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15 let v EU
Prvního května tomu bylo přesně

15 let, co tehdejší premiér Vladimír
Špidla oznámil přijetí České repu-
bliky do Evropské unie. Závěrečná
věta Beethovenovy Deváté, modro-
žluté vlaječky, ohňostroje a očeká-
vání… Nyní po půldruhé dekádě je
na místě přiblížit občanům na kolik

bylo vstupem do EU ovlivněno naše město. 
Asi každý zaregistroval, že zmizely celnice, ve

většině států máme jednotnou měnu a rovněž se ote-
vřel pracovní trh. Dalším důležitým faktem bylo vy -
tvoření operačních programů, ze kterých doposud
i naše město čerpá. A není to vůbec málo – často jsou
to peníze vysoce překračující možnosti městské
 pokladny.

Michal Boudný
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150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA

V sobotu 11. května se v Historickém
sále slavkovského zámku konal 20. roč-
ník galakoncertu „Z operety do operety“.

Johann Strauss orchestr řídil Chris-
tian Pollack, sólisty večera byli skvělí
pěvci Luisa Albrechtová a Juraj Nociar.
Postu koncertního mistra se ujal Jiří
Preisinger – duchovní otec celého pro-
jektu, který už 20 let přitahuje do krás-
ných prostor slavkovského zámku mi-
lovníky hudby 19. a počátku 20. století.

Jubilejní koncert byl plný radosti
z krásné hudby a věrní posluchači se
neubránili ani dojetí. Vždyť udržení ce-

lého projektu, byť podporovaného
neutuchajícím zájmem poslu-
chačů, je v kontextu 20 let něčím
zcela výjimečným. O tom ví své
i hlavní organizátorka operetních
galakoncertů paní Věra Chalu-
pecká.

Děkujeme celému ansámblu
Johann Strauss orchestru v čele
s panem dirigentem, koncertním
mistrem Jiřím Preisingerem a só-
listy za krásné koncerty, které
jsou ozdobou města Slavkova.

Kateřina Jiráková

20. ročník galakoncertu Z operety
do operety se vydařil

Další fotografie z koncertu najdete na straně 16 Z operety do operety • Foto: 2x R. Lánský
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(Dokončení ze str. 1)

i přesto, že po projití všech volebních lístků
nevím, zda mám plakat smíchem či smutkem
nad tím, jaké „osobnosti“ by se rády dostaly
do Bruselu…, opravdu síla!

Možná jste, vážení spoluobčané, zaregistro-
vali nový atypický odpadkový koš na Palac-
kého náměstí. Toto zařízení má město zapůj-
čeno na půl roku k testování za 1 korunu
měsíčně. Pokud se ujme, budeme tyto pří-
stroje, které v jiných městech běžně roky fun-
gují, instalovat i v jiných frekventovaných mís-
tech a s příslušným designem. Netušil jsem
však, jaká diskuze se na sociálních sítích
strhne! A už vůbec ne k vlastnímu koši, ale
prakticky ke všemu. Školky, obchodňáky, do-
prava… Pokud má být městský facebook ná-
strojem vybití emocí a zlosti, pak jsem rád, že
toto médium město spravuje. Pokud to disku-
térům přinese, byť na krátký čas úlevu, při-
dáme další články.  

Dalším, poměrně často skloňovaným téma-
tem, je výběrové řízení na ředitele škol a škol-
ských zařízení. Město Slavkov u Brna, jakožto
zřizovatel, může podle zákona po šesti letech
výběrová řízení vypsat. Vedení města se jed-
nomyslně usneslo, že tohoto nástroje využije
a vypíše konkurzy na všechny příspěvkové or-
ganizace školského charakteru. Pochopitelně,
že takové kroky vyvolávají u některých osob

Dovolte mi krátké shrnutí: rekonstrukce ná-
dvoří zámku, oprava koníren a zbudování ex-
pozice, sportovní hřiště na ZŠ Tyršova, zate-
plení polikliniky a tělocvičny ZŠ Tyršova,
výstavba cyklostezky do Hodějic, oprava zá-
meckých valů a zdi v aleji, kompostárna nebo
revitalizace historických alejí. Celkem bylo do
Slavkova u Brna nainvestováno pod vlaječkou
EU čtvrt miliardy korun! Tohle jsou nezvratná
data, která musí přijmout i tvrdí kritici EU. Bez
tohoto nemalého příspěvku by tyto investiční
akce zkrátka nebyly!   

Názory na členství jsou různé. Často se
skloňuje migrační krize, dvojí kvalita potravin,
poměr hlasování mezi členskými státy či bre-
xit. Netvrdím, že z Evropské komise občas ně-
jaká „kravina“ nevypadne, ale naše republika
z EU víc dostává, než dává a její odchod si
vážně neumím představit. 24. a 25. května
budou probíhat volby do této nadnárodní insti-
tuce a jsem zvědav, kolik občanů zůstane doma
a k volbám nepůjde. Já k volbám půjdu… A to

obavy, spekulace a jiné teorie a ve finále se do-
zvídám, že je to vše „politika“. 

Můžu všechny čtenáře slavkovského perio -
dika ubezpečit, že tomu tak není a každoročně
se v našem kraji takové konkurzy týkají kolem
stovky obcí. Nejsme tedy raritou. Pro osvěžení
paměti bych dodal, že bývalé vedení města od-
volalo například ředitele-ředitelku našeho
zámku dvakrát. O to víc si cením toho, že se
oba odvolaní ředitelé do konkurzu přihlásili.

Tento měsíc došlo v našem městě opět k za-
hoření stromu. Na náhody nevěřím, a proto
bude město podávat trestní oznámení na nezná-
mého pachatele. Škoda na stromech jde do sta-
tisíců, a pokud bude viník polapen, dostane se
do velmi nepříjemné situace, jelikož žhářství
naše zákony dokáží poměrně slušně ocenit! 

A u ohně ještě zůstaneme. Dovolte mi, vá-
žení spoluobčané, vyslovit obrovský dík a po-
klonu za rychlý zásah při požáru rodinného
domu v našem městě, který byl spojený s eva-
kuací rodiny včetně půlročního miminka. Na
místě se sjelo pět hasičských jednotek, které
vyvedly z totálně zakouřeného domu všechny
osoby ve velmi krátkém čase. Děkuji za
všechny občany a jsem rád, že „profíci a dob-
ráci“ jsou chlapi na svém místě a drží se hesla
„Bohu blíže, člověku ku pomoci“.

Michal Boudný, starosta města

15 let v EU

Známky na popelnice
Na druhé pololetí je můžete zaplatit
už od června

Známky za komunální odpad na II. pololetí
roku 2019 si mohou zakoupit již během mě-
síce června. Samolepky si můžete koupit na
pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65
v přízemí. V prodeji budou opět týdenní, čtr-
náctidenní a měsíční známky na popelnice
o objemu 110 litrů. Poplatek za svoz komunál-
ního odpadu je nutné uhradit nejpozději do 31.
července (v případě, že nemáte zakoupeny ce-
loroční známky).

Platbu poplatku je možné provést buď v ho-
tovosti, nebo platební kartou.

Poplatky za svoz komunálního odpadu:
Týdenní 900,- Kč/půl roku (typ A)

svoz každý týden
Čtrnáctidenní 700,- Kč/půl roku (Typ C)

svoz jednou za dva týdny
Měsíční 600,- Kč/půl roku (typ M)

svoz jednou za měsíc

Provozní doba pokladny
Pondělí 7.30–11.30   12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30   12.30–13.00
Středa 7.30–11.30   12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30   12.30–13.00
Pátek zavřeno

Na podporu třídění a recyklace baterií pro-
bíhá v Jihomoravském kraji od 1. května do 31.
října 2019 již druhý ročník projektu Baterko-
mánie. Organizátory soutěže v Jihomoravském
kraji jsou Jihomoravský kraj a nezisková spo-
lečnost ECOBAT, která v České republice sběr
a recyklaci baterií zajišťuje.

Hlavním cílem je ještě více zvýšit množství
baterií vytříděných v kraji a přispět tím
k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím
sběru však bude tento projekt i pomáhat. A to
tak, že za každý kilogram odevzdaných baterií
městem, věnují organizátoři soutěže příspěvek
10 Kč na charitativní nebo obecně prospěšné
projekty v kraji, a to až do výše 100 000 Kč.

Baterkománie – soutěž měst ve sběru baterií
Baterkománie je sice především soutěží za-

pojených měst Jihomoravského kraje, ale za-
pojit se mohou všichni občané. Důležité je se-
sbírat v domácnosti co nejvíce vybitých baterií
a přinést je do sběrných nádob, umístěných na
Městském úřadě, Palackého nám. 260 – sběrné
místo v přízemí a Palackého nám. 65 – v pro-
storách u stavebního úřadu (u velké zasedací
místnosti).

Pro ty, kteří chtějí střádat a třídit baterie delší
dobu, jsou k dispozici a vyzvednutí skládací
krabičky ECO CHESSE na oddělení životního
prostředí.

Kdo jsou našimi konkurenty v soutěži?
Město Boskovice, Břeclav, Bzenec, Hrušovany
nad Jevišovkou, Hustopeče, Klobouky u Brna,
Kyjov, Pohořelice, Tišnov, Velká nad Veličkou,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Ždánice, Židlo-
chovice, městské části Brno-Jundrov, Brno-
sever a Brno-Starý Lískovec.

Z minulého čísla zpravodaje také víte, že pří-
padný úspěch by finančně pomohl našemu zvo-
lenému charitativnímu projektu – tříletému Lu-
kášku Pospíšilovi. Děkujeme za vaši podporu.
S. Kubešová, odd. ŽPFoto:Ecobat.cz

Dnů Slavkova opět odstartují slavkovští
divadelníci. Ve čtvrtek 30. května v 18 hodin
na nádvoří Panského domu odehrají diva-
delní hru Pavla Němce „Doba kamenná! 

Herci vám předvedou v plné nahotě vášně
a trampoty pravěkých lidí. Nejedná se ale o his-
torickou studii. Hra Pavla Němce je výborná
veselohra, kterou už inscenovalo několik diva-
delních souborů. V provedení slavkovského di-
vadelního spolku je přidáno několik hudebních
čísel, které ještě obohatí barvitý děj. A tak se
vypravte za poznáním a smíchem do časů pra-
dávných s aktéry: Pavlem Hrazdilem, Věrou
Stojarovou, Petrou Vyšehradskou, Martinem
Bárem, Dagmar Knotkovou, Adamem Šimoní-

kem, Marií Kostíkovou, Elenou Knotkovou,
Aničkou Dufkovou, Markem Navrátilem,
Zdenkem Novákem, Ivanem Markem a Luká-
šem Knotkem, Jarkem Rozsypalem. V dět-
ských rolích se představí Vítek Kudla, Diana
Macháčková, Běla Karkošková, Tereza Vyše-
hradská a Marie Moudrá. Na flétny si písknou
Markéta Moudrá a Klára Klinkovská.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
převeden na konto Lukáška Pospíšila, který po
operaci mozku potřebuje nákladnou rehabili-
taci.

V případě deštivého počasí se představení
odehraje ve velkém sále Společenského centra
Bonaparte. ZS-A

Doba kamenná pomůže dítěti s rehabilitací

Řemeslný jarmark nabídne
i pouliční zábavu

Tradiční jarmark spojený se sobotním pro-
gramem Dnů Slavkova letos obohatí regionální
řemeslníci, pouliční kejklíři, hudebníci i diva-
delníci. Prezentovat se zde budou i tradiční vý-
robci, kteří ukážou například, jak se pletou ko-
šíky, vyřezávají hračky ze dřeva nebo vyrábí
skleněné vitráže. Trh nabídne také pohled do
kovářské nebo perníkářské dílny. 

V souvislosti s pořádáním jarmarku upozor-
ňujeme také na uzavírku Palackého náměstí
v úseku od křižovatky s ulicí Boženy Němcové
po ulici Husovu. Děkujeme za respektování zá-
kazu stání od pátku 31. května od 18 hodin.
Oficiální termín uvolnění náměstí je v neděli
2. června od 12 hodin. vs
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

21. schůze RM – 23. 4. 2019

Technické služby města Slavkov u Brna,
přijmou

na období od června do srpna 2019

brigádnici na úklid koupaliště
s nástupem od 1. 6. 2019

Pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné domluvy

Informace v pracovní dny
na tel. 604 128 035

1. RM bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace.

2. RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních ko-
misí, v platném znění za zřizovatele členy konkursní ko-
mise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, Bc. Michala Boudného a Ing. Marii Jedličko-
vou, z nichž Bc. Michal Boudný bude předsedou kon-
kursní komise. Náhradníkem za člena v konkursní komisi
za zřizovatele bude Mgr. Petr Kostík.

3. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění a s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o nále-
žitostech konkursního řízení a konkursních komisí,
v platném znění, a v souladu s usnesením
č. 320/19/RM/2019 Rady města Slavkova u Brna ze dne

1. 4. 2019 konkursní komisi ve složení: Bc. Michal Boudný
(člen určený zřizovatelem – předseda), Ing. Marie Jedlič-
ková (člen určený zřizovatelem), Mgr. Lenka Zedková
(školní inspektor České školní inspekce), Mgr. Hana Pos-
líková (člen určený ředitelem krajského úřadu), Mgr. Aleš
Navrátil (odborník v oblasti státní správy ve školství, or-
ganizace a řízení), PhDr. Hana Sokoltová (pedagogický
pracovník příslušné příspěvkové organizace), Karel Ro-
troekl (člen školské rady). Náhradníci konkursní komise:
Mgr. Petr Kostík (náhradník určený zřizovatelem), Miro-
slav Hrazdil (náhradník člena školské rady). 

4. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkursního řízení a konkursních komisí,
v platném znění za zřizovatele členy konkursní komise
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Františka France Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, Bc. Michala Boudného a Ing. Marii Jed-
ličkovou, z nichž Bc. Michal Boudný bude předsedou kon-
kursní komise. Náhradníkem za člena v konkursní komisi
za zřizovatele bude Mgr. Petr Kostík.

5. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění a s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o nále-
žitostech konkursního řízení a konkursních komisí,
v platném znění, a v souladu s usnesením
č. 319/19/RM/2019 Rady města Slavkova u Brna ze dne
01.04.2019 konkursní komisi ve složení: Bc. Michal
Boudný (člen určený zřizovatelem – předseda),
Ing. Marie Jedličková (člen určený zřizovatelem),
Mgr. Lenka Zedková (školní inspektor České školní in-
spekce), Mgr. Ilona Javorská (člen určený ředitelem kraj-
ského úřadu), Hana Jánská (odborník v oblasti státní
správy ve školství, organizace a řízení), Martin Uma (pe-
dagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace).
Náhradníci konkursní komise: Mgr. Petr Kostík (náhradník
určený zřizovatelem).

6. RM bere na vědomí postup veřejné zakázky „Nákup
užitkového automobilu pro ZS-A“.

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

2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 5007 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře cca 540 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví společnosti PEGAS-GONDA, s.r.o., sídlem Čes -
koslovenské armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
48907341, za kupní cenu stanovenou odborným posud-
kem č. 4017-777-2019 ve výši 1000 Kč/m2 bez DPH dle
přiloženého zákresu v mapě. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
odborný posudek č. 4017-777-2019 a geometrický plán)
uhradí společnost PEGAS - GONDA, s.r.o. Daňové povin-
nosti budou splněny dle platné legislativy.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 357/6,
354/298 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B.,
kabel přeložka NN BD CHOUX Kaláb“) v předloženém
znění.

4. RM schvaluje směrnici č. 4/2019 o zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu dle předloženého znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
Lepší stínění s.r.o., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČO:
28287207 na dodávku a montáž 12 ks venkovních žalu-
zií na ZŠ Tyršova.

6. RM zahájenou veřejné zakázky: „Veřejná infrastruk-
tura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ systémové číslo
VZ:P19V10000248.

7. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Veřejná
infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ dle před-

ložené důvodové zprávy.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností

Atelier Štěpán, s.r.o., IČ: 282 84 704 na vypracování stu-
die rozšíření kapacity mateřské školy Zvídálek v lokalitě
Koláčkovo náměstí.

9. RM schvaluje pracovní skupinu pro vytvoření zadání
soutěže o návrh na rekonstrukci budovy SC Bonaparte
č.p. 126 a přístavby na pozemku parc. č. 964 v následu-
jícím složení: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková,
ing. arch. Dušan Jakoubek, ing. arch. Lukáš Pecka Ph. D.,
Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Eva Oubělická, DiS., MgA. Mar-
tin Křížka, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Bangová, Milan
Hrazdílek, Ing. Petr Lokaj, Rudolf Václavík.

10. RM schvaluje uzavření nové smlouvy o pojištění
majetku ve vlastnictví města se společností Česká pojiš-
ťovna a.s., IČ: 452 72 956 dle předloženého návrhu.

11. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu míst-
ností č. 1.19 o výměře 36 m2 a 1.20 o výměře 13,15 m2,
v suterénu budovy polikliniky, Tyršova čp. 324, Slavkov
u Brna.

12. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kance-
láře č. 212 o výměře 17,30 m2 ve II. NP administrativní
budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000
Kč/m2/rok.

13. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – poliklinika 55/324 s Mgr. Hanou
Charvátovou, dohodou k datu 31. 7. 2019.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – místnosti č. 1.08 o výměře 20,20
m2, v I. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, 684 01
Slavkov u Brna, s Mgr. Hanou Charvátovou, za podmínky
ukončení předchozí smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání – poliklinika 55/324. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájem stanoven ve výši 900 Kč/m2/rok.

15. RM souhlasí s osazením kamerového systému
a pořízením bezpečnostních přepážek pro nájemce –
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Slavkově u Brna,
Koláčkovo náměstí 727. Jedná se o odnímatelné zařízení
a v případě ukončení nájemního vztahu bude toto zaří-
zení demontováno na náklady nájemce.

16. RM schvaluje záměr společného nákupu energií
s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro
roky 2020–2021 formou elektronické aukce.

17. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepla
do nebytových prostor v budově č. p. 1444, na pozemku
parc. č. 2690/41, část obce Slavkov u Brna, která je sou-

22. schůze RM – 29. 4. 2019
částí pozemku parc. č. 2690/41, vše v obci Slavkov u Brna
a katastrálním území Slavkov u Brna, se společností Di-
ecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9/1928,
602 00 Brno, IČ: 44990260, v předloženém znění.

18. RM souhlasí se systémem spolufinancování soci-
álních služeb pro občany Slavkovska v roce 2020 podle
Pravidel JMK pro léta 2019–2020 a deklaruje potřebnost
a finanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařa-
zené do skupiny A dle možností rozpočtu města za pod-
mínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK
a ORP Slavkov u Brna.

19. RM doporučuje schválit systém spolufinancování
sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2020
podle Pravidel JMK pro léta 2019–2020 a deklarovat po-
třebnost a finanční podporu v konkrétní výši pro služby
uvedené v tabulce zařazené do skupiny A za podmínky,
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.

20. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
Sboru pro občanské záležitosti za rok 2018.

21. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy č. 92
OPZ - Efektivní veřejná správa a gestorem projektu sta-
noví místostarostku města.

22. RM schvaluje organizační strukturu ZS-A dle pří-
lohy k 1. 5. 2019.

23. RM schvaluje uzavření smlouvy o přípravě a pořá-
dání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
města Concentus Moraviae s Mezinárodním centrem slo-
vanské hudby Brno, o.p.s., IČ: 26235064, v předloženém
znění. 

24. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9. 2019
do 31. 8. 2020, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

Pobytový letní tábor
DDM Slavkov u Brna pořádá v termínu

22. až 28. 7. 2019 pobytový tábor pro žáky
II. stupně ZŠ v Doubravicích nad Svitavou.
Dále nabízíme pro mladší žáky, kteří již nav-
štěvují základní školu, několik příměstských
táborů. Bližší informace a pokyny naleznete
na webových stránkách ddmslavkov.cz.

Stále hledáme vedoucí nebo dobrovolníky
na příměstské tábory. V případě zájmu volejte
nejpozději do 30. 4. 2019 na telefonní čísla
605 083 322 nebo 544 221 708. jb
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1. RM schvaluje souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 sou-
bor rozpočtových opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanove-
ním § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a zá-
věrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy nezávi-
slého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2018 bez výhrad.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku 2019 v předlo-
ženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2019 v předlo-
ženém znění.

5. RM schvaluje uložení odvodu finančních prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola Komenského ve výši 640 000 Kč do rozpočtu
města Slavkov u Brna s tím, že tato částka bude použita
na opravy, rekonstrukci a modernizaci školy v dalším
 období.

6. RM uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků
parc. č. 354/295 a parc. č. 354/296 v k. ú. Slavkov u Brna
v majetku města dle přiložených materiálů (stavba s ná-
zvem „Slavkov u B., kab. sm. VN+TS+NN Zel IIIaKal“)
v předloženém znění.

7. RM schvaluje smlouvu o nájmu reklamní plochy se
společností KALÁB s. r. o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno,
IČ: 06212883 v předloženém znění.

8. RM schvaluje upravenou realizaci projektu: „Slav-

kov u Brna – revitalizace zámeckého parku“ dle předlo-
ženého projektového záměru.

9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3,
Sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna s panem Stani-
slavem Halámkem. Nájem bude sjednán na dobu určitou
do 31.08.2019 a nájemné ve výši 60 Kč/m2/měsíc.

10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci projektu „Tenkrát ve Slavkově 1805“ mezi Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,
IČO: 70888337, jako poskytovatelem a městem Slavkov
u Brna jako příjemcem.

11. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
 realizaci projektu „Centrální propagace zimních napole-
onských akcí (1805)“ mezi Jihomoravským krajem, Že-
rotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako po-
skytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

12. RM bere na vědomí zápis z 25. schůze Komise pro
sport a volný čas.

13. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora činností organizací pracujících s mládeží“ a uza-
vření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

14. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora činností organizací pracujících
s mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvede-
nými žadateli v předloženém znění.

15. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřejno-
právních smluv s uvedenými žadateli v předloženém
znění

16. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“
a uzavření veřejnoprávních smlouvy s uvedenými žada-

22. schůze RM – 13. 5. 2019
teli v předloženém znění.

17. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální
dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově
u Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
71341251 ve výši 225150 Kč.

18. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

19. RM schvaluje výrobu speciálního čísla Slavkov-
ského zpravodaje věnované 30. výročí událostí listopadu
1989.

20. RM se ztotožňuje s navrhovanými změnami a do-
poručuje zřizovateli jejich schválení (ZŠ Malinovského).

21. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5000 Kč z položky rozpočtu města určené na hu-
manitární účely v roce 2019 Asociaci rodičů a přátel
zdrav. postižených dětí v ČR, z.s., klub Paprsek, IČ:
49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

22. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018 za rok 2018 a předkládá ji k projed-
nání zastupitelstvu města.

23. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru so-
ciálních věcí v roce 2018 v předloženém znění.

24. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností po-
daných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí
roku 2019. 

25. RM souhlasí s vyřazením DHM a odprodejem
stroje smykový nakladač UNC 060 dle předložené zprávy. 

26. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, úplatu ve školní družině
a ve školním klubu ve výši uvedené v důvodové zprávě
a ceník za úhradu služeb, který je přílohou této zprávy.

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

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

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit
na nestandardní situace (náhlý pád či déle tr-

vající nehybnost), i když klient nestihne akti-
vovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje
(GPS/GSM) místo v jakém se klient nachází.
Asistent i v těchto případech volá na zařízení
a ověřuje stav klienta. 

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

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

moci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzko-
stných a tísnivých pocitech) a poradna pro se-

Anděl na drátě
NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)

niory (pomoc a rada před podvodnými prakti-
kami podomních a telefonních prodejců,
pomoc při řešení problémů v domácnosti). 

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních pla-
teb za SIM kartu

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

Cena služby je 380 Kč měsíčně. Jednorá-
zová cena za zařízení (hodinky nebo přívěšek)
je 2580 Kč. Službu můžete poskytnou i formou
dárkového poukazu.
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Městské koupaliště zahajuje od soboty
1. června svoji třicátou čtvrtou letní sezonu
a v tento den věnovaný našim dětem bude mít
mládež do 15 let celodenní vstup zdarma.
Komplex areálu prošel pravidelnou každoroční
předsezonní údržbou. Na podzim bylo čás-
tečně zrekonstruováno jihozápadní oplocení
travnaté odpočinkové zóny. V jarních měsících

proběhla další etapa obnovy strojovny a sta-
vební práce na opravě vlastních těles všech tří
bazénů s odizolováním části dámského sociál-
ního zařízení. Nabídkový servis jsme navýšili
o nová lehátka a slunečníky. Letošní novinkou
jsou především dětské herní prvky. Město ze
svého rozpočtu v loňském roce dotovalo pro-
voz koupaliště částkou 2 344 000 Kč. Náklady

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezona 2019
od roku 2013 vzrostly celkem o 40 %. Ros-
toucí provozní náklady se v letošní sezoně po-
depsaly i na částečném navýšení vstupného.
Veškeré informace o aktuálním dění na koupa-
lišti naleznete na: www.koupalisteslavkov.cz.
Přejeme všem krásné prázdninové léto a tě-
šíme se na Vaši návštěvu. 

Petr Zvonek, TSMS

vého koše na zkušební a testovací provoz. Pro-
totyp byl umístěn ve střední části Palackého ná-
městí 2. dubna tohoto roku. Přes webové roz-

hraní můžeme on-line
sledovat kapacitu napl-
nění, stav baterie a pří-
padná poruchová hlášení.
Uvedený příspěvek s in-
formacemi ohledně chyt-
rého koše jsme se rozhodli
zveřejnit především z dů-
vodu nedostatečného vy-
užívání k danému účelu od
data instalace. Výjimkou
byla pouze jediná nahlá-
šená porucha, kdy někdo
do koše s maximálním úsi-
lím nasoukal pytel s ko-
munálním domovním od-
padem a bezpečnostní
čidla zablokovala chod
a proces lisování.

Doufáme, že tato osvěta
pomůže široké veřejnosti
nebát se účelného raci-

onálního využívání moderních technologií li-
kvidace odpadu. TSMS

Chytrý odpadkový koš 
Historická část města Slavkov u Brna včetně

náměstí se neustále potýká s nedostatečnou ka-
pacitou přeplněných odpadkových košů. Je až
nepochopitelné, co jsou
schopni neukáznění ob-
čané a živnostníci z vlastní
produkce a činnosti do
nich odkládat. Společnost
Hestego a.s. Vyškov zařa-
dila do svého výrobního
portfolia produkt měst-
ského mobiliáře Smart
Be – chytrý odpadkový
koš, který využívá bez-
údržbovou technologii re-
dukce celkového objemu
formou několikanásob-
ného lisování. Jeho vý -
bavou jsou mimo certi -
fikované bezpečnostní
prvky vlastní lisovací me-
chanismus s kapacitou až
25 kg se solárním napáje-
ním a samozhášecí popel-
ník na cigaretové nedo-
palky. Technické služby využily od výrobce
nabídky půlročního pronájmu jednoho tako-

Předposlední, devátá etapa legendární cyklo-
tour Na kole dětem, bude mít zastávku také ve
Slavkově u Brna. S cyklisty se můžete potkat,
nebo vyrazit na poslední etapu tour před budo-
vou radnice 7. června v čase mezi 12.30 –
13.15. Pokračovat pak můžete v pelotonu směr
Šlapanice. Poslední 10. etapa pak startuje
druhý den v Brně a končí ve Znojmě.

Peloton předních českých cyklistů, osob-
ností, ale i nadšenců, vyrazí na svou cestu na-
příč Českou republikou ve středu 29. května
v Aši. Čeká je trasa dlouhá 1288 kilometrů
končící ve Znojmě 8. června.

