomněli 18. výročí

úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana
JANA LOHNICKÉHO

a dne 25. ledna 2023 vzpomeneme 8. výročí  
úmrtí naší maminky a babičky, paní 

JOSEFKY LOHNICKÉ
Vzpomíná rodina Lohnických.

Vzpomínka
Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, vzpomínka na tebe přes vánoční čas, 

žádný rok v srdcích našich neuvadá…
Dne 9. prosince 2022 by oslavil 91 let náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, pan
VILÉM HOLÁSEK

S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Hana, vnoučata a pravnoučata. 
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,  

chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 2. listopadu 2022 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila paní

BLANKA VYMAZALOVÁ

• • •

Dne 14. ledna 2023 uplyne 30 let od úmrtí pana

JANA VYMAZALA
S láskou a úctou vzpomínají děti Jana, Jarek, Blanka,  

Pavel a Lenka s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2022 uplynulo 13 smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

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

a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Odešel jsi, ale navždy zůstaneš v srdcích těch, kteří Tě měli rádi.

Dne 11. prosince 2022 uplynuly tři smutné roky,  
kdy nás navždy opustil pan

MILAN MENDL
Stále vzpomínáme s láskou a úctou. Manželka a syn s rodinou.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

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

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

Svým klientům 
a čtenářům 
Slavkovského 
zpravodaje 
přeji krásné prožití 
 vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí 
a pohody v roce 2023.

 Marie Zdražilová
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Opustili nás
Sylva Olbrichtová (93 let)  24. 11.
Ludmila Laštůvková (87 let)  28. 11.
Vladislav Havránek (63 let)  25. 11.
Josef Hilbert (68 let)  3. 12.
Ing. Petr Provazník (76 let)  11. 12.
Milan Havlík (88 let)  11. 12.
Marta Černá (79 let)  13. 12.

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. ledna

Výroba hydraulických hadic 
a trubek s koncovkami. 

Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.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 2022 uplyne 19 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.  

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.
Dne 20. prosince 2022 uplyne osm smutných let, kdy nás opustila paní

DANUŠE SALOMONOVÁ
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 1. ledna 2023 uplynou 4 roky, kdy nás opustil pan

JAN LOKAJ
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 9. ledna 2023 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil

náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr.  BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 3. ledna 2023 vzpomeneme 6. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná syn s celou rodinou.

Vzpomínka
Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát.

Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
1. ledna 2023 vzpomeneme 3. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní 

EMÍLIE MALÁČOVÉ  z Heršpic
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcery Vlasta, Alena a Milada s rodinami.

Vzpomínka
Odešli dobří lidé, každý je měl rád, odešli nám v nenávratno,  

teď musíme jen vzpomínat.
Dne 24. prosince 2022 vzpomeneme 8. výročí úmrtí paní 

ALENY MARKOVÉ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Andrlova.

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

Dne 8. ledna 2023 uplyne 12 let, kdy nás navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Manžel s dětmi a celá rodina.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ. Toto jsou zjištění De 
iure Velké Poroty o problémech, které byly 
předložené Velké Porotě dne 2022.02.19 
v prezentaci Deklarace vypracované Lidmi 
shromážděnými v Česku. Nalezená fakta 
byla uznána za pravdivá a správná. Výsled-
kem zjištění Velké Poroty je shromáždit se 
a znovu sestavit De iure Ústavní republiku. 
Celý tento dokument můžete najít na inter-
netu na: http://novabohemia.cz/ Oznámení 
zástupci je oznámení pro vedení. Oznámení 
pro vedení je oznámení pro zástupce. Ob-
sah tohoto oznámení není názorem nebo 
tvrzením redakce novin, jejich zaměstnanců 
a jejího vedení.
NABÍZÍM pohodlné a bezpečné parko-
vání v uzavřeném dvoře v těsné blízkosti 
Palackého nám. Dlouhodobě a levně. Tel. 
724 969 656.
PRODÁM domek se zahrádkou ve Slavko-
vě. Tel. 721 953 423.
PRODÁM pánské kolo CROSS 4ever 
za 1.000 Kč. Tel. 721 953 423.

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
Firma KL Techstage a.s. se sídlem v Újezdě u Brna 
zaměřená na zakázkovou kovovýrobu hledá do své-
ho kolektivu pracovníky na pozici zámečník – svá-
řeč. Práce na hlavní pracovní poměr. Jednosměnný 
provoz. Dobré platové podmínky. Zaměstnanecké 
benefity. Nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit 
u pana Grepla na telefonu: 734 698 642 nebo e-mai-
lu: grepl@kltechstage.cz.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 20 LET S VÁMI

Vzpomínka
Ve vzpomínkách zůstáváš stále s námi.

Dne 10. ledna 2023 uplyne pět let, co nás navždy opustil pan 

Mgr.  JAN NOVÁK
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali a měli rádi,  

děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 25. ledna 2023 uplyne 20 smutných let, kdy navždy odešla paní

DÁŠA KOZMONOVÁ
Všem, kdo ji znali a měli rádi, za tichou vzpomínku

děkuje syn Petr a celá rodina.

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy úterý 9:00 - 11:00

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

Slavkov u Brna
Palackého nám. 89 – Panský dům 1.patro

3.1.  I    7.2.  I    7.3.  I    4.4.  I    2.5.  I    6.6.

Nové klienty rádi uvítáme 
do 31.3.2023,
stávajícím děkujeme 
za přízeň v roce 2022.

GARANCE nájmu každý měsíc
My jsme Váš nájemník. A garantujeme, že Vám nájem přijde 
každý měsíc. I kdyby byl byt neobsazený, nebo tam byli 
neplatiči.

GARANCE navrácení bytu v původním stavu
Byt Vám vrátíme ve stejném stavu, v jakém jsme jej převzali. 
Čerstvě vymalovaný, čistý a nepoškozený. Po 2 až 10 letech.

GARANCE bezstarostné investice
Všechny činnosti a starosti spojené s pronajímáním, správou 
a údržbou bytu převezmeme na sebe.

