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Připomínka výročí
17. listopadu 1989

Slavkov si v neděli 17. listopadu
připomněl třicáté výročí sametové
revoluce. V chrámu Vzkříšení Páně
se uskutečnila mše s připomenutím
daru získané svobody a poté následovala vzpomínka u památníku
obětem světových válek za účasti
vedení města.

Připomínka výročí 17. 11. 1989 • Foto: 5x J. S. Sláma

Třicítka
Tak nám v neděli odzvonila další
desítka, vzpomínající na události
sedmnáctého listopadu roku osmdesátého devátého. V pořadí již třetí.
Tento státní svátek, který je zapsán
v kalendáři jako Den boje za svobodu a demokracii, se bezprostředně
Michal Boudný
týká života Čechů a Slováků. Před
třiceti lety došlo k největšímu otřesu tehdejšího politického systému, kterému předcházely události v Polsku, Maďarsku, či pád Berlínské zdi! Naše země vstoupila do nové éry a bilancování tří dekád svobody je na
každém z nás. Stejně tak i forma oslav či vzpomínek.

Příští číslo vyjde

21. prosince

(Pokračování na str. 3)

Podrobný program Plánované stavby
Vzpomínkových akcí v roce 2020
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v SC Bonaparte
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Třicítka
(Dokončení ze str. 1)

Nepřísluší mi glosovat, co dobrého a špatného
zemi potkalo, ale více než nad porovnáním
dobra a zla se pozastavuji nad faktem, kolik
mladých lidí o těchto událostech neví, kolik
jich přemýšlí, když se řekne Albertov, Opletal,
Dubček, generální stávka nebo ČSFR.
Filozof Georg Santyana vystihl heslo, které
platí na všechny historické milníky: „Kdo
nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat!“ Dovolte mi, vážení spoluobčané, vyslovit velké poděkování panu Bedřichu Malečkovi, který pro nás připravil unikátní výtisk
Slavkovského zpravodaje, který mapuje sametovou revoluci v našem městě a následné události s ní spojené. Stejně tak velký dík patří
všem, kteří poskytnuli fotografie, tiskové materiály nebo sepsali vlastní vzpomínky na podzim devětaosmdesátého. Rovněž velké poděkování účastníkům nedělní mše a následného
setkání u památníku obětem válek.

Vzpomínka na 17. listopad 1989 • Foto: J. S. Sláma

Silnice I/50 bude
od prosince průjezdná
Uzavírka silnice I/50 v úseku Slavkov–Křižanovice kvůli opravám od 1. prosince 2019
skončí. Ředitelství silnic a dálnic bude od jara
pokračovat s opravami v úseku od odbočky na
Němčany po benzinku Unicorn u Hodějic.
Opravy silnice začaly na konci září. V souvislosti s pracemi muselo Ředitelství silnic
a dálnic vytyčit objízdnou trasu pro osobní
automobily přes Heršpice, Rašovice a Křižanovice. Nákladní doprava je řízena kyvadlově
semafory.
Silničáři pokračují v opravě průtahu I/50,
kterou zahájili loni na jaře. Při ní opravili vozovku v délce cca 1,5 kilometrů a opravili tři
mosty přes Litavu a zbylé toky. Poslední etapu
pak chtějí zvládnout v průběhu jara 2020. Ta
se však našeho města nedotkne. Kromě lepšího
povrchu silnice se řidiči dočkají také odbočovacího pruhu na Němčany. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce 2004 a denně se na
tomto úseku pohybuje průměrně 15 000 aut
vs
v obou směrech.

Plesová sezona 2020
Společenské centrum Bonaparte
so, 11. leden 20.00 Městský ples
so, 25. leden 20.00 Ples ZŠ Tyršova
pá, 31. leden 20.00 Ples ZŠ Komenského
so, 1. únor 20.00 Rybářský věneček
pá, 7. únor 20.00 Ples ISŠ
pá, 14. únor 20.00 Sportovní ples
Vstupenky na Městský ples budou od prosince v prodeji v Informačním centru pod zámkem.
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Minulost je důležitá, ale současnost je tady
a teď a my ji musíme umět využít a prožít jak
nejlépe umíme.
A co se děje aktuálního v našem městě?
Společně s finišem hasičské stanice krajských
„profíků“ probíhají dokončovací práce na
„staré“ hasičce, kterou budou využívat naši
„dobráci“. Díky dotaci Jihomoravského kraje
se nám podařilo budovu částečně zateplit
a zrekonstruovat topení a pořídit novou kotelnu. O městský majetek musíme neustále pečovat a investovat do něj. Bohužel hned v centru města můžete vidět jak to dopadá, když se
nechá pracovat zub času a když odkládáte
problémy „na potom“. Mám na mysli měšťanský dům č.p. 63 v Husově ulici, který je nyní
obehnaný dřevěnými podpěrami, zabraňující
jeho zřícení. Takhle daleko to dojde, když vedete úřední a papírovou válku! V nejbližších
dnech nás čeká další návštěva z ministerstva
kultury, po které by snad už mohlo být daleko
jasněji o osudu bývalého papírnictví.
Dalším, často skloňovaným, tématem je
nově vzniklá situace kolem pokladny na vlakovém nádraží. Není nic úsměvnějšího, když
se vedení města dozví zprávu o uzavření pokladen z médií a sociálních sítí. Tak bohužel
v poslední době stát se samosprávami komunikuje… Vstoupil jsem do jednání s Českými
drahami a vyjednal částečný provoz pokladny,
který je popsán v samostatném článku. Z lakonického vyjádření zástupců Drah již víme,
že automat na jízdenky na budově ČD nebude. Ne vždy je boj s větrnými mlýny
úspěšný, ale i tak poděkování Drahám za takové řešení.
A abychom si navodili hezkou adventní náladu, dovolte, abych se s vámi podělil o čerstvé informace související s budováním obchodního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Jelikož se opět šíří různé příběhy o starostovi
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a jeho bojkotu výstavby čehokoliv, po setkání
s nejvyššími představiteli společnosti LIDL
Česká republika, v.o.s., vám můžu oznámit,
že výstavba kruhové křižovatky u cukrovaru
bude zahájena na jaře příštího roku a stavba
vlastního obchodního domu bude zahájena
v druhé polovině roku příštího. Jsem si plně
vědom, jak moc je tato informace pro většinu
Slavkováků důležitá a o to víc mě těší, že ji
můžu s posvěcením nejvyšších míst společnosti LIDL uveřejnit!
Na závěr si vás, vážení a milí spoluobčané,
dovolím pozvat na vzpomínkové akce k 214.
výročí bitvy u Slavkova a na následnou první
adventní neděli, kterou strávíme zpíváním
koled a rozsvěcením vánočního stromu.
Věřím, že tak „havlovským“ stylem zaženeme
blbou náladu.
Michal Boudný, starosta města

Setkání s občany města
Město Slavkov u Brna Vás srdečně zve
na XIII. setkání s občany města, které
se uskuteční ve středu 4. prosince 2019
v 15 hodin v jídelně Integrované střední
školy Slavkov u Brna, Tyršova 129.
Program setkání:
• Zahájení
• Diskuze se zástupci města
• Senioři v dopravě – přednáška tiskové
mluvčí PČR Mgr. Alice Musilové
• Informace o poskytovaných sociálních službách ve městě.
Setkání je určeno široké veřejnosti bez
omezení věku. Občerstvení a vstup
zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.slavkov.cz

Omezení pokladny na vlakovém nádraží
Město Slavkov u Brna bylo v uplynulých
týdnech z médií informováno, že České dráhy
spolu s koordinátorem jihomoravské veřejné
dopravy IDS JMK Kordis omezují pokladnu
na vlakovém nádraží. Přinášíme informace,
které na dotaz vedení města, jak bude zajištěn
prodej krátkodobých i dlouhodobých jízdenek, zaslaly zástupci Českých drah:
Vzhledem ke skutečnosti, že Jihomoravský
kraj objednal od 1. ledna 2020 nižší rozsah obsazení pokladní přepážky v železniční stanici
Slavkov u Brna, dochází k tomuto datu k omezení provozu osobní pokladny a prodeje jízdních dokladů následovně:
Provozní doba pokladny
Po, Čt: 6–10 h.; 10.30–13 h.; 13.30–17.25 h.,
Út, St, Pá: 6–11 hodin.
Jízdní doklady, mimo uvedenou provozní
dobu, bude možné zakoupit:
• ve vlaku u průvodčího jízdenku ČD
(bude-li se jednat o mezikrajskou cestu, cestu
rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality, např.
osobním/spěšným vlakem ze Slavkova do
Brna a pak rychlíkem/expresem/railjetem do
Prahy) i jízdenku IDS JMK od 1. 1. 2020
(bude-li se jednat o vnitrokrajskou cestu, např.
ze Slavkova u Brna do Brna);
• přes e-shop Českých drah vnitrostátní jízdenky a místenky ČD (bude-li se jednat o mezikrajskou cestu; kombinaci osobním/spěš-

ným vlakem a pak vlakem dálkové dopravy
nebo cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality);
• přes aplikaci mobilní web ČD (zjednodušená verze e-shopu) vnitrostátní jízdenky
a místenky ČD (bude-li se jednat o mezikrajskou cestu; kombinaci osobním/spěšným vlakem a pak vlakem dálkové dopravy nebo cestu
rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality);
• přes aplikaci Můj vlak vnitrostátní jízdenky a místenky ČD (bude-li se jednat o mezikrajskou cestu; kombinaci osobním/spěšným
vlakem a pak vlakem dálkové dopravy nebo
cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality);
• telefonicky prostřednictvím Centrálního
zákaznického servisu ČD na tel. 221 111 122
vnitrostátní jízdenky a místenky ČD (bude-li
se jednat o mezikrajskou cestu kombinace
osobním/spěšným vlakem a pak vlakem dálkové dopravy nebo cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality);
• v předprodeji 2 měsíce před plánovanou
cestou ve kterékoliv osobní pokladně. Novinkou je od 1. 1. 2020 bude možný prodej jednoúsekové nebo dvouúsekové jízdenky IDS
JMK pro vlak
• přes aplikaci IDS JMK „POSEIDON“
jízdní doklady IDS JMK;
• v automatu DPMB jednorázové jízdenky
vs
IDS JMK.
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Z Á P I S Y Z J E D N Á N Í R A D Y M Ě S TA A Z A S T U P I T E L S T VA S L AV K O VA U B R N A

37. schůze RM – 21. 10. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením
č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu
na rok 2019 rozpočtová opatření č. 59–60 v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
3. RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb daňového poradenství uzavřenou mezi městem Slavkov
u Brna a společností FIZA, a.s., zastoupená Ing. Davidem
Ficbauerem, PhD., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, Hrozňatova 3, 615 00 Brno, IČ
26252325, registrována v OR Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3614 v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM úplatný převod části pozemku
parc. č. 1488/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
46 m2 z vlastnictví pana Davida Žemly za kupní cenu
300 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí
(geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad)
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.
5. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku parc. č. 2498/1 ostatní plocha o výměře 12 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, dle přiloženého výkresu, za kupní cenu ve výši 1530 Kč/m2 bez
DPH. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek, geometrický plán i znalecký posudek)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.
6. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků parc.
č. 5680, 5681, 5682, 5683, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Jana Hudce o celkové výměře 1242 m2 nacházejících se pod polním hnojištěm do
vlastnictví města za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 193_12_2019 ve výši 930 Kč/m2. Náklady
související s vkladovým řízení na katastrálním úřadě
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.
7. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc.
č. 5678 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna z podílového
spoluvlastnictví pana Jana Hudce, a pana Jana Lauče,
o celkové výměře 281m2 nacházejících se pod polním
hnojištěm do vlastnictví města za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 193_12_2019 ve výši 930
Kč/m2. Náklady související s vkladovým řízení na katastrálním úřadě uhradí město. Daňové povinnosti budou
splněny dle platné legislativy.
8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby pomníku na pozemku parc. č. 2055 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Jitkou a Alešem Pokornými, v předloženém znění.
9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 343/17, 339/1, 338/1, 337/1
a 337/6 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s manželi Miroslavem a Marii Kubánkovými, v předloženém znění.

10. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 2933/1 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, se společností KAMPARA s.r.o., Baračka 220, 685 01 Bučovice,
IČO: 292809940.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na akci:
„Nové světelné body VO, Slavkov u Brna“ dle předložených podmínek uvedených v této zprávě.
12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
ing. arch. Rudolfem Grimmem, se sídlem Haškova
1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 756 13 611 dle
předloženého návrhu.
13. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv
a povinností na výstavbu prodloužení místní komunikace
v ulici Špitálská s panem Antonínem Matyášem, dle
předloženého návrhu.
14. RM schvaluje rozšíření obchodní zóny Hradební
o ulice Za Branou, Úzká, Zborovská bez změny názvu obchodní zóny na pylonu.
15. RM schvaluje podání žádosti na společnost E.ON
o zřízení 4 nových odběrných míst elektrické energie
v rámci rozšíření městského kamerového systému,
16. RM doporučuje ZM zrušit Pravidla pro prodej
obecních bytů v domech na Sídlišti Nádražní č.p.1153 až
č.p. 1158, která byla schválena na X. řádném zasedání
zastupitelstva dne 23. 3. 2009 usnesením k bodu 4.7.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 24. 9. 2015 k bytu č. 8, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Bohuslavou Urbanovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019 za
smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 29. 10. 2018 k bytu č. 12, Zlatá Hora
1228, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lucií Urbánkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2019 za
smluvní nájemné ve výši 72 Kč/m2.
19. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 6, Sídliště Nádražní 1154, 684 01 Slavkov u Brna, manželům
Milanu Hrabovskému a Leoně Hrabovské za kupní cenu
2 050 000 Kč
20. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání v souladu se zveřejněným záměrem - pronájem místnosti č. 214a o výměře 33,50 m2 ve
II. NP administrativní budovy na Koláčkově náměstí 727
ve Slavkově u Brna, s paní Ivanou Klučkovou, za podmínky ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor poliklinika 60/324 ze dne 22. 2. 2017, dohodou k datu
31. 10. 2019.
21. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy Koláčkovo
náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna, místnost č. 214b
o výměře 28,30 m2, s Bc. Tomášem Kučerou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000
Kč/m2/rok.
22. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání – bistra U dvou kapříků – v areálu
atletického stadionu ve Slavkově u Brna.

23. RM doporučuje ZM vyřazení změny Z1/11 ze
Změny č. 1 územního plánu Slavkov u Brna.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování obchodních a mediálních služeb se společností BigMedia
spol. s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ
26479451, v předloženém znění.
25. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1
ke smlouvě o spolupráci při poskytování servisní podpory
IT se Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 00373320.
26. RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu frankovacího stroje FRAMA OFFICEMAIL a provádění technické
péče na tomto stroji se společností XERTEC, a. s., IČ:
277399508, se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4,
v předloženém znění.
27. RM doporučuje ZM podle § 76 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou
odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných
úkolů města následujícím členům zastupitelstva města:
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková – především za
zajištění významných investičních akcí (zejména obnova
valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve městě, příprava rekonstrukce průtahu), práce na přípravě rozvojových strategických dokumentů z projektů V 58 a V 80,
projektu finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP II školství, příprava rozšíření kapacit MŠ, spolupráci s městským architektem,
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát,
Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová,
Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková – za účast na
projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí
zastupitelstva města – zejména změna územního plánu
města, vytvoření podmínek pro výstavbu obchodního
centra a další investiční výstavbu ve městě, rozhodování
o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu
města, každému ve výši nejvyšší měsíční odměny, která
mu náleží v kalendářním roce 2019.
28. RM souhlasí s výše uvedenými změnami v rozpočtu
TSMS, dle rozpočtového opatření č. 10/2019.
29. RM schvaluje Plán zimní údržby ZÚMK pro období
2019/2020 v předloženém znění.
30. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 10. října 2019 .
31. RM bere na vědomí zápis č. 7/2019 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 5/2019 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
32. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančního daru ve výši 5000 Kč dle předložené zprávy.
33. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, ve dnech podzimních prázdnin.
34. RM schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

39. schůze RM – 4. 11. 2019
1. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
pozemků parc. č. 2928/2 ostatní plocha o výmře
26 m2, parc. č. 2917/10 ostatní plocha o výměře
16 m2, parc. č. 2917/15 ostatní plocha o výměře 2 m2,
parc. č. 2917/16 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3Žižkov, IČ: 01312774, do majetku města Slavkov
u Brna. Náklady související s převodem uhradí nabyvatel, tzn. město.
2. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části
pozemku parc. č. 4894 orná půda v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 300 m2 z vlastnictví manželů
pana Pavla Obdržálka a Ing. Jany Obdržálkové do majetku města za kupní cenu 50 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad, geomerický plán) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
3. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku parc. č. 3661/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 34 m2 ve vlastnictví města za část pozemku
parc. č. 3664/3 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34 m2 ve vlastnictví paní Ing. Aleny Lopaurové.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí

směňovatelé na půl. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc.
č. 2673/1, 2672, 4407/1 v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B.,
kabel NN Kovařík“) v předloženém znění.
5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby dešťové
a splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky
na pozemcích parc. č. 354/22 a 354/23 v k.ú. Slavkov
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u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna,
s manželi Ing. Karlem Hoškem a Dagmar Hoškovou.
6. RM ruší probíhající veřejnou zakázku „Rekonstrukce
silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 64“.
7. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na akci
„Novostavba stanice HZS – oplocení“, že nejvhodnější
nabídka byla podána paní Evou Tylovou, Slavkov u Brna,
Topolová 1344, IČ 74144839.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Evou
Tylovou, Slavkov u Brna, Topolová 1344, IČ 74144839 na
realizaci akce „Novostavba stanice HZS – oplocení“
v souladu s obsahem důvodové zprávy.
9. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude provedeno statické zajištění čelního vnitřního zdiva v kasematech zámku Slavkov u Brna,
dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.
10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude provedena rekonstrukce chodníků
na ulicích Zámecká a Kollárova, dle předložených návrhů
zadávacích podmínek soutěže.
11. RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast na
projektu „Revitalizace zámeckého parku“ v rámci programu IROP přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové zprávy.
12. RM doporučuje ZM schválit předfinancování projektu „Revitalizace zámeckého parku“ v rámci programu
IROP přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové
zprávy.
13. RM bere na vědomí informaci k realizaci projektu:
„Rekonstrukce zateplení střechy nové budovy ZŠ Komenského“ z předložené důvodové zprávy.
14. RM bere na vědomí zápis z komise pro regene-
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raci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 3
/2019.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy polikliniky Tyršova 324 o výměře 14 m2 a v budově polikliniky Malinovského 551 o výměře 8,20 m2, s paní
Ing. Jitkou Kučerovou, IČ: 07986645. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
16 290 Kč/rok.
16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v přízemí budovy SC Bonaparte, Palackého
náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna, prostory bývalého
Sportbaru o celkové výměře 241,01 m2, s S.K.CHB - GYM
o.s., Houbalova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 26621649. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
1 Kč/rok vzhledem k technickému stavu pronajímaných
prostor.
17. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, Zlatá Hora
1227, Slavkov u Brna, panu Ladislavu Stehlíkovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 72 Kč/m2.
18. RM bere na vědomí předložený zápis č. 30/2019
z komise pro životní prostředí.
19. RM souhlasí se splátkovým kalendářem dluhu
pana Antona Rosnera s měsíčními splátkami výši
3000 Kč počínaje listopadem 2019, a to vždy k 25. dni
v měsíci až do celkového zaplacení dluhu.
20. RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění školení strážníků mezi statutárním městem Brno – Městskou policií Brno, IČ: 44992785, se sídlem Dominikán-
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ské náměstí 196/1, 602 00 Brno a městem Slavkov
u Brna v předloženém znění.
21. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna, Sídliště Nádražní 1664, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
65841832 ve výši 4000 Kč na renovaci pomníku Antonína Benjamína Svojsíka.
22. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se spolkem Junák - český
skaut, středisko Slavkov u Brna, Sídliště Nádražní 1664,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 65841832, v předloženém
znění.
23. RM schvaluje navýšenou cenu o 4190 Kč + DPH
10% z důvodu zvýšení rozsahu 8 stran speciálního čísla
Slavkovského zpravodaje věnované 30. výročí událostí listopadu 1989.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování obchodních a mediálních služeb se společností BigMedia
spol. s r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ
26479451, v předloženém znění.
25. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Acaballado, z.s., Kopečná 987/11, 602 00 Brno,
IČ: 226 11 657 dle předloženého návrhu.
26. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění.
27. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění.