K pelotonu, který bude tvořit několikaná-
sobný mistr světa v jízdě na vysokém kole
a účastník Tour de France, Giro d’Italia
a Vuelty Josef Zimovčák a jeho doprovodný

tým s řadou osobností, se může připojit kdoko-
liv a jet s ním libovolně dlouho. „Je to výborný
zážitek. Ze sportovního výkonu, z atmosféry
v pelotonu i proto, že pomáháte dobré věci,“
shrnul své pocity starosta Michal Boudný, který
se části cyklotour pravidelně účastní.

Na kole dětem – jak můžete pomoci?
• aktivně se zúčastnit cyklotour 2019 apři-

spět dobrovolným startovným do kasičky Na
kole dětem

• zakoupit si triko a jiné předměty Na kole
dětem

• přispět na konto veřejné sbírky nadačního
fondu Na kole dětem

• informovat o projektu své přátele a známé
• stát se partnerem projektu. vs

Peloton Na kole dětem zastaví i ve Slavkově

Ve městě hořel už
třetí strom

Již třetí případ zapáleného stromu řešili slav-
kovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel
kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem
k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nesta-
bilní, že jej pracovníci technických služeb mu-
seli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ
se ve Slavkově nestal letos poprvé. V aleji u zá-
mecké zdi shořely v lednu dvě lípy. Všechny
případy spojuje fakt, že jde o cizí zavinění. „Ať
už stromy zapálil jeden pachatel a ať to bylo
úmyslně, nebo neúmyslně, chceme tomu udě-
lat přítrž. Nejde totiž o žádný žert, ale o trestný
čin,“ uvedl starosta Michal Boudný. Případy
shořelých stromů řeší hasiči i státní policie.

Město Slavkov u Brna nechává stromy pra-
videlně kontrolovat dendrology. V minulém
roce nechalo zpracovat také tzv. pasport ze-
leně, tedy jakési kuchařky, podle které tech-
nické služby ošetřují stromy. „Díky tomuto pa-
sportu také známe reálný stav stromů, jejich
případné poškození a také odborné doporu-
čení, jak k danému stromu přistupovat. Někdy
je navrženo radikální řešení – skácení, jindy
zase lze strom zachránit díky ořezům. Pod-
statné však je, že vše konzultujeme s odbor-
níky. Záleží nám na tom, abychom sladili po-
třebu udržet zeleň ve městě s bezpečností. Není
nutné, aby si někdo bral spravedlnost do svých
rukou,“ dodala místostarostka města Marie
Jedličková. vs

Obnova strojovny • Foto: archiv TSMS

Nový odpadkový koš • Foto: archiv TSMS

Vrba ve Svojsíkově parku • Foto: archiv MÚ

Dětské herní prvky • Foto: archiv TSMS Nové oplocení • Foto: archiv TSMS
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Od června do září se v Kaunicově ulici objeví
nové dopravní značky upravující parkování
kolem koupaliště. Stání vozidel bude umožněno
pouze na travnaté ploše v aleji ve dvou příčných
řadách (šikmé stání). Podle kontrolního šetření
Inspekce životního prostředí, která nový systém
parkování akceptovala, musí město zajistit, aby
auta parkující v této lokalitě zejména kvůli náv-
štěvě koupaliště, neohrožovala kořenový systém
stromů. To bude zajištěno instalací řetízků ohra-
ničující parkovací stání v dostatečné vzdálenosti
od kmenů. 

Do aleje se bude dát najíždět pouze jedno -
směrně ze spodní části – ze zpevněného parko-
viště u tenisových kurtů. Alej bude označena

značkou jednosměrná ulice a bude se z ní dát
vyjet u nového kruhového objezdu u koupaliště. 

Na silnici v ulici Kaunicova již nebude umož-
něno parkování podél aleje právě z důvodů
ochrany kořenového systému. V celém úseku
od kruhové křižovatky po křižovatku U stadionu
budou platit značky „zákaz zastavení“. Z druhé
strany, podél domů bude odstraněna stávající
značka „zákaz stání“. Toto opatření je nutné za-
jistit právě z důvodů dlouhodobého užívání po-
zemků pro parkování při provozu koupaliště.
Jedná se o období od začátku června po konec
srpna. Poté budou dočasné značky odinstalo-
vány a připraveny na další letní sezonu.   

vs 

Změna parkování v Kaunicově ulici

V pátek 26. dubna jsme si připomněli 74.
výročí osvobození Slavkova u Brna od fašis-
tických vojsk a konec 2. světové války, která
zasáhla do historie desítek národů a životů
a osudů milionů lidí. Tento pietní akt se konal
v zámeckém parku u památníku vojáků v Rudé
armády, kteří padli při osvobozování Slavkova
na konci II. světové války. 

Kromě desítek občanů a představitelů města
se vzpomínkové akce u památníku, pod nímž
jsou v hromadném hrobě pochovány ostatky
16 rudoarmějců, zúčastnil i generální konzul
Ruské federace Alexander Nikolajevič Buda-
jev, senátor Ivo Bárek, zástupci armády – ná-
čelník štábu Vojenské akademie Vyškov plk.
Jaroslav Medek, zástupce Krajského velitelství
v Brně Emil Kamenský a ředitel územního od-
boru Vyškov Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje Václav Kovář. Modlitbu
pronesl farář a děkan římskokatolické církve
ve Slavkově P. Milan Vavro. Při aktu zazněly
také hymny České republiky a Ruské federace
v podání žáků Základní umělecké školy Fran-
tiška France. Akci zakončila čestná salva.
Účastníci aktu měli možnost se také seznámit
s vojenskou technikou, kterou prezentoval 74.
lehký motorizovaný prapor v Bučovicích. Za
držení čestné stráže děkujeme slavkovským
skautům a hasičům.

Pietní akt u příležitosti 74. výročí osvobození Slavkova u Brna
Po pietním aktu u památníku v zámeckém

parku se většina přítomných účastníků přemís-
tila k novému památníku obětem světových
válek se jmény těch obyvatel našeho města,
kteří útrapy 2. světové války nepřežili a jejího
konce se nedočkali. I zde jsme položením kvě-
tin a symbolickou minutou ticha uctili jejich
věčnou památku. vs

Princezny, poníci, kolotoče, tvořivé dílny,
klaun, policejní technika, orientační běh nebo
medová svačina… Oslava dne dětí v zámec-
kém parku bude opět natřískaná zábavou pro
celou rodinu. Uskuteční se v pátek 31. května
od 14 do 17 hodin v zámeckém parku.

Děti se budou moci povozit na ponících
nebo kolotoči. Tradičně bude pro děti připra-
veno malování na obličej a tvořivé dílničky.
Obdivovat můžete také krásné princezny, které
se budou v tu dobu procházet v zámeckém
parku. Děti si také můžou vyzkoušet jaké to je
sedět v sedle policejní motorky nebo si osahat

policejní techniku. Pro starší děti bude připra-
ven orientační běh se sladkými odměnami pro
každého. Startovní čára tohoto nesoutěžního
běžeckého okruhu bude na nádvoří zámku.
Chybět nebudou ani stánky s občerstvením. 

Od partnera zámku, centra Eden na Vyso-
čině, budou připraveny pro děti zdarma díl-
ničky a pro rodiče ochutnávka piva a ukázka
jejich výrobků z lékárny. 

Na své si přijdou také milovníci aut. V parku
si můžete užít testovací jízdy Auto-Bayer
s novým modelem Škody Scala. Auto-Bayer
má pro děti připraven program také s klaunem,

Dětský den v parku: princezny, klaun i medová svačina
který bude tvarovat ballónky, malování na ob-
ličej, možnost jízdy na odrážedlech, velké člo-
věče nezlob se a nafukovací labyrint.

V severní části parku (na horní louce, směr
koupaliště) bude pořádat Lesní klub Pampeli-
ška společně se Slavkovským ochranářským
spolkem Medové odpoledne. Ochutnat můžete
výrobky z medu, poslechnout si přednášky
o ovocných stromech, budkách nejen pro
ptáky, o včelách, hmyzích hotelech s ukázkou
a samozřejmě pro děti budou připraveny díl-
ničky k tématu.

Vstup na akci je zdarma. ZS-A

Pietní akt v zámeckém parku • Foto: 4x B. Maleček
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Celkové skutečné příjmy dosáhly výše 199,3 mil. Kč a celkové sku-
tečné výdaje činily 219,5 mil. Kč. Výdaje byly tedy vyšší o 20,2 mil. Kč.

Toto záporné saldo bylo způsobeno tím, že město začalo čerpat krát-
kodobý revolvingový úvěr na předfinancování první a druhé etapy do-
tačních projektů „Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova
zámecké zdi – Slavkov u Brna“. Po uskutečnění dané etapy výstavby
vystavují dodavatelé faktury za stavební práce, které město musí uhradit,
a teprve potom žádá poskytovatele dotace o proplacení 95 % z fakturo-
vané částky. Po obdržení dotace, přibližně po šesti měsících od podání
žádosti o platbu, bude úvěr splacen.

Dobrou zprávou je, že město:
• Snížilo dlouhodobé úvěrové zatížení o 5,7 mil. Kč. 
• K 31. 12. 2018 byly posíleny finanční prostředky o 3 mil. Kč 
• Mimo to se stav finančních prostředků navyšoval již v průběhu pro-

since o 19 mil. Kč. Tyto ušetřené finance se postupně převádějí do le-
tošního rozpočtu

Výsledky hospodaření za rok 2018 (tis. Kč)

V roce 2018 přijalo město dotace ve výši 60,5 mil. Kč. Podíl inves-
tičních dotací k celkovým dotacím města je 34 %. Uvádím některé z při-
jatých dotací:
• Investiční dotace z Ministerstva místního rozvoje na cyklostezku: 19,9

mil. Kč
• Investiční dotace od JMK na akci Hasičská stanice – výměna vrat: 0,5

mil. Kč 
• Neinvestiční účelová dotace z ministerstva kultury na obnovu soch

v areálu zámecké zahrady: 1,6 mil. Kč 

Struktura příjmů v roce 2018

Skutečné výdaje v roce 2018 byly 219,5 mil. Kč. Nárůst celkových
výdajů proti schválenému rozpočtu je způsoben přijetím dotací, které
město obdrželo v průběhu r. 2018, a zahájením velkých investičních akcí.

Běžné (provozní) výdaje v roce 2018 dosáhly celkové výše 124,
7 mil. Kč.

Největší podíl z běžných výdajů města odčerpaly poskytnuté pří-
spěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši
47,8 mil. Kč 

• příspěvek školám: 9,2 mil. Kč. 
• příspěvek TSMS – 24,7 mil. Kč, z toho:

- na investice: 4,9 mil. Kč na pořízení víceúčelového čistícího stroje
- účelové neinvestiční příspěvky: 2,7 mil. Kč (např. oprava a čištění

kanalizačních vpustí, odborné ošetření stromů …)
- vlastní provoz: 17,2 mil. Kč

• příspěvek pro Zámek Slavkov – Austerlitz (včetně kulturních akcí
a kina): 15,3 mil. Kč.

Město provedlo v roce 2018 opravy majetku v celkové výši 4,9 mil. Kč
• Akce obnova náměstí: 1,8 mil. Kč
• Oprava chodníků: 1 mil. Kč
• Opravy na zámku: 0,6 mil. Kč
• Opravu budovy polikliniky: 0,5 mil. Kč
• Ostatní opravy: 1,1 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje byly v roce 2018 v celkové výši 94,8

mil. Kč, to je 43 % celkových výdajů města. 
• Finančně nejnáročnější byla zahájená realizace projektů Oprava zá-

mecké zdi a Zpřístupnění valů zámku: 32,5 mil. Kč 
• Akce Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice: 23,6 mil. Kč.  
• Město vykoupilo pro svůj rozvoj potřebné pozemky: 6,5 mil. Kč 
Město dále provedlo následující rekonstrukce:

- komunikace ul. Nádražní: 5 mil. Kč
- dalších komunikací: 1,6 mil. Kč
- poliklinika: 2,5 mil. Kč
- podlaha tělocvičny ZŠ Komenského: 1,7 mil. Kč
- parkovací plocha Kaunicova: 0,9 mil. Kč

• Z projektu Elektronické a moderní služby byla pořízena elektro-
nická úřední deska a výpočetní technika: 2,5 mil. Kč 

• Vybudován Památník obětem I. a II. světové války: 1,5 mil. Kč
• Dětské a workoutové hřiště: 0,7 mil. Kč (s přispěním Nadace ČEZ

– Oranžová hřiště 0,4 mil. Kč)
• Realizoval se projekt Hasičské stanice – výměna vrat SDH Slavkov

u Brna: 0,6 mil. Kč (z poskytnuté účelové investiční dotace JMK ve výši
0,5 mil. Kč)

Rozdělení výdajů na běžné a kapitálové (investiční) v roce 2018

Absolutní výše kapitálových výdajů města v letech 2013 a 2018 za-
znamenává rostoucí tendenci. Kapitálové výdaje jsou financovány
především z přijatých dotací. Bez nich by výše investic v jednotlivých
letech dosahovala úrovně cca 20 mil. Kč ročně.

Vývoj kapitálových a běžných výdajů v letech 2013–2018 (tis. Kč)

Základní informace ze závěrečného účtu města za rok 2018

Návrh závěrečného účtu města Slavkova u Brna v plném rozsahu
je pro všechny zájemce zveřejněn na elektronické úřední desce. Za-
stupitelům bude předložen ke schválení 10. června 2019.

Marie Jedličková, místostarostka města
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ZUŠ F. France zve
Zveme Vás na závěrečné vystoupení taneč-

ního oboru ZUŠ F. France, které se uskuteční
v pátek 7. června v 16.30 h. v SC Bonaparte.

A je tu opět květen. Mnozí z nás si v nejroz-
kvetlejším z dvanácti měsíců v roce jistě vzpo-
menou na slova Karla Hynka Máchy, že máj je
lásky čas.

Láska má mnoho podob. Jistě mi dáte za
pravdu, že ryzí, stálá a nezištná je láska mateř-
ská. A proto druhá neděle v květnu patří zaslou-
ženě maminkám.

Největším dárkem jsou jistě jejich děti. Co
obrázků a vystřihovánek ve školce během roku
pro maminky vyrobí! A což teprve když se blíží
jejich svátek. Co jen pro maminky připravíme?