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

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

EXIT na Štěpána
Kapela  EXIT  zahraje  26.  prosince  2022 

od  20  hodin  ve  slavkovském  SC  Bonaparte 
(Palackého nám.).
Zazní vlastní i převzaté songy světové hard 

& heavy.  Karel Sigmund
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Tým Glitter Stars Slavkov u Brna úspěšně zahájil 
soutěžní sezónu

Dne  27.  11.  proběhla  prv-
ní  virtuální  soutěž  letošní 
sezóny Sparkling Cheer Cup 
Virtual  2022.  Soutěže  se  zú-
častnilo 400 soutěžících z 11 

týmů  ČR,  Polska  a  Estonska.  Tým  Glitter 
Stars  Slavkov  u Brna  sezónu  2022/2023  za-
hájil opravdu famózně. 5 zlatých a 3 stříbrné 
medaile mluví  za vše. Zlaté medaile  získali: 
tým Mini, tým Junior, Klárka Slaninová v dis-
ciplíně  Individual  Junior,  Pavel  Sedlmajer 
v divizi Individual Senior a Sabina Macharo-
vá s Nikol Vanderkovou v kategorii Doubles 
Freestyle Pom Senior. Stříbrné medaile vybo-
jovali: Adélka Javůrková – Individual Junior, 
Pavel Machálek – Individual Senior a Sabina 
Macharová s Danielou Martínkovou v disci-
plíně Doubles Hip Hop Senior. V mezinárod-
ní  porotě  rozhodčích  zasedla  i  naše  trenérka 
Aneta Macharová.
V sobotu 10. 12. 2022 se vydal malý počet 

zástupců  týmu Glitter  Stars  Slavkov  u  Brna 

do dalekého Ústí nad Labem na tradiční sou-
těž Basta Cheer Cup 2022, zařazenou do Čes-
ké národní cheer ligy. Přestože barvy slavkov-
ského  týmu  hájilo  jen  7  zástupců,  dokázali 
vybojovat  neuvěřitelných 8 medailí  (4  zlaté, 
3 stříbrné a 1 bronzovou).
Zlaté medaile získali: Pavel Sedlmajer v di-

vizi Individual Senior Boy L6, Adélka Javůr-
ková s Klárkou Slaninovou – Double Tumb-
ling Junior L5, Group Stunt Senior L6 – Coed 
a Sabina Macharová s Danielou Martínkovou 
v disciplíně Doubles Hip Hop Senior.
Stříbrné  medaile  získali:  Pavel  Machálek 

v divizi Individual Senior Boy L6, Pavel Ma-
chálek s Pavlem Sedlmajerem – Double Tum-
bling Senior L6 a Sabina Macharová s Nikol 
Vanderkovou  v  kategorii  Doubles  Freestyle 
Pom Senior. Bronzovou medaili získala: Klár-
ka Slaninová v divizi Individual Junior L5.
Náš borec Pavel Sedlmajer získal rovněž po-

hár za nejvyšší bodové skóre v individuálních 
disciplínách napříč celým startovním polem.

Všem  soutěžícím  gratulujeme,  děkujeme 
za  skvělou  reprezentaci,  trenérkám  Anetě 
a Renátě Macharovým  a  Žanetě Čermákové 
za vzornou přípravu svěřenců a pořadatelům 
soutěží za úžasnou atmosféru.  GS

Junior team • Foto: archiv GS

Tříkrálová sbírka s Charitou
Tříkráloví koledníci budou mít hlavní koledovací den ve městě Slavkov u Brna 

v sobotu 14.ledna. Možnost přispět budete mít i do statických pokladniček během 
celé doby konání sbírky až do 15. ledna 2023. Děkujeme.

Objektivem Ladislava Jedličky
Asfaltování ulice ČSA u technických služeb

Foto: 3x Ladislav Jedlička
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Krátké zprávy z římskokatolické farnosti
Biskup navštívil Charitu ve Slavkově
Brněnský  biskup  Pavel  Konzbul  navštívil 

v  pátek  25.  listopadu  2022  Oblastní  charitu 
Hodonín  s pobočkou ve Slavkově. Setkal  se 
s pracovníky Charity, klienty a prošel všechna 
oddělení centra v DPS Slavkov na Polní ulici.

Adventní setkání Mobilní hospicové 
péče
Ve  středu 7.  prosince  2022  se  konalo Ad-

ventní  setkání  Oblastní  charity  Hodonín 
ve  Slavkově  s  pracovníky  služby  Mobilní 
hospicové  péče  sv.  Filipa  Neri  a  s  klienty, 
o které hospic pečoval. V roce 2022 to bylo 80 

těžce nemocných, o které 
pečovali  doma  příbuzní 
s pomocí lékařů s ošetřo-
vatelek. 
Cílová  skupina  hospi-

ce jsou nemocní, u nichž 
přes  vyčerpání  všech  lé-
čebných  možností  vážné 
onemocnění  pokračuje 
a prognóza je v řádu mě-
síců  (tzv. paliativní paci-
enti).  Na  základě  jejich 
přání  a  ochoty  pečující 
osoby mohou  strávit  po-
slední dny a týdny svého 
života doma v péči Mobilního hospice sv. Fi-
lipa Neri. Principem práce mobilního hospice 
je poskytování péče ve vlastním prostředí pa-
cienta. Při přijetí do komplexní péče se jedná 
o takzvanou „domácí hospitalizaci“.

Tříkrálový koncert v kostele 
Vzkříšení Páně
V neděli 8.  ledna 2023 v 16.30 hodin vás 

zveme  na  koncert  skladeb  od  Franze  Schu-
berta Missa  no.  2 G  dur  op.  167  a  premiéru 

skladby  Missa  brevis  talentovaného  soudo-
bého  skladatele  a  kytarového  virtuoza  Lu-
káše  Sommera.  Účinkuje  Komorní  orchestr 
Thaytal,  smíšený sbor Gaudeamus Brno, ba-
rytonista  Martin  Frýbort,  sopranistka  Hana 
Cupáková  a  tenoritsta Vilém Cupák. Kateři-
na Málková  doprovodí  na  varhany,  vše  pod 
taktovkou  švýcarského  dirigenta  Sebastiena 
Bgnouda.  Pořadatelem  koncertu  je  město 
Slavkov u Brna.

P. Milan Vavro

700. výročí kostela sv. Jakuba (3) – Komenda 
německých rytířů
Další  zmínka  o  komendě  pochází  až 

z  roku  1323,  kdy  získává  řádový  kostel 
sv. Jakuba Většího a Panny Marie od ně-
kolika biskupů v Avignonu  čtyřicetiden-
ní  odpustky  pro  každého,  kdo  kajícně 
navštíví  zdejší  farní  kostel  „sv.  Jakuba 
a Matky Boží“ o určitých  svátcích nebo 
kostel obdarují. Roku 1332 byl slavkov-
ským  komturem  bratr  Siegfried,  kolem 
roku 1370  Ježek  z Otaslavic,  roku 1376 
Mikeš  z  Vildenberka,  1381  Oldřich 
z Grafenbergu, 1383 Oldřich z Grimber-
ka, po něm 1383 Mikuláš z Falknova. Již 
kolem poloviny srpna téhož roku však byl 
komturem opět Mikeš z Vildenberka, v letech 
1387–1388 zastával komturský úřad Heinrich 
Schoff, na konci roku 1392 Přibík z Litic. 
Do  roku  1411  představoval  Slavkov  nej-