Úplné znění na www.slavkov.cz

9. zasedání ZM – 4. 11. 2019
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění.
2. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 54-60
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna
v souladu s usnesením zastupitelstva města
č. 37/2/ZM/2018.
3. ZM schvaluje vyřazení změny Z1/11 ze Změny č. 1
územního plánu Slavkov u Brna.
4. ZM schvaluje zrušení Pravidel pro prodej obecních bytů v domech na Sídlišti Nádražní č.p.1153 až
č.p.1158, která byla schválena na X. řádném zasedání
dne 23. 3. 2009 usnesením k bodu 4.7.
5. ZM nesouhlasí s uzavřením dohody o narovnání,
na základě které by se město Slavkov u Brna zavázalo
uhradit Společenství vlastníků jednotek Nádražní
1155, 1156, Slavkov u Brna, částku 1 397 894 Kč z titulu slevy z kupní ceny, z důvodu, že takovým postupem by došlo k porušení zásad pro hospodaření
s obecním majetkem, tj. účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce a rovný a nediskriminační přístup ke všem subjektům.
6. ZM schvaluje prodej bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1154, 684 01 Slavkov u Brna, manželům Milanu Hrabovskému a Leoně Hrabovské za kupní cenu 2 050 000 Kč.

7. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 1488/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
46 m2 z vlastnictví pana Davida Žemly za kupní cenu
300 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek za návrh
na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
8. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 2498/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, dle přiloženého výkresu, za kupní cenu ve výši 1530 Kč/m2 bez
DPH. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek, geometrický plán i znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
9. ZM projednalo předloženou žádost pana Aloise
Hlásenského.
10. ZM poskytuje podle § 76 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města následujícím členům zastupitelstva
města: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková -

Nová povinnost obcí – zajistit místa
odkládání jedlých olejů a tuků
Od 1. ledna 2020 nabývá platnosti nová povinnost obcí – zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů
a tuků. Tuto povinnost ukládá
obcím vyhláška č. 210/2018 Sb.,
kterou
se
mění
vyhláška
č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biolo-

gicky rozložitelnými odpady.
Odevzdávají se nejlépe v uzavřených a utěsněných plastových láhvích (nádobách) tak,
aby nemohlo dojít k vylití obsahu.
Jediným místem celoročního
soustřeďování jedlých olejů a tuků
tak zůstává i nadále sběrný dvůr na
Zlaté Hoře č. 1469 ve Slavkově
u Brna. Provozní doba sběrného
dvora: Po, St: 13–18 hod.; So: 8–12
Odbor SÚ, ÚP a ŽP, odd. ŽP
hod.

především za zajištění významných investičních akcí
(zejména obnova valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve městě, příprava rekonstrukce průtahu), práce
na přípravě rozvojových strategických dokumentů
z projektů V 58 a V 80, projektu finančního řízení
města a jeho příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP II školství, příprava rozšíření kapacit MŠ,
spolupráci s městským architektem, Vendula Andrlová,
Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká,
Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan
Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek,
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková - za účast na projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města – zejména změna územního plánu
města, vytvoření podmínek pro výstavbu obchodního
centra a další investiční výstavbu ve městě, rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2019.

38. schůze RM – 31. 10. 2019
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, paní Evě Holubářové. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 72 Kč/m2.

40. schůze RM – 11. 11. 2019
1. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče REVOS, s.r.o., Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 48910341 ze
zadávacího řízení.
2. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci „Nové světelné body
VO, Slavkov u Brna“ byla předložena uchazečem
ELEKTRO-PEGAS s.r.o., Československé armády 317, 684
01 Slavkov u Brna IČ: 26967804.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Nové světelné body VO, Slavkov u Brna“ se společností
ELEKTRO-PEGAS s.r.o., Československé armády 317, 684
01 Slavkov u Brna IČ: 26967804.
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Připravujeme rozpočet na příští rok.
Jaké projekty můžeme spustit?
V rámci připravovaného rozpočtu města na
příští rok občany nejvíce zajímá, jaké investiční akce do tohoto rozpočtu budou zařazeny.

Zastupitelé si při projednávání rozpočtu budou
vybírat z výše uvedených možností.
V následující tabulce je uveden seznam in-

Akce připravené k realizaci
Zabezpečení kasemat – havarijní stav propadlé klenby, která se projevila v horním parteru zámeckého parku
Obnovení kašny vedle kostela i s tekoucí pitnou vodou
Budova radnice Palackého 64 – rekonstrukce elektro a nový zabezpečovací systém
Revitalizace zámeckého parku – oprava chodníků, povrchů, dovybavení lavičkami, odpadkovými koši,
vybudování osvětlení, oprava bazénů, naučné stezky apod. Projekt může být zrealizován v případě
získání dotačních titulů (MAS a INTERREG)
Rekonstrukce chodníků, silnice a vybudování parkovacích stání v okolí bývalé prodejny na ulici Tyršova
Rekonstrukce zámeckého skleníku
Průtah – III/0501 – silnice „od Penny po obchvat“) – Jihomoravský kraj bude financovat opravu silnice,
město související chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení

Další skupinu tvoří investiční akce projekčně rozpracované. Některé projekty budou

dokončeny i začátkem roku 2020 (rekonstrukce střechy Základní školy Komenského

Projektuje se:
Rozšíření a rekonstrukce mateřské školy na Koláčkově náměstí.
Rekonstrukce ulice Malinovského
Rekonstrukce ulice Polní
Rekonstrukce ulice Havlíčkova
Rekonstrukce Jiráskova
Rekonstrukce Koláčkovo náměstí
Proluka ul. Husova – služebna Policie ČR
(město hradí projekt, samotnou stavbu bude financovat ministerstvo vnitra)
U Vodárky – chodník, parkovací stání a vylepšení stávajícího hřiště – travnaté hřiště pro fotbal,
umělý povrch pro míčové hry a work – out hřiště, grilovací místo
Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského
Revitalizace Sídliště Nádražní
Úsekové měření – Velešovice

Prioritou při jejich zařazování investičních
akcí do rozpočtu města bude možnost zí-

skání dotace a opravy havarijních stavů.
Konečné rozhodnutí padne na jednání za-

vestičních akcí projekčně připravených k realizaci. Uvádíme i jména projektantů či jejich
kanceláře.
Projektant
Ing. Stanislav Hložek
Studio AEIOU
Ing. Florian, Ing. Smílek
Ing. arch. Miloš Klement
Ing. Svatopluk Holotík
OMNIA projekt
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

– východní blok a rekonstrukce ulice Malinovského).
Projektant
Ateliér Štěpán s.r.o.
Ing. Stanislav Beránek
Ing. Stanislav Beránek
Ing. Stanislav Beránek
Ing. Svatopluk Holotík
Ing. Svatopluk Holotík, Ing. arch. Jan Snášel
Ing. arch. Rudolf Grimm
Atelier A99 s.r.o., Ing. Svatopluk Holotík
Ing. Petr Feld
Ing. arch. Jan Horký
DOSIP spol. s r.o.

stupitelů města v pondělí 9. prosince 2019.
Marie Jedličková, místostarostka

Činnost Klubu seniorů v listopadu
Konec měsíce listopadu
klepe na dveře a nás čeká
opět shrnutí minulých akcí a plánování dalších.
Ve středu 23. října proběhla jedna z posledních vycházek. Tato vycházka byla nazvaná
Zamykání hor. Pěkné slunečné počasí a pestrý
výklad pana Navrátila nás zavedl na Zelený
statek v nedalekých Rašovicích, kde jsme si po
výborném obědě dopřáli kávu a sladký dortík,
který byl připraven pro všechny účastníky. Poděkování patří také panovi Mezníkovi, který
nám promítl pěkná videa a fotky z našich vycházek. Kdo bude mít zájem zúčastňovat se
vycházek, může se zastavit v klubovně, máme
naplánovaných 15 tras na celou zimu.

V úterý 30. října jsme vyrazili za kulturou
do MdB, kde jsme na činoherní scéně měli
možnost zhlédnout velmi dramatické, herecky
výborně obsazené představení Žítkovské bohyně. Na zpáteční cestě jsme měli o čem přemýšlet, vždyť se děj odehrával na Kopanicích
v nedaleké minulosti. Za týden 5. listopadu
jsme navštívili divadlo znovu. Tentokrát na hudební scéně představení Mamma Mia! Toto
představení nás ohromilo úžasnými hereckými
výkony, krásnými kostýmy a hlavně nezapomenutelnými hity skupiny Abba, které rozezpívaly celé publikum. A tímto představením pro
nás letošní divadelní rok skončil, ale již nyní
připravujeme divadelní představení na příští
rok.
Rok 2020 začneme pohádkově divadelním představením Jiráskovy Lucerny 18. ledna v NdB.
Lístky budeme prodávat
v klubovně 2. 12. 2019 od
14 hodin, cena lístku a dopravy je 450 Kč.
Ve čtvrtek 7. listopadu
jsme od 9 hodin otevřeli
dveře k prvnímu Dnu
zdraví. Jsme rádi, že
Den zdraví • Foto: V. Slámová
zájem o tuto akci byl

nejen z řad členů Klubu seniorů ze Slavkova,
ale dostavili se i zájemci z okolních vesnic. Pozvání na den zdraví přijali i starosta M.
Boudný a místostarostka paní Jedličková
a velmi jsme byli potěšeni, že naši akci navštívil i senátor Ivo Bárek a asistent p. Jeřábek.
Lidé si zde mohli prohlédnou výrobky různých
zdravotnických firem, vyzkoušet si pomůcky
pro hendikepované nebo se seznámit s tlačítkem SOS. Zajímavá byla také prezentace firmy
Nestlé – výživa pro nemocné, kteří mají problém s přijímáním normální stravy. Byla možnost nechat si vyšetřit zrak, spirometrie, TK,
glykemii, tělesný tuk.
Děkujeme vedení a studentkám ISŠ za přípravu zdravých pomazánek, které všem chutnaly a ochutnávku nealkoholických drinků.
Též jsme měli možnost ochutnat zdravé dobroty od fy Racio a med od včelaře z vlastní
včelnice.
Členy Klubu seniorů zveme na vánoční posezení dne 10. prosince v 15 hodin do SC Bonaparte, společně si popovídáme, a zavzpomínáme jak to bylo dřív, přijdou nás potěšit děti
z MŠ a můžeme se těšit i na tombolu.
Každé pondělí odpoledne můžete zavítat do
Klubovny seniorů v suterénu polikliniky na
Malinovského nám. od 14 do 16 h.
Vendula Andrlová
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Děti z Kuřátek v parku • Foto: 2x archiv školy

Když se podzim vydaří…

Rozsvícení vánočního stromu
Palackého náměstí opět osvětlí vánoční
strom. Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby
se uskuteční v neděli 1. prosince v 16.30 h.,
tedy den po skončení Napoleonských akcí. Adventní atmosféru opět vytvoří děti ze Základní
umělecké školy Františka France pásmem
koled. Na náměstí budou také stánky s občervs
stvením.

Rozsvěcení stromu v r. 2018 • Foto: archiv MÚ

Podzim je velmi krásné, ale i náročné období. To máte například rozlišit hmatem různé
plody, poskládat drakovi ocásek z přírodnin,
pochutnat si na sklizené úrodě, vytřídit listí
podle odstínů barev, rozpoznat čichem vůni
vlhké hlíny, nasbírat zásoby zvířátkům na zimu
nebo vydovádět se jen tak s větrem o závod.
Zkrátka podzim nám přináší horu zážitků,
kopu zábavy, fůru námětů na tvoření, kopec legrace, hrstku poznání, drobek moudrosti
a špetku zkušeností.
I děti v Kuřátkách pozorovaly dozrávající
ovoce a zeleninu, poznávaly a pojmenovávaly
podzimní plody a plodiny. Už ví, kde rostou,
co se z nich dá připravit i to, že jsou plné vitamínů. Ochutnávalo se, tvořilo se a radost z povedených výtvorů i výstavky byla nesmírná.
Tak jako podzim hýřil paletou barevného listí,
stejně pestrá a různorodá byla i paleta činností
a aktivit připravených pro děti. Trošku jsme
společně zpívali, trošku tančili, trošku v listí
jančili. Kdo by také odolal tak lákavé kupě
listí, se kterou se dá během chvíle zažít tolik
dobrodružství… A přesto děti nejvíce bavili
papíroví draci. Přehlídka draků, kteří letos vykukovali snad z každého koutu třídy byla
opravdu pestrá a bohatá. Jak by také ne, když

J. Nováková a kytarový soubor • Foto: archiv ZUŠ

se do tvoření často kromě dětí zapojovala i celá
rodina. Jen výprava za opravdovým drakem
„Podzimákem“ nás trošku zklamala. Nefoukal
mu totiž ten správný vítr, a tak se mu letos do
vzduchu moc nechtělo. Škoda jen, že čas tak
rychle běží a podzim se postupně přehoupl do
své druhé poloviny. Sluníčko bylo čím dál tím
víc ospalejší, a tak byl nejvyšší čas uspat ve
třídě i plyšová volně žijící zvířátka a připravit
peřinky z listí v tom nejhezčím koutku přírody
i pro vlastnoručně vytvořené broučky. Moc
hezky se jim usínalo při ukolébavce a přání od
dětí i paní učitelek. Všechna roční období mají
svůj začátek i konec. My máme hotovo, a tak
už může svatý Martin udělat poslední mach
svým mečem a přivést první sněhové vločky,
které vše přikryjí zimní peřinou. Všichni ho
budeme od rána vyhlížet a přát si, aby si letos
už konečně dobře vybral a ve stáji osedlal toho
pravého bílého koně.
Podzim nás naučil spoustu věcí, o kterých
by vám děti z Kuřátek mohly ještě dlouho
a dlouho vyprávět. Proto než se s ním definitivně rozloučíme, musíme mu ještě jednou za
vše moc a moc poděkovat. „Díky tobě podzime, na zimu se těšíme!“
p. uč. Jitka Bajerová, Marie Vránová, třída Kuřátka

M. a A. Roubíkovy, A. Kmoníček • Foto: archiv ZUŠ

Hudební večer žáků ZUŠ
Na letošním prvním hudebním večeru vystoupilo bezmála 50 žáků, kteří přednesli pestrou
směsici skladeb a hudebních stylů. Koncert zahájili žáci pěveckého oddělení, pokračovali kytaristé a do programu přinesly příjemné oživení
bicí nástroje se skladbou Radetzkého pochod.

Hodinová produkce vyvrcholila příčnou flétnou
a altsaxofonem, kde žáci hráli s velkým nasazením, a tak se mohlo početné publikum rozejít
s pocitem dobře provedené kultury. Ocenit nutno
též trpělivou práci všech pedagogů, kteří se na
Antonín Vodička
akci podíleli.

Vánoční koncert ZUŠ
Základní umělecká škola Františka France
ve Slavkově u Brna Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT, který se uskuteční
v pátek 6. prosince v 17.30 hodin v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz. Účinjj
kují žáci a učitelé.

Pěvecký sbor • Foto: archiv ZUŠ
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214. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz 2019
Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na
slavkovském bojišti ve dnech 29. listopadu až
1. prosince 2019. Hlavními body programu
budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem
Santon (14.00 h.) u obce Tvarožná, za účasti
cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60
koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle
míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů
bitvy tří císařů (12 hodin).
Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost,
obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský
kraj. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro
místní rozvoj ČR, paní Klára Dostálová. Partnerem akce je CzechTourism.
Mezi dalšími body programu proběhnou
v pátek 29. listopadu v 17.30 h. na Žuráni
„jiříkovické ohně“ připomínající událost
z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po
celý víkend na Staré poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově, a na dalších
místech. Většina francouzských jednotek bude
ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno
vyrazí do Tvarožné, kde bude také rozloženo
jádro rakouské a ruské armády. Účastníků je
přihlášeno 1075, z nich 580 z Česka, 182
z Polska, 17 ze Slovenska, 72 z Maďarska, 70
z Německa, 61 z Itálie, 18 z Ruska, 11 z Běloruska, 6 z Belgie, 21 z Rakouska, 24 z Francie,
9 z Litvy, 2 z Velké Británie a po jednom
z USA a Kanady; budou vyzbrojeni 688 puškami, 15 děly a osedlají na 65 koní.
U Slavkova císař Francouzů Napoleon I.
během několika hodin rozhodl tažení roku
1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil
střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem
pokračovala až do roku 1807 bitvou u Fried-

landu a podpisu tylžského míru. Rakouský
císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve
Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost
podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí
mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809,
jež vyvrcholila opět na jižní Moravě,
u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala
tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech
1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním
způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha
zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora
poznávání společné evropské historie.
Projekt Austerlitz vznikl v roce 1997
s cílem důstojně připravit 200. výročí v roce
2005, a pořádá vzpomínkové akce u Slavkova
kontinuálně od roku 1998, tedy přes dvě desetiletí. Jde o největší pravidelně konanou napoleonskou akci na světě, a jedinou zimní akci
podobného tématu a rozsahu. Každoročně se
účastní kolem 1000 re-enactorů z celé Evropy
i zámoří, v roce 2005 jich bylo na 3600, počet,
který byl překonán (o několik set) až o deset
let později u Waterloo. Středoevropská napoleonská společnost C.E.N.S. sdružuje na
600 členů vojensko-historických jednotek
z České republiky, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Německa, Rumunska,
Litvy a Lotyšska.
Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 30. listopadu 2019 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, bude pokračováním ukázky

z roku 2018: poté, kdy jednotky Legrandovy
divize i Davoutova sboru vyklidily Telnici
a ustoupily před přesilou 1. kolony ruské armády a rakouského Kienmayerova sboru,
a poté, kdy na Prateckých výšinách dvě divize
Soultova sboru a francouzské zálohy porazily
4. kolonu a ruskou císařskou gardu, jsou u Telnice koaliční jednotky napadeny z týlu a bitva
končí jejich porážkou a chaotickým ústupem
směrem na Hodonín.
Austerlitz 2019 je vrcholnou akcí sezony,
během níž probíhají především akce věnované
210. výročí událostí roku 1809 (Sacile, Wagram, Znojmo) nebo 220. výročí Bonapartova
tažení do Sýrie. A je zároveň generálkou pro
velkou akci věnovanou 215. výročí bitvy –
Austerlitz 2020 – při němž očekáváme až 1500
účastníků.
Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I.
bude představovat pan Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii (USA), který byl Napoleonem akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008,
a 2011, a 2013–2018.
PROGRAM
Pátek, 29. listopadu 2019
17.30
Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí
Sobota, 30. listopadu 2019
7.30
Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
9.00
Tvarožná, nástup koaliční armády
10.30–12 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
14–15.30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná
Neděle, 1. prosince 2019
12.00
Pietní akt na Mohyle míru
Změna programu vyhrazena; bude doplňován.