Je mnoho způsobů, kterak ocenit maminčinu
lásku. S dětmi si povídáme o tom, že dárek ne-
musí být drahá věc, ale měl by být především
od srdce. Letos jsme ve třídě Včeliček pro ma-
minky nacvičili pohádku „O Sněhurce“. Byla
trochu jiná než ji znáte a celá veršovaná.

Konečně nastal den D. Děti se již od rána ne-
mohly dočkat svých nejbližších. Připravovaly
třídu, kulisy, zkoušely kostýmy. A už je to tu,
nadešla vytoužená hodina. Třída se postupně
zaplnila do posledního místečka rodiči, praro-
diči a sourozenci dětí. Naši malí herci se s ver-
vou pustili do pohádky. Kašpárek uvedl

Máj, lásky čas…
všechny do děje, královna měla své kouzelné
zrcadlo, Sněhurka byla děvče jako květ, mysli-
vec měl dobré srdce a zvířátka pomohla najít
Sněhurce nový domov, kde ji mezi sebe přijali
roztomilí trpaslíci.

Jako v každé pohádce dobro zvítězilo nad
zlem. Nakonec děti maminkám zarecitovaly
básničku a zazpívaly valčíček, ve kterém ma-
minku připodobnily princezně z pohádky. Když
potom mamince předaly vlastnoručně vyrobené
přáníčko, bylo ovzduší plné lásky a dojetí.

Láska v rodině je tím největším dárkem,
který mohou rodiče svým dětem dát. Společně
strávené chvíle, pohodu a lásku – tak jednou
budou i ony samy předávat dále svým dětem.

Za třídu Včeliček p. učitelky
E. Knotková a Z. Winterová

Krásný saxofonový koncert, který odehrálo
v sále ZUŠ Františka France „sedm statečných“,
přispěl k tomu, že pro nás návštěvníky koncertu
byl 1. květen opravdu svátečním dnem. 

Skladba z filmu Sedm statečných byla jen
jedním střípkem v mozaice hudebních čísel,
která si pan učitel Martin Uma se svými šesti
žáky (Terezou Bobovou, Hanou Mlčochovou,
Markétou Moudrou, Františkem Červinkou,
Marianem Karkoškou a Massimilianem Vero-
nese) na středeční odpoledne připravil. Za-
znělo dvacet hudebních vystoupení a ani jedno
nemělo chybu! Byl to úžasný zážitek, pohla-

zení pro uši i duši. Radost ze společného mu-
zicírování se nedala přehlédnout, tedy pře-
slechnout a vděčné obecenstvo ji po zásluze
odměňovalo potleskem.

Díky, pane učiteli Umo, že se o svůj um
a lásku k hudbě dělíte s našimi dětmi! 

M. Červinková

Saxofonový koncert

Úspěch v celostátním
kole ZUŠ

V sobotu 27. dubna proběhlo v Liberci
ústřední kolo ZUŠ ČR komorní hry na dechové
nástroje, kde slavkovskou ZUŠ reprezentovalo
dívčí trio ZuMaNa (Zuzanka Svobodová –
příčná flétna, Maruška Moudrá – příčná flétna,
Natálka Tomášková – klavír). 

Díky zázemí rodičů a doprovodu p. uč. Šuja-
nové a p. ředitelky Jelínkové si děvčata pobyt
v Liberci užívala s temperamentem sobě vlastním
a nenechala působit na sebe trému nebo nervo-
zitu. I když ve své kategorii věkově nejmladší do-
kázala ZuMaNa mezi silnou konkurencí porotu
zaujmout natolik, že byla oceněna 3. místem. 

Za výkonem děvčat je podepsaná především
dlouhodobá a intenzivní práce p. uč. Vítězslavy
Šujanové a Tamary Bláhové, kterým tímto dě-
kujeme a vážíme si jejich práce. M. Moudrý

Pohádka O Sněhurce • Foto: 2x archiv školy

ZuMaNa • Foto: archiv školy

Saxofonový koncert • Foto: archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

srpna se Letní scéna přesune na nádvoří zámku
do Slavkova u Brna, kde bude dvakrát uvedena
oblíbená hra DNA (6. a 7. srpna. ve 20 hodin),
v níž se Bolek Polívka střetává se svou dcerou
Annou, a také inscenace Šest tanečních hodin
v šesti týdnech (8. srpna ve 20 hodin), připo-
mínající, že naděje v lepší zítřky nikdy ne-
umírá.

Předprodej vstupenek v pokladně Divadla
Bolka Polívky nebo online na https://letnis-
cena.divadlobolkapolivky.cz/program/. Před-
prodej v Infocentru pod zámkem bude upřes-
něn.

Ceny vstupenek na hru DNA: od 250 Kč do
590 Kč. Na hru Šest tanečních hodin v šesti
týdnech: od 230 Kč do 480 Kč. ZS-A

Letní scéna Divadla Bolka Polívky
na nádvoří zámku 

Začátkem srpna ožije zámecké nádvoří di-
vadlem. Hostovat zde bude Divadlo Bolka Po-
lívky.

Divadlo Bolka Polívky připravuje již poč-
tvrté svou Letní scénu. Poprvé se však předsta-
vení pod širým nebem budou postupně odehrá-
vat hned na třech atraktivních lokalitách. Od
10. do 13. července budou mít diváci možnost
zhlédnout inscenace z produkce Divadla Bolka
Polívky v amfiteátru v Mikulově, od 22. čer-
vence do 3. srpna na Biskupském dvoře Mo-
ravského zemského muzea v Brně a od 6. do 8.

Jak zní zvuk tisícovky historických klak-
sonů, když se rozezní všechny naráz? Nejen
takový zážitek mohou zažít návštěvníci a vy-
stavovatelé největšího srazu auto – moto vete-
ránů ve střední Evropě Veteranfest Slavkov.
Letos se legendární, již 18. setkání, uskuteční
poslední červnovou sobotu, 29. června v parku
Zámku Slavkov – Austerlitz.

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou pře-
hlídku historických vozů, motorek, traktorů,
bicyklů… ale také na dobovou atmosféru. Zá-
mecký park zkrášlí prvorepublikové dámy,
mezi auty se tančí swing, odpoledne pak završí
koncertem Big bandu Konzervatoře Brno. Na
Veteranfest můžete stylově i přijet. Z vlako-
vého nádraží budou vypravovány historické
autobusy, které návštěvníky dovezou až před
brány zámku. 

Akce láká nejen vystavovatele z celé České
republiky, Slovenska, Rakouska ale i Nizozemí
a Skotska. Naleštění krasavci v historických
kulisách přitahují každoročně přes deset tisíc
návštěvníků. Součástí festivalu je také burza
náhradních dílů a starožitností.   

„V letošním roce se ještě více zaměříme na
poukázání příběhu a jedinečnosti vystavova-
ných aut a také jejich majitelů. Součástí pro-
gramu je jak odborná soutěž, tak i cena ele-
gance, díky níž můžeme ocenit nejen technické
a historické přednosti aut, ale i osobitý styl po-
sádky. Letos o vítězi navíc rozhodne jedna
z nejpovolanějších – módní návrhářka Kate-
řina Jará,“ uvedla ředitelka Zámku Slavkov –
Austerlitz Eva Oubělická. 

Desetičlenná odborná porota bude letos hod-

notit auta a motorky hned v šesti kategoriích
rozdělených zejména podle roku výroby. Letos
se komise poprvé zaměří také na sportovní mo-
torky. Nejmladší vystavované vozidlo nebo
jiný dopravní prostředek přitom může být
z roku 1989. Do Slavkova se ale sjíždí i uni-
kátní vozy pamatující dobu První republiky. 

„V loňském roce jsme například ocenili le-
gendární Z5 Express, nejvýkonnější vůz z br-
něnské Zbrojovky. Auto ze třicátých let fasci-
novalo zejména svojí rychlostí dosahující až
130 kilometrů za hodinu. Ocenili jsme také tri-
mobil Šibrava z roku 1921, který se dochoval
v jediném kuse,“ uvedl předseda odborné ko-
mise Pavel Opletal.

Pořadatelé letos také znovu umožní vysta-
vovatelům a prodejcům burzy najíždět auty do

Tisícovka automobilových veteránů společně
zatroubí ve slavkovském zámeckém parku

parku již v pátečních večerních hodinách.
Brány se pak návštěvníkům otevřou v sobotu
od 7 hodin. Největší nápor pak očekávají mezi
9. a 11. hodinou. „Přestože na místě bude do-
statek pokladen, doporučujeme zakoupení
vstupenky v elektronickém předprodeji. Pří-
chod do parku tak bude mnohem pohodlnější
a rychlejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubě-
lická. Veronika Slámová

VETERANFEST
29. června 2019 od 9 hodin, Slavkov u Brna
Vstupné návštěvníci: 140 Kč / 100 Kč zlevněné
Přeprodej:  http://vstupenky.zamek-slavkov.cz
(vystavovatelé mají vstup zdarma)
www.veteranfest.cz

Topfest.cz přivítá Škwor,
Mandrage i Gladiator

Čtvrtý ročník pohodového festivalu
Topfest.cz se uskuteční 8. června na tradičním
místě – v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna.
V úchvatném prostředí program startuje
v pravé poledne vystoupení Kašpárka v ro-
hlíku. Vrcholem letošního Topfestu bude půl-
noční vystoupení pražské hardrockové čtveřice
Škwor, která má za sebou vyprodanou O2

arenu, Lucernu i další významné mety.
Ze slovenské Nitry přijede Gladiator, kapela

bratrů Hladkých, která se v devadesátých letech
posunula z metalu přes grunge až do mainstre-
amového popu, čehož výsledkem byly hity jako
Medulienka nebo Nemožem dychať. vs

Program
12.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU
13.30 LENNY
15.00 REFLEXY
16.30 GLADIATOR
18.00 WALDA GANG
19.30 JELEN
21.00 MARPO & TROUBLEGANG
22.30 MANDRAGE
24.00 ŠKWOR
Předprodej vstupenek je v síti Ticketportal.cz nebo
v infocentru Slavkova u Brna. Ceny: 490 Kč do 7. 6.
2019; 580 Kč na místě v den akce. Děti do 140 cm
zdarma. ZTP/P = zdarma – platí jen doprovod.

Veteranfest • Foto: Filmondo

Anna Polívková • Foto: archiv

M. Kraus a Ch. Poullain • Foto: archiv
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Přestože počasí neumožnilo odehrát pláno-
vaný koncert projektu Zemětřesení v zámec-
kém parku, fanoušky to neodradilo a na své ob-
líbené hudebníky dorazili druhou květnovou
sobotu do SC Bonaparte. Hvězdy rockové
scény – zpěvák Aleš Brichta, kytarista Miloš
Dodo Doležal, basák Vlasta Henych a bubeník

Štěpán Smetáček využili klubovou atmosféru
a poslední celovečerní koncert si užili naplno.
A spolu s nimi i stovky nadšených fanoušků. 

Na největší hity Jiřího Schelingera si usku-
pení pozvalo na pódium i další přední protago-
nisty česko-slovenské metalové scény – Jaro-
slava Alberta Kronka (zakladatel Kernu) a Paľa

Poslední koncert rockových hvězd měl grády
Drapáka (Metalinda), Romana Izaiáše (Doga)
a Tomáše Hradila (Treror). V závěru koncertu,
při písni Jahody mražený, usedl za Smetáč-
kovy bubny další speciální host – muž, kte-
rému Zemětřesení zformovalo mládí a motivo-
valo k tvrdému rytmickému tréninku. Starosta
Michal Boudný. vs

V neděli v 19. května v 18 hodin ve vypro-
daném sále Společenského centra Bonaparte
začal večer plný cestovatelských zážitků, zá-
bavy a smíchu. O příjemný večer se postarali
herci Pavel Liška a Jan Révai, kteří si říkají
Vandráci / Vagamundos. O tom, že jsou to
nejen skvělí herci a baviči, ale i dobrodruzi,
nás přesvědčili téměř dvouhodinovým promí-
táním nádherných snímků z jejich putování po
Střední Americe doplněné jejich bezprostřed-
ním komentářem.

Na konci besedy byl čas na četné dotazy di-

Vandráci / Vagamundos ve Slavkově

váků, při kterých jsme se dozvěděli, že se
chystá další velká cestovatelská pouť Van-
dráků – tentokrát do Číny.

Po skončení besedy došlo i na autogrami-
ádu, kde Honza s Pavlem ochotně podepiso-
vali svoji vydanou knihu z této cesty a našli si
i čas na společné fotky s diváky.

Tímto bych chtěl klukům popřát do dalšího
cestování spoustu dalších dobrodružství a zá-
žitků za řídítky jejich motorek a poděkovat di-
vákům za skvělou atmosféru, která tuto besedu
provázela po celou její dobu. Jan Švanda

Zemětřesení v sále SC Bonaparte • Foto: 4x archiv 

Beseda s P. Liškou a J. Révaiem v sále SC Bonaparte • Foto: 3x archiv 
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Poklady nejen z depozitářů (3. část) – porcelán
Tak, jako téměř v každém oboru lidské čin-

nosti, ani výsledky bádání po dokonalém por-
celánu nezůstaly dlouho utajeny. Přesto, že
i v Míšni byla tajemství porcelánu pečlivě
chráněna – jeho výroba byla umístěna do pří-
sně střežené pevnosti a každý ze zaměstnanců
znal pouze část výrobního procesu, ani míšeň-
ská porcelánka si své výrobní postupy, či kon-
strukce vypalovacích pecí, neuchránila. Již
v roce 1718 tak vzniká druhá evropská porce-
lánka, a to ve Vídni. Přesto, že výroba v této
vídeňské manufaktuře trvala „pouze“ do roku
1864, kvalita vídeňského porcelánu se dostala
až na úroveň Míšně. Ačkoli měl habsburský cí-
sařský dvůr velký zájem na výrobě porcelánu
ve Vídni, při udělování privilegia k této výrobě,
byla předem vyloučena jakákoli výpomoc cí-
saře nebo státu. 