větší  a  nejvýnosnější  řádový  statek  v  zemi. 
V roce 1382 žilo v komendě 12 bratří, nejvíc 
v celé bailii, a k tomu ještě další pomocníci, 
zvaní knechti, celkem kolem 30 osob. V účet-
ní knize české bailie z let 1382–1393, uložené 
v  archivu  v Královci  v  Prusích  je  zazname-
náno, že v komendě bylo 782 ovcí, 210 vep-
řového dobytka, 10 bahnic, 42 kusů hovězího 
dobytka, 3 telata, 32 tažných koní a 22 hříbat, 
k tomu v zásobách 70 kop malého sýru a kopa 
velkého, 14 hrnců přepouštěného másla, 600 
měr vymláceného žita, 210 měr mouky, 150 
měr sladu, 40 měr hrachu, 96 věder vína za 60 
kop grošů, 7 sudů vína k pití, 1400 liber vlny, 
obilí co se toho roku urodilo a 35 hřiven stří-
bra na hotovosti. 
Roku 1393 se slavkovské komendy zmocnil 

markrabě Jošt a řádu zůstala pouze farní sprá-
va.  Pro  toto  obsazení  komendy markrabětem 
Joštem  nehrál  hlavní  roli  jen  výnosný  statek 
komendy, ale také válečné důvody, neboť Jošt 

potřeboval dobře opevněné sídlo komendy ze 
strategických  důvodů  v  rámci  bojů  se  svým 
mladším bratrem Prokopem. Velmistr Konrád 
von  Jungingen  pokorně  prosí  markraběte 
ve svém listu z 24. října 1397 o navrácení ma-
jetku, ale nebyl vyslyšen. Další kroky k navrá-
cení komendy podnikl zemský komtur Oldřich 
z Ústí,  který  se  roku 1405 pokouší  zapůsobit 
pomocí  svého bratra  a  dalších  přátel  na mar-
kraběte  Jošta.  Ten  nakonec  prosbám  vyhověl 
a pravděpodobně v roce 1406 komendu ve zbě-
dovaném stavu vrátil. Toho roku se komturem 
stává Paul Hawdryn, který dům předal v roce 
1408  Konrádovi  z  Čachovic.  Nedlouho  poté 
(1410) však přišla osudová bitva u Tannenber-
ka a zadlužený řád byl nucen splácet dluhy krá-
li Václavu IV. Dne 6. března 1411 předal po-
slední slavkovský komtur Konrád z Čachovic 
opevněnou komendu, město Slavkov i k němu 
přiléhající  vesnice  královu  věřiteli,  brněnské-
mu měšťanu Václavu Házlovi z Rosic a opev-
něné komendy  se  ujal  královský hejtman  Jan 
Házmuk z Proseče. Řád si po ztrátě slavkovské 
komendy roku 1411 udržel faru, kterou velmis-
tr svěřil do ochrany faráři Václavu v Něm. Bro-

dě, který se pak nazýval „správcem bailie 
české“.
Komenda  řádu  byla  po  200  letech 

roku 1411 definitivně  zrušena.  Její  areál 
byl  v  roce  1423  po  obléhání  husitského 
vojska  Haška  Ostrožského  z  Valdštejna 
zpustošen.  V  dalších  letech  se  ve  Slav-
kově  střídali  zástavní  držitelé:  Jindřich 
Plumlovský z Kravař (1420), Aleš Holic-
ký  ze Štenberka  (1421)  a Petr  z Konice 
(1435–1447),  který  zpustošenou komen-
du provizorně obnovil jako panské sídlo. 
Po  něm  byl  majitelem  jeho  syn  Adam 
z  Konice.  Zástavní  právo  hradu  a  měs-

ta Slavkova pak přebírá  jeho sestra Kateřina 
z  Konice,  dále  jsou  zmiňováni  kolem  roku 
1460 Jan Černohorský, po něm Jan Doupovec 
z  Čisté  Studně,  který  hrad, město  a  vesnice 
prodal rytíři Janu Zelenému z Šanova, v roce 
1490 Beneš z Weitmühle a jeho synové a roku 
1496 Petr, hrabě od sv. Jiří a z Pezinku s man-
želkou Žofií z Valdštejna.
Na  slavkovském  panství  zřídili  němečtí 

rytíři  manský  systém,  do  nějž  byli  zapojeni 
především dědiční  rychtáři  z města  i  vesnic. 
Roku 1409  se připomíná  správce  školy,  kte-
rá fungovala při farním kostele. V 15. století 
zůstala řádu jedině fara, která byla obsazová-
na  jeho  členy. To dokazuje  relace  zemského 
komtura z roku 1459. Od roku 1509 se panství 
ujímají Kounicové.  Po  roce  1566 byl  nákla-
dem Oldřicha  II.  z Kounic  s  jeho  syna Old-
řicha  III. postaven na  starších základech ko-
mendy renesanční zámek, který v základních 
rysech respektoval plochu někdejší komendy.

Z pramenů Ličman: Vlastivěda Moravská 
(1922) a Oldřich Chocholáč: Nástin dějin-
né cesty. Slavkov u Brna, (2005) uspořádal 
P. Milan Vavro

Původní zdivo komendy v podzemí slavkovského zámku

Setkání Mobilní hospicové péče • Foto: 2x archiv ŘkF

Biskup Konzbul v Oblastní charitě



2112/2022 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

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

schola rodin).
Půlnoční mše svatá: Slavkov 22.30, Heršpice 21.00, Hodějice 

21.00, Nížkovice 21.00, Němčany 22.30.
25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá Colle-

gium musicale bonum).
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov 9.00 (zpívá schola rodin).
27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba, kostel Špitál-

ka 17.00.
27. 12. Vánoční koncert Danielis, kostel sv. Antonína 

v Němčanech 18.00.
30. 12. Svátek svaté Rodiny, mše sv. Slavkov 18.00.
31. 12. Prohlídka zvonů a hodin, 10.00–12.00, 14.00–16.00.
31. 12. Sv. Silvestr, poděkování za uplynulý rok, mše sv. 

Slavkov 16.00.
31. 12. Požehnání do nového roku 2023, Slavkov 23.45.

Návštěvy Betléma v kostele:
24. 12. Štědrý den 14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.00–11.00, 14.00–15.30
31. 12. Sv. Silvestr  10.00–12.00, 14.00–15.30
Betlém u sester v klášteře nebude letos otevřený.

1. 1. 2023 Nový rok, Slavkov 9.00 a 18.00.
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, 

mše sv. Slavkov 18.00.
8. 1. Svátek Křtu Páně, mše sv. 9.00 (zpívá Collegium musi-

cale bonum) a 18.00.
8. 1. Vánoční vystoupení dětí KMŠ, na závěr mše sv. 

v 10.00.
8. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Slavkov, Komorní orchestr 

Thaytal, smíšený sbor Gaudeamus Brno.
14. 1. Tříkrálová sbírka Slavkov, požehnání v kostele 9.00, 

sbírka ve městě po celý den.

Přejeme vám i vašim rodinám radostné Vánoce a Boží 
požehnání v novém roce 2023. Kněží farnosti P. Milan Vav-
ro a P. Stanislav Pacner

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

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

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

Za pár dní už v Betlémě se Ježíš narodí…
Písnička,  která  nás  provázela 

celou  adventní  dobou,  časem 
příprav, časem těšení se. Snažili 
jsme se najít chvíli u adventního 
věnce,  zastavit  se,  ztišit  se,  do-
konce se zaposlouchat do ticha. 