Vstup volný. Předprodej vstupenek na VIP
tribunu v síti Ticketstream. www.ticketstream.cz

Poděkování partnerům a sponzorům
Pořadatelem Tenkrát ve Slavkově, 29. a 30.
listopadu 2019, Vzpomínkových akcí ve
Slavkově je město Slavkov u Brna a Zámek
Slavkov – Austerlitz. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou rádio Signál, Vyškovský

deník, Blesk a Kordis JMK. Děkujeme hlavním partnerům akce: Prostavby, a.s., European Data Project s.r.o., Paradise Casino Admiral, a.s. a Goodman Czech Republic s.r.o.
a partnerům: AQE advisors, a.s., Golf Invest
Austerlitz, a.s., Gordic spol. s.r.o., Kaláb –
develop s.r.o, Lohmann & Rauscher, s.r.o.,

LIKO-S a.s., Respono, a.s., Robert j.d.o.o.,
Swietelsky stavební, s.r.o., Slavkovský pivovar, s.r.o., SKR Stav, s.r.o. a Tocháček spol.
s.r.o..
Poděkování patří Vinařskému fondu České
republiky, Integrované střední škole ve Slavkově u Brna a Vínům z Moravy.
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Program Vzpomínkových
akcí ve Slavkově u Brna
ČTVRTEK 28. 11.
18.00
Mše za padlé oběti bitvy u Slavkova,
chrám Vzkříšení Páně
19.00
Václav Hudeček – galakoncert
Historický sál zámku. Vstup zdarma, pořádá Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s.
PÁTEK 29. 11.
19.00
Příjezd rakouského císaře a ruského
cara, nádvoří zámku
19.30–22.00 „Živé obrazy“ speciální prohlídky zámeckých komnat a empírový bál
SOBOTA 30. 11.
9.00–21.00 Předvánoční jarmark na náměstí a Husově ulici
9.00–19.00 Předvánoční jarmark na nádvoří zámku
10.00
Zahájení s nástupem vojáků u radnice,
Palackého náměstí
12.00
Slavkov 1805 – prolog, bitevní ukázka
v dobové vesnici, spodní část parku
13.00–16.00 „Tenkrát ve Slavkově“ (komentované
ukázky vojenského výcviku a bitevních
střetů), Palackého náměstí
13.00
Mše za padlé, chrám Vzkříšení Páně
17.30
Předávání medailí zakladatelům tradice
vzpomínkových akcí, Historický sál zámku
19.45
Defilé vojáků městem
20.00
Slavkov 1805 – epilog
Bitevní ukázka II. část – střet v dobové
vesničce s pyrotechnickými, efekty zakončený ohňostrojem, zámecký park,
spodní část
Doprovodný program
9.00–21.00 Otevřený chrám Vzkříšení Páně
10.00–18.00 Napoleonský fotokoutek na zámku
Jízda kočárem do ruského tábora, nástupní místo u kostela
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Napoleonské akce si vyžádají
uzavírku centra města
Uzavírka a zákaz parkování na Palackého náměstí a v ulici Husova bude od
pátku až do nedělního večera.
Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova
a nedělní rozsvěcení vánočního stromu si vyžádají uzavírku Palackého náměstí a Husovy
ulice od pátku 29. listopadu od 19 h. až do
neděle 1. prosince do 19 hodin.
Žádáme proto všechny majitele aut, aby zde
v tento čas NEPARKOVALI. Tento prostor
totiž budeme připravovat na tradiční řemeslný
a vánoční jarmark, který se uskuteční po celý
den v sobotu 30. listopadu. Vjezd je povolený

pouze zásobování na povolení Policie České
republiky. Nedodržení této uzavírky může vést
ke zpoplatnění odtahu vozidla.
ZS-A
Děkujeme za pochopení.

Francouzové v Křenovicích
Přeneste se o 214 let zpět – dobový selský
dvůr, sláma,… ale i ukázka operace raněného
vojáka a ukázka bojové šarvátky za přítomnosti desítek koní – nasajte atmosféru plnými
doušky! Můžete také sledovat práci mistra kováře a zúčastnit se pietního aktu u hromadných
hrobů nad Křenovicemi, který bude zakončen
ohňostrojem.
Skupina historického šermu Buhurt a obec
Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti
214. výročí bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek, na
pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře,
k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu u pomníku M. I. Kutuzova.

PROGRAM
PÁTEK 29. listopadu
16.00 Prohlídka vojenského ležení pro veřejnost
Ukázka operace raněného vojáka, dvůr Obecní
hospody
18.00 Ukázka bojové šarvátky na konci Havlíčkovy
ulice za účasti jezdeckých jednotek
19.00 Pochod ke Zlaté hoře, uctění památky padlých
u hromadných hrobů a slavnostní ohňostroj
(20.00)
SOBOTA 30. listopadu
11:00 Průvod francouzských jednotek k Božím mukám
a malý pietní akt
NEDĚLE 1. listopadu
9:00 Slavnostní nástup vojenských jednotek
u sochy M. I. Kutuzova, ulice Na Liškově

Vyškov v roce 1805
Jana Kolčářová ve spolupráci s Městem
Vyškov, MKS Vyškov, Oživlou historií při
Gymnáziu a SOŠZE Vyškov si Vás dovoluje
pozvat na letošní vzpomínkové akce Vyškov
v roce 1805, jejichž hlavní část proběhne 26.
a 27. 11.
Program:
Pondělí 25. 11. 2019
v odpoledních hodinách příjezd rakouské kavalerie
do Vyškova.
Úterý 26. 11. 2019
odpoledne příchod 4. kolony na vyškovské náměstí,
od 15.30 hod. na náměstí francouzské polní
obvaziště Service de Santé,
17.30 hod. – komponovaná dobová ukázka
Vyškov v roce 1805 – malá jezdecká šarvátka, boj
o dělo, operace raněného vojáka, mírový život a válečné útrapy obyvatel města, připomínka románu L.
N. Tolstého Vojna a mír, pietní zakončení.

Pietní akt na Mohyle míru
Tradiční pietní akt na Mohyle míru je vyvrcholením vzpomínkových akcí bitvy tří císařů 1805. Je to setkání jednotek, zástupců
zúčastněných národů, vlády, kraje, obcí, církví
apod. před památníkem obětí bitvy – Mohylou
míru. Pratecké návrší je symbolickým místem,
které je považováno za místo, kde se rozhodlo
o Napoleonově vítězství. Uvnitř Mohyly míru
je kaple s kostnicí, kam se již od dvacátých let
20. století ukládají ostatky padlých nalezených
na slavkovském bojišti. Mohyla je prvním mírovým památníkem v Evropě.
vs
Akci pořádá Jihomoravský kraj.

Středa 27. 11. 2019
9 hod. - malá přehlídka vojsk, beseda s diváky,
převzetí proviantu na cestu.
Doprovodný program:
Úterý 26. 11. – 16.30 až 17.15 hod. – komentovaný videodokument RNDr. Aloise Klevety „Tři
události staré 250 let“ - v Knihovně Karla Dvořáčka ve
Vyškově.
Fotografická výstava „Vyškov v roce 1805 –
ohlédnutí za rokem 2018" – ve vinotéce Sklep
U Balátů; fotografická výstava "Oživlá historie ohlédnutí za rokem 2018" - v budově gymnázia.
Gastronomické speciality z polní kuchyně, vařené
víno dle francouzské dobové receptury z vinotéky
Sklep U Balátů.
Po celý rok - v zooparku Vyškov je možno vidět dnes
již poměrně vzácný druh osla poitouského, který
byl ve francouzské armádě využíván k tažení těžkých
děl.

Napoleonské akce završí bitevní
ukázka v Sokolnicích
Zámecký park Domova pro seniory v Sokolnicích opět ožije rachotem střelby, salvami
z děl a dusotem koní. Již pátým rokem Vás
zveme na atraktivní bitevní střet plný pyrotechnických efektů, kde můžete sledovat souboje
vojáků na dosah ruky.
Bitevní střet Sokolnice 1805 aneb Malý
zámek ve středu velké bitvy proběhne 1. prosince od 10 hodin.

Poutavou bitevní ukázku podbarvuje příběh
rakouského dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše z cyklu Moravské Elegie. Nechte se na
jednu hodinu v roce vtáhnout do děje roku
1805 a zažijte spolu s námi aspoň na chvíli pocity lidí této doby.
Po bitevním střetu proběhne u zámecké zdi
pietní akt u pamětního kříže, který je věnován
všem obětem válek.
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Město musí už nyní řešit dopady klimatických změn
Přestože Slavkov patří mezi města, kde
roste dostatek zeleně a stromů, neznamená to,
že se jej nedotknou dopady klimatických
změn. Naopak, zažíváme je již nyní a je potřeba se připravit na zhoršování – na sucho,
přehřívání i více horkých dní. Nesmí se proto
polevit s výsadbou stromů, podporovat zelené
plochy a zadržování vody ve vnitroblocích
nebo věnovat pozornost nové výstavbě a motivovat stavbaře k zeleným prvkům.
S takovým závěrem přišli experti ze společnosti World from space, kteří analyzovali
snímky Slavkov u Brna z družic z let 2016 až
2019, aby porovnali, jak se vyvíjí jednotlivé
lokality ve městě. Zjistili například, že v období veder je v zámeckém parku o 10 stupňů
chladněji, než v průmyslových zónách nebo,
že nejlépe se z pohledu vlhkosti a příznivého
klimatu se žije lidem v ulici Zámecká. Nejohroženější lokalitou je naopak území ve východní části města – kolem průmyslové zóny
v ulici Bučovická.
„Opatření, která mají vliv na klima, nebudou mít dopad hned, ale je potřeba je dělat
s předstihem. Vždyť strom, který zasadíme
v tomto roce, začne svou funkci plnit až kolem
roku 2035. Proto je důležité se již nyní zamyslet nad tím, kde jsou v našem města riziková
místa a naopak, které lokality jsou pro nás zásadní a musíme si je chránit a pečovat o ně,“
uvedla místostarostka města Marie Jedličková.
Klíčovými místy z pohledu zeleně a tedy
i udržení příznivého klimatu je zámecký park,
golfový areál, obora nebo zahrádkářská kolonie na severu města. V západní části je to pak
plantáž s rychle rostoucími dřevinami. Zajímavou plochou je také solární elektrárna
v areálu bývalého cukrovaru. „Ačkoli by se
mohlo zdát, že jde o území bez zeleně, trávník
zabírá významný podíl plochy. Potenciál uká-

Dopady sucha na vegetaci • Foto: archiv MÚ

Teplota budov • Foto: archiv MÚ

zat přínosy adaptačních opatření má také
stavba nové haly LIKO-S se zelenou střechou.
Její vliv se však promítne do měření až v příštím roce,“ uvádějí autoři studie.
Autoři se také zaměřili na lokality ohrožené
suchem. Z tohoto pohledu jednoznačně doporučují věnovat péči vzrostlým stromům a plánovat jejich další výsadbu. Stromy totiž dokážou nejen zadržovat vodu, ale jejich koruny
pomáhají v ochlazování města. „Stromy, které
by měly zajistit dostatečné ochlazení města
v roce 2040, je třeba koncepčně vysázet nejpozději do roku 2025,“ apelují autoři.
Z pohledu udržení vody v krajině je zajímavý pohled na pole, která Slavkov obklopují. V současnosti plní svou klimatickou roli
pouze na jaře, kdy
jsou osázená. Po
sklizni se však již
půda stává velkým akumulátorem tepla. „Město
by proto mělo zajistit
dohodu
o okamžitých výsadbách meziplodin po sklizni na
zemědělské
půdě,“ upozorňují
autoři studie.
Studie varuje
také před zbytečným přehříváním
města. Družice

odhalily, že již nyní je 45 % budov ohroženo
přehříváním, což budou přibývající horké
dny jen zhoršovat. Vedro například pociťují
v průmyslové zóně na východě města. Druhým ohroženým územím je prostor mezi Koláčkovým a Palackého náměstím a třetí pak
průmyslová zóna kolem ulice Československé armády. Na těchto místech je průměrná
roční teplota o 4 °C vyšší, než například
v zámeckém parku nebo v zahrádkářské kolonii. Materiál také upozorňuje na fakt, že
nová výstavba příliš nereflektuje nové poznatky a nové střechy se přehřívají více než
starší.
„Výsledkem studie jsou i konkrétní doporučení, o která bychom se měli z pozice vedení města, úřadu, podnikatelů a občanů zasazovat a přemýšlet nad dopady, které svým
přístupem zapříčiňujeme. Mnohé z navrhovaných prvků již přenášíme do konkrétních opatření jako je například plánování nových veřejných staveb nebo rozpočtových priorit na
údržbu města a zeleně. V příštích týdnech
chceme s výsledky studie seznámit i občany
při veřejné debatě,“ dodala místostarostka
Marie Jedličková.
Souhrnnou zprávu Dopady klimatických
změn ve městě Slavkov u Brna vypracoval
kolektiv autorů ze společnosti World from
space. Pro posouzení území byly využity metody dálkového průzkumu Země z několika
družic. Analyzována byla data programu Copernicus. Studie je financována z prostředků
vs
Evropského sociálního fondu.

Veřejná sbírka na obnovu zámeckých soch vynesla 46 tisíc korun
Veřejná sbírka na obnovu soch a kamenných prvků v zámeckém parku je uzavřená.
Vynesla 46 552 korun. Lidé přispívali po
dobu téměř jednoho roku – od srpna 2018 do
srpna 2019. Z peněz, kterými dárci přispěli,
byla uhrazena faktura ve výši 46 293 korun
firmě Josef Červinka za restaurátorské práce
na opravách soch.
V současné době restaurátoři dokončují renovaci devíti soch a sousoší. Náklady na vlnu
oprav v roce 2019 dosáhly 1 760 000 korun,

Převoz soch • Foto: archiv MÚ

na nichž se z většiny podílelo ministerstvo
kultury, část přispělo i město Slavkov u Brna.
Podobnou investici si sochy vyžádaly i v loňském roce. Díky tomu je tak opraveno celkem dvacet nejohroženějších děl. Soubor
z dílny mistrů Giovanniho Giulianiho a Ignáce Lengelachera ze začátku 18. století obsahuje 64 skulptur.
Děkujeme všem dárcům, kterým není osud
tak vzácného souboru soch lhostejný!
vs
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Svatomartinské slavnosti na nádvoří zámku
V sobotu 9. listopadu proběhly na
zámeckém nádvoří Svatomartinské
slavnosti. Návštěvníky nepřízeň počasí neodradila – odměnou jim byl
bohatý program včetně příjezdu sv.
Martina a jeho přijetí na zámku knížetem Václavem Antonínem Kounicem s chotí.
Bez povšimnutí nezůstal ani košt
svatomartinského vína a menší jarmark.
Děkujeme organizátorům – Zámecké restauraci a Zámku Slavkov –
Austerlitz za vydařenou akci. ZS-A

Svatomartinské slavnosti • Foto: 3x archiv ZS-A

Slavkov Open 2020: Sting – My Songs
O letošních prázdninách musel zpěvák Sting zrušit koncert ve Slavkově
u Brna ze zdravotních důvodů. Fanoušky jistě potěší, že se Sting společně
s agenturou Live Nation CZ rozhodli
koncert zopakovat v zámeckém parku
ve Slavkově u Brna v příštím roce,
v neděli 5. července 2020.
Sting: My Songs bude dynamická
show se zaměřením na nejoblíbenější
Stingovy skladby mapující kariéru tohoto sedmnáctinásobného držitele ceny Grammy.
V rámci koncertu zazní písně jeho sólové kariéry, jakož i skladby skupiny The Police. Fanoušci mohou očekávat, že uslyší hity jako Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne,
Demolition Man a řadu dalších, které Sting
představí v doprovodu své rockové skupiny,
kterou tvoří: Dominic Miller (kytara), Josh

Freese (bicí), Rufus Miller (kytara), Kevon
Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika),
Melissa Musique a Gene Noble (vokály).
Skladatel, zpěvák, autor, herec, aktivista STING získal uznání ve všech těchto rolích
a přesto se vzpírá snadnému označení. Narodil
se v anglickém Newcastlu, v roce 1977 se přestěhoval do Londýna a spolu se Stewartem Copelandem a AndySummersem založil skupinu

Na Vánoční koncert Martina Křížky
a jeho přátel zbývají poslední vstupenky
Předvánoční čas bude již poosmé patřit
nejen vánočním písním v podání Martina
Křížky a jeho přátel.
V sobotu 14. prosince se ve Společenském
centru Bonaparte můžete těšit na několik vzácných hostů. Již tradičně se divákům předvede
Marta Matějová, dalšími vzácnými hosty
budou Ján Jackuliak a Kristýna Daňhelová
a Anna Fialová. Chybět nebude ani dětský sbor

při ZUŠ Františka France. Účinkující zpěváky
bude doprovázet skvělá kapela doplněna smyčcovým kvartetem Indigo.
Poslední vstupenky na koncert, který se
uskuteční v sobotu 14. prosince v 15.30
a 19.30 hodin, si můžete zakoupit v Informačním centru na Palackého náměstí 1 nebo online
na stránkách www.zamek-slavkov.cz v sekci
ZS-A
předprodej.

Police. Společně vydali pět alb, získali šest cen
Grammy a v roce 2003 byli uvedeni do rock
and rollové síně slávy.
Speciální hosté: Vojtěch Dyk & B-Side
Band / Lenka Nová & Petr Malásek Band.
Vstupenky můžete již nyní zakoupit prostřednictvím webové stránky pořadatele Live
Nations CZ (www.livenation.cz), který Vás odkáže na weby ticketportal.cz a ticketmaster.cz.
ZS-A
Cena zůstává stejná, tedy 1690 Kč.
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Mikuláš na zámku • Foto: 3x archiv ZS-A

Mikulášský program pro děti na zámku
V neděli 1. prosince 2019 odpoledne bude
pro děti na zámku připraven předvánoční program. Od 12.30 hodin bude vstupní hala
zámku proměněna v nebe a Ježíškovu poštu,
kde si děti napíší nebo nakreslí dopis Ježíškovi
a ve vlastnoručně vyrobené a speciálním razítkem oražené obálce jej vhodí do schránky. Čekání na Mikuláše si budou moci děti zkrátit
v kreativních dílničkách, zdobením perníčků,
nebo poslechem pohádek v zámecké knihovně.
Na 12., 13. nebo 14. hodinu si lze rezervovat
čertovské prohlídky v podzemí zámku (pohádka o alchymistovi) na pokladně zámku.
Tyto čertovské prohlídky jsou zpoplatněny a je
potřeba předem rezervovat na tel. č. 544 227

548. V 15 hodin přijede na nádvoří zámku Mikuláš s čertem a andělem, kteří budou rozdávat
hodným dětem nadílku. Balíčky, které bylo

možné objednat na informačním centru pod
zámkem do 15. 11. Vstup na akci je zdarma.
Mikulášský program na zámku bude ukončen v 16 hodin. Po cestě ze zámku si pak nenechte ujít v 16.30 hodin slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu na Palackého náměstí ve
ZS-A
Slavkově u Brna.