Počáteční výroba vídeňské porcelánky se
potýkala se značnými problémy. Poté, co se
podařilo z Míšně získat významného pracov-
níka Samuela Stölzera, došlo k podstatnému
zlepšení. Nebylo to však zadarmo – zatímco
v Míšni Stölzer pobíral plat 150 zlatých ročně,
vídeňská porcelánka mu nabídla 1000 zlatých
ročního platu a k tomu byt a kočár k dopravě.
Není však bez zajímavosti, že císařský dvůr
Karla VI., následně i Marie Terezie, upředno-
stňoval trvanlivější stříbrné a cínové nádobí či
podstatně levnější fajáns. Porcelán v této době
dostával spíše jako dary. Vzhledem k nízkému
domácímu odbytu se však porcelánka zadlu-
žovala a v roce 1744 ji nakonec císařský dvůr
odkoupil. Od tohoto roku rovněž začíná vlastní
značení porcelánu, a to zjednodušeným stát-
ním znakem – štítem se dvěma vodorovnými
břevny, která byla nejprve prováděna vtlače-
nín, od r. 1749 pak byla malována modře, pod-
glazurně.

Výzdoba vídeňského porcelánu byla zprvu
ovlivněna čínskými dekory, postupně však pře-
šla k vlastním, zejména rostlinným dekorům.

Ve 2. polovině 18. století se již pro bohatou kli-
entelu začaly vyrábět celé servisy s výzdobou
specializovanou pro přesně určené použití –
např. ke svatebním účelům, běžnějším hosti-
nám či k pohoštění po úspěšném lovu. Tyto se-
rvisy pak byly doplňovány tematickými porce-
lánovými figurkami, které zdobily prostřený
stůl. Tvůrčího vrcholu porcelánka dosáhla v le-
tech 1784–1805. V tomto období vídeňská
porcelánka v mnohém předčila porcelánky
v Míšni či ve francouzském Sèvres. 

Porcelán se stal nezbytným rovněž při stále
oblíbenějším pití čaje a čokolády. Používané
šálky však bývaly tak úzké, že k zajištění sta-
bility bývaly vkládány do jakýchsi košíčků,
které byly nedílnou součástí podšálků.  

Ke konci 18. století se z porcelánu vyrábělo
množství předmětů, které byly hromadně
označovány jako „galanterie“ – šlo o misky,
dózičky na pudr a krémy, jehelníčky, dětské
hračky, tabatěrky, dýmky či úchytky všeho
druhu. 

Ve 20. letech 19. století však na Vídeň do-

padla tvrdá konkurence českých porcelánek,
které měly zdroje kvalitního kaolínu, uhlí
a dřeva na pálení, a tím byla jejich produkce
podstatně levnější než vídeňská. Navíc na ví-
deňské zboží bylo v některých státech vyhlá-
šeno rovněž vysoké clo. Všechny tyto okol-
nosti pak způsobovaly postupný úpadek
vídeňské porcelánky. Rovněž komerce, kvan-
tita a hon za ziskem vítězily nad kvalitou
a uměleckým ztvárněním. V roce 1864 byla ví-
deňská porcelánka zrušena a zbylý porcelán
a další vhodné předměty byly určeny pro nově
vznikající vídeňské uměleckoprůmyslové mu-
zeum. 

Některé výrobky vídeňské porcelánky si bu-
dete moci prohlédnout na výstavě „Porcelán
ze sbírek ZS-A“, kterou bude možné zhléd-
nout od 12. září do 24. listopadu 2019. 

(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

·álek a pod‰álek s tzv. slamûnkov˘m motivem,
zn. VídeÀ, 60. léta 18. stol. Z pozÛstalosti Václava a Jo-
sefíny Kounicov˘ch, Zámek Slavkov – Austerlitz

V letošním roce se studenti Vyšší odborné
školy restaurátorské z Brna zabývají poměrně
složitou restaurátorskou činností. Do květno-
vého restaurování byly vybrány stůl a rohová
skříňka z rozsáhlého souboru zhotoveného tech-
nikou boulle – z pozůstalosti po Václavu a Jose-

fíně Kounicových. Jde o reprezentativní nábytek
z 2. poloviny 19. století, který je intarzován zla-
cenou mosazí a želvovinou – vše vsazeno do
černě lakovaného dřeva. Celý nábytkový soubor
byl a po opravě bude znovu  k vidění v hlavní
prohlídkové trase zámku Slavkov.

Slavkovské restaurování: nábytek s želvovinou dostane nový lesk
Slavkovské restaurování probíhá v OK Ga-

lerii v prvním patře zámku a je přístupné široké
veřejnosti zdarma v termínu od 14. 5. do 7. 6.
2019, dle otevírací doby zámku. Pro umožnění
vstupu se informujte na pokladně zámku.

ZS-A

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem můžete

v květnu zakoupit vstupenky na: 
• Topfest 2019, zámecký park, 8. 6. od

12.00, 450 Kč* 
• koncert Concentus Moraviae – Cuarteto

Q-Arte, Historický sál, 11. 6. v 19.30, 200 Kč
do 31. 5., 250 Kč od 1. 6. a 150 Kč zlevněné
vstupné (u toho se cena nemění)*

• koncert Concentus Moraviae – Modigli-
ani Quartet, Historický sál, 19. 6. v 19.30,
250 Kč do 31. 5., 300 Kč od 1. 6. a 200 Kč
zlevněné vstupné (cena se též nemění)*

• Veteranfest, zámecký park, 29. 6. od 7.00,
140 Kč dospělý, 100 Kč děti nad 10 let, stu-
denti, senioři, ZTP 

• koncert Marcus a Martinus, zámecký
park, 13. 7. od 13.00, 990 Kč* 

• Nabucco open air operu, nádvoří zámku,
12. 8. od 20.00, 690 Kč a 990 Kč*
* vstupenky lze platit pouze v hotovosti vs

Nábytek Boulle • Foto: 2x archiv ZS-A
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Program kina v SC Bonaparte – červen
Sobota 8. června, 19.30 hodin
LOVEní
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich
řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama
střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je
single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou ka-
tastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním
bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce. Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Jaroslav Plesl,
Evelyn Kramerová, Martin Písařík, Ondřej Malý, Veronika Žilková, Jana Švandová, Romana Goščíková
106 min., vstupné 80 Kč, komedie, romantický, Česko, 2019

Neděle 9. června, 16.30 hodin
LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem.
Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin
docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se
stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých ne-
zničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní
klíč k městu. Ale kam šlápne, tam rostou průšvihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeže, vyvolá obrovskou policejní
honičku a nakonec jsou všichni rádi, že město, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten hlavní úkol krále severu čeká Norma až
zpátky doma. Chamtivá korporace začala těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného
ledu, na kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd
do útoku. Zvířata severu dávají dohromady báječné hokejové družstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaženými šampiony.
Hrají: Andrew Toth, Maya Kay, Alan Marriott, Maureen Jones, Lee Tockar, Jonathan Holmes, Marco Soriano
90 min., vstupné 70 Kč, animovaný, USA, 2018

Sobota 15. června, 19.30 hodin
KURSK
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů
dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během ná-
mořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které
plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro
jejich rodiny. Záchranou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…
Hrají: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek, Magnus Millang, Max von Sydow, Artemiy Spiridonov,
August Diehl, Bjarne Henriksen, Joel Basman, Pit Bukowski, Matthias Schweighöfer, Tom Hudson, Pernilla August, Martin Brambach,
Guillaume Kerbush, Kristof Coenen, Helene Reingaard Neumann, Peter Plaugborg, Koen De Sutter, Gustaf Hammarsten, Aske Bang,
Lars Brygmann, Martin Greis-Rosenthal, Steven Waddington, John Hollingworth, Katrine Greis-Rosenthal, Josse De Pauw, Fedja
Stukan, Jehon Gorani, Morten Rose, Miglen Mirtchev, Zlatko Buric, Geoffrey Streatfeild, Eva van der Gucht, Geoffrey Newland,
Martin Swabey, Andy Van Kerschaver, Guido De Craene, Tijmen Govaerts, Marjan De Schutter, Magnus Sundberg, Michael Nyqvist
117 min., vstupné 80 Kč, drama, historický, Belgie, 2018

Pátek 21. června, 19.30 hodin
NARUŠITEL
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání přináší do kin film Narušitel. Život ar-
mádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části
ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě
dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina
nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky,
když nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.
Hrají: Pavel Neškudla, Jiří Dvořák, Petr Kostka, Stanislav Zindulka, Veronika Arichteva, Matěj Anděl, Jan Sklenář, Filip Richtermoc,
Ludmila Zábršová-Molínová, Jaroslav Lorenc
90 min., vstupné 80 Kč, drama, Česko, 2019

Neděle 30. června, 16.30 hodin
BUMBLEBEE
Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld) slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a naděje,
že od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, když rozbalí mimořádně trapné dárky. Až majitel bazaru a vrakoviště,
u kterého brigádničí, se nad ní smiluje a daruje jí žlutý Volkswagen Brouk, jenž ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar. Jen ten
největší optimista by totiž vsadil na to, že tahle kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ho dokáže rozchodit aspoň na-
tolik, že s ním doskáče domů do garáže, kde se ho pokusí opravit. Když se ale poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají na ni dvě
veliké modré oči a Charlie okamžitě dojde, že tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně
rychle, navzdory tomu, že ten s ní kvůli poškození nemůže komunikovat jinak než prostřednictvím útržků písniček z autorádia.
Vzhledem k tomu, že Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně
nebezpečný vládní agent Burns (John Cena), nebudou mít Charlie a Bumblebee na bližší seznamování čas a prostor. Na útěku před
nepřáteli však zjistí, že navzdory všem předpokladům můžou být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní. Hrají: Hailee Stein-
feld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Pamela Adlon, Jason Drucker, Dylan O'Brien, Justin Theroux, Angela Bassett, Stephen
Schneider, Megyn Price, Peter Cullen, Grey Griffin, Kenneth Choi, Len Cariou, Steve Blum, Gracie Dzienny, Rachel Crow, Teresa Na-
varro, Abby Quinn, Vanessa Ross, Christian Hutcherson
113 min., vstupné 70 Kč, dobrodružný, USA, 2018

Filmový festival bude trvat jedenáct dní
Ve Slavkově se budou v létě promítat filmy ve Společenském centru Bonaparte ještě v měsíci

červnu. Po červencové přestávce se pak můžete těšit na oblíbený letní filmový festival v zá-
meckém parku, tentokrát v prodloužené verzi. Promítat se bude hned jedenáct dní po sobě.
První film si pod širým nebem můžete užít od úterý 13. srpna, poslední pak budeme promítat
v sobotu do 24. srpna. Začátek vždy od 21 hodin. Program filmů připravujeme. Nezapomeneme
ani na dětské diváky. ZS-A
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Již potřetí se ve Slavkově uskuteční koncert
Národního festivalu neprofesionálních komor-
ních orchestrů.

Letos se uskuteční v neděli 2. června

v 17 hodin v Rubensově sále zámku. Vystoupí
zde hned tři kvalitní komorní uskupení – Praž-
ské barokní harmoniky, Třinecký komorní
orchestr a Komorní orchestr Arthura Nikische.

Komorní orchestry sehrají slavné melodie hudebních velikánů
Sehrají klasické skladby hudebních velikánů
jako například Antonio Vivaldi, Jan Václav Sta-
mic a Arcangelo Corelli. Vstupné dobrovolné.

ZS-A



15SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU5/2019

Výstava Nerostů a zkamenělin byla otevřena
v severní části bývalých koníren zámku 10.
května a potrvá do konce srpna.

Výstava je výsledkem celoživotní sběratelské
aktivity se zaměřením na minerály, meteority

a zkameněliny a autorem výstavy je pan
RNDr. Roman Radači. Návštěvníci mohou
shlédnout především překrásné acháty z našich
i zahraničních nalezišť, na tajemné posly ves-
mírných dálek – železné meteority, a na neoby-
čejně zachovalé obyvatele pradávných moří
a oceánů – amonity a trilobity. Uvidíte také
zuby fosilního žraloka nebo unikátní exponát –
zkamenělinu trilobita, z druhu, který patří mezi
čtvrtého největšího na světě. Vystavené expo-
náty mají velkou muzeální a vědeckou hodnotu.

Snahou vystavovatelů je přiblížit návštěvní-
kům rozvoj života na naší planetě v jednom
z nejvýznamnějších geologických obdobích –
v prvohorách. Při prohlížení exponátů se tak
návštěvníci mohou přenést v čase o stovky mi-
liónů let zpět do doby, kdy na naší Zemi vzni-
kal život. Pro návštěvníky, zejména studenty

Na zámku můžete obdivovat acháty a trilobity do konce srpna
jsou připraveny pracovní listy, kde si ověří
svoje znalosti nabité z výstavy.

Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, stu-
denti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 2-3
děti). Otevřeno denně od 9 do 17 hodin (po-
slední prohlídka v 16 h.). ZS-A

Autoři výstavy R. Přibilík (druhý zleva) a R. Radači (vpravo) s kolegy • Foto: B. Maleček Kolekce achátů • Foto: archiv ZS-A

V pátek 17. května se na nádvoří zámku
uskutečnil tanečně-hudební folklorní pořad Vo-
jenského uměleckého sboru Ondráš s názvem
Ondrášovské putování. Diváci, kteří na před-
stavení dorazili si užili pohled na živelný dívčí
tanec karička, pokochali se krásou tekovských
krojů i tanců a na závěr byli ohromeni až téměř
akrobatickými tanečními kreacemi.

Účinkující publikum prostřednictvím tance
a hudby zavedli mezi zbojnickou družinu, na
lašské kopce, kde se rozezněly libé tóny kon-
covek, fujary a ženských hlasů. Do hor s go-
ralskou muzikou, ve které se skvěle prolínalo
autentické hraní na typické korýtkové nástroje
v kontrastu s uměleckou aranží orchestru
 lidových nástrojů. Tanečním a hudebním

Ondrášovské putování – ze západu Čech až na Slovensko
 putováním od kraje jihočeských rybníků, přes
moravské vrchoviny, se vystupující s obe -
censtvem dostali až na temperamentní Slo-
vensko.