Začátkem prosince jsme po dlouhé době za-
žili společné setkání i s rodiči, kdy nás navštívil 
sv. Mikuláš s anděly. Letošní mikulášská legen-
da vyprávěla o muži, který  se hnal za  slávou, 
mocí  a penězi,  až  se z  jeho  srdce  stal kámen. 
Všichni  jej  opustili,  zůstal  sám, měl  všechno, 

a přesto mu něco chybělo. Děti brzy přicházely 
s nápady, co by ten muž mohl dělat – nekřičet 
po ostatních, rozdělit se, omluvit se, umět pro-
sit a děkovat, udělat někomu radost. Jak jedno-
duché  vymyslet  a  přitom  často  tak  těžké  říct. 
V  rámci  naší  školkové  akce  „Karolínka  pro 

Slavkov“ také každoročně navštěvujeme s dět-
mi některá slavkovská zařízení s krátkým pro-
gramem  a  malými  dárečky,  abychom  předali 
kousek radosti starším nebo nemocným lidem. 
Závěrem zbývá popřát  radostné a pokojné 

Vánoce.  Za KMŠ Karolínka Miroslava Bočková

Naše Vánoce
Doba  adventní,  která 

předchází  Vánocům,  je 
v našich přírodních pod-
mínkách  spojena  s  kon-
trastem  světla  a  tmy. 
Dny  jsou  krátké,  tmavá 
rána  i  večery  je  potřeba 
prosvěcovat  světlem, 
abychom se dokázali na svých cestách dobře 
orientovat a nebloudili. Právě do tohoto „tem-
ného“ období roku zaznívá z Bible text apo-
štola Pavla, který v listě křesťanům do Říma 
(kapitola 13, verš 12) říká: Noc pokročila, den 
se  přiblížil.  Odložme  tedy  skutky  temnoty 
a oblečme se do výzbroje světla.

Jako  křesťané  se  sna-
žíme brát tato slova váž-
ně,  i  když  se  nám  to  ne 
vždy  stoprocentně  daří. 
Přesto  jsme  přesvědče-
ni, že úsilí o to, aby nás 
skutky  temnoty,  ať  už 
mají  v  našem  životě  ja-

koukoliv tvář, neovládly, je velmi důležité.
Věříme,  že  naše  snaha  přinese  své  plody 

a že  se vánoční  svátky stanou dobou  radosti 
právě proto, že jsme se přimkli ke Světlu.
Přeji vám, ať také vy prožijete pokojné a ra-

dostné  Vánoce  prozářené  Světlem  Kristova 
narození!  Stanislav Pacner, farní vikář

Kurz Alfa ve Slavkově u Brna
Máte  touhu  se dozvědět více o Bohu 

a nerozumíte tomu, jak o něm lidé mlu-
ví? Máte ve své rodině nebo mezi přáteli 
někoho,  kdo  si  klade  otázky  o  smyslu 
života?
Pro  ty,  kdo  se  chtějí  více  dozvědět 

o  Bohu,  o  víře,  o  církvi  v  příjemném 
prostředí,  je  určen  kurz Alfa.  Jedná  se 
o  několik  čtvrtečních  večerů. Nemusíte 
se  bát  na  cokoli  zeptat. Můžete  pozvat 
své  přátele  a  nabídnout  jim  doprovod. 
Začínáme vždy večeří v 19 hodin v sále 
nad  školkou  Karolínka  za  kostelem, 
pokračujeme  krátkou  přednáškou  a  vše 
završíme  diskusí  v  malých  skupinkách 
do 21.30 hodin. 
První  setkání  je  nezávazné ve  čtvrtek 

12.  ledna  2023  od  19  hodin.  Z  důvodu 
přípravy sálu a pohoštění prosíme o na-
hlášení  na  adrese  alfa.slavkov(@)gmail.
com do 10. ledna 2023.

Za tým Alfy srdečně zve Jitka Hrabovská

Foto: 2x archiv KMŠ
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Výprava 2. oddílu
O  třetím  listopa-

dovém  víkendu  se  2. 
oddíl  vydal  na  svou 
první  výpravu v  tom-
to  školním  roce.  Se-
tkali  jsme  se  v  pátek 

na  nádraží  ve  Slavkově,  abychom  se 
společně přepravili  do Brna,  kde  jsme 
přespávali.
V  sobotu  jsme  vyrazili  na  výlet 

do Adamova. Při naší procházce lesem 
jsme mohli obdivovat první sníh a děti 
se  bavily  tím,  že  skákaly  na  zamrzlé 
kaluže,  a měly  velkou  radost,  když  se 
jim  podařilo  rozbít  vrst-
vu  ledu.  Podívali  jsme  se 
také  na  hrad  Nový  hrad, 
kde  jsme  se  společně  na-
obědvali. Večer nás navští-
vil  bratr Mário  a  vyprávěl 
nám zážitky ze svého poby-
tu  v Mongolsku.  Dokonce 
jsme si vyzkoušeli i některé 
mongolské tradice.
V  neděli  jsme  se  před 

obědem  vrátili  do  Slavko-
va.  Toto  naše  víkendové 
dobrodružství  nemohlo 
zkazit  ani  nezvykle mrazi-
vé  počasí  a  společně  strá-
vený  čas  jsme  si  opravdu 
užili.  Anna Ošmerová

Česko má prvního zástupce mezi hrdiny Amazonu. 
Filip Pýrek je nejmladším členem AWS Heroes
Česká  republika  má 

svého  prvního  zástupce 
mezi  takzvanými  AWS 
Heroes.  Jde  o  program 
největšího  cloudu  světa 
Amazon  Web  Services, 
který  oceňuje  nejvlivněj-
ší  vývojáře  a  odborníky 
s velkým dopadem na ko-
munitu AWS.
Na  letošní  konferen-

ci  AWS  re:Invent  2022 
v Las Vegas byl mezi tyto 
hrdiny  uveden  Filip  Pý-
rek  ze  Slavkova  u  Brna, 
který působí jako serverless architekt v brněn-
ské firmě Purple Technology a který zároveň 
založil  a  vede  Buttonize.io.  Organizuje  také 
Serverless Brno Meetup.
Pýrek je zároveň ve svých třiadvaceti nej-

mladším členem AWS Heroes. Amazon  jeho 
aktivity shrnuje na svém webu. Pýrek se pro-
fesně věnuje serverless  technologiím v AWS 
jako  jsou  Lambda,  čemuž  se  začal  věnovat 
ve zhruba sedmnácti letech.
„Dostaneme  se  do  kontaktu  s  nejlepšími 

lidmi  v  daných  oborech  z  celého  světa. Do-
stáváme také informace předem a díky zpětné 
vazbě se můžeme podílet na vývoji novinek,“ 
řekl Pýrek ke své nové pozici.
Podobný program jako AWS má také kon-

kurenční Google Cloud. Jde o Google Cloud 
Innovators, se mimo jiné uděluje status Cham-

pion. Ten z Česka zhruba před  rokem získal 
Ivan Kutil ze společnosti AppSatori.
V  komunitních  aktivitách Amazonu  v mi-

nulosti  několikrát uspěl  tým z ČVUT kolem 
chatbota Alquist. V rámci soutěže Alexa Pri-
ze, která se rovněž vyhlašovala na re:Inventu, 
několikrát skončil na stupních vítězů.