Kam za kulturou
V Informačním centru pod zámkem můžete
v prosinci zakoupit vstupenky na:
• Vánoční koncert Martina Křížky a jeho
přátel, Společenské centrum Bonaparte, 14. 12.
v 15.30 a v 19.30 h., cena 320–350 Kč.
• Vánoční příběh, divadelní představení Divadelního spolku Slavkov u Brna, Společenské centrum
Bonaparte, 20. 12. v 19.30 h., cena 100 Kč
• Veteranfest Slavkov 2020, zámecký park,
27. 6. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad 10 let, senioři,
studenti, ZTP 100 Kč

Vánoční stromek • Foto: archiv ZS-A

Výstava vánočních
stromečků
Od 23. listopadu do 8. prosince můžete
v přízemí Zámku Slavkov – Austerlitz obdivovat vynalézavost a kreativitu dětí a studentů
slavkovský škol. Ve vstupní hale v přízemí
zámku bude osm vánočních stromečků nazdobených dětmi a studenty z komunitního centra
Korálky (družiny), mateřské školky Zvídálek,
lesního klubu Pampeliška, Monty klubu, družiny ZŠ Komenského (působící na ZŠ Tyršova), Integrované střední školy, základní umělecké školy Františka France a domu dětí
a mládeže Slavkov. Návštěvníci mohou hlasovat o nejkrásnější stromeček. Hlasovací lístky
k soutěži budou na místě. Výstava vánočních
ZS-A
stromečku je pro veřejnost zdarma.

Výstava betlémů
Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně
zve na výstavu betlémů, která se nachází
v přízemí zámku. Spatřit zde můžete tradiční
papírové betlémy, ale i betlémy z exotických
krajin, něžné krajkové betlémy či miniatury
ve skořápce ořechů. Dominantu pak tvoří
dřevěný betlém s postavami v téměř životní
velkosti, zhotovený panem Drbalem z Chvál-

kovic – vše doplněno pohlednicemi s vyobrazením betlémů.
Přijďte načerpat atmosféru blížících se vánočních svátků.
Výstava potrvá do 8. prosince a je přístupná v souladu s otevírací dobou
zámku.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
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Poklady nejen z depozitářů (9. část) – porcelán
Loket
Podnět k založení porcelánky v Lokti vzešel
od vedení vídeňské porcelánky. Šlo o nebývalou věc. Vídeňská porcelánka se totiž velmi
obávala české konkurence, která využívala obrovské výhody kvalitních domácích surovin.
Vídeňští prospektoři však objevili v severozápadních a západních Čechách množství kvalitních surovin jak pro výrobu vlastního porcelánu, tak pro zhotovování nezbytných
výrobních forem. Nechyběly rovněž ani zásoby kvalitního uhlí pro pece na vypalování
porcelánu.
Již v roce 1811 započala Josefa Haidingerová, vdova po Karlu Haidingerovi, c.k. radovi
Dvorní komory, mincovnictví a hornictví ve
Vídni, budovat novou továrnu na výrobu porcelánu právě v Lokti. V roce 1816 byli přijati
první zaměstnanci a celý nábor pracovníků byl
dokončen v roce 1817. Vedení i vlastní výrobu
si mezi sebou rozdělili synové Josefy Evžen
a Rudolf Haidingerové. Zemské privilegium
k výrobě porcelánu loketská továrna získala
v roce 1818. V tomto roce a později ještě několikrát, továrnu navštívil i básník, dramatik

a politik Johann Wolfgang Goethe, kterého
velmi zajímaly přírodní vědy, zvláště pak mineralogie a geologie.
Výroba porcelánu se rychle zdokonalovala,
takže již v roce 1823 zaměstnávala loketská
porcelánka více než 200 lidí. Po smrti obou
bratrů byla továrna jejími dědici prodána podnikatelům Springerovi a Oppenheimerovi,
kteří ji vedli až do roku 1918, kdy přešla do
koncernu Epiag. Po celou dobu existence byl
vyrobený porcelán téměř vždy značen erbem
města Lokte – stylizovaným loktem, dle ob-

Omáčník zn. Loket, 40. léta 20. století. Zámek
Slavkov – Austerlitz

dobí pak doplněným o názvy Epiag či Czechoslovakia a některými příležitostnými prvky.
V roce 2006 však porcelánka definitivně
svou činnost ukončila.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Austerlitz se z produkce porcelánky v Lokti nacházejí
solitérní předměty, zejména hrnky. K zajímavostem patří neúplný čajový a kávový soubor
restauračního porcelánu zn. Arco, vyrobený
porcelánkou v Lokti ve 30. letech 20. stol.
V průběhu dvou staletí působilo na našem
území více než 30 porcelánek. Jejich výstavba
byla podpořena zejména výskytem kvalitních
surovin v blízkém okolí, rychlým vývojem
technologie výroby a v neposlední řadě rovněž
kvalitními modeléry a malíři. Nelze tedy než
pouze litovat, že do dnešní doby se porcelán –
ať již jako nádobí, sanita nebo technické potřeby, vyrábí pouze ve 14. porcelánkách.
Milí čtenáři, výstava porcelánu ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz skončila 24. 11.
2019. S jednotlivými částmi či porcelánovými
soubory, se však budete setkávat i na dalších
výstavách, pořádaných touto kulturní institucí.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

60. výročí širokoúhlého kina ve Slavkově u Brna
V listopadu tohoto roku oslavilo slavkovské kino 60 let promítání širokoúhlých filmů.
Širokoúhlé filmy byly odpovědí na tehdejší
novou konkurenci kin – televizi. Díky mnohem kvalitnějšímu obrazu a plátnu větších
rozměrů získal divák zajímavější projekci.
Právě slavkovské kino patřilo v rámci Československa k těm prvním a 20. listopadu 1959
tak mohlo v nově upravených prostorách promítnout první širokoúhlý film.
Doklady o filmovém představení ve Slavkově máme již z roku 1906, kdy sem několikrát zavítal jeden z „kočovných“ biografů.
Představení se konala vždy po několik dní
v budově dnešní České spořitelny. Stálé kino
začala od roku 1921 provozovat místní Tělovýchovná jednota Sokol v prostorách dvorany pro divadlo Sokolského domu na Palackého náměstí. Brzy si získalo takovou oblibu,
že v roce 1925 byly rozšířeny prostory pro di-

váky na 240 míst. Sokolský biograf navíc následovalo roku 1927 i kino Charita (později
přejmenované na Orel), které fungovalo
v tehdejším Lidovém domě.

Sál kina v r. 1969 • Foto: archiv ZS-A

V již uvedeném roce 1959 došlo v rámci
Akce Z k rozšíření kina Oko pro potřeby promítání širokoúhlých filmů. Budova byla prodloužena, vnitřně přebudována pro 300 osob
a vybavena moderním promítacím zařízením.
Celkové náklady rekonstrukce dosáhly
730 000 Kčs. Na slavnostním představení
20. listopadu 1959 mohli slavkovští diváci
zhlédnout první sovětský barevný širokoúhlý
film Ilja Muromec. Modernizace slavkovského
kina měla v 60. a 70. letech velký vliv na hojnou návštěvnost a dobré zisky kina stejně jako
na spokojenost diváků. Od roku 1960 neslo
kino nový název – Jas panoráma. Počet představení tento rok vzrostl na 590, přišlo na ně
99 783 osob (tj. průměrně 177 osob na představení) a tržby činily 327 470 Kčs. Největší
návštěvnost měla filmová pohádka Princezna
se zlatou hvězdou na čele, na kterou přišlo celMartin Rája, ZS-A
kem 2130 osob.

Koncert Václava Hudečka v Historickém sále zámku
Mohyla Míru – Austerlitz, o.p.s. Vás srdečně zve na Vzpomínkové akce k 214. výročí bitvy tří císařů ve čtvrtek 28. listopadu
2019 do Slavkova u Brna v 18 hodin do kos-

Václav Hudeček • Foto: archiv ZS-A

tela Vzkříšení Páně na mši slouženou
za oběti bitvy tří císařů a v 19 hodin do Historického sálu Zámku Slavkov – Austerlitz
na koncert houslisty Václava Hudečka v do-

provodu klavíristy Lukáše Klánského. Vstup
volný. Akce je pořádaná za finanční podpory
Jihomoravského kraje.
ZS-A
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Provoz zámku, infocentra a městské
knihovny na přelomu roku

Program kina v SC Bonaparte – prosinec

Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci 2019 a po
Novém roce:
Městská knihovna – knihovna bude od 11.
prosince 2019 uzavřena. Poslední půjčovní
den v tomto roce je tedy středa 11. prosince
v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahájíme provoz v úterý 14. ledna 2020 od 9 hod.
Informační centrum – infocentrum bude
otevřené v roce 2019 do pátku 20. prosince.
Běžný provoz v novém roce započne ve čtvrtek
2. ledna 2020.
Upozorňujeme, že v zimních měsících je
otevírací doba Informačního centra od pondělí
do pátku v čase 8.30–11.30 a 12–17 hodin.
Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy
můžete zámek (včetně výstavy betlémů) navštívit v neděli 8. prosince od 9 do 16 hodin.
Poté se jeho brány na několik měsíců uzavřou,
abychom jej řádně připravili na další sezonu.
Tu zahájíme ve čtvrtek 26. března 2020.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2020.

Sobota 7. prosince, 19.30 hodin

kolektiv pracovníků ZS-A

PRAŽSKÉ ORGIE
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané
alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí
se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké
svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž
mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. Hrají :Jonas Chernick, Ksenia Rappaport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka,
Miroslav Táborský, Martin Stránský, Jan Hrušínský, Petr Vondráček, Markéta Galuszková, David Šír, Evženie Pfeifferová
vstupné 80 Kč / délka 112 min. / drama/komedie / Česko / 2019
Neděle 8. prosince, 16.30 hodin

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou
zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků.
Vstupné 70 Kč / délka 72 min. / animovaný/dobrodružný / Česko / 2019
Neděle 15. prosince, 16.30 hodin

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře
se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Vstupné 70 Kč / délka 100 min. / animovaný / Dobrodružný / USA / 2019
Neděle 29. prosince, 16.30 hodin

LVÍ KRÁL
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil
budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své
vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za
pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.
Vstupné 70 Kč / délka 118 min. / Dobrodružný / USA / 2019

Vstupné z inscenace Vánoční příběh aneb
Čtvrtý král poputuje na dobročinné účely

„Živé obrazy“ aneb Zažijte
rok 1805 na vlastní kůži
V pátek 29. listopadu se vypravte v podvečer
na zámek ve Slavkově na speciální večerní oživené prohlídky zámeckých komnat a sálů. Od
19.30 do 22 h. vás vtáhneme do atmosféry dobového zámeckého bálu a v části prohlídkové
trasy Historické sály na vás budou čekat herci
divadla Per Vobis. Vstupné 50 Kč za osobu. Není
ZS-A
potřeba rezervovat prohlídku předem.

Všichni známe cestu, kterou podnikli tři králové, aby vyhledali narozené jezulátko v Betlémě. Divadelní spolek Slavkov u Brna Vám
předkládá jinou zápletku. Co, když se na cestu
za hvězdou vydal ještě čtvrtý král? Chtěl,
stejně jako Kašpar, Melichar a Baltazar přinést
děťátku vzácné dary. Ale na své pouti se setkává s lidskou bídou. Postupně utěšuje zoufalého, dává pít žíznivému, pomáhá darem chudobnému. A když se konečně dozví, kde hledat
Mesiáše, zjistí, že mu z darů pro něj již nic nezůstalo. Prostý příběh. Prostý a neznámý.
Dýchá z něj soucit s lidskou bídou a utrpením.
I členové spolku by chtěli někomu pomoci.
Proto bude vstupné z tohoto představení věno-

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

Oživený betlém na zámku
V sobotu 7. prosince se Vám od 13 do 15
hodin na nádvoří zámku zjeví Svatá rodina:
Panna Maria, Svatý Josef a malý Ježíšek
v jesličkách v podání spolku Per Vobis.
Scénu doplní i další postavy a možná budou
i zvířátka. Ve vstupní hale zámku bude připraveno zdobení perníčků a tvořivé dílničky,
kde si budou děti moci vyrobit vánoční dekorace. Vstup zdarma. Těší se na vás programové oddělení zámku a Per Vobis. ZS-A

váno na náklady spojené s léčbou Lukáška Pospíšila.
Nedávno uvedl Divadelní spolek Slavkov
u Brna upravenou verzi divadelního představení Všechny lásky světa k šedesátým narozeninám skladatele Luboše Javůrka. Také v inscenaci Vánoční příběh zazní jeho písně
s tématem Vánoc.
Hra nebude dlouhá. Bude trvat necelou hodinu. Ale doufám, že přinese do Vašich srdcí
klid a souznění s příběhem lidského bytí.
Uvedení Vánočního příběhu je plánováno na
20. prosinec 2019 se začátkem v 19.30 hodin
na jevišti Společenského centra Bonaparte.
Vstupenky jsou v předprodeji na Informačním
centru pod zámkem, zakoupit můžete také jako
e-vstupenku na webových stránkách
www.zamek-slavkov.cz/predprodej.
Cena
vstupenky je 100 Kč. Srdečně zve za Divadelní
ZS-A
spolek Stanislav Olbricht.
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Exkurze na výstavu minerálů do Tišnova
V Tišnově, městě na úpatí kopce Květnice,
známého jako významné naleziště nerostů, se
na podzim každoročně koná mezinárodní mineralogická výstava a burza. Je to ideální příležitost pro zhlédnutí nepřeberného množství
nerostů včetně těch, o kterých se v přírodopisu
učí žáci devátých ročníků ZŠ Komenského.
V pátek 1. 11. 2019 se na tuto výstavu uskutečnila již tradiční exkurze, kde tak žáci měli
možnost vidět minerály, fosílie a šperky z celého světa – od zkamenělého dřeva a koprolity

přes zirkony, rubíny, české granáty, křišťály až
po diamanty nejen od českých vystavovatelů,
ale i ze Slovenska, Polska, Kosova, Indie a dalších zemí. Většina žáků si tak z výstavy odvezla alespoň malou drobnost jako např. náramek nebo přívěsek a na vlastní oči se
přesvědčili, že i „kameny“ mohou být krásné
a mít své praktické využití. Výlet byl tak příjemným oživením obecně nepříliš oblíbeného
učiva a snad i motivací do dalších hodin příroDavid Šmerda
dopisu.

Cimbálová muzika „Réva“ roztančila žáky
Po čtyřech letech navštívila 17. října naši Základní školu cimbálová muzika „Réva“, aby
pro žáky uspořádala sérii vzdělávacích koncertů. Jejich cílem bylo nejen představit samotnou cimbálovou kapelu, ale také ukázat, že
cimbálka není jen přežitkem minulých generací
a že dokáže zahrát i skladby klasické i populární hudby. Nejmladší žáci si s kapelou zazpívali nejen lidové, ale i dětské písně, poznávali
autora „Vltavy“, trochu se báli u strašidelné
písničky a na závěr si mohli s lidovou písničkou
zatančit. Starší žáci vytvářeli vícehlas z lidových písní a vyslechli si rockové písně i klasické skladby v úpravě pro cimbálku. Nejstarší
žáci si zase mohli vyzkoušet své znalosti z oblasti vážné i populární hudby při poznávání jednotlivých skladeb a písní. S nimi se kapela roz-

loučila taneční písní „Když nemůžeš, tak přidej“. Třešničkou na dortu pak bylo přizvání
pana učitele Farkase, který žákům společně
s kapelou zahrál na housle několik lidových
Zdeněk Farkas
písní.

Vzdělávací koncert • Foto: archiv školy

Výstava drobného zvířectva
V pátek 8. listopadu navštívili
chlapci z VI. B
výstavu chovatelů
drobného zvířectva ve Slavkově.
Velký
zájem
u žáků vzbudili
králíci různých
druhů. Součástí výstavy byla také expozice morčat, holubů, drůbeže a exotického ptactva.
Na organizaci této výstavy se vedle ZO
ČSCH Slavkov u Brna a Zbýšov podílela také
žákyně ZŠ Komenského Pavlína Ambrožová,
která se již několik let věnuje králičímu hopu.
Pavlína Orságová
Tímto jí patří velké díky.

Halloween
V týdnu od 21. října si děti ve školní družině
převážně výtvarnou činností připomněly zvyky
a tradice svátku halloween. Některé vydlabaly
obří dýně, ze kterých pak paní vychovatelky vyřezaly strašáky. Jiné děti pro změnu na ně pestrými barvami namalovaly hrůzostrašné obličeje. Další zase vyráběly různými technikami
okrasné dýně z papíru nebo pavouky, malovaly
strašidelné obličejové masky a duchy. Těmito výrobky jsme pak vyzdobili každé oddělení,
chodbu u školní družiny a také hlavní vstup do
budovy ZŠ Komenského. Naše práce tak potěšily
nejen žáky a pedagogy, ale i příchozí rodiče
Taťána Hašková
a návštěvníky školy.