Vystoupení se divákům líbilo a jsme rádi, že
se k nám už potřetí vrátil náš nejlepší folklorní
soubor Ondráš a zámek zahájil šňůru venkov-
ních akcí. ZS-A

Ondrášovské putování • Foto: 4x P. Navrátil

Kolekce amonitů a trilobitů • Foto: archiv ZS-A Železné meteority • Foto: B. Maleček

Fotografie z vystoupení najdete na www.veslavkove.cz
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kách a další aktivity. I náš klub si dá pauzu, ale
připravili jsme pro Vás letní koupání se zdra-
votním cvičení, o kterém se dozvíte v info
skříňkách města. Krásný máj Vám všem přeje

Klub seniorů

Klub seniorů – akce na červen
Vážení členové, příznivci

a zájemci o naše aktivity, při-
jměte srdečné pozvání na akti-
vity pořádané v měsíci červnu.
Připravili jsme pro Vás pestrý

program, který můžete využít i se svými dětmi.
Ve spolupráci se sdružením TS Bota Slavkov
u Brna a panem Františkem Navrátilem jsou
připraveny pravidelné středeční vycházky do
přírody. Trasa je sestavena tak, aby ji zvládl
každý. Na výšlap je doporučeno si vzít pláš-
těnku, pevnou obuv, svačinu, pití a případně
léky, kdo užívá a hlavně dobrou náladu. Další
akcí, kterou pořádáme je prevence nachlazení
v letních měsících. Tělo je v létě přehřáté
a velmi náchylné na nachlazení, převážně v ob-
lasti imunitního systému. Jak se chránit nám
poví paní MUDr. Charlotte Mechlová. Zahaju-
jeme také sekci výletů, kterou jsme slibovali
na vzniku našeho spolku. Vypravíme se do
obce Bošovice, kde navštívíme papouščí zoo,
které je unikátní v celé Evropě. Po prohlídce
se můžeme občerstvit v kavárně Café Kakadu
a pojedeme domů. Jelikož se blíží prázdniny –
hlídání vnoučátek, dovolené, práce na zahrád-

P R O G R A M  V  Č E R V N U
Pěší turistika
5. června (středa) – Velešovice
Odjezd v 9.13 hod. z autobus. nádraží ve Slavkově.
Trasa: Velešovice u hřiště–Obora–golfové hřiště–zámek
Slavkov.
Délka trasy: 6 km.
Předpokládaný návrat ve 12 hod.
12. června (středa) – Zdravá Voda
Odjezd v 9.07 hod. z autobus. nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka–po modré značce na rozcestí–Zdravá
Voda–Silničná motorest.
Délka trasy: 8 km.
Odjezd ze Silničné do Slavkova autobusem v 12.36
nebo 13.36 hod.
19. června (středa) – Malhotky
Odjezd v 8.51 z vlakového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Nesovice–Malhotky–Roviny–Hašky–Černecká
lípa–hájovna–po žluté značce do Nevojic.

Délka trasy: 10 km.
Odjezd z Nevojic vlakem do Slavkova v 13.38 nebo
14.25 hod.

26. června (středa) – Červený kříž
Odjezd v 9.07 hod. z autobus. nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka–U andělíčka–U zlatého jelena–U široké
cesty–Červený kříž.
Délka trasy: 9 km.
Odjezd autobusem z Červeného kříže do Bučovic
v 12.43 nebo 14.43 hod. Odjezd vlakem z Bučovic do
Slavkova v 13.00 nebo 15.00.

Povídání
Jak se chránit před nachlazením v létě – MUDr. Char-
lotta Mechlová
Restaurace Bonaparte, čtvrtek 6. června v 15 hodin
Zdarma

Výletování
Papouščí zoo Bošovice, pondělí 24. června
Odjezd v 9.15 hodin z parkoviště ul. B. Němcové, před-
pokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu 140 Kč, v ceně zájezdu je zahrnuto
vstupné, doprava a malé občerstvení.
Přihlášky a peníze na zájezd se budou vybírat 6. června
před besedou v restauraci. Vendula Andrlová 

20. ročník galakoncertu Z operety do operety se vydařil
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V sobotu 11. května se tým Glitter Stars
zúčastnil MČR ve sportovním cheerleadingu
spojeného s MČR malých divizí – Perfor-
mance Doubles 2019. Tato soutěž je považo-
vána za vrchol celé sezony a všechny týmy se
celý rok na ní pečlivě připravují. Letos se to-
hoto klání zúčastnilo 1300 soutěžících z 25
klubů. Velice nás potěšilo, že na reklamním
plakátu celého šampionátu je naše členka Sa-
bina Macharová. 

Na slavnostním zahajovacím ceremoniálu
představilo vždy pět sportovců svůj klub (náš
tým reprezentovala Lea Matyášová, Kateřina
Votoupalová, Kristýna Slaninová, Sabina Ma-
charová a Pavel Sedlmajer) a byla představena
porota, která se skládala ze 14 certifikovaných
porotců, z toho pouze jedna porotkyně z ČR
Simona Míková a ostatní ze zahraničí – z Ra-
kouska, Velké Británie, Maďarska, USA, Slo-
vinska a Dánska. Soutěžící i porota složili slib
a celé Mistrovství bylo zahájeno českou státní
hymnou.

Slavkovský tým soutěžil ve čtyřech týmo-
vých kategoriích a ve všech získal obrovský
pohár, medaile a za vítězství banner Czech Na-
tional Champions.

Naše týmy získaly toto umístění:
Team Cheer – Peewee L2 – Angels – 3. místo
Tem Performance Freestyle Peewee – 2. místo
Team Cheer – Junior Coed L4 – Silver Dream –

3. místo
Team Cheer – Senior Coed L5 – Brilliant –

1. místo
Druhou částí soutěže bylo MČR malých di-

vizí - Performance Doubles 2019, kde děv-
čata týmu získala 7 medailí (3 zlaté, 1 stříbrná
a 3 bronzové):

1. místa:
Aneta a Sabina Macharovy – Performance

Doubles FreeStyle Senior
Sabina Burianová a Kristýna Slaninová –

Performance Doubles FreeStyle Junior
Nikol Vanderková a Alžběta Vartová – Per-

formance Doubles – Jazz Junior

Medaile ze všech týmových sestav na MČR
2. místo:
Aneta a Sabina Macharovy – Performance

Doubles – Jazz Senior
3. místo:
Beata Henrichová a Marie Petříková – Per-

formance Doubles – Jazz Junior
Monika Šilerová a Katka Rotroeklová – Per-

formance Doubles – Jazz Senior
Kristýna Hráčková a Sára Müllerová – Per-

formance Doubles FreeStyle Senior.
Těmito skvělými výkony děvčata vybojovala

nominace na ME, které se bude konat 28. až 30.
června 2019 v ruském Petrohradu. Všem soutě-
žícím patří obrovská gratulace a poděkování za
úžasnou reprezentaci. A co je čeká v nejbližších
dnech? 23. května odjíždí část týmu do Itálie na
Gardaland Open – Cheer Legue European.
1. června MČR v Group Stuntech a Individu-
álech. Z tohoto důvodu se nemohou naši nej-
úspěšnější sportovci zúčastnit Dnů Slavkova.
Jako omluvenku připravují aspoň videozáznam
z právě proběhlého šampionátu. RM

Ve finále pěvecké soutěže
„Zazpívej, slavíčku“ se naše
zpěvačky neztratily

„S hudbou je život snazší, a proto lidé po-
třebují muzikanty a zpěváky.“ Těmito slovy
uzavřel předseda poroty 31. ročník pěvecké
soutěže ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, sla-
víčku“. Finále soutěže pořádané DDM Bučo-
vice se konalo 10. května v bučovickém Kato-
lickém domě. Z okrskového kola postoupily do
finále naše žákyně Dominika Chvá talová
a Amalia Džumaniazov, obě ve II. kategorii.
Pěvecké výkony zúčastněných zpěvaček a zpě-
váků ze základních škol Slavkovska, Bučo-
vicka a Vyškovska byly velice vyrovnané a po-
rota vůbec neměla lehké rozhodování. Krásné
3. místo si nakonec ve své kategorii vyzpívala
Amalia Džumaniazová. Srdečně blahopře-
jeme a přejeme mnoho dalších úspěchů i ra-
dosti ze zpívání.

Zdeněk Farkas

Literární soutěž, kterou každoročně vyhla-
šuje Zámek Slavkov – Austerlitz k výročí
osvobození našeho města. Zavedeným téma-
tem jsou „Války – neválky“, letos se zaměře-
ním na 80. výročí okupace Československa
nacistickým Německem. Naše žáky motivu-
jeme k tvořivému psaní a podporujeme je v je-
jich literární činnosti. Výsledkem jsou letošní
skvělá umístění v této soutěži. 

Čestné uznání získala Zuzana Nováková
z IX.C za válečnou prózu, David Garcia a Jiří
Martinovič z IX.C za válečnou poezii. Na
3. místě v próze neválečného zaměření se
umístila Thi Anh Sao Nguyen z VIII.B, stejné

místo s prací zaměřenou k 80. výročí okupace
Československa nacistickým Německem ob-
hájila Aneta Kalvodová z VIII.A. Nejvyššího
ocenění za 1. místo ve válečné próze se
 dostalo Vojtěchu Bajákovi a Adamu Friedma-
novi – oba z IX.B – za skvělý komiks.
Všichni tito žáci se za podpory svých spolu-
žáků zúčastnili 26. dubna slavnostního vy-
hodnocení na zámku, převzali ceny a di-
plomy a byli vyfotografováni se členy
hodnoticí komise.

Všem oceněným děkujeme za jejich snahu
a přejeme jim mnoho dalších literárních úspě-
chů. Hana Frimmerová

Slavkovské memento 2019

Ve dnech 7. a 10. května proběhl tradiční
okresní přebor v atletice – Pohár rozhlasu. Vy-
nikajícího výsledku dosáhla družstva dívek
v obou kategoriích (mladší i starší žákyně),
když vystoupali na stupně vítězů.

Nejprve starší žákyně vybojovaly v úterý
druhé místo a stříbrné medaile a v pátečním
klání získaly mladší žákyně bronz. V jednot-
livcích dosáhli na stupně vítězů: Martinovič,
Hráčková, Hadincová B., Krejčí Z. a Slani-

nová. Za zmínku a velkou pochvalu stojí
výkon žáka Milana Stehlíka, kterému se po-
vedlo zvítězit v obou disciplínách – zlato bral
v běhu na 1 km a ve skoku dalekém. 

Martin Bauer 

Povedené okresní kolo Poháru rozhlasu
pro atlety ze ZŠ Komenského Amalia Džumaniazová • Foto: archiv školy

Starší žákyně – 2. místo • Foto: archiv školy

Mladší žákyně – 3. místo • Foto: archiv školy
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McDonald’s Cup 2019
V pondělí 15. dubna se v Křenovicích konalo

okresní kolo fotbalového turnaje McDonald’s
Cup 2018/2019. Turnaj byl určen pro žáky 4.
a 5. třídy. Náš tým ve složení Novotný K., Polá-
ček M., Pustina J., Vrána F., Nečas F., Schneider
F., Rumler D., Menšík J., Tůma M., Urban
A. nejdříve porazil v městském derby ZŠ Ko-
menského 2:0, následně remizoval 1:1 se ZŠ Ot-
nice. Třetí zápas přišla jediná porážka na turnaji,
a to s celkovým vítězem ZŠ Křenovice. V po-
sledním utkání jsme plichtili se Šaraticemi 0:0,
což v konečném zúčtování stačilo na neoblíbené
4. místo, když nám medailová pozice utekla
pouze o horší skóre. O branky našeho výběru se
postaral Poláček, Novotný, Vrána a Menšík.

Tímto bych chtěl poděkovat hochům za obě-
tavé výkony a vzornou reprezentaci školy a po-
řadatelům za hladký průběh. Budeme se těšit na
další sportovní akce. Sportu zdar a fotbalu
zvlášť. jl

Ve středu 10. dubna (kategorie D – šesté
a sedmé třídy) a v úterý 16. dubna (kategorie
C - sedmé a osmé třídy) se naši žáci zúčastnili
okresního kola biologické olympiády. Téma-
tem letošního ročníku byl „Příjem a výdej látek
aneb něco dovnitř, něco ven“. Soutěžilo se
v tradičních „disciplínách“ - praktické pozná-
vání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test
teoretických znalostí. Každý účastník okres-
ního kola navíc vypracoval vstupní úkol zamě-
řený na vlastní pozorování.

Školu reprezentovali v kategorii D: Tomáš

Prokeš, Martin Jára, Terezie Schwecová a Filip
Jeřábek (všichni z šestých tříd), v kategorii C:
Alžběta Šujanová, Samuel Vinkler, Sarah Vin-
klerová (8. A).

Nejlepšího výsledku v kategorii D dosáhl
Tomáš Prokeš, který se umístil na 6. místě.
V kategorii C Alžběta Šujanová skončila na 4.
místě, Samuel a Sarah Vinklerovi na krásném
5. a 6. místě. Všem gratulujeme a Bětce pře-
jeme hodně štěstí 16. 5. 2019 v Brně, kde bude
naši školu i celý okres reprezentovat v kraj-
ském kole. sf

Biologická olympiáda – postup do krajského kola

Matematická olympiáda –
úspěch v okresním kole

Nejlepší mladí matematikové z šestých až
osmých ročníků základních škol okresu Vy-
škov si  9. dubna poměřili své síly v okresním
kole předmětové olympiády ve Vyškově. Ře-
šení zapeklitých příkladů se zúčastnili také re-
prezentanti naší školy.