Jan Sedlák, lupa.cz

Filip Pýrek (23)
Rodák ze Slavkova žijící v Brně. Filip je 

Serverless Architect  ve  společnosti  Purple 
Technology, vyvíjí a provozuje software pro 
regulované a globální společnosti FinTech. 
Úspěšně prosadil široké přijetí technologie 
tak progresivní, jako je bezserverová tech-
nologie. Ve svých 23 letech je jedním z nej-
mladších hrdinů ASW.  red

A je to tady!
Zase  nám  končí 

jeden rok. A to nás 
ještě noviny a televize uklidňují, že ten dal-
ší bude ještě horší, než ten letošní. Co teď 
s tím?… Inu, přijďte do divadla! Máte jedi-
nečnou (a poslední v tomto roce) možnost 
zhlédnout naše nejlepší herecké síly v tře-
skuté  veselohře  Silvestrovská  hrachovka. 
Divadelní  spolek  Slavkov  u  Brna,  tedy 
vaši  spoluobčané, pro vás připravili v  so-
botu  31.  prosince  2022  nezapomenutelný 
umělecký zážitek. Prostory Společenského 
centra  provoní  kvalitní  vínečko. A  samo-
zřejmě gurmánská hrachovka.
Dva staří ochmelkové Glód a Cicisse v po-

dání  Ivana Marka  a Milana Hrazdílka  jsou 
zárukou dobré zábavy. Pro  lačné oko muž-
ských návštěvníků malinko odhalíme Petru 
Vyšehradskou  a  Věru  Stojarovou,  dámské 
oko jistě se zalíbením spočine na atraktivní 
vzhledu starosty Jaromíra Matějky a milov-
níci  kosmických  příběhů  najdou  na  jevišti 
nezanedbatelnou  postavu  vesmírného  ná-
vštěvníka Hmoty (Radim Kachlíř).
Během  představení  můžete  výjimečně 

popíjet  u  stolů  připravených  v  sále.  Za-
čátek produkce je v 18 hodin. Po konci si 
můžete  užít  silvestrovského  ohňostroje, 
posedět  v  restauraci  Bonaparte  a  nebo  se 
vypravit na krátkou procházku po slavkov-
ských ulicích.  S. Olbricht

Filip Pýrek • Foto: Purple Technology

Filip s tátou Hubertem Pýrkem ve Slavkově na Špitálce

Foto: archiv Junák Slavkov
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Úspěšný start zimních plavců
Český  pohár  v  zimním  plavání  má  za  se-

bou téměř polovinu závodů. Pro oddíl i plavce 
Fidesu Brno je to start úspěšný. V soutěži od-
dílů se usadil se slušným náskokem na druhém 
místě, průběžné umístění plavců Fidesu v osmi 
věkových  kategoriích  je  vynikající  –  osm 
prvních míst,  šest  druhých  a  pět  třetích míst. 
Ženy Fidesu zcela ovládly kategorie masters B 
a masters C, v obou obsadily první tři místa. 
K  úspěchu  oddílu  přispěli  svými  výko-

ny  i  slavkovští  zimní plavci.  Jejich umístění 
po jedenácti závodech: 

Kategorie masters B
2. místo – Hana Matýšková

Kategorie masters C
1. místo – Jana Matuštíková
2. místo – Jarmila Mašová
3. místo – Helena Pavézková

Kategorie masters D
1. místo – Vladimíra Fialová

Kategorie masters C
8. místo – Ivan Marek

V prosinci a lednu bývají závody nejnároč-
nější, voda poměrně rychle chladne. V Chocni 
se v Tiché Orlici plavalo ve 3,8 °C, o  týden 
později v tradičně ledovém náchodském ryb-

níku ukázal teploměr dokonce 2,6 °C při tep-
lotě vzduchu 0,4 °C. V ledové vodě se zkracu-
je limit pro pobyt ve vodě. Kdo ve vodě pod 
4 °C nestihne cíl do 22 minut, je bez milosti 
diskvalifikován a bez bodů za závod. 
V lednu se část oddílu chystá na mistrovství 

světa v zimním plavání do Slovinska. Na je-
zeře  Bled  se  všichni  budou  snažit  navázat 
na minulé zahraniční úspěchy a přivézt i od-
tud další cenné kovy.
Do poslední soboty v dubnu čekají plavce 

kromě  pravidelných  závodů  ještě  dvě  dů-
ležité  soutěže.  V  únoru  mistrovství  repub-
liky  ve  volném  způsobu  v  Brně  ve  Svratce 
a v březnu mistrovství republiky v prsařském 
způsobu v Praze Podolí.  I  tam budou plavci 
Fidesu bojovat o tituly a medaile. 
Blíží se závěr roku a jako vždy si přejeme, 

aby  ten  příští  byl  ještě  lepší  než  ten  letošní. 
Přejeme vám tedy štěstí, zdraví a pohodu v ro-
dině i životě a slunce v duši i těle.
Těšíme  se  na  vás  na  koupališti  na  Štědrý 

den i v letní sezoně.
Za slavkovské zimní plavce V. Fialová

Florbalový rok 2022
Jaký  byl  florbalový  rok  2022  z  pohle-

du  FBC  Slavkov?  Celkově  velice  vydařený 
a hlavně  již  absolvovaný kompletně bez do-
padů pandemie covidu. 
Co  se  dospělé  části  klubu  týká,  tam  se 

dařilo  velice  dobře  a  jarní  jízda A  mužstva 
mužů znamenala v sezóně 2021/2022 2. mís-
to  v  jihomoravské  lize  mužů  a  pro  sezónu 
2022/2023 postup do regionální ligy. Jedná se 
o  soutěž  nejlepších  regionálních  týmů  Jiho-
moravského a Zlínského kraje. 
Druhým  významným milníkem  byl  Pohár 