Nový školní rok na ZŠ Komenského
Uběhlo již více než 100 dnů od mého nástupu
do funkce ředitelky a myslím, že nastal čas
k představení nového vedení školy a změn, které
se již uskutečnily, nebo jsou připravovány. Na
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna jsem poprvé nastoupila na měsíční souvislou pedagogickou praxi v roce 1985, potom jsem působila na
ZŠ Tyršova jako učitelka matematiky a přírodopisu a kariérová poradkyně. Po 34 letech se tedy
vracím opět na začátek a musím říci, že návrat
to není radostný. Budovu školy za ta léta poznamenal zub času, v řadě tříd mě zdraví tabule,
které jsou i po 34 letech stále na svém místě, na
toaletách chybí dveře a prkénka, v nové budově
se objevila řada puklin a stopy po zatékání. Jako
oáza pohody působí jen naleštěná jídelna, provoněná připravovaným jídlem a zútulněná milými úsměvy, které nikdy nezapomenou přidat
ke každé porci paní kuchařky.
Obrázek školy se naštěstí vylepšil v okamžiku, kdy se do tříd vrátily děti. Z ponuré budovy je opět škola plná veselí, pobíhání, zapomínání a každodenních radostí i starostí.
Co se nám podařilo
Po prvním čtvrtletí mohu s uspokojením
konstatovat, že se mi rozhodně podařil výběr
nejbližších spolupracovníků. Zvolila jsem jiný
model vedení, než byl doposud zažitý. Mgr. Renáta Macharová – statutární zástupkyně – je
zodpovědná za oblast vzdělávání a PhDr. Hana
Frimmerová má na starosti výchovnou oblast,
řídí práci asistentů, školního poradenského pracoviště a školní družiny. Obě zástupkyně jsou
nesmírně pracovité a tvoří skvělý tým. Zejména

v prvních týdnech odvedly obrovský kus práce
– paní Macharová při sestavování úvazků a rozvrhu a paní Frimmerová při vyplňování nejrůznějších výkazů. Dohledávala chyby dokonce
několik let zpětně a v srpnu zadávala data, jež
do té doby nebyla vykázána.
Ke zkvalitnění práce přispívají i školní asistentky, které v září nastoupily do družiny a pomáhají vychovatelkám v době největšího vytížení družiny.
Co se nám nedaří
I přes veškerou snahu vedení školy někteří
pedagogové stále hledají spíše věci, které je
rozdělují a nevidí, co je spojuje. Dokonce i děti
mým prostřednictvím vzkazovaly učitelům,
aby se více usmívali. Je škoda, když se výborní
pedagogové (a na hospitacích jsem se přesvědčila, že ve škole jich mám celou řadu), nedokáží přenést přes názorové rozdíly a přijmout
skutečnost, že člověk s jiným názorem nemusí
být mým nepřítelem. Dlouho neřešené problémy proti sobě postavily lidi, kteří by za jiných
okolností dokázali najít společnou řeč.
Dále se mi přes velké úsilí nepodařilo do začátku října naplnit usnesení rady města a dát do
souladu činnost školního klubu s platnou legislativou. Pro děti naštěstí tato skutečnost neznamenala ukončení činnosti v oblíbených kroužcích, ale pouze přechod pod hlavičku DDM
nebo sportovních klubů.
Co nás čeká
V těchto dnech usilovně pracujeme na odstranění nesouladu stavu budovy a jejího vybavení s bezpečnostními předpisy. Například

bude nutné pořídit
panikové kování,
které v případě
evakuace usnadní
opouštění prostor,
vstupní dveře jím
měly být opatřeny
Věra Babicová
již před několika
lety. Postupně také objednáváme nové tabule
s dataprojektory do dalších tříd.
Nechali jsme vyčistit studnu, která zásobuje
užitkovou vodou starou budovu, a po provedení
rozboru vody bude nainstalováno zařízení, jež
zamezí usazování minerálů v rozvodech vody
a v sanitárním zařízení. Zřizovatel připravuje
rekonstrukci střechy včetně odizolování podkrovních místností na nové budově.
Škola je zapojena do projektu „Šablony II“
a děláme maximum pro naplnění všech šablon,
abychom mohli vyčerpat poukázané finanční
prostředky a nemuseli vracet část peněz, jako
tomu bylo u minulého projektu, který končil
v lednu 2019.
Pár slov na závěr
Přestože jsem přijala některá nepopulární
opatření (pevná část pracovní doby), musím na
tomto místě zdůraznit, že si velmi vážím práce
svých kolegů, pro které je výuka nejen prací, ale
i životním posláním. Rodičům našich žáků
mohu s klidným svědomím říci, že svěřili děti
do dobrých rukou a uděláme maximum pro
zdravý rozvoj a duševní růst dětí a také pro jejich přípravu na středoškolské studium
a úspěšný start do dospělosti. Věra Babicová
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Třeťáci v Zooparku Vyškov
Jaký je rozdíl mezi koněm a oslem? Čím se
živí velbloud nebo klokan? A uveze poník
těžký náklad? Na tyto a spoustu dalších otázek
dostali žáci odpovědi ve vyškovském zooparku. V úterý 15. 10. 2019 se obě třetí třídy
zúčastnily výukového programu vyškovského
enviromentálního centra. Během dopoledního
bloku se žáci pod vedením zkušených pracovnic místní zoo dozvěděli spoustu zajímavých
informací o životě domácích zvířat, o stavbě
jejich těla a užitku pro člověka. Nejvíce zajímavou částí byla pro děti možnost krmení některých druhů zvířat. Děti tak viděly zázemí
zoo, kam se běžný návštěvník při prohlídce nepodívá. Dopolední program se dětem velmi
líbil, odjížděly nadšené a se spoustou zážitků
domů. Celá akce byla financovaná z projektu
ZŠ Tyršova Slavkov 63.
Touto cestou bychom také rády poděkovaly
za velmi profesionální a milý přístup pracovnic
zšt
vyškovského zooparku.

Budeme čtenáři – zapojení
do MAP II rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov u Brna
Jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpory zájmu o knihu u nejmenších (budoucích) čtenářů. Úvodní seznámení
s knihou proběhlo v prvních třídách 17. října
2019. Paní učitelky přivítaly pracovnice městské
knihovny, které se žáčkům a budoucím čtenářům
věnovaly. Dále bude naše prvňáčky čekat:
• Společné plnění čtyř „čtenářských“ úkolů ve
třídě během školního roku 2019/2020 (témata –
zvířátka v knížkách, dobrodružství, pohádka,
komiksy)
• V průběhu školního roku budou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity
• Závěrečná aktivita – pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohádková cesta nebo setkání se spisovajp
telem či ilustrátorem.

Exkurze na zámku – barokní kultura
V polovině října absolvovali žáci osmých
ročníků exkurzi na slavkovském zámku na
téma barokní umění. Zdejší historička paní
PhDr. Zichová nám nejprve vysvětlila, že baroko není jen umělecký sloh, ale životní styl,
který zasáhl téměř všechny oblasti lidského
života. Na nádvoří slavkovského zámku poukázala na charakteristické rysy barokní architektury, nahlédli jsme i do zámeckého parku,
kde se kromě několika vodních ploch nacházela také v českých zemích ojedinělá dřevěná

stavba malého altánu, a poté jsme se už vydali
prohlédnout si některé místnosti zámku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
o životě šlechty v 17. a 18. století, o tom, jak
se oblékali i bavili, o vybavení místností, obdivovali jsme nádherné fresky a štuky a také
množství obrazů, např. od známého barokního malíře P. P. Rubense.
Děkujeme paní Zichové za zajímavý výklad i za to, že nám věnovala tolik svého
pp
času.

Exkurze v planetáriu
Žáci pátých ročníků se neuvěřitelně těšili
na čtvrtek 17. října. Výlet do brněnského planetária zahájili prohlídkou vědecké stezky,
kde si mohli nasednout do vesmírného vozítka, tzv. planetárního roveru, a nahlédnout
do spektroskopu, kaleidoskopu nebo astronomického dalekohledu. Největší úspěch měl
u dětí 3D skener, pomocí kterého se mohou
přenášet informace o tvaru, prostoru a povrchu objektů, a gravitační siloměr, díky němuž
si uvědomili různé gravitační zrychlení planet, tj. že tytéž předměty na jiné planetě mají
odlišnou tíhu. Žáky též velmi zaujal model
atmosféra na dotek – jakmile rozpohybovali
kouli na modelu, zjistili, že se kapalina v rotující kouli chová podobně jako atmosféra na

planetě, tzn. že se tu tedy formují oblačné
pásy i řady vírů. V úvodní části přednášky se
děti pomocí zkušeného moderátora zadívaly
na hvězdnou oblohu a dozvěděly se něco více
o nejnápadnějších souhvězdích a bájích, které
se k nim vážou. V druhé části programu hvězdárny páťáci sledovali denní rutinu astronauta
před vstupem do vesmírné rakety, během pobytu v ní i v průběhu vědecké mise na vesmírné stanici. V úžasně zpracovaném animovaném filmu pozorovali změny, které se
v lidském těle odehrávají, a těžkosti, s nimiž
se musejí astronauti vyrovnávat. Přesto to děti
neodradilo od touhy dál pozorovat vesmír
a stát se někdy v budoucnu též vesmírným
lh
cestovatelem.

Čtvrtý ročník na dopravním hřišti
V pátek 25. října vyrazili žáci 4. ročníku
v rámci výuky dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště ve Vyškově. V učebně se nejprve
zabývali teorií. Zopakovali si základní pravidla
silničního provozu, povinnou výbavu jízdního
kola a dopravní značky. Druhou část dopoledne strávili na silnicích hřiště a prakticky si vyzkoušeli různé dopravní situace. Na jaře se

žáci zúčastní druhé části výuky, kde je bude
čekat také test. Po jeho úspěšném absolvování
získají řidičské oprávnění na kolo. Rádi bychom poděkovali slavkovskému MÚ, odboru
dopravy a silničního hospodářství, který finančně zajistil dopravu dětí do Vyškova i zpět
a obdaroval je drobným dárkem.
zšt

Deváťáci u zdroje

Exkurze v Anthroposu

V úterý 5. 11. se žáci devátých tříd zúčastnili
exkurze do informačních center a provozů dvou
elektráren. Navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany.
V rámci mimoškolního projektu se žáci dozvěděli informace nejen o těchto energetických gigantech, ale také o jiných možnostech získání
energie z přírodních zdrojů. Poznatky získané
na této exkurzi mohou využít mimo jiné v předdp
mětech chemie a fyzika.

V závěru dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, který je
svým obsahem a rozsahem naprosto unikátním výstavním prostorem ve střední Evropě.
Expozice o nejstarších dějinách osídlení
Moravy i celého evropského kontinentu je
tvořena třemi tematickými celky: Morava
lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. V druhé části pak nalezneme aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury. Značnou

Dušičky a Halloween
V pátek 1. října se žáci 6. tříd zúčastnili výukového programu na téma Dušičky a Halloween v tradici a kultuře. Program nabízí brněnské biskupství v rámci vstupů do škol
o křesťanských tématech. Paní lektorka, ředitelka KMŠ Karolínka Mgr. Hana Jarošová, srozumitelně a adekvátně k věku dětem vysvětlila
původ, smysl i současné zvyky a symboly spojované s danými svátky. Vše měla výborně připravené, děti se zájmem naslouchaly a zapojoej
valy se do aktivit.

pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména
3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti s mládětem.
Součástí stálých expozic jsou dioramata,
trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných
velikostech. Na těchto ukázkách jsou demonstrována nejdůležitější a nejzajímavější fakta
spojená s konkrétním vývojovým stupněm
člověka.
Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem
celou expozici, během prohlídky se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, kterými si doplnily
sn
své znalosti o pravěku z hodin dějepisu.

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí
nad výběrem střední školy pro další studium.
Ve čtvrtek 24. října se zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově.
Mohli získat informace o více než 40 středních
školách, komunikovali se zástupci jednotlivých škol a získávali od nich informace pod-

statné pro rozhodování o dalším studiu. Dále
pak měli možnost prohlédnout si prostory SOŠ
a SOU Sochorova ve Vyškově a seznámit se
s obory, které tato škola nabízí. Přejeme všem
vycházejícím žákům šťastnou ruku při volbě
školy a také úspěšné absolvování přijímacího
S. Nakoukalová
řízení.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• kalkulant/ka
• projektový manažer
• specialista sterilizace
• technik BOZP
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

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

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Milan Májek a syn
• 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,
J IŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975
775 697 788

MI
1 7 L E T S VÁ

Prodejní doba:

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Autoservis
Josef Novoměstský

Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie
Možnost zapůjčení
náhradního vozidla

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

www.automotoslavkov.cz

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA
BRNO-SLATINA
Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte
• běžné i objemné prádlo
• polštáře a povlečení
• deky, peřiny, přikrývky
• přehozy na sedačky
• potahy na matrace
Pro občany i firmy
Jihomoravské náměstí 1, Brno
www.brno-pradelna.cz

Otevřeno 7 dní v týdnu!
vedle Alberta, 5 min. od dálnice D1
tel. 604 595 559

www.passat.cz

Nový Passat.

Operativní leasing

pro podnikatele

7 737 Kč
bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží.
A proto Vám nový Passat přináší inovativní světlomety
s technologií LED-Matrix, stálé online připojení
a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete
za prací nebo vezete rodinu, nový Passat Vám chce
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 750 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená
pravidelná měsíční splátka 7 737 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu
pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový vztah. Kombinovaná
spotřeba a emise CO2: 4,1–7,0 l / 100 km, 108–160 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

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

www.fenstar.com

Výrobní závod OTNICE
v okrese Vyškov
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ÚdržbáČ zámeÃník, elektrikáČ
Strojník vibrolisu
Strojník balicí linky
ċidiÃ VZV / kolového nakladaÃe
Vítáni jsou u nás ti, za kterými je vidÑt kus
dobČe odvedené práce. SamozČejmostí je
stabilní práce a slušná mzda.
Nabízíme férové jednání, normálního šéfa
a jistotu pravidelného výdÑlku.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné
uchazeče a řidiče MKD.
Nabízíme:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

náborový příspěvek 10.000 Kč
příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
motivujícíˏ"%**Ü*Āˏohodnocení, plnohodnotný 13. plat
5 týdnů dovolené
práci v moderním prostředí
stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
dopravu do zaměstnání ﬁremním autobusem
kvalitní oděv a ochranné pomůcky
zaměstnanecké slevy na výrobky
zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní číslaˏˏˏˏ
aˏdalší zajímavé beneﬁty

U uchazečů na pozici řidiče MKD požadujeme
praxi v řízení kamionu a navíc nabízíme:
›
›
›
›

ȊȋȐȅȅȅˏ ÜˏÜ%/0ºˏ)6 
navýšené stravné 60 Euro/den
podporu v případě servisních událostí
kvalitní vozový park (Scania, Mercedes)

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

Dále nabízíme:
Stálou partu lidí
Školení a prohlubování kvalifikace
Stravenky nebo teplý obÑd
PČíspÑvek na životní nebo penzijní pČipojištÑní
Významná sleva na veškeré výrobky
OdmÑnu za doporuÃení nového pracovníka
Neformální setkávání mimo práci (firemní
grilovaÃka, fotbálek apod.)

Na zimu
„pod stﬁechu“
Dva antukové
kurty v pﬁetlakové
hale jsou
nachystané
na zimní sezonu
2019/2020

Neváhejte nás kontaktovat, rádi se s vámi potkáme osobnÑ!

Tel.: 737 285 104
E-mail: ticha@diton.cz

Kaunicova ul. 1442, Slavkov u Brna
(areál stadionu)
Rezervace na tel.:

704 274 658, 775 577 252
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230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně
10. Oltář a bohoslužebné vybavení
V našem kostele Vzkříšení Páně se nachází
původní vybavení mobiliáře, pocházející většinou z doby po postavení kostela. Patří mezi
ně na prvním místě tři oltáře z červeného
mramoru, varhanní skříň, dvě dřevěné kazatelny s řezbami, dvě dubové zpovědnice, dvě
závěsné lampy věčného světla a 34 kostelních
dubových lavic. K menším předmětům patří
procesní kříž, dvě mramorové kropenky na
podstavci u hlavního vchodu, dvě nástěnné
kropenky u bočních vchodů, nástěnné svícny.
Později v polovině 19. stol. byla pořízena
třetí kazatelna a obrazy křížové cesty, které
byly z chrámu pro nevhodnost odstraněny
a nachází se podle ústního podání v ambitech
ve Křtinách. Sádrová křížová cesta na stěnách
pochází z poloviny 20. století.
Po II. vatikánském koncilu, který probíhal
v Římě v letech 1962-1965, došlo ke změně
mešního řádu a tím také k obnově prostoru
kostela s bohoslužebným vybavením. Mnozí
změny nazývali jako nové, avšak církev se
vrátila k původní liturgii křesťanského starověku. Oltář pro bohoslužbu má být jeden,
není již u čelní stěny kněžiště, ale je umístěný
v jeho středu, aby kněz a shromáždění lidé
tvořili společenství kolem jednoho stolu.
Ostatní historické oltáře se tím stávají pouze
dekorací, původní hlavní oltář má funkci svatostánku s uchováváním eucharistie (proměněných hostií).

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
9.00 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, pátek
18.00, sobota v 7.30.
Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30, Němčany
11.00, Hodějice 11.00, Nížkovice 9.30.
Svátost smíření přede mší sv. ve farním kostele: v úterý,
pátek a neděli ráno i večer, navíc každé úterý 19.00 –
20.00.
Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, úterý 3., 10., 17.
a pondělí 23. prosince, Slavkov kostel v 6.45.
1. 12. První neděle adventní, žehnání adventních věnců,
sbírka na církevní školství
3. 12. Biblická hodina s o. Stanislavem Pacnerem, 19.30 fara
5. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00
5. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi
9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pondělí
18.00 mše sv. se světelným průvodem
9. 12. KLAS Výroba vánočních přání, 19.00 farní sál
15. 12. Předvánoční koncert Danielis, 18.00 Dům Svaté Rodiny
16. a 17. 12. Zpovědní dny, Slavkov kostel, pondělí a úterý
vždy 17.00–19.00 (pro děti 16.30–17.00)
24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00–15.30
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov
15.30 (zpívá schola dětí), Heršpice 15.30
24. 12. Půlnoční mše svaté: Slavkov ve 22.30 (zpívá sbor
CMB), Hodějice 21.00, Němčany 21.00, Nížkovice 22.00
25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor
CMB), večerní mše nebude, Němčany 11.00, Hodějice
11.00 a Heršpice 11.00
25. 12. Vánoční scénka, Dramatický kroužek dětí, v 15.30
před kostelem, koledy v kostele
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola
dětí), Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00
29. 12. Svátek svaté Rodiny, mše s žehnáním rodin a obnovou manželských slibů
31. 12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2019
Kontakt s knězem:

Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160.

slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Oltář • Foto: archiv římskokatolické církve

Mezi hlavní liturgická, neboli bohoslužebná místa v kostele patří v současnosti
oltář, ambon a sedes kněze. Oltář je znamením poslední večeře, kde přijímáme duchovní
pokrm – eucharistického Krista, ambon je
pultem pro čtení z Bible – zde přijímáme duchovní pokrm Božího slova, a sedes je sedadlo kněze, který zastupuje Krista.
Při obnově liturgického prostoru byl farářem P. Stanislav Forst, který nechal podle návrhu Dr. Jiřího Paukerta nejdříve vydláždit
celý oltářní prostor mramorovou šachovnicí.
Dřívější oltářní mřížka byla odstraněna a prostor byl zvýšen na tři schody. Návrh oltáře,
ambonu (čtecí pult) a sedadel kněží z vračanského vápence zpracoval brněnský výtvarník
Milivoj Husák.
Tehdy nebyl v Brně žádný biskup (komunistický režim nepovolil celých 18 let jmenovat biskupa) a slavnost se konala za účasti
představitele diecéze, kapitulního vikáře
Mons. Ludvíka Horkého. V neděli 12. října
1986 ve večerních hodinách posvětil nový
oltář ve farním kostele a do oltářní desky uložil ostatky italské světice Marie Goretti. Tato
dvanáctiletá dívka zemřela v roce 1902 na následky ubodání poté, co byla napadena žádostivým mladíkem.
Jak takové svěcení oltáře probíhalo? Požehnanou vodou byli na znamení pokání a na
připomínku křtu pokropeni lidé, kteří tvoří
duchovní chrám. Potom byl pokropen také
nový oltář. Následovaly společné prosby
k Bohu a svatým, zvané litanie. Podle starého
římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky
mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť
svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše
Krista. Do našeho nového oltáře byly vloženy
ostatky svaté Marie Goretti. Po pronesení
zvláštní konsekrační modlitby s úmyslem
navždy zasvětit oltář Bohu, následovalo pomazání olejem křižmem. Oltář se tak stal znamením Krista, který je ustanoven Otcem za
nejvyššího kněze, aby na oltáři svého těla přinesl svůj život jako oběť za spásu všech.
Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že
Kristova oběť, která se na oltáři tajemně zpří-