V kategorii žáků šestého ročníku obsadila
Jolana Karkošková deváté místo. Mezi žáky
sedmých tříd skončil na výborném čtvrtém
místě Ondřej Opletal. V soutěži žáků osmých
ročníků bojovaly Daniela Dvořáková a Alžběta
Šujanová. A právě Alžběta dosáhla třetí pří-
čkou v okrese největšího úspěchu v letošním
okresním kole. zv

Návštěva dětí z MŠ
V polovině dubna jsme v první třídě přivítali

milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ Zví-
dálek a MŠ Karolínka se přišly podívat za na-
šimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už ve
škole naučili – počítat, číst i psát. Děti z MŠ si
prohlédly třídu, naučily se básničku, nakoukly
prvňáčkům do učebnice a písanky. Někteří si
vyzkoušeli, jak se sedí v opravdové školní la-
vici a jak se píše na kouzelnou tabuli. Na závěr
hodiny školáci zazpívali písničku, pozdravili
svoje bývalé kamarády, se kterými se třeba
příští rok ve škole sejdou, a rozloučili se.

V pátek 26. dubna skončil vyhlášením ví-
tězů 15. ročník soutěže Slavkovské memento.
Jedná se o soutěž literární a výtvarnou, jejíž
základní myšlenkou je přimět žáky základních
a středních škol, aby nezapomínali na to, že žít
v době a prostoru bez válek není vůbec tak sa-
mozřejmé, jak by se mohlo zdát.

Naše škola se účastní této soutěže od jejího
prvního ročníku, a to v její literární části. Ode-
vzdané literární příspěvky hodnotí komise slo-

žená ze spisovatelů Klubu autorů literatury
faktu a naši žáci si většinou odnášejí za své
práce ocenění. V letošním roce to jsou:
Zbyněk Přibilík – Cena konzula Ruské fede-

race
Adéla Antošová – 3. místo v kategorii poezie
Daniela Dvořáková – Čestné uznání (dvakrát,

za dvě práce)
Zbyněk Přibilík, Jakub Šidlík, Radim Hoří-

nek – čestné uznání. vd

Slavkovské memento

Okrskového kola soutěže ve zpěvu lidových
písní Zazpívej, slavíčku, které se každoročně
koná v DDM ve Slavkově u Brna, se letos úča-
stnilo 15 žáků naší školy a do dalšího kola
s přehledem postoupilo 8 z nich. Každý zpěvák
si připravil dvě národní nebo zlidovělé písně
bez hudebního doprovodu a mohl na nich pre-
zentovat svoje hlasové nadání.

V první kategorii, 1.–3. roč. ZŠ, vybojovala 3.
místo Nikola Majárková z III. A a o 2. místo se
písní Okolo Frýdku zasloužil Vítek Chvátal z II. B.

Ve druhé a velmi pěvecky vyrovnané kate-

gorii náležející žákům 4. a 5. ročníků, se o 3.
místo postarala Marie Moudrá a 2. příčku zí-
skala svým intonačně velmi čistým zpěvem
Barbora Blažková. Obě dívky navštěvují IV. A.
I třetí kategorie, určená dětem 6. až 9. ročníků,
patřila pro Tyršovku k úspěšným, neboť naši
žáci získali dvě vítězná místa - Soňa Kyselová
obsadila 3. místo a naprostou jedničkou byla
a své prvenství z loňska obhájila Alžběta Šuja-
nová z VIII. A. Navíc ještě Terezie Schwecová
získala čestné uznání. Všem srdečně gratulu-
jeme a držíme palce v okresním kole. lh

Zazpívej, slavíčku – okrskové kolo

V pátek 26. dubna navštívila naši školu cho-
vatelka terarijních zvířat paní Alena Májková
a zpestřila tím výuku přírodopisu žákům še-
stých ročníků. Tato chovatelka z Vážan má
doma malou ZOO, chová pavouky, hady, ješ-
těry a psy.

Paní Májková žákům přednášela o hadech
a pavoucích. Dozvěděli se mnoho důležitých
informacío jejich chovu, připomněli si jejich
stavbu těla, životní podmínky a způsob roz-

množování. Sami se přesvědčili, že kůže hadů
je opravdu suchá, protože si mohli pohladit
např. užovku japonskou, krajtu kobercovou
nebo korálovku kalifornskou. Někteří žáci se
museli vyrovnat s arachnofobií neboli stra-
chem z pavouků, protože paní Májková při-
nesla na ukázku i několik druhů pavouků.

Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě
jednou děkujeme paní Májkové za ochotu
a velmi zajímavou přednášku. sf

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu

Krajské kolo recitační soutěže
Dne 25. a 26. 4. 2019 se odehrálo v Kni-

hovně Jiřího Mahena v Brně krajské kolo reci-
tační soutěže, do něhož se díky svému talentu
probojovaly naše žákyně Erika Spáčilová z V. B
a Markéta Moudrá ze VII. B. Vyzbrojeny ra-
dami pedagogů i rodičů se snažily zaujmout
svým přednesem porotu a kvalitně deklamovat
báseň Emanuela Frynty Koťata a text Mistr
Kadó od Ivana Wernische a Z deníku praktické
dívky Zuzany básníka Jiřího Suchého.

Dívkám se sice nepodařilo dosáhnout stej-
ného úspěchu jako v okresním kole soutěže,
ale odnesly si cenné zkušenosti pro budoucí re-
citační klání. lh

Bývalý politický vězeň v totalitním režimu Če-
skoslovenska, pan Leo Žídek, zavítal v pondělí
13. května mezi žáky osmého ročníku naší školy,
aby jim vyprávěl svůj životní příběh a podělil se
s nimi o zkušenosti, které získal jako mladý člo-
věk v padesátých letech minulého století.

Leo Žídek pochází ze Slezska, kde se narodil
v roce 1932. Těsně před maturitou na gymnáziu
byl vyloučen, protože jako jediný student odmítl
vstoupit do Československého svazu mládeže.
Nějakou dobu pracoval manuálně a přemýšlel,

jak se dostat za hranice na další studia. Jeho cílem
byl Stuttgart. Jenže skupina, s níž měl ilegálně
přejít hranice, byla infiltrována udavači. Dne 18.
srpna 1952 byl Leo Žídek zatčen, v červnu 1953
postaven před soud a odsouzen k osmi letům
ztráty svobody a ztráty občanských práv.

Přednáška vznikla díky brněnské neziskové
organizaci Brno For You a je součástí mezige-
neračního projektu „Babičko, dědečku, vyprá-
věj!“, který je podpořen Evropským sborem so-
lidarity. vd

Beseda s Leo Žídkem



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• asistentka manažera
kvality

• disponent/ka
• specialista sterilizace
• stavební technik
• dělnice ve zdravotnické

 výrobě
• manipulační dělník-balič

• zázemí prosperující mezinárodní
 společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –

 příplatek za odpolední směnu
17,60 Kč/hod; příplatek za práci v noci
27,54 Kč/hod; příplatek za práci
v sobotu 15 % průměrného výdělku;

příplatek za práci v neděli 20 %
průměrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:

• přední dělnice
• pracovnice konečné

 kontroly
• pracovnice oddělení

 vzorků a přípravy etiket
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické

výrobě





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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 17 LET S VÁMI

Chcete dát o sobě vědět?
Sháníte nové pracovníky či pořádáte časově omezenou akci?

Využijte naší flexibilní reklamy na informačním webu

Objednávky nebo dotazy pište prosím na mail veslavkove@seznam.cz

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení



Řetězová pila
HUSQVARNA 550XP Mark II
Výkonná, odolná a snadno ovladatelná řetězová pila 

o výkonu 50 ccm pro kácení stromů, odvětvování 

a zkracování malých a středně velkých stromů. 

 ■ Výkon 3,0 kW, délka lišty 33–50 cm, hmotnost 

bez lišty a řetězu 5,3 kg

Akční cena: 17 990 Kč
Běžná cena: 18 890 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 445
Výkonná pila druhé generace pro všestranné použití 

pro zákazníky, kteří ocení profesionální kvality takové 

pily. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva 

a sníženou úroveň emisí.

 ■ Výkon 2,1 kW, délka lišty 15" (38 cm), hmotnost 

bez lišty a řetězu 4,9 kg

Akční cena: 10 590 Kč
Běžná cena: 11 390 Kč

 ■ Pojezd, variabilní rychlost, motor Briggs&Stratton 

163 cm³, šířka sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm, 

objem koše 55 l, sběr, zadní výhoz, mulčování

Akční cena: 16 390 Kč
Běžná cena: 17 390 Kč

Motorová sekačka 
HUSQVARNA LC 347VI

Výkonná, odolná a kvalitní sekačka 

na trávu z kompozitního 

materiálu, s vlastním 

pohonem a výkonným

motorem. 

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktní design zajišťuje snadnou manipulaci 

i ve stísněných prostorech 

a úsporné skladování. 

Kloubové řízení umožňuje 

rychlé manévrování 

s minimálním polo-

měrem otáčení.

Akumulátorová sekačka 
HUSQVARNA LC 141i

Tato sekačka je ideální volbou pro 

majitele domů a zahrad nebo 

pro sečení menších, 

členitých ploch.

Křovinořez HUSQVARNA 535RX
Křovinořez konstruován pro náročné používání 

se špičkovým výkonem díky surové síle, unikátní 

ergonomii a vysoké odolnosti.

 ■ Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost 

bez řezného nástroje 6,1 kg.

Akční cena: 14 990 Kč
Běžná cena: 16 190 Kč

 ■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická 

převodovka, šířka sekání 85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 75 990 Kč
Běžná cena: 80 990 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná čtyřkolová robotická sekačka pro sečení 

větších a složitějších travnatých ploch. Vhodná pro 

středně velké plochy o rozloze do 1000 m². Zvládá 

svahy se sklonem do 40 %. 

 ■ Doporučená pracovní plocha 1000 m², maximální 

sklon sekané plochy až 40 %.

Celoročně nízká cena: 41 490 Kč

Foukač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobře vyvážený ruční foukač pro profe-

sionální použití. Patentovaná technologie motoru 

X-torq v kombinaci s jedinečným ventilátorem a kon-

strukcí krytu přináší vysoký foukací výkon.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, 

hmotnost 4,3 kg, foukací výkon 86 m/s.

Akční cena: 9 590 Kč
Běžná cena: 10 290 Kč

 ■ Šířka záběru 41 cm, objem koše 50 l, 

sběr / zadní výhoz.

Akční cena: 10 790 Kč
Běžná cena: 11 490 Kč

(Cena bez akumulátoru a nabíječky)
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Křovinořez konstruován pro náročné používání 

se špičkovým výkonem díky surové síle, unikátní 

ergonomii a vysoké odolnosti.

■ Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost 

bez řezného nástroje 6,1 kg.

Akční cena: 14 990 Kč
Běžná cena: 16 190 Kč

■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická 

převodovka, šířka sekání 85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 75 990 Kč
Běžná cena: 80 990 Kč

Roobotická sekačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná čtyřkolová robotická sekačka pro sečení 

větších a složitějších travnatých ploch. Vhodná pro

středně velké plochy o rozloze do 1000 m². Zvládá
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■ Doporučená pracovní plocha 1000 m², maximální 

sklon sekané plochy až 40 %.

Celoročně nízká cena: 41 490 Kč

Foukač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobře vyvážený ruční foukač pro profe-

sionální použití. Patentovaná technologie motoru

X-torq v kombinaci s jedinečným ventilátorem a kon-

strukcí krytu přináší vysoký foukací výkon.

■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 0,9 kW,

hmotnost 4,3 kg, foukací výkon 86 m/s.

Akční cena: 9 590 Kč
Běžná cena: 10 290 Kč

■ Šířka záběru 41 cm, objem koše 50 l,Š

sběr / zadní výhoz.

Akční cena: 10 790 Kč
Běžná cena: 11 490 Kč

(Cena bez akumulátoru a nabíječky)

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 177, 602 758 367

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



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ5/2019

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně 

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

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

1. 6. Dny Slavkova – otevřený kostel 8.00 - 21.00
8. 6. Svatodušní vigilie, 20.30 kostel na Špitálce
9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, mše 9.00 a 18.00,

sbírka na charitu
13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30
23. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem v 9.00 
23. 6. Sbírka na bohoslovce
24. 6. Výlet dětí z náboženství, 8.00 od fary
27. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. M. Vavro 604 280 160,
P. S. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Reliéf Vzkříšení Páně
Je neznámou skutečností, že podnětem

k vytvoření čelního reliéfu v našem farním
chrámu Vzkříšení Páně se stala stará rytina
Vzkříšení od Albrechta Dürera (1471–1528).

Dřevorytem byl inspirován objednatel díla
Václav Antonín kníže Kaunitz-Rietberg.

Smlouvou se sochařem Franzem Zacherlem
a čtyřmi jeho kolegy nechává dílo převést do
podoby štukového reliéfu nad hlavním oltá-
řem chrámu v roce 1789. Tato skupina so-
chařů vytvoří dále dva reliéfy nad bočními ol-
táři a reliéf Rozeslání apoštolů na tympanonu
řeckého stylu. V tom roce je také celá stavba
chrámu dokončena na základech původně za-
ložených v bažině za užití zaražených dubo-
vých pilotů. 

Malíř, rytec a grafik Albrecht Dürer patří
mezi nejvýznamnější renesanční umělce
mimo Itálii. Svými zájmy, projevem i praktic-
kou činností se přiblížil Leonardu da Vinci.
Podobně jako on se vedle malířství a kresby
zabýval  teorií výtvarného umění, matemati-
kou, geometrií i pevnostním stavitelstvím.

Do souboru velkolepého díla A. Dürera
patří více než 1100 kreseb, 34 akvarelů, 108
mědirytů, 246 dřevorytů a 188 maleb. Jeho
dílo bylo uvedeno za příkladné na Trident-
ském koncilu konaném v polovině 16. století.

V Itálii, v německých zemích i Nizozemsku
kde působil, se stal legendou již za svého ži-
vota. Je pokládán za genia německé renesance. 