Českého  florbalu.  Los  nám v  rámci  skupiny 
přisoudil  pořadatelství,  a  tak  jsme  se  mohli 
v předposlední srpnový víkend utkat o postup 
před domácím publikem. Ve dvou dnech nás 
čekaly 4  těžké  zápasy  se  zkušenými  soupeři 
z  Prostějova,  Hodonic,  Hluku  a  Pohořelic. 
I  přes  prohru  s  mužstvem  Hodonic  jsme  se 
ziskem  devíti  bodů  postoupili  do  druhého 
kola z první pozice ve skupině. 
Pavouk nám do druhého kola přisoudil zná-

mého soupeře z Dubňan. Zápas v divokém sty-
lu jsme nakonec zvládli v poměru 10:9 a čekala 
nás  historicky  první  účast  ve  3.  kole. V  něm 
na  nás  připadl  zkušený  soupeř  hrající  národ-

ní  ligu,  který  i  přes  náš  srdnatý  výkon využil 
svých zkušeností a ve třetí třetině zápas rozho-
dl. Po vyřazení už muži vyhlíželi vstup do nové 
sezóny.  „A“  mužstvo  vstoupilo  do  sezóny 
22/23 jako nováček v regionální  lize a mnohé 
soupeře zaskočilo. V polovině sezóny mu patří 
3. příčka a s výhledem na další ligový úspěch.
Jak se celý klub rozrůstá a daří se nám i vý-

chova  mladých,  bylo  potřeba  začít  pracovat 
i na zvyšování výkonnosti „B“ mužstva, aby 
bylo  plnohodnotnou  rezervou  a  konkurencí 
pro hlavní tým. Účastní se soutěže jihomorav-
ského přeboru, kde mu patří v polovině soutě-
že 10. příčka.
Nedílnou součástí našeho klubu je i široká 

mládežnická  základna.  Ta  sice  dostala  díky 
epidemii covidu menší zásah v podobě úbyt-
ku členů, ale to se nám za uplynulý rok poda-
řilo eliminovat a členskou základnu dokonce 
i mírně navýšit. Do soutěží pravidelně zasahu-
je 6 družstev, a to v kategoriích od přípravky 
až po dorost. Mimo ligové soutěže jsme o ví-
kendu 28. a 29. 5. uspořádali Austerlitz florbal 
cup pro kategorie přípravky a elévů. 
Součástí letní přípravy na florbalovou sezó-

nu bývá soustředění mládeže ve Valticích, kde 

jsme již po páté našli zázemí pro náš týdenní 
program.  Letošní  soustředění  bylo  ve  dvou 
ohledech  rekordní.  Prvním  je  počet  dívek, 
které  se  akce  zúčastnily.  Vyplývá  ze  zvýše-
ného zájmu dívek o sport s děravým míčkem 
u nás ve Slavkově a okolí, což nás nesmírně 
těší.  Druhým  byl  celkový  počet  účastníků. 
46 hráčů ve třech kategoriích – elévové, žáci 
a dorost. Když připočteme trenéry, celá výpra-
va čítala 53 účastníků.
V  sezóně  2022/2022  máme  přihlášena 

v  rámci  Českého  florbalu  dvě  družstva  pří-
pravky, dvě družstva elévů, ml. žáky a doros-
tence. Dále  se  účastníme  i  orelské  ligy,  a  to 
v kategorii st. žáci a ženy. 
Již druhou sezónu má FBC Slavkov i svůj 

vlastní  ženský  tým,  který  jak  výše  zmiňuje-
me,  hraje  orelskou  ligu,  kde  je  v  současné 
době na 7. příčce. Ve Slavkově si tedy mohou 
zahrát ligový florbal i ženy.
Celý tento výčet událostí a úspěchů je vel-

kým příslibem pro rok 2023 a roky další. 
Závěrem  bychom  vám  jménem  celého 

sportovního  klubu  FBC  Slavkov  chtěli  po-
přát krásné prožití svátků vánočních a mnoho 
úspěchů v novém roce.  Jan Šícha

Stalo se…
Lidové noviny, 30. 4. 1935
Dítě vypadlo z rychlíku
V neděli vypadl ve 13.30 hod. z jedoucí-

ho rychlíku č. 56 mezi stanicemi Blažovice 
a Slavkov u Brna na 22. km syn operního 
pěvce  Karla  Uhlíře  z  Prahy,  3letý  Miloš 
Uhlíř.  Příčinou  nehody  byl  asi  nedostatek 
dozoru rodiny,  jedoucí do Slavkova na ná-
vštěvu. Poraněný, na němž byly patrny jen 
vnější tržné rány, byl dopraven soukromým 
autem do Dětské nemocnice v Brně. Rány 
jsou velmi těžké, ale nikoli nebezpečné ži-
votu. Zda je i vnitřně zraněn, zjistí se roent-
genem.  V dobovém tisku vyhledal S. Olbricht

Pochvala záchranářům
Chtěla bych pochválit profesionální práci 

slavkovských záchranářů. Dne 21. 11. 2022 
jsem volala záchrannou službu do Hostěrá-
dek-Rešova  k  76letému  manželovi,  který 
má kombinaci několika těžkých onemocně-
ní. Měl horečku skoro 40 °C a vůbec nebyl 
schopen pohybu. Velice rychle přijeli, zjis-
tili stav, udělali test na covid, bohužel pozi-
tivní  a  dopravili  ho do nemocnice. Možná 
mu zachránili opět život,  jako již 2x v mi-
nulosti.  Jsem opravdu  hrdá  na  jejich  práci 
a ještě jednou za ni děkuji.  Jana Táborská

Archiv Slavkovského zpravodaje: 
www.slavkovskyzpravodaj.cz

Foto: 2x archiv autora
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Centrum Ententyky
Blíží  se  čas  Vá-

noc  a  rok  2022  se 
chýlí ke konci. Jsme 

rádi, že Vy a Vaše děti s námi trávíte svůj vol-
ný čas a jsme vděčni, že v nás máte stále důvě-
ru. Kapacity našich kroužků jsou stále zaplně-
ny a pro nás je to známka toho, že naše práce 
má smysl. Výtěžek z těchto aktivit se snažíme 
věnovat opět na rozvoj Centra, nákup nových 
pomůcek a úpravu prostor, abyste se tam cítili 
co nejlépe. 
V  letošním  roce  jsme  například  ve  Slav-

kově  vybudovali  multisenzorickou  místnost 
plnou pomůcek pro smyslový rozvoj a rozvoj 
hrubé a jemné motoriky nebo novou kuchyň-
ku. Na příští rok plánujeme zřídit místnost pro 
rodiče  účastnící  se  našich  aktivit,  kde  bude 

možné v klidu děti nakrmit, přebalit nebo  si 
jen posedět a popovídat.
Od  ledna máme  vypsané  nové  kroužky  –

pro  aktuální  kapacitu navštivte naše webové 
stránky  www.ententyky.eu.  Za  zmínění  stojí 
kroužky  Smyslový  a  motorický  rozvoj  ko-
jenců  a  batolat  pod  vedením  fyzioterapeut-
ky, Flétnohraní – seznámení s flétničkou pro 
nejmenší,  Tvořivé  workshopy  pro  prarodiče 
s  dětmi  nebo  Jazykohrátky  –  angličtina  pro 
rodiče  a  děti.  Další  informace  a  fotografie 
z kroužků najdete na facebookovém profilu.
Hned na  začátku  roku 14.  ledna 2023 nás 

čeká Benefiční ples v kulturním domě v Her-
špicích,  na  který  vás  tímto  srdečně  zveme. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina Chaka-
li, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola. 