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

tomňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná
vůně. Znázorňuje také modlitby věřících,
které jako prosby a díky vystupují až k Bohu.
Oltář byl přikryt plátny, vždyť je Pánovým
stolem, kolem kterého se radostně scházejí
věřící, aby se posilnili pokrmem, Tělem
a Krví obětovaného Krista.
Celý interiér byl postupně opraven. Při výmalbě v roce 2005 restaurovány tři kazatelny
a nástěnné svícny, instalováno nové osvětlení
chrámu. Další opravy následovaly: 2008 dvě
závěsné lampy věčného světla a procesní
kříž, 2012 kostelní lavice s novou podlahou.
Na restaurování ještě čekají dvě původní zpovědnice. Téměř po 25 letech se vrací výtvarník Milivoj Husák do Slavkova, aby dokončil
návrhy nynějších sedadel kněží a přisluhujících, laviček pro děti a dvou nových zpovědnic. Zajímavostí je nové klekátko z roku
2009, na kterém klečel při bohoslužbě na brněnském letišti papež Benedikt XVI.
Obnova pláště kostela trvala 14 let, obnova
interiéru dalších 9 let. Návštěvníci kostela
mohou nyní vidět opravený interiér s původním vybavením i novými prvky.
Zpracoval P. Milan Vavro

Přidejte se ke koledníkům
Tříkrálové sbírky
Výzva pro děti, které se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky ve Slavkově
Chceš si vyzkoušet, jaké je to být králem?
Připoj se k nám na tříkrálové koledování. Skupinky tří králů doprovázené dospělým vedoucím obejdou 11. ledna 2020 všechny domácnosti ve Slavkově. Můžeš být mezi nimi i ty.
Na konci čeká každého občerstvení a dárkový
balíček na římskokatolické faře. Navíc možná
i noví kamarádi.
Přihlásit se můžeš na adrese tks.slavkov(zavináč)gmail.com.
Za organizátory zve Jitka Hrabovská

Vánoční koncert
Srdečně všechny zveme na vánoční koncert do Husova sboru v Kobeřicích u Brna,
který se koná dne 26. prosince v 16 hodin.
Za NO CČSH I. Hušková, farářka
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ÚČETNICTVÍ

Blahopřání
Dne 22. listopadu 2019 oslavili svou
zlatou svatbu manželé

Povedu kvalitně a za příznivou cenu
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo
mzdové účetnictví, včetně vyřízení na
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

ZDEŇKA A MILAN MARŠÁLKOVI

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

Do dalších společných let jim přeje vše nejlepší,
hodně zdraví a pevné nervy
dcera Lucie a vnučky Gábinka a Dominka.
Blahopřání
Dne 29. listopadu 2019 oslavili svou
zlatou svatbu manželé

JANA A MILAN SKOPALÍKOVI
Máme Vás moc rádi a do dalších společných let
Vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.
Přejí synové Milan, Libor a dcera Jana s rodinami.

Kadeřnický salon

PEARL

(dámské, dětské, pánské)

Brněnská 100, Slavkov u Brna
Veronika Slezáková, tel. 604 952 155
Možnost zakoupení
dárkových poukazů

Nově otevřeno!

PŘEVOD

VHS na DVD
1 hodina záznamu

200 Kã
uzenac@slanecek.cz • 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–11 12–17 h.
tel.: 544 220 661
605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí razítka
a dřevěná razítka. Razítka
tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
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Martina Sedláková

Dne 14. října 2019 uplynulo již 25 let od úmrtí našeho tatínka,
pana

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KAMENICTVÍ

Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů
mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz
Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna

Vzpomínka

ALOISE KRBKA
Za tichou vzpomínku děkují dcery Olga a Vlasta s rodinami.

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

Dne 30. října 2019 jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
S láskou vzpomíná manžel Ladislav a celá její rodina.

www.kamenictvi-urbanec.cz

ŽEHLICÍ SLUŽBY
Slavkov u Brna

Žehlení oblečení, domácího prádla, pánských košil, dětského
oblečení, pracovních oděvů a další. Zpravidla realizace do 3 dnů.
Možnost expresního žehlení. Lokalita Slavkov u Brna a okolí.

Vzpomínka
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 9. prosince 2019 by oslavil své 89. narozeniny pan

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

www.babiccino-zehleni.cz
Objednávky a info na: info@babiccino-zehleni.cz, tel. 608 906 008

âALOUNICTVÍ ANDRYSÍK

Vzpomínka
Dne 11. listopadu 2019 uplynul smutný rok, co nás opustila
naše manželka, maminka a babička, paní

s provozovnou v Křenovicích

IRENA MARKOVÁ

hledá pracovníka na pozici

S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav a děti s rodinami.

‰vadlena
Požadavky:
• šicí zkušenost a pečlivost
Nabízíme:
• práci na zkrácený úvazek, možno i brigádně
• pravidelný plat, příjemné pracovní prostředí,
odpovídající mzdu.

Kontakt: pan Andrysík, tel.: 604 617 142
e-mail: akcalounici@seznam.cz

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

Vzpomínka
Vzpomínky zůstávají…
Dne 14. listopadu 2019 uplynulo 6 let, kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marcela s rodinou,
syn Jaromír s rodinou a vnučka Iveta s rodinou.
Vzpomínka
Dne 14. listopadu 2019 by se dožila 84 let naše maminka, babička
a prababička, paní

D A N A F R A N K OVÁ
a 17. prosince 2019 si připomeneme 2. výročí jejího úmrtí.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery Symona a Andrea s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.

Uzávěrka pro inzerci

OLDŘICH NOVOTNÝ

pátek 13. prosince do 16 h.

S láskou stále vzpomínají manželka Jarmila a dcery Ivana, Dagmar
a syn Oldřich se svými rodinami.

Dny otevřených dveří ISŠ
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace si dovoluje pozvat
všechny zájemce o studium na naší škole
a další veřejnost na Dny otevřených dveří,
které proběhnou ve dnech 29. listopadu od 10
do 17 h. a 30. listopadu od 9 do 12 hod.

Dne 18. listopadu 2019 by se dožil 81 roků pan

Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane na Tebe nikdy vzpomínat.
Dne 25. listopadu 2019 tomu bude 16 let, co nás navždy opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcery s rodinami.
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Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2019 uplynulo 17 let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Byl jsi plný života, Tvá mysl plní snění a nikdo z nás se nenadál, jak
rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 29. listopadu 2019 uplyne pět smutných let, co nás navždy opustil
pan

FRANTIŠEK DRBAL
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Rodina Drbalova.
Vzpomínka
Tak rád jsem byl mezi Vámi, nebyl však čas rozloučit se s Vámi.
Prosím, vzpomínejte na mě rádi.
Dne 30. listopadu 2019 vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

A N TO N Í N M R Ň K A
Všem, kteří vzpomenou s námi děkuje manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2019 uplyne 14 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti, vnoučata a pravnoučata
jménem veškerého příbuzenstva.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 4. prosince 2019 uplynulo smutných 35 let, kdy nás navždy
opustila paní

DESPINA STRNADOVÁ
S láskou stále vzpomínají manžel Oldřich,
synové Oldřich a Michal.
Vzpomínka
Dne 5. prosince uplyne 5 smutných let od chvíle, kdy nás opustila
naše milovaná maminka, paní
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Opustili nás
Vojtěch Kohoutek (1940)
František Růžička (1937)

28. 10.
6. 11.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.
KOUPÍM gramofonové LP desky: BSP
(Střihavka, No guitars), Wanastowi vjecy,
Lucie, L. Bílá – Missariel, Kabát, Tři sestry,
Zuby nehty, Buty, Luboš Pospíšil, Alice,
George & Beatovens, Orlík, Plastic People,
Arakain. 200–300 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
PRONAJMU studio tři místnosti plus kuchyň a koupelna s možností bydlení ve
Slavkově, Palackého n. 77. Tel. 603 263 398.
NUTNĚ HLEDÁME ke koupi byt 2+1/3+1,
co nejblíže Brnu. Děkujeme za nabídky. Tel.
732 834 651.
NA SLAVKOVSKU koupím dům se zahradou. Tel. 605 997 025.
PRODÁM elektrokolo za poloviční cenu. Daruji křeslo světleoranžové ekokůže a flakony
pro sběratele. Tel. 775 362 777.
MLADÍ manželé s dítětem hledají dlouhodobý
pronájem ve Slavkově u Brna. Dispozice nejméně 3+1. Stěhování začátkem r. 2020. Bez
RK. Tel. 605 338 214 nebo 774 834 902.

Koncert Sadovanky
Zveme Vás na Vánoční koncert malé slovácké dechovky Sadovanka, který se koná
v sobotu 30. listopadu v 15 hodin v kulturním
domě v Heršpicích. Vstupné dobrovolné. Koncert je spojený se slavnostním rozsvěcením
obecního vánočního stromu, dětskou dílničkou
a zpíváním koled. Občerstvení zajištěno.

VĚRA RUČOVÁ
Zemřela ve věku 70 let.
S láskou vzpomínají manžel, syn, dcery a vnuci.
Vzpomínka
Dne 6. prosince 2019 vzpomeneme 8 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

JAROMÍRA MATUŠTÍKOVÁ
rozená Kociánová
S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 11. prosince 2019 uplyne rok, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

EMIL MICHÁLEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka Miluška,
dcera Iva s rodinou, synové Libor a Jiří s rodinami.
Děkujeme všem, kteří v tento den vzpomenou s námi.

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

Slavnost všech svatých • Foto: archiv školy

Listopad v Karolínce
Měsíc listopad je spojen se vzpomínkou na
naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Nejinak to bylo i v naší školce. S dětmi jsme četli
knížku „Anna a Anička“. Je to příběh o holčičce, která dostala jméno po babičce. S babičkou pak prožila spoustu pěkných chvil, dověděla se něco z jejího života a také se od ní
mnoho naučila. Když babička zemřela,
Anička se s ní loučila, vzpomínala na ni,
a také přemýšlela o tom, jak se jí teď daří.
Dětem se knížka líbila, také ony vzpomínaly
na své prarodiče a praprarodiče, a na to, co
s nimi zažily a co se od nich naučily.
V pátek prvního listopadu proběhla v Karolínce oslava slavnosti všech svatých. Svatými
jsou všichni zemřelí, kteří už v nebi prožívají
radost z Boží přítomnosti. Slavnost jsme začali společnou hostinou a pak jsme se vydali
po stopách šesti nejznámějších světců. Seznámili jsme se s jejich životem, děti plnily různé
úkoly a měly tak možnost poznat, že v životě
každého člověka jsou různé těžkosti, které je
třeba s důvěrou v Boha překonávat.
„Skákal pes jak blázen, až byl z toho nachlazen“… To jsou slova písničky, která se nesla
naší školkou v dalším týdnu. Děti dobře ví,

jaké to je, být nemocný. Společně jsme si vyprávěli jak na to, abychom byli zdraví a nic
nás nebolelo. Povídali jsme si o bylinkách, poznávali je podle vůně a ochutnali jsme bylinné
čaje. Také jsme zjišťovali, jaké vitaminy obsahují základní potraviny a jak nám přispívají ke
zdraví. Snad tedy všechny děti budou zdravé,
abychom mohli společně s otevřenýma očima
objevovat nové věci a žasnout nad nimi i nad
proměnou podzimní přírody.
A děti žasly. Na výstavě zvířat obdivovaly

hlavně ptactvo. Jejich velikost, barvy, a se zaujetím naslouchaly panu Hruškovi, který jim
řekl několik zajímavostí o vystavených exponátech. Také nemohly odtrhnout oči od králíčka skákajícího přes překážky.
Změn v přírodě si děti všímají zvláště na
naší školkové zahradě, kde sbírají a louskají
oříšky a pomáhají s odklízením listí. Nutno
dodat, že jejich pomoc je znát a že se do této
činnosti zapojují rády.
Za KMŠ Karolínka p. uč. Helena Lungová

Ve školce • Foto: archiv školy

Vyškovská hvězdárna v prosinci

Doba kamenná
Zveme Vás na divadelní představení v Hruškách v neděli 24. 11. 2019 v 18 hodin v sále
obecní hospody. Vystoupí divadelní spolek
Slavkov u Brna s hrou DOBA KAMENNÁ.

Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí
na západě ještě naposledy letní souhvězdí
Labuť a Lyru, na jihozápadě podzimní souhvězdí Pegas a Andromedu a na východě
zimní Perseus, Vozka a krásný Orion s Blíženci. Na cestě do práce nás brzy zrána bude
doprovázet na východě planeta Mars. Měsíc
bude v první čtvrti 4., v úplňku 12., v poslední
čtvrti 19. a v novu 26. prosince.
V úterý 3. prosince od 17 hodin se společně
zamyslíme nad osudem naší planety v novém
programu Co ohrožuje naši planetu? Program
je vhodný i pro děti od 10 let. V úterý 17. prosince od 17 hodin si s dětmi od 3 let zahrajeme
na vědce při oblíbeném Večeru s pokusy. Na
oba programy se, prosím, telefonicky objednejte.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás

program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na pozorovatelně je chladno, ale podívaná
do hlubin vesmíru za to stojí.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 hodin. V roce 2019 bude hvězdárna otevřena naposledy v úterý 17. prosince.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek, přihlášky stále přijímáme. Astronomické
programy pro školy a školky na tento školní
rok lze stále ještě objednat.. Informace získáte
na www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59
62 09.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov
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Edita (v černém) mezi spoluhráčkami • Foto: D. Titz
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Poděkování • Foto: D. Titz

Brno děkovalo Editě Šujanové
Přední česká basketbalistka Edita Šujanová
ukončila v minulých dnech velmi úspěšnou
sportovní činnost. Ve Slavkově u Brna, kde

Edita Šujanová s rodinou • Foto: D. Titz

stále žije, absolvovala první seznamovací
kroky pod koši, v roce 1998 zamířila ještě
jako žákyně do Králova Pole. Už v dorosteneckém věku nastupovala v lize žen
a v tomto klubu také
letos bohatou sportovní kariéru uzavřela.
Celkem v Brně
odehrála osm sezon.
Díky svým 188
centimetrům se jí
dařilo plnit roli podkošové
opory
i v dalších klubech
včetně zahraničních.
Jako hráčka Nitry
zaznamenala zápasový rekord 36

bodů. V období 2009–2012 byla hráčkou elitního USK Praha. Poznala atmosféru euroligy
a z řady reprezentačních startů je nejcennější
stříbrná medaile z MS 2010 v Brně a v Karlových Varech. Startovala rovněž na ME 2007 (5.
místo) a na OH 2008 v Pekingu (7).
Oficiální rozloučení s hráčskou činností se
uskutečnilo při utkání evropského poháru KP
Brno - Botas SK Ankara. Vedení klubu dodalo
rozlučce nádherný rámec, vydatně k tomu přispěly aplaudující tribuny, oblíbené žesťové
kvarteto, rovněž významné basketbalové osobnosti Ivana Večeřová, Tereza Pecková, dále náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek
Šlapal. za Českou basketbalovou federaci byl
přítomen Vilém Cígler a o nádherné okamžiky
se postarala královopolská mládež, kterou
Edita už několik let vychovává a v této činnosti
také dál pokračuje.
Zdeněk Hrančík

Isabela reprezentovala v Japonsku!
Po úspěšné reprezentaci ČR na Mistrovství
Evropy juniorek v pódiových skladbách, druhé
olympijské disciplíně moderní gymnastiky, se
Isabela Hortová o prázdninách začala připravovat na svou první individuální sezonu v juniorské kategorii.
O prázdninách, kdy ostatní děti obvykle odpočívají, Isabela každý den několik hodin trénovala. Natrénovala všechny zcela nové sestavy plné náročných prvků a složitých
manipulací se všemi náčiními.

Isabela • Foto: archiv IH

Prvními závody byl závod mezinárodní
kategorie FIG v polských Katowicích. Třináctiletá Isa se v kategorii 13–16letých neztratila
a přivezla bronzovou medaili. Před Mistrovstvím ČR již stihla pouze přebor Jihomoravského kraje. Absolvovala ho s velkým přehledem a ze čtyř zvláště hodnocených skladeb
získala jednu bronzovou a dvě stříbrné medaile.
Poslední víkend v září se konalo Mistrovství
České republiky juniorek a seniorek. Isabela
Hortová získává v juniorské kategorii bronzovou medaili! Svým umístěním se nominovala
jednak do čtyřčlenné juniorské reprezentace,
připravující se na Mistrovství Evropy v příštím
roce, ale současně i do 3členného týmu, který
se účastnil na konci října Mistrovství světa
klubů v japonském Tokiu.
Na této prestižní akci Isabela soutěžila za
tým ČR. Jako úplně nejmladší účastnice závodů se nezalekla své odpovědnosti a předvedla solidní výkon ve všech 4 soutěžních sestavách, a přispěla k desátému místu našeho
týmu v kvalifikaci na finále, což bylo druhé
nejlepší umístění České republiky v posledních
letech.
Do konce roku ji ještě čeká závod v norském
Oslu a příprava na jarní sezonu s účastí na
Grand Prix závodech a Světových pohárech.
Vrcholem sezony by měla být účast na indivi-

duálním Mistrovství Evropy v ukrajinském
Kyjevě v květnu 2020.
Přejeme Isabelce dosahování dalších úspěchů v tomto krásném olympijském sportu a děkujeme všem za podporu, kterou jí v jejím úsilí
Eva Procházková
poskytují!

Isabela • Foto: archiv IH
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LIKO-S je TOP Odpovědnou firmou v životním prostředí
Nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem
bylo letos uděleno již pošestnácté. Slavkovská
firma LIKO-S si odnesla 1. místo a překonala
například i takové firmy, jako je Alza nebo
Tesco Stores.
TOP Odpovědná firma vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného
a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy,
které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní
přínos pro zaměstnance a společnost, snižují
svůj dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.
Společnost LIKO-S, a. s., ze Slavkova
u Brna vyhrála 1. místo v kategorii TOP Od-

povědná firma v životním prostřední 2019.
Ocenění obdržela za první živou výrobní
halu na světě – LIKO-Vo!
Jak bylo vítězství porotou zdůvodněno?
Živá výrobní hala LIKO-Vo je příkladnou
moderní realizací, která je architektonicky
i svou funkčností výborným pilotním projektem moderní výstavby s vysokou energetickou účinností i efektivním oběhovým vodním
jis
hospodářstvím.
Musíme se ptát, jestli zisk pro nás znamená jen peníze, nebo i chladný vzduch,
strom či třeba trávu.
Libor Musil,
předseda představenstva společnosti LIKO-S

 Zakladatelé společnosti Libor a Jana Musilovi
 1. místo: LIKO-S – Projekt: Živá výrobní hala LIKO-Vo

Podzimní akce Pampelišky
Děti z Pampelišky navštívily během října
a začátku listopadu stolařskou dílnu v Křenovicích u pana Spáčila a výstavu Fauna
Moravy v Moravském muzeu v Brně.
Návštěva v truhlářství byla pro děti a pedagožky zážitkem od samého počátku. Projeli se autobusem, prošly zákoutími Křeno-

a rybami, pak se celá skupina přemístila do
horního patra, kde obdivovali savce – netopýry, ježky, jeleny, kamzíky, divoká prasata,
křečky, lišky,… Život zvířat a jejich chování
dětem přiblížila Alena Marková. Děti byly
z výletu nadšené a těší se na další výpravu,
Alena Marková
tentokrát do divadla.