Předprodej  vstupenek  za  akční  cenu  120 Kč 
probíhá  již  nyní  na  emailové  adrese:  cent-
rum@ententyky.eu, na místě pak 150 Kč.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na nadchá-

zející akce pořádané Centrem Ententyky:
•  Jarní  burza  dětského  oblečení,  sportovních 
potřeb a obuvi 24.–26. 3. 2023

•  Vynášení Morany 26. 3. 2023
Za celý tým Centra Ententyky, z.s. bychom 

rádi poděkovali všem našim partnerům, kteří 
nás opakovaně podporují. 
Všem členům a příznivcům Centra Ententy-

ky, z.s. pak přejme co nejpoklidnější předvá-
noční čas a šťastné prožití Vánoc, ve zdraví, 
v kruhu svých nejbližších. Budeme se na vás 
těšit v novém roce 2023!

Lucie Štefánková

Spolupráce s partnerskými 
školami pokračuje
Po  dlouhé  covidové  odmlce  jsme  se  po-

kusili na začátku roku 2022 pokračovat tam, 
kde jsme na podzim 2019 skončili. Bilancu-
jeme-li na konci kalendářního roku, můžeme 
říci,  že  jsme byli úspěšní. Za velké podpo-
ry  Jihomoravského  kraje  jsme  zrealizovali 
bilaterální  výměny  s  partnerskými  škola-
mi  v  chorvatském Daruvaru  a  v maďarské 
Šoproni. Našim žákům se také podařilo na-
vštívit  partnerské  školy  v  italské  Florencii 
a polské Kalwarie Zebrzydowske. Na každé 
škole  naši  žáci  představili  Jihomoravský 
kraj,  v  rámci  společných workshopů  si  vy-

zkoušeli  své  dovednosti  a  ve  volném  čase 
měli možnost  poznat  kulturní  krásy navští-
vených míst.  Při  návštěvě  zástupců  z  part-
nerských  škol  na  Integrované  střední  škole 
ve Slavkově u Brna se pak naši žáci proje-
vili  jako výborní  hostitelé  a  někteří  zvládli 
ve  volném  čase  projet  i  kus  jižní Moravy. 
Ve  zjitřené  době  jsou  zahraniční  kontakty 
a  poznání  partnerských  regionů  pro  mladé 
lidi více než důležité. Velké poděkování pat-
ří Jihomoravskému kraji, bez jehož podpory 
by takováto spolupráce byla velmi obtížná.

 Mgr. V. Hirt, ISŠ

Kanadský lektor zvedá úroveň angličtiny 
v Jazykovém centru Bučovice a Slavkov u Brna 
Krásný  předvánoční  čas  se  letos  nabízí 

v  učebnách  jazykovky  s  kanadským  učitelem 
angličtiny Paulem Hoferem, kterého nám určila 
naše partnerská kanadská škola pro naše studen-
ty JCB. Mladíkovi, kterého začátkem listopadu 
do  České  republiky  konkrétně  do Austerlitzu 
přitáhly rodinné kořeny steré 100 let, se zalíbi-
lo usadit se do Vánoc v Bučovicích na centrále 
Jazykového  centra Bučovice. Chce  tak  využít 
svých  zkušeností  učení  angličtiny  jako  cizího 
jazyka a také nasát místní život a tradice. 
Paul učí  angličtinu  jako  svůj  rodný  jazyk, 

hovoří plynně německy a portugalsky, španěl-
sky a učí  se  česky. Velmi oblíbený  je v dět-
ských  skupinách  –  děti  jsou  z  cizince  nad-
šené,  Paul  to  prostě  s  dětmi  umí  a  navíc  ho 
díky jeho plnovousu děti nazývají čert, takže 
Mikulášská nálada  je  zajištěna. Dospělí  jsou 
také  nadšení.  Pro  některé  to může  být  první 
možnost komunikovat s cizincem – a dostáva-
jí k tomu možnost přímo v lekcích. Tato akce 
je výbornou příležitostí pro všechny, kteří se 
chtějí  zlepšit  v  komunikaci  v  cizím  jazyce 
a zbavit se ostychu. 
Paul první  týdny nahlížel na  jazykové po-

kročilosti  a  výuku  všech  tříd  a  cizích  jazy-
ků,  které  vyučujeme,  jak  v  Bučovicích,  tak 
ve Slavkově u Brna a online. V dalších  týd-

nech,  ve  spolupráci  s  našimi  lektory  skupin, 
aplikuje  pro  studenty  komunikační  aktivity 
v cizím jazyce, aby měli možnost „speakovat 
a  sprechtit“.  Dialogy  o  okolních  vesnicích 
navíc přibližují Paulovi místní život a zvyky 
– a studentům dávají možnost popsat cizinci 
jejich každodenní život. Děti, které navštěvu-
jí Summer camp, mohly předvést vědomosti 
o kanadském maskotovi, medvědovi Kermo-
de – protože s kanadskými lektory už se děti 
ze Summer Campu měly možnost setkat.
Paul  navázal  historkami  o  tom,  jak  bydlel 

půl roku v divočině v Kanadě a s medvědy se 
potkal.  Dále  nám  rád  vypráví  o  jeho  rodině, 
která  pochází  z  Rakouska-Uherska.  Také  se 
moc  těší  ze všech předvánočních oslav,  které 

v česku probíhají a budou probíhat – Kanaďa-
né jsou prostě společenští. Lektor s námi zůstá-
vá až do Vánoc a už teď se moc těší, že se zase 
brzy do Bučovic vrátí. My už se v dalším polo-
letí těšíme na zkušenou lektorku Elien z Ang-
lie, která má rodinu v Brně, ale o tom až příště.
Jménem  Jazykového  centra  Bučovice 

a Slavkov u Brna bychom rádi popřáli krás-
né Vánoce vám, našim klientům – stávajícím, 
minulým  i  budoucím. Ať  si  všichni  užijeme 
dny, které nás  spojují napříč hranicemi, přes 
oceány  a  kontinenty. A  pokud  se  vám  tento 
pocit spojení s lidmi napříč celou planetou za-
líbí a zatoužíte po zboření jazykových bariér 
i  po Vánocích,  zůstaňte  věrní  JCB,  kde  tyto 
bariéry budeme nadále bořit i v roce 2023.
Nový rok řada z nás vnímá jako příležitost 

začít  od  začátku.  Existuje  snad  lepší  impulz 
pro  to  začít  se  učit  nový  jazyk?  Nicméně 
Nový rok není jen příležitostí pro nové začát-
ky. Vy, kteří na svých jazykových schopnos-
tech už dlouho pilně pracujete se teď můžete 
ohlédnout a být na sebe pyšní.  Jen neusnout 
na  vavřínech. Ať  jste  na  tom  jakkoliv,  vám 
všem bychom rádi popřáli šťastný Nový rok!

Váš tým JCB
ZÁPIS PROBÍHÁ – ONLINE 
PŘIHLÁŠKA www.jazyky-bucovice.cz.