V Moravském muzeu • Foto: archiv LŠP

Ve stolařství • Foto: archiv LŠP

vic a navštívili pana Spáčila, který se jim po
celou dobu v dílně perfektně věnoval. Návštěva byla prožitkovou formou, kdy měli
děti možnost poznat stolařské stroje
v praxi – jak fungují a na co se používají.
Samy si vyrobily obrázky ze dřeva, pohrály
si na zahradě a vyrazily nazpět na oběd do
školky.
Na výstavu Fauny Moravy cestovali děti
autobusem i vlakem s pedagogickým doprovodem. V muzeu děti nejprve navštívili
dolní patro s ptactvem, hady, obojživelníky

V Moravském muzeu • Foto: archiv LŠP
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Lampionový průvod • Foto: 10x archiv AA

Lampionový průvod
Každoroční Lampionový průvod, který pořádá spolek Austerlitz Adventure ve spolupráci s městem Slavkov u Brna, letos vyšel
na sobotu 9. listopadu. V pět hodin se sešly
za kostelem stovky dětí a dospělých s lampiony, ať už koupenými nebo doma vyrobenými. Pro ty vlastnoručně vytvořené byla připravena soutěž o nejoriginálnější lampion
v několika kategoriích, které vyhodnocovala
odborná umělecká porota. A protože Slavko-

váci prokazují každý rok větší kreativitu, zase
bylo posuzování velmi těžké a rozhodně se
bylo na co dívat, když celý průvod procházel
ulicemi Slavkova. Do kroku hrála Zámecká
dechová kapela a tradičně vše končilo na náměstí, kde byl připraven stánek s čajem, svařákem a špekáčky pro děti. Proběhlo vyhlášení soutěže, po němž hrála kapela Výlet
k tanci i poslechu. Nutno připomenout, že
Lampionový průvod nemá žádný politický
podtext a koná se čistě pro radost, kterou, doufáme, všem zúčastněným také přinesl. Děkujeme městu Slavkov, Městské policii,
Technickým službám a také všem našim partnerům a těšíme se na další setkání na Cestovatelských večerech nebo vánočním Tekutém
kapříkovi. Foto z akce a další informace najdete na našich stránkách austerlitz-advenln
ture.cz.
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Junák Slavkov – listopadová výprava

Junák – listopadová výprava
O víkendu 9. a 10. listopadu se konala na
chatě v Nížkovicích teambuildingová výprava
1.oddílu. Pět skautů – roverů, kteří vedou vlčata, se sešlo s vedoucími ve smluvený čas
u klubovny a po naskládání všech potřebných
věcí do auta se mohlo vyrazit.
Počasí bylo deštivé, a proto byl trochu problém dostat auto až k chatě. Jakmile řidič našel
způsob, jak správně na bahnité cestě stočit kola
směrem k chatě, mohli jsme vybalit věci a pustit se do vaření oběda. Po jídle následovalo odpoledne plné různých her a dalšího programu
s prezentací skautských zážitkových akcí
i vzdělávacích kurzů.
Odpoledne uteklo jako voda a přišel čas na
večeři. Zopakovali jsme obědové menu, protože kuchaři správně neodhadli před polednem
porce. Následovala poslední hra na motivy
knihy Labyrint světa a ráj srdce. Poté přišla
řada na dlouhé diskutování o vážných i nevážných tématech u otevřeného krbu.
Druhý den čekala účastníky netradiční snídaně: museli se najíst jen s použitím naostřeného klacíku, který museli držet na opačném

Foto: archiv Junáka

konci, než bylo jídlo. Samozřejmě byl tento
klacík delší, než je délka paže, a tak to nebylo
jen tak. Zbytek víkendu už nebyl tak deštivý,
a tak se venku dalo pouštět draky. Po obědě již
nezbývalo tolik času na další aktivity, a tak se
muselo začít s úklidem a přípravami na odjezd.

Jakmile jsme se všichni vrátili zpět do Slavkova, přišel čas na ukončení akce pokřikem.
Vojtěch Felinger

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky
Aloe vera pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU – dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

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

Tip na vánoční dárek
Slavkov u Brna v době světových válek
Koncem roku 2017 vyšla nová publikace
o historii našeho města, na které se podílel kolektiv renomovaných historiků. Cílem publikace bylo přiblížit život ve Slavkově v těžké
době dvou světových konfliktů – zdokumentovat a připomenout tisícovku vojáků, občanů
Slavkova, kteří bojovali na všech frontách 1.
světové války, více než stovku legionářů, kteří
se podstatně zasloužili o vznik naší republiky,
popsat život v německém protektorátu, připomenout odsun slavkovských Židů do koncentračních táborů, strádání obyčejných lidí,
odboj, zatýkání a konečně i osvobození Rudou
armádou v dubnu 1945. Poprvé v historii města
přinesla kniha úplné seznamy padlých, popravených a pronásledovaných občanů Slavkova.
Je to první kniha věnovaná Slavkova, která
se takto zevrubně věnuje nedávné a stále živé
historii. Publikaci provází bohatá dokumentována fotografiemi, z nichž část je zveřejněna
poprvé. Knihu je možno zakoupit ve Slavkově
v trafice u Walterů, v prodejně H. Hlásenské
a přímo v redakci Slavkovského zpravodaje.
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Cenná výhra šachistů
Šachový klub Slavkov u Brna poprvé hostil
krajskou soutěž a hned z toho byla velmi cenná
výhra. Slavkováci uvítali bývalého prvoligového účastníka ŠK 64 Brno “A” (dříve Zbrojovka Brno) a ve velmi napínavém zápase soupeře udolali nejtěsnější možnou výhrou.
Slavkov si tak připsal velmi důležité tři body
do tabulky a usídlil se v jejím horším středu.
Náš šachový klub prošel v tomto roce
mnoha změnami. S postupem do vyšší soutěže
byla totiž úzce spojena nutnost sehnat a především rozšířit šachové vybavení, které bude
vhodné pro krajskou soutěž. Veliké díky patří
především zastupiteli Petru Jeřábkovi, který
dodržel svůj slib, že odměnu za zastupitelskou
činnost daruje na podporu sportovních klubů
a chybějící šachové hodiny a soupravy klubu
zakoupil.
Budeme se prát i nadále. Držte nám palce
a pokud byste měli o šachy zájem napište mi
prosím na email: vit.vykoukal@gmail.com.
Vít Vykoukal

Turnaj ve florbalu
V pátek 8. listopadu zavítali naši mladší florbalisté ZŠ Tyršova do sousední haly ZŠ Komenského, kde se konalo okrskové kolo ve florbalu. Turnaj byl určen pro III. kategorii, čili pro
žáky 6. a 7. třid. Celkově se účastnilo šest základních škol. Týmy byly rozděleny do dvou
skupin po třech a první dva týmy ze skupiny
čekala baráž o postup do okresního kola. Poslední ze skupiny svedly souboj o konečné 5.
místo. Naše družstvo ve složení Patrik Šaněk,
Jiří Adam Dvořák, Vít Kudla, Tomáš Zahradník, Jan Fiala, Arnošt Urban, Jan Červinka,
Šimon Přerovský, Jan Kuchta, Matěj Tůma se
v prvním zápase utkalo s Gymnáziem a obchodní akademií Bučovice. Zápas dopadl
smírně 2:2. Ve druhém zápase jsme se postavili
proti Otnicím. Ani tentokrát jsme nezachytili
úvod zápasu a brzy jsme prohrávali. I přes
územní převahu a množství vytvořených šancí
se nepodařilo srovnat skóre. Po konečném
zúčtování jsme o skóre skončili na třetím místě
ve skupině, takže nás čekal souboj o 5. místo.
V něm jsme zdolali Brankovice v poměru 4:3.
Závěrem bych chtěl všem klukům poděkovat
za srdnatou bojovnost a skvělé výkony. Při
troše štěstí v zakončení jsme mohli pomýšlet
na mnohem vyšší umístění, ale ostudu jsme
rozhodně neudělali. Příští rok se o to pokusíme
Jiří Legner
znovu!
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží.
Listopad byl v zahradě měsícem aktivního
úklidu. V prosinci již zahrada spí a také naše
aktivita je sváteční, kdy je všechno uděláno.
Neuklízíme ani sníh, který slouží jako kryt
před mrazy a na jaře bude vydatnou závlahou.
Při kontrole sadu můžeme odebírat rouby.
U peckovin již v prosinci a z jádrovin až
v lednu a únoru, pokud pominou velké mrazy.
Také kontrolujeme oplocení a chrániče na
stromcích, aby při vysoké sněhové přikrývce
zvěř neudělala škody okusem.
Z fyzických prací ještě nabrousíme nůžky
a nože. Špatně řezající pilky nabrousíme a udě-

láme jim pořádný šraňk. Blíží se Vánoce
a pokud vám něco chybí do vybavení a nebo
toužíte po nějaké novince, informujte toho
„správného Ježíška“.
V zimní dny, kdy nemůžete do přírody, tak
v teple rozjímejte jaký byl ten letošní rok, kde
byla chyba která se dá příště napravit. Plánujte
práce a výsadbu na příští sezonu. BRAMBOROVOU SADBU vám pro jarní výsadbu opět
dovezeme od pěstitele z Vysočiny. Informovat
vás budeme v příštím čísle zpravodaje a na
www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna. Objednávky budeme přijímat od ledna do 15. února
2020.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do
data termínu uzávěrky, který je zveřejněn
v každém předchozím čísle zpravodaje.
• U příspěvků doručených po uzávěrce není
zaručeno jeho zveřejnění.
• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi
automaticky nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje redakční rada.
• U každého příspěvku musí být uvedeno
jméno autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny.
• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou
adresu info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD nebo flash disku do redakce
zpravodaje.
• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina
strany A4, maximálně však jedna strana A4

(velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel
vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat
příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen ve
výjimečných případech.
• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně v elektronické podobě nejlépe ve
formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se nedoporučuje.
• Pravopisné nebo stylistické chyby budou
opraveny dle gramatických a typografických
pravidel, a to bez následného předložení
k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.

Zoopark Vyškov v prosinci
Otevírací doba v prosinci: denně 9–16 hod.
14. 12. Vánoce v zoo
Vánoční létající jarmark - od 10 h. areál Hanáckého statku. Kromě stánků s tradičním i netradičním vánočním zbožím a pochutinami na
vás čekají výtvarné dílny (ve spolupráci s Ateliérem Létající šnek).
Živý hanácký betlém - od 16 h. na „Babiččině dvorečku“. Národopisné soubory Klebetníček a Trnka představí zvyky, koledy a říkanky v době adventní a vánoční, až do Tří
králů. Vstupné: dospělý 70/dítě 50 Kč

Sváteční zoo
Denně od 21. 12. 2019 do 3. 1. 2020 od 9.00
do 16.00
Za snížené vstupné – 40 Kč dospělí/ 30 Kč
děti – vás čeká balíček krmení pro zvířata
zdarma, samoobslužné vánoční aktivity ve vyzdobeném Hanáckém statku a další tematické
bonusy.
Informace:
www.zoo-vyskov.cz, tel. 517 346 356, 725
726 374, zoopark@zoo-vyskov.cz, www.facebook.com/zoovyskov

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Motocyklová sezona 2019 je za námi. Chcete vědět,
co připravujeme na sezonu příští? Udělejte si
čas a v pátek 6. 12. 2019 přijďte na motorkářskou besedu. Pořádáme ji v restauraci U černého lva, program začíná v 19 hodin. Promítneme fotografie z cestování a ze závodů,
zhodnotíme uplynulou sezonu a představíme
plány na sezonu příští. Všechny příznivce srdečně zveme.
Štědrý den si neumíme představit bez tradiční jízdy Slavkovem. Na „Vánočce“, jak jízdě
říkáme, se setkáme 24. prosince v 11 hodin na
Koláčkově náměstí. Popřejeme si hezké svátky,
zahřejeme se svařeným vínem a vánočkou. Pro

řidiče je připraven horký čaj. Před polednem
kolona motocyklů a tříkolek projede Slavkovem a pak se už se všichni budeme těšit ke štědrovečernímu stolu. Jede se za každého počasí
a pro všechny jezdce máme malý dárek. Spoluobčanům předem děkujeme za podporu a trpělivost při této tradiční vyjížďce.
Na neděli 29. 12. 2019 je připraven závod na
ploché dráze. Trať bude vytyčena na horním
hřišti stadionu. Přijďte závodníkům fandit.
Koho dostatečně nerozpálí souboje na trati, zahřeje se v baru bistra U dvou kapříků.
Přátelé, je čas na zazimování motocyklu. Začněte třeba péčí o akumulátor. Jste si však jisti,
že péči zvládnete sami? Víte, jaký akumulátor

máte? Zda s vázaným elektrolytem (AGM), gelový, s technologií VRLA, lithiový nebo klasický se zaplavenými elektrodami? A víte, že
mezi jednotlivými typy jsou velké rozdíly ve
výkonech, v použití a že každý vyžaduje trochu
jiný přístup k údržbě? Cože, slyším že neéé?!
No tak přijďte mezi nás! Rádi se podělíme
o zkušenost, radu nebo pomoc.
Přátelé, přeji vám předvánoční klid a pohodu, těším se na setkání na příští klubové akci
a loučím se heslem: Motorkáři všech zemí,
svezte se! Podrobnosti najdete na stránkách:
mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii kalendárium.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek
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Makro Slivovitz Cocktail Competition 2019
Dne 11. října jsem se zúčastnila koktejlové
soutěže v Praze, která se konala v pražských
Letňanech. Míchala jsem drink s názvem
World on Palm, servis jsem mela ve fancy skle,
které připomínalo ježka. Drink měl jako hlavní
složku Slivovici R. Jelínek, Becherovku Unfiltered (novinka), bílek, citronový fresh a bitter.
To celé dolité Mattoni perlivou a na konec
ozdoba. Drink i práce se komisařům líbila

a umístila jsem se na hezkém 10. místě z 25
soutěžících. Tato soutěž patří k těm náročnějším a s velkou konkurencí, proto jsem s 10.
místem spokojená a jak říkají komisaři: „Pokud
jsi do desátého místa, jsi mezi nejlepšími“.
Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a už
se připravuji na další soutěž – Metelka Cup pořádaný naší školou dne 13. 11. 2019, kam jste
K. Kalendová, ISŠ
srdečně zváni.

Sochorka Cup 2019
Ve čtvrtek 19. září se ve SOŠ Sochorova ve
Vyškově konal futsalový turnaj. Mezi pozvanými byla u družstva zahraničních škol, počet
zúčastněných týmů bylo sedm.
Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých první
dva týmy postoupily do semifinále. Naši kluci
hráli ve skupině „A“, kde postupně porazili
Székesfehérvár 4:0, Gymnázium Bučovice 3:0
a pak remizovali s Michalovci 1:1. V semifinále
jsme pak „sfoukli“ domácí SOŠ Vyškov a šup

do finále, kam se po suverénním výkonu dostal
tým Gymnázia Vyškov.
Finále bylo velmi vyrovnané. Hra se přelévala od jedné branky na druhou. Měli jsme několik tutovek, ale střelci už měli vystříleno,
a tak se potvrdilo pravidlo: nedáš – dostaneš.
Po bojovném výkonu jsme prohráli 1:0. Se šesti
zásahy se nejlepším střelcem turnaje stal náš T.
Zdražil. Všem klukům je potřeba poděkovat za
R. Vaňura, ISŠ
kolektivní a bojovný výkon.

Žáci z Daruvaru u nás
Ve dnech 21.–25. října nás navštívili naši přátelé z chorvatského Daruvaru. Druhý den po příjezdu jsme navštívili Brno. Město Brno je krásné
a i Chorvatům se prohlídka líbila. Viděli jsme
Zelný trh, náměstí Svobody, ale i vyhlídku pod
Petrovem. Všechny zaujala i odborná exkurze
v pivovaru Starobrno. Další den jsme se sešli ve
škole. Žáci oboru hotelnictví měli za úkol vytvořit prezentaci o městě Slavkov u Brna z pohledu turisty, který chce vidět památky města.

Ostatní připravili oběd ve školních kuchyňkách.
Odpoledne všichni obdivovali krásy slavkovského zámku a parku. Ve čtvrtek jsme všichni
společně zamířili do vesnice Jevišovka, kde žije
chorvatská menšina. Následovala prohlídka
města Mikulov. Celý týden utekl jako voda
a v pátek jsme se museli s našimi přáteli rozloučit. Jsme velice rádi, že mají naši žáci možnost
navštívit a podívat se, jak se žije v jiných zeL. Hladká, M. Novoměstská, ISŠ
mích.

Okresní kolo ve stolním tenisu
Dne 23. října se v tělocvičně ISŠ Slavkov
u Brna konalo okresní kolo ve stolním tenisu.
Kategorii dívek vyhrály holky z Bučovic nad
děvčaty z ISŠ Slavkov u Brna a postoupily do
krajského kola. Mezi chlapci si to tradičně
utkali soutěžící škol z Vyškova, Bučovic a do-

mácí ISŠ. Do okresního kola postupuje družstvo chlapců Gykovy Vyškov. ISŠ Slavkov
u Brna reprezentovali a pochvalu si zaslouží
žáci, kteří se do okresního kola nominovali ze
školního turnaje, který probíhal předcházející
R. Vaňura, ISŠ
den.

Budoucí automechanici navštívili MSV v Brně
Dne 9. října navštívili, jako již každoročně,
žáci prvních ročníků oboru automechanik Mezinárodní strojírenský veletrh v prostorách BVV
v Brně. Jedná se o největší strojírenský veletrh
ve střední Evropě, na kterém se prezentuje více
než 1500 vystavovatelů. Hlavním tématem letošního již 61. ročníku byl Průmysl 4.0 a digitali-

zace výroby. Naši žáci tak měli možnost zhlédnout nejen konvenční stroje a technologie, o kterých se učí v teorii, ale také nejnovější trendy, zařízení a výrobní postupy. Našli si zde i celou řadu
vystavovatelů, kteří prezentovali techniku z jejich
oboru. Tato exkurze se tak stává velmi vhodným
R. Kučera, ISŠ
doplňkem jejich studia.