 Kom

erční sdělení

Foto: archiv JCB

Vánoční přání
Jménem  vedení  školy  a  jménem  svým 

děkujeme všem pracovníků školy za celo-
roční práci, všem přátelům školy velké díky 
za příjemnou  spolupráci  a podporu  školy. 
Přejeme krásné vánoční svátky a v novém 
roce  hlavně  pevné  zdraví,  spousty  lásky, 
štěstí a úspěchů.  Kulhánková Vlad.
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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

Stužkování maturantů oboru hotelnictví • Foto: 10x archiv ISŠ

Kurz carvingu s mistrem L. Procházkou

Projekt Krokus i u nás

Odborná exkurze do Vídně Odborná stáž truhlářů v Polsku Brněnský vánoční pohár

Filmování českých receptů pro Czech-American TV

Kuchařská soutěž Český kapr Pečeme a vaříme s odborníky ze Slovenska

Slivcup Zlín
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Akademie Bojových Umění Slavkov u Brna
Dne  10.  prosince  2022  navštívilo  náš  již 

tradiční  předvánoční  seminář  pro  děti  přes 
150 žáků ze všech našich oddílů.
V  doprovodu  rodičů  se  vytvořila  úžasná 

atmosféra  v  tělocvičně  na  ISŠ  ve  Slavkově 
u Brna. Osm stanovišť pro děti tvořilo: 1. Se-
beobrana beze zbraně, 2. Obrana proti pistoli, 
3.  Obrana  proti  noži,  4. Obrana  proti  tyčce, 
5.  překážky  a  hry,  6.  Fyzička,  7.  Nácviky 

úderů a kopů do lap a bloků a 8. Zdravověda 
a první pomoc.
Pokud  vás  nebo  vaše  děti,  které  nejsou 

členy  Krav  Maga  Seal  System,  zaujal  popis 
a  fotografie,  tak  se  můžete  přihlásit  na  letní 
Bootcamp kids, který se koná 20. května 2023 
(5–15 let) nebo 10. mezinárodní Bootcamp 27. 
května  2023. Oba Bootcampy  se  budou  ode-
hrávat na území města Slavkova a jsou v trvání 

4 a 10 hodin. Rád bych poděkoval všem účast-
níkům,  rodičům a přátelům, kteří  vedou  sebe 
nebo své děti touto cestou. Přeji krásné prožití 
svátků vánočních v rodinném kruhu a blízkosti 
pravých  přátel. Těšíme  se  na  lednové  nábory 
do oddílu Krav Maga 15–99 let a samozřejmě 
na všechny naše úžasné žáky. Veškeré informa-
ce naleznete také na: www.kravmagaseal.com.

Kancho Petr Hlaváč 8 Dan

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a  jedné stopy. Mo-

torkářský  rok 2022  se pomalu uzavírá a mo-
torkáři spřádají plány do nového roku. Uply-
nulou  sezónu  jsme  hodnotili  na motorkářské 
besedě  9.  12.  2022.  Celkem  jsme  připravili 
patnáct akcí spojených s aktivním motocyklo-
vým jezděním. Pouze tradiční podzimní moto-
kros týmů a jednotlivců jsme museli odvolat, 
pro nevyhovující trať závodu. Ostatní aktivity 
se uskutečnit podařilo. Na své si přišli cestova-
telé a závodníci i motocyklová veřejnost. 
Sportovci  projeli  závodní  tratí  naposledy 

10.  12.  2022  na  tradičním  podniku Zavírání 
šoupátek na ploché dráze. Závodilo se v pěti 
kategoriích. Letos se jel na horním hřišti sta-
dionu už devátý ročník. Příští  rok bude akce 
jubilejní.  Děkujeme  všem  příznivcům,  kteří 
přišli povzbudit závodníky.

Motorkáři  začátečníci  společně  s  pokro-
čilými  si  procvičovali  dovednosti  v  klubové 
enduroškole na jaře 14. května. Na cvičné trati 
překonávali různé překážky, procvičovali rov-
nováhu, obratnost a mechanickou zručnost při 
obsluze motocyklu.

Uplynulý  rok  bilancovali  i  cestovatelé 
na společné besedě a spřádali plány na sezó-
nu 2023. Fotografie a videa z cest připomněly 
zážitky z projetých cest. A bylo toho dost: cel-
kem ujeli 11 000 km, navštívili 9 států, 40 dnů 
strávili v sedlech a 28 nocí přenocovali mimo 
domov. V programu besedy bylo i představení 
plánu na příští rok. Chystáme toho dost, máte 
se na co těšit. Podrobnosti plánu budeme po-

stupně  zveřejňovat  na  stránkách:  mkauster-
litz.cz,  nebo  slavkovak.cz  v  kategorii  kalen-
dárium akcí. 
Letos nás ještě čeká tradiční jízda Slavko-

vem.  Sejdeme  se  na  Štědrý  den  v  11  hodin 
na  Koláčkově  náměstí.  Vše  potřebné  je  or-
ganizačně  zajištěno.  Přijďte  si  prohlédnout 
zaparkované  motocykly,  čtyřkolky  i  monst-
rózní tříkolky. Potěšíte se zvukem jednoválců 
i víceválcových motorů. Kolona motocyklů se 
rozjede před polednem, tak ať ji nezmeškáte. 
Pro řidiče je připraven horký čaj. Před po-

lednem projede kolona motocyklů a  tříkolek 
Slavkovem  a  pak  se  už  se  všichni  budeme 
těšit ke štědrovečernímu stolu. Jede se za ka-
ždého  počasí.  Spoluobčanům  předem  děku-
jeme za podporu a trpělivost při této tradiční 
vyjížďce.
Přátelé,  přeji  vám  hezké  Vánoce,  užijte  si 

klidu a pohody v kruhu svých blízkých. Věřím, 
že jste Ježíškovi napsali o dárky: svíčku niko-
liv voskovou, ale zapalovací; olej nikoliv par-
fémový, ale motorový; řetěz nikoliv ozdobný, 
ale  sekundární  nebo  věnec  nikoliv  adventní, 
ale spojkový. Přátelé přeji vám sílu a spoustu 
ujetých kilometrů bez nehod v roce 2023.

 Vlastik Jelínek

Zavírání šoupátek • Foto: 2x Radek Lánský

Zavírání šoupátek

Předvánoční seminář sebeobrany pro děti • Foto: archiv autora



Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

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

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

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

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

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

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• laborant/ka ve fyzikální laboratoři
• projektový manažer
• dělnice ve zdravotnické výrobě
•  dělnice ve zdravotnické výrobě – 

interní logistička
• skladník/skladnice

PRODEJNA KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

Číslo poukazu:  JUKO734
Platí do 31. 3. 2023 
po předložení tohoto kupónu.

SLEVA
20 %
NA NÁKUP 
V KAMENNÉ 
PRODEJNĚ

U Cihelny 768
Sokolnice 

Po-Pá 8.00–16.00

www.juko-krmiva.cz



CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

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

TELEVIZE ZDARMA 
CELÝ ROK 2023

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

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

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

HBO, Navíc seriály a další.  

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