Opět po roce v N. Novgorodě
Naše návštěva v Nižním Novgorodě proběhla
ve dnech 30. 9.–5. 10. 2019. Do Ruska cestovala skupina sedmi dívek s učiteli L. Stránskou
a P. Štěpánkem. Druhý den po příjezdu jsme
navštívili Novgorodský institut, kde jsme představili naše prezentace o Jihomoravském kraji,
našem městě a škole. Poté nás čekala prohlídka
školy a po obědě jsme se vydali do muzea, kde
jsme viděli obrazy, které se nám moc líbily. Poznali jsme ruský Kreml. Ve škole jsme měli
možnost vyzkoušet si přípravu karamelových lí-

zátek. Zúčastnili jsme se prohlídky muzea v podobě ruské vesničky. Poslední den jsme vypravili do hlavní budovy ruského institutu ve městě
Knyaginino, kde jsme byli uvítáni rektorem
školy. Jako milé překvapení jsme dostali trička
a hrníčky s logem jejich institutu. Další den nás
čekalo už jen rozloučení a let zpět do České republiky. Děkujeme všem, kteří nám umožnili
poznat krásu Nižního Novgorodu, a doufáme,
že spolupráce škol bude probíhat i nadále.
K. Jakubčíková, L. Šimberová, ISŠ

Cukrářská soutěž
Dne 16. října jsme se zúčastnili cukrářské
soutěže ve Velkém Meziříčí – Ukaž, co umíš.
Na soutěž se připravovaly žákyně 3. ročníku
oboru cukrář Lenka Klosová a Veronika Plisková pod vedením paní učitelky odborného
výcviku L. Sigmundové. Letošním tématem
bylo – Přijela k nám pouť. Soutěžící měli za
úkol v časovém limitu jedné hodiny nazdobit
srdce z pouti. Součástí hodnocení byla i výstavka na zadané téma, kterou si předem připravili ve škole. Holkám se dařilo a Lenka se
svým pouťovým srdcem obsadila krásné
L. Sigmundová, ISŠ
1. místo.

Veletrh vzdělávání ve Vyškově
Dne 24. října se uskutečnil ve Vyškově již
XXIII. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v prostorách SOŠ a SOU Vyškov. Svoji nabídku učebních i maturitních oborů zde představilo celkem 40 středních škol. Naše škola jako
tradiční účastník tohoto veletrhu ve své expozici
podala zájemcům podrobné informace ohledně
studia u nás a ukázala práce našich žáků v jednotlivých oborech. Žáci ZŠ i jejich rodiče viděli
ukázky práce truhlářů, kuchařů, cukrářů, ochutnali míchané nápoje našich barmanů, vyzkoušeli si jízdu na trenažéru u automechaniků
a venku obdivovali automobil Kaipan, který postavili automechanici v rámci odborného výcviku. Celá prezentace školy byla velmi zdařilá,
což se projevilo značným zájmem o všechny
Vojtěch Bábek, ISŠ
naše obory.

Job Training
Job Training je švýcarská společnost zajišťující žákům gastronomických oborů pracovní
stáže ve špičkových restauracích v Miláně a na
Sardinii pod vedením věhlasných světových šéfkuchařů. Letos byla poprvé oslovena naše škola
s nabídkou navázat s touto firmou partnerství
a umožnit žákům oboru hotelnictví, kuchař-číšník a cukrář získat cenné pracovní zkušenosti
v zahraničí. Ve dnech 18. a 21. října proběhly
prezentace, během kterých se žáci dověděli informace k průběhu stáží a byli seznámeni s prostředím a podmínkami v jednotlivých provozech. Nabídka vzbudila mezi žáky ohlas a jejich
zájem je pozitivním dokladem toho, že se počínající spolupráce bude rozvíjet. D. Hortová, ISŠ

Pohár Josefa Masopusta
Dne 17. října hostil fotbalový stadion ve Vyškově okresní kolo středních škol ve fotbale. Vítězem turnaje a postup do krajského kola si vykopali kluci z GYKOVY Vyškov. Druhé místo
si vybojovala SOŠ Sochorova, Vyškov. Třetí
příčku získala ISŠ Slavkov u Brna a brambory
J. Kosař, ISŠ
si odvezlo GYM Bučovice.

Den Zdraví
Dne 7. listopadu pořádal Klub seniorů ve
Slavkově u Brna prezentaci a prodejní výstavu
na téma zdravé výživy, zdravotních pomůcek
a výživového poradenství. Této akce se zúčastnili žáci oboru kuchař-číšník, kde prezentovali
zdravé zeleninové saláty, pomazánky a nealkoholické míchané nápoje, které nabízeli návštěvA. Procházková, ISŠ
níkům.
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (IX)
V roce 1935 se lepšil i ženský volejbal.
Družstvo žen se zúčastnilo tří turnajů, v nichž
obsadilo 1x první místo, 1x třetí místo a jednou
skončilo páté. Hrálo nejčastěji v sestavě: Božena Drbalová, Marie Hálová, Anna Gargošová, Marie Paterová, Irena Otná a Blažena
Klecanová. Dorostenecká družstva trénovala
nepravidelně. Zvýšená činnost, ale bez větších
úspěchů, se projevovala i v házené a lehké atletice. V odboru házené se družstvo mužů na
podzim přihlásilo do přeboru sokolské župy
Jindry Vaníčka na rok 1936 a v podzimní části
obsadilo 4. místo II. třídy.
V odboru atletiky poklesl po skončení kariéry Anny Mezníkové-Křováčkové zájem žen
a dorostenek o atletiku.
Trefou do černého bylo ustanovení odboru
ledního hokeje. I když příprava byla závislá na
příznivém počasí, byli hokejisté dobře připraveni a několik zápasů ukázalo velký zájem
o tento nový sport. Družstvo pod vedením Kazimíra Nadýmáčka sehrálo šest zápasů (3 vítězné). Sestava: Viktor Valníček, Miroslav
Auda, Miroslav Kachlík, Kazimír Nadýmáček,
Alois Zyka, Karel Schovanec, Josef Němčanský, Kamil Pánek, Miroslav Navrátil. V tomto
roce se hrálo na pronajatém hřišti ve Fügnerově ulici. Koncem roku bylo zřízeno kluziště
„Na tržišti“.

Sokolský kroj (1936) • Foto: archiv

Slavkovští hokejisté (1936) • Foto: archiv

V roce 1936 i nadále zůstala nejrozšířenější
hrou odbíjená. Jarní období bylo zahájeno závodem dvojic mužů. Vítězové – L. Heinzl
a A. Zyka – se zúčastnili závodu dvojic o přebor sokolské župy J. Vaníčka v Brně, v němž
za účasti 10 družstev obsadili třetí místo. Družstvo mužů se zúčastnilo několika turnajů, kde
se umísťovalo na předních příčkách.
Družstvo žen sehrálo v tomto roce 13 zápasů, z nichž 3 vyhrálo. Sestava: Miroslava Šuláková, Marie Hálová, Marie Paterová, Jiřina
Hejtmanová, Božena Drbalová a Anna Obdržálková. Velmi dobře si vedli i dorostenci,
kteří z 15 utkání 11 vyhráli. Dorostenci hráli
v sestavě: Josef Žižlavský, Miroslav Novotný,
Ladislav Jandl, Alois Jandl, Zdeněk Újezdský
a Miroslav John.
Méně se v tomto roce dařilo družstvu házenkářů, kteří z šesti utkání vyhráli jen jedno.
V přeboru házené župy J. Vaníčka obsadili 6.
místo. Tento neúspěch byl důvodem k tomu,
aby hráči od dalšího nácviku házené upustili.
V ledním hokeji byl pro nepřízeň počasí sehrán pouze jeden zápas s družstvem gymnázia
Bučovice. Sokol Slavkov zvítězil 3:1.
V roce 1936 dvě neblahé okolnosti způsobily omezení sokolské činnosti. Byla to ztráta
hřiště ve Fügnerově ulici – sportovní odbory
byly odkázané na nevyhovující hřiště v Sokolském domě. A pak to byl odchod několika
hráčů do vojenské služby, bez nichž nebylo
možné sestavit družstvo házené a hokejové.

Hrála se pouze odbíjená. První družstvo mužů
sehrálo 29 zápasů, z toho 23 vítězných.
Odbor odbíjené uspořádal tři velké turnaje:
IV. ročník turnaje mužů o stříbrný vavřínově
věnec, III. ročník turnaje žen o stříbrnou plaketu a II. ročník turnaje dorostenců o putovní
plaketu. Muži skončili na druhém místě, dorostenci obsadili čtvrté místo.
V neděli 14. června 1936 navštívil naše
město prezident Edvard Beneš. Jeho uvítání se
mj. zúčastnili i slavkovští Sokoli. Po slavnostním uvítání na radnici se prezident s doprovodem přemístil k památníku T. G. Masaryka,
kde proběhla různá kulturní vystoupení.
Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle

Slavkovští hokejisté (1936) • Foto: archiv

Dorostenci Sokola (1936) • Foto: archiv

Veřejné cvičení v aleji • Foto: archiv
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Den s odborníkem
Miroslavem Vrábelem
V pátek 8. listopadu 2019 nás ve škole již
poněkolikáté navštívil šéfkuchař Miroslav Vrábel, se kterým jsme měli možnost uvařit zajímavé pokrmy. Sestavil pro nás podzimní
menu, které jsme během dopoledne připravovali a následně i konzumovali. Jako předkrm
byla připravována zauzená vepřová panenka
s rakytníkovou omáčkou, lyonskými bramborami a glazovanými cibulkami v červeném
víně. Panenka byla uzená na dřevěných hoblinách a její chuť byla výtečná. Po výjimečném
předkrmu jsme začali s přípravou hlavního pokrmu, kterým byl hovězí rump steak s dýňovým krupotem, restovanými liškami, pečenou
hruškou a portskou redukcí. Nejzajímavější
bylo dýňové krupoto, které jsme připravovali
na bázi klasických krup doplněných výbornou
dýní Hokkaidó. Jako sladkou tečku jsme připravili mrkvánek s kaštanovým krémem, černým rybízem, flambovaným sněhem a čokoládovou omáčkou. Poprvé jsme si vyzkoušeli
flambování dezertu v praxi a každý si z celého
dne odnesl mnoho zkušeností a nových možností, jak pracovat s jídlem. Děkujeme panu
Miroslavu Vrábelovi za krásný den plný netradičního vaření a těšíme se na příště.
S. Maradová a K. Kalendová, ISŠ

Den s odborníkem • Foto: archiv školy
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Sbírka Koláč pro hospic
Vážení občané, vážení starostové města
a okolních obcí, ve středu 9. října proběhla ve
Vašem městě sbírka ,,Koláč pro hospic“. Provázení nemocných v jejich
posledních dnech prostřednictvím domácí hospicové
péče je velice těžká rodinná
zkouška, ale i velká psychická zátěž kladená na personál, který tuto službu vykonává.
I díky Vám můžeme poskytovat komplexní
odbornou a hlavně individuální péči nevyléčitelně nemocným. Za Vaši dobrovolnou částku
pořídíme kompenzační, zdravotní pomůcky pro
naše pacienty. Za částku 35 Kč a svou štědrost,
jste se odměnili symbolickým chutným koláčkem, které pro nás upekli a připravili žáci Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace a osobně se sbírky zúčastnili.
Díky patří i výrobní - stavební firmě LIKO - S,
a.s. ve Slavkově u Brna, kteří si odebrali pro své
zaměstnance 200 ks koláčů, a tím přispěli částkou 7000 Kč.
Dovolte, abych Vám všem jménem svým

a jménem pana ředitele Oblastní charity Hodonín vyjádřila velký dík za pomoc a podporu
při letošní sbírce Koláč pro Hospic, která přinesla pro charitní domácí
hospicovou péči v regionu
Slavkov u Brna + Bučovic: 21 839 Kč.
Velký dík patří i všem
obcím, které se podílí na
spolufinancování zdravotních služeb.
Jsem upřímně ráda, že se nám společně
podařilo dosáhnout takového výtěžku, který
zajistí stabilitu služeb v letošním roce, zejména v době, kdy se potýkáme se závažnými problémy dofinancování ze základních zdrojů.
Je pro nás velkou výzvou i odpovědností,
pracovat s touto sbírkou i nadále jako s centrální kampaní a posilovat povědomí vlastní
značky ,,Koláč pro hospic“ v rámci našeho
regionu i mimo něj.
Sylva Barnetová, vedoucí – vrchní sestra
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 212 504, 608 709 283

Bezplatné sociální poradenství
Charitní sociálně právní poradna je sociální
službou, která nabízí lidem ve věku od 18 let
poradenství a pomoc, pokud se ocitnou v situaci, kdy potřebují získat informace
o svých právech a povinnostech v oblasti řešení dluhů, pracovně – právních
vztahů, rodinného práva, sociální podpory a pomoci, ochrany spotřebitele,
bydlení, vlastnických a občanských
práv. Poradna poskytuje informace, jak
je možné situaci řešit a zároveň může pomoci
i při komunikaci s úřady a institucemi, pomůže
se sepsáním dopisů, odvolání, návrhů na soud,
žádostí apod. Poradna také bezplatně sepisuje
a podává návrhy na povolení oddlužení, což je
možné využít v případě, že člověk má více
dluhů, které již nezvládá vlastními silami splácet. Služby, které poradna poskytuje, jsou bezplatné. Na poradně pracují sociální pracovníci,
kteří jsou odborně vyškolení pro poskytování

tohoto odborného poradenství. Poradnu ale
můžete navštívit i v případě, že se nacházíte
v obtížné situaci, která se netýká výše uvedených oblastí. Poradna Vás pomůže nasměrovat na jinou sociální službu, instituci nebo úřad, kde Vám pomohou.
Poradna má kancelář ve Slavkově
u Brna a v Bučovicích. Ve Slavkově je
otevřená od pondělí do čtvrtka, v Bučovicích v pondělí a ve středu. Doporučujeme předchozí objednání. Telefonický kontakt
731 646 977 (Slavkov u Brna) a 739 389 266
(Bučovice). Poradny jsou bezbariérové. V případě, že se člověk ze závažných (např. zdravotních) důvodů nemůže osobně dostavit, je
možné poradenství poskytnout i mimo prostory poradny. Více informací na www.hodonin.charita.cz/charitni-služby/charitni-socialne-pravni-poradna/.
Lucie Růžičková, vedoucí poradny

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2019
Datum

hod.

1. 12. 12.00–16.00
1. 12. 12, 13 a 14
1. 12.
16.30
4. 12.
15.00
6. 12.
17.30
7. 12. 13.00–15.00
8. 12.
10. 12. 15.00–18.00
14. 12. 15.30 a 19.30
15. 12.
18.00
20. 12.
19.30
24. 12. 8.00–15.30
24. 12.
11.00
24. 12.
15.30
24. 12.
22.30
25. 12.
15.30
26. 12.
29. 12.
11.00
Výstavy na zámku
21. 11.–8. 12. 9–16
23. 11.–8. 12. 9–16

akce/místo konání

pořadatel

Mikuláš na zámku, Salla terrena, nádvoří, knihovna
ZS-A
Čertovské prohlídky (O alchymistovi), Zámecké podzemí
Per Vobis
Rozsvěcení vánočního stromu na Palackého náměstí
ZS-A
Setkání s občany, jídelna ISŠ, Tyršova 129. Vstup zdarma
město Slavkov
Vánoční koncert ZUŠ, Historický sál zámku
ZUŠ Fr. France
Oživený betlém, portik, nádvoří zámku
ZS-A
Beseda o cestách na motorce, vinárna Hotelu Florian
MK Austerlitz
Vánoční posezení Klubu seniorů, SC Bonaparte
Klub seniorů
Vánoční koncert Martina Křížky s přáteli, SC Bonaparte
MK - promusic
Předvánoční koncert Danielis, Dům Svaté Rodiny, Malinovského ul.
farnost
Vánoční příběh, SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Betlémské světlo, kostel Vzkříšení Páně
farnost
Vánočka č. 12, sraz na Koláčkově náměstí
MK Austerlitz
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
farnost
Půlnoční mše svatá, kostel Vzkříšení Páně
farnost
Vánoční scénka a koledy, před kostelem
farnost
Koncert Exit, restaurace Bonaparte
Exit
Zavírání šouátek na ploché dráze, horní hřiště na stadionu
MK Austerlitz
Výstava betlémů, galerie v přízemí
Výstava vánočních stromečků, salla terrena

ZS-A
ZS-A

20. 11. - 11. 12. 2019
Platnost Vánoční akce

A
K
D
Í
B
A
N
Í
N
Č
VÁNO
HUSQVARNA 130

Osvědčí se při přípravě palivového dřeva, odvětvování
ování či prořezávání, a poradí
si i s kácením menšího stromu. Malá, ale výkonná pila, která se vyplatí.
Výkon: 1,5 kW, délka lišty: 14“ (35 cm),
hmotnost bez lišty a řetězu: 4,7 kg

Akční cena:

4 590 Kč

Běžná cena: 4 95
0 Kč

Akční cena:

Akční cena:

0 Kč
9 29
ná cena: 9 990 Kč

19Běžn4á ce9na0: 21K190čKč

12 290 Kč

Běž

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Akční cena:

Běžná cena: 13 390 Kč

HUSQVARNA 435

HUSQVARNA 450
450e

HUSQVARNA 560XP

Lehká a výkonná pila pro všestranné použití.
Poháněná motorem X-Torq® s nižší spotřebou
paliva a sníženou hladinou emisí.
Výkon: 1,6 kW, délka lišty 13“-16“ (32,5 cm40 cm), hmotnost bez lišty a řetězu: 4,2 kg

Výkonná pila druhé generace pro všestranné
použití. Snadno se startuje i při pomalejším
zatažení za startovací šňůru, má výklopná
víčka nádrží.
Výkon: 2,4 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm),
hmotnost bez lišty a řetězu: 5,1 kg

Pila je určena pro profesionální lesní pracovníky a zkušené uživatele. Technologie RevBoost
™ zajišťuje okamžitou vysokou rychlost řetězu
pro extra účinné odvětvování.
Výkon: 3,5 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm),
hmotnost bez lišty a řetězu: 5,9 kg

TIPY NA DÁREK PRO MALÉ ZAHRÁDKÁŘE, HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY
PILA

PLOTOSTnaŘ: IH

Akční cena:

449 Kč

Akční ce

559 Kč
VYŽÍNAČ
Akční cena

569 Kč
:

TRÁVU
SEKAČKA NceAna:

FOUKAČ

Akční

919 Kč

Akční cena:

569 Kč

PILA - SAD
A
Akčn
í cena:

569 Kč
Prodejní doba:
Po–Pá 8–17 h.
So 8–11 h.

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

www.rumpova.cz

Vánoce provoněné
perníkem a skořicí
v CAFE2GO
49

Kč

Chai Latté
Chai Latté vanilka

Perníkové cappuccino

45

Kč

Od 1. prosince v CAFE2GO ve společenském centru Bonaparte

NAPOLEONSKÉ
MENU
29.11. - 02.12.
jen

49

Kč

Od pátku 29.11.2019 do pondělí 02.12.2019 můžete přijít do CAFE2GO na Makronku ve
francouzských barvách a jednu kávu (Espresso, Double Espresso, Espresso Macchiato,
Cappuccino, Café latte) dle vašeho výběru jen za 49 Kč.