Jaromír Seifert

V měsíci květnu se konal zápis do naší ma-
teřské školy. Děti všech tříd vytvářely pro bu-
doucí školkáčky dárky na uvítanou, moc se jim
povedly. Největší událostí tohoto měsíce byla
oslava patronky školy Karolínky, která je nám
známá jako Matka Terezie, zakladatelka Chu-
dých školských sester Naší paní. Holčička Ka-
rolínka žila se svými rodiči ve městě Stadtam-
hof v Německu. Maminka byla vážená
hospodyně, ke které každý mohl přijít pro
radu. Pomáhala lidem v nouzi, chudým i ne-
mocným. Karolínka se učila být jako ona. Ta-
tínek byl lodník a často se plavil po Dunaji.
Když doma vyprávěl, co viděl, Karolínka
chtěla jet s ním. Ráda poznávala nová místa.
Poprvé ji vzal, když jí bylo 13 let. Oba rodiče
věřili v Boží lásku a dobrotu, a tak i Karolínka
měla dobré srdce, myslela na druhé a chtěla
jim pomáhat. Když se stala řeholnicí, přijala
nové jméno Terezie. Zakládala kláštery škol-
ských sester v různých městech a zemích. Po-
stupně se sestry dostaly i k nám do Slavkova

a v roce 2011 založily naši školku se jménem
Karolínka. Společně s námi tento svátek osla-
vily i ony, a také studenti Církevní střední zdra-
votnické školy z Brna, kteří nám každoročně
přijíždí pomáhat s organizací programu pro
děti. Měsíc květen nepatří jen Karolínce, ale
také všem maminkám. Ve všech třídách jsme
se pečlivě připravovali a vytvářeli překvapení
pro své milované maminky. Po vystoupení děti
předaly dárečky jako poděkování maminkám
za to, jak se o ně s láskou starají a popřály jim
k svátku. Všechny děti byly moc šikovné
a měly velký úspěch nejen u maminek. Ne-
jedno oko se zalesklo slzičkou dojetí.

Z dalších vystoupení, již veřejných, jste
mohli shlédnout 24. května v rámci programu
na Noci kostelů třídu soviček a v rámci dnů
Slavkova třídu oveček. Závěrem bychom rádi
pozvali dne 30. května na první schůzku
všechny rodiče nově přijatých dětí, a to v čase
od 15.45 do 16.45 h. 

Jitka Kubíčková

Květen v Karolínce 

PÛvodní dfievoryt Vzkfií‰ení od Albrechta Dürera
vznikl˘ pfied pÛl tisíciletím a uÏit˘ za pfiedlohu reliéfu
nad hlavním oltáfiem farního chrámu.

Vlastní podobizna Albrechta Dürera vzniklá v roce
1500 ve vûku 28 let v ateliéru v Norimberku (sb.
B. S. Mnichov).

Šesté setkání CKP čtenářské
pregramotnosti

Na setkání v Centru kolegiální podpory, ten-
tokrát s Bárou z Kutné Hory, vás zveme v pon-
dělí 10. 6. 2019 v 15 hodin v KMŠ. Zabývat
se budeme tím, jak může být pedagogika
Franze Ketta ve službě čtenářské pregramot-
nosti dětí.

Přednáška o Nepálu
Srdečně Vás zveme na přednášku o Ne-

pálu v sobotu 15. června v 17 hod. v Heršpi-
cích v obecním domě (č. p. 91).

O svých zážitcích a zkušenostech ze ži-
vota a misijní práce v Nepálu bude vyprávět
Šárka Šorfová, která zde strávila čtyři roky.
Ochutnávka nepálského čaje a sušenek.

organizuje Křesťanský sbor Heršpice
a Ostrava-Poruba

Oslava patronky školy Karolínky • Foto: archiv školy
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

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
www.kamenictvi-urbanec.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Základní škola a praktická škola,
Slavkov u Brna

hledá
učitele-speciálního pedagoga

Zkušenosti s žáky s PAS vítány
Tel. 605 728 528

malíř a grafik

ALEŠ KNOTEK
sochař

KRISTIÁN KITZBERGER
***

výstava se koná od 27. května 
do 19. července 2019

a je přístupná denně od 11 do 21 hod.

ve spolupráci s Golf Hotel Austerlitz, 
zve Vás a Vaše přátele

na výstavu

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 22. května 2019 jsme vzpomněli 4 roky od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka a celá rodina.

Vzpomínka
Kdo v našich srdcích žije, neumírá.

Dne 13. května 2019 uplynuly 4 smutné roky, kdy nás opustil
pan

ANTONÍN LATTENBERG
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. května 2019 uplyne rok, kdy nás navždy opustila maminka,
babička a prababička, paní

ZDENKA ZBOŘILOVÁ

Dne 17. června 2019 by oslavila 90. narozeniny.

Současně vzpomínáme patnáctileté výročí (7. března 2004) úmrtí
jejího manžela, pana

JOSEFA ŠTĚPNIČKY

Jejich památka žije dál v srdcích těch, kdo je milovali.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo Ti dopřáno stále s námi být, nebylo léku, aby mohl žít.

Dne 16. května 2019 by se dožil 65 let pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
a 12. května 2019 uplynulo 17 let, co nás opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena, syn Jakub,
dcera Kateřina a celá rodina.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách svých blízkých žije stále.

Dne 3. května 2019 uplynuly dva smutné roky, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ONDRÁČEK
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela, syn Jaromír s rodinami

a vnučka Iveta s rodinou.

Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky.

Dne 23. června 2019 by oslavil 52. narozeniny pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA

23. května 2019 jsme vzpomněli páté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.

Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo. Odešel jsi

tichou tmou, tiše, s bolestí svou. Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil,
co to má znamenat. Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 23. května 2019 jsme vzpomněli čtvrté smutné výročí úmrtí pana

VLASTISLAVA MALÁČE
z Heršpic

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Emílie a dcery s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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.

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. června do 16 hodin

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

Vzpomínka
Každý den začíná i končí myšlenkou na Tebe.

Dne 5. června 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí plné bolesti a smutku,
kdy nám krutý a nespravedlivý osud vzal našeho milovaného manžela, 

tatínka, syna, bratra, švagra, zetě, strýce a kamaráda, pana

MILANA MRÁZE
S láskou vzpomínají manželka Lenka, dcera Tereza, rodiče, sourozenci

a rodina Šimáčkova.
Láska je silnější než smrt.

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

Dne 29. května 2019 by oslavil 70. narozeniny pan

ALOIS KUČERA

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka s maminkou
a syn Roman.

Vzpomínka

Dne 11. června 2019 uplyne rok, co nás navždy opustila
manželka, maminka a babička, paní

JITKA KOTOLANOVÁ
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Manžel a synové s rodinami.

Vzpomínka

V těchto dnech by oslavil životní jubileum rodák z Rašovic, pan

ALOIS KUČERA

Nikdy nezapomeneme, co vše jsi pro fotbal v našem okrese udělal.
S úctou vzpomínají kamarádi a SK Rašovice.

Vzpomínka
Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…

Dne 30. května 2019 by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička, paní

PAVLA ŠILEROVÁ
a 24. června 2019 uplyne již 17 let, co nás navždy opustila.

S láskou a úctou vzpomínají synové Miroslav a Pavel s rodinami.

INZERCE

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

KOUPÍM ve Slavkově stavební pozemek
do 500 m2 k výstavbě RD. Tel. 776 883 260.

PRODÁM rod. dům 3+1 bez zahrady, 6 km
od Slavkova. Tel. 723 866 883.

PRONAJMU zanedbanou zahradu za kou-
palištěm za opravu oplocení a postupné
úpravy. Tel. 602 104 774.

DOUČÍM chemii – ZŠ a angličtinu – ZŠ
i SŠ. Tel. 777 282 542. 

HLEDÁM kamarádku pro nezávazný a mi-
lenecký vztah, do 50 let. Tel. 728 374 850.

KOUPÍM byt 2+1 nebo 3+1, balkon výho-
dou. Tel. 737 480 827.

HLEDÁME RD Slavkov u Brna a okolí. Tel.
605 871 619.

Medové odpoledne v zámeckém parku
Lesní klub Pampeliška a Slavkovský ochranářský spolek Vás zvou na Medové

odpoledne, které se bude konat v pátek 31. května ve Slavkově. Program:
14.00 Ochutnávka – perníčky a jiné produkty z medu
14.30 Ovocné stromy – přednáška potulného sadaře
15.30 Hmyzí hotel – povídání s ukázkou (p. Andrla)
16.00 Včely – povídání se včelařem a ukázka včelařských pomůcek
16.45 Ptáci – povídání nejen o budkách pro ptáky (P. Navrátil). lkp

Akce Austerlitz Adventure
Rádi bychom vás všechny pozvali na akce,

které budeme pořádat do konce roku 2019.
Slavkovský desetiboj 22. června
AusterlitzMan 31. srpna
Běh Slavkovem 5. října
Lampionový průvod 9. listopadu 
Tekutý kapřík 24. prosince

L. Nechvátal, Austerlitz Adventure
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Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy. Za-
čátkem května jsme během čtyřdenní výpravy
projeli klikaté Alpské cesty i roviny Uherské ní-
žiny. První den cesty (8. 5. 2019) slunce krásně
ozařovalo panoramata při průjezdu rakouským
krajem Waldviertel a Mostviertel (česky krajem
lesů a moštů). Celý druhý den, při průjezdu ma-
sívem Ötscher, pohořím Rax a Fischbacher-
skými Alpami pršelo, jen se lilo. V horských se-
dlech ležely závěje sněhu, všude bílo, jako
v pohádce (až na ty provazy deště). Ale nemy-
slete si, že nám to nějak překáželo! Na počasí
si naříká pouze špatně oblečený a nepřipravený
motorkář. No, abych nepřeháněl, nečas někdy
i ustal. Například při plavbě lodí přes Balaton
nebo při zkoumání funkce zdymadla v Gabčí-
kově na Dunaji pršelo jen málo, nebo vůbec…
O to více jsme si užívali dobrot rakouské, ma-
ďarské a slovenské kuchyně!

Na první červnový víkend (1. a 2. června)
plánujeme dvoudenní výpravu do Prahy. Té-
matem budou okolnosti pražských defene-
strací a vedle toho prozkoumáme ocelové
konstrukce významných železničních staveb
a Petřínské rozhledny.

V sobotu 15. června startujeme jednodenní
výlet na Soláň. Připomeneme si události po-
sledního roku druhé světové války v Bílých
Karpatech, prozkoumáme trasu zamýšleného
průplavu Dunaj–Odra–Labe a budeme se vě-
novat i odpočinku v Hostýnských vrších. Ale
co bych dlouze popisoval. Vyjíždíme v 9
hodin od benzinky Tenryu, přidejte se k nám
a zažijte to s námi! Těšíme se na setkání. Více
na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo
slavkov.cz v kategorii kalendárium.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

,,Nepřekládáme, abychom komunikovali“
V roce 2020 oslavíme již 10 let založení Ja-

zykového centra Bučovice. Založeno bylo
panem Miroslavem Hasalou a od roku
2014, kdy centrum převzala Gabriela
Braunerová se jazykovka rozrostla
o výuku malých dětí a tří nové třídy
včetně učeben ve Slavkově u Brna. Ne-
zbytnou součástí je tým lektorů posílen
rodilými mluvčími, kteří semestrálně v Bučovi-
cích působí. Významným aspektem pro malé
angličtináře je Summer camp – příměstský
tábor.

Výuka jazyků vždy začíná v polovině září, je
rozdělena na dva semestry a trvá do letních
prázdnin. Zájemci zasílají elektronické přihlá-
šky do jazykových kurzů dle rozpisu, který je
na webu. Přednost mají vždy stávající klienti
a noví jsou upřednostňování dle data zaslání při-
hlášky. Kurzy probíhají převážně v odpoledních
hodinách a v každé skupině je maximálně 6–8
osob. 

Děti jsou rozděleny do skupin dle jazykové
pokročilosti, věku nebo tříd ZŠ. Malí předško-
láci chodí hned po školce po 15. hodině. Každé
odpoledne jsou minimálně tři kurzy pro děti ze
základní školy. Od 18 hodin probíhají večerní
skupinové kurzy pro dospělé. Rozvrh nabízí
také možnosti individuálních lekcí. Děti mateř-
ské školy si osvojují slovní zásobu zábavnými
aktivitami. Hodiny jsou systematicky rozpláno-
vané a lektor po lekci zasílá rodičům email
s materiály k procvičování doma. Předškoláci
se pak do angličtiny už těší a lektorem jsou mo-
tivování k verbálním i neverbálním reakcím. 
Žákům ZŠ pak stavíme lekce převážně na ko-
munikaci. Následujeme okruhy podle školních
plánů a podle toho sestavujeme naše konver-
zační hodiny. Lektor děti motivuje ke komuni-

kaci v angličtině se správnou výslovností. Za-
pojuje prožitkové učení a využívá emocionální
paměti. Se středoškoláky trénujeme všechny

jazykové dovednosti, aby přišli na to, že
se také např. psaní v cizím jazyce nemu-
sejí vůbec bát. Osvětlujeme metody
a techniky mezinárodních testů. Připra-
vujeme k maturitě a předvádíme akade-
mické podání jazyka jak být připravený

studovat cizí jazyk na vysoké škole. Dospělí se
ve skupinách učí podle učebnice, protože ne-
mají během týdne takový přísun výuky jak děti
na školách a jsou motivování se angličtinou ob-
klopovat co nejvíce. Dostávají písemné a posle-
chové úkoly na doma a v jazykové škole se pro-
bírá převážně gramatika, výslovnost a mluvení.
U dalších cizích jazyků jako španělština a něm-
čina vedeme lekce obdobnou komunikační for-
mou. 

V druhém týdnu prázdnin probíhá příměstský
tábor Summer Camp pro děti v angličtině, ve
věkové kategorii od 5–12 let. Výuku vedou zku-
šení čeští lektoři a v průběhu celého tábora nás
doprovází také kvalifikovaný rodilý mluvčí.
Každý den od 9–15 hod. kombinujeme aktivity
ve třídě s aktivitami v přilehlém okolí Bučovic.
Věnujeme se reáliím zemí USA – basebalu, Au-
strálii – plavání, Francii – pétanque, Itálii – pří-
pravě pizze, Kanadě – hokeji atd. Našim zá-
jmem je, aby se děti přirozeně učily
komunikovat v cizím jazyce díky aktivitám
a zážitku všedního dne. Archivní záznamy mů-
žete sledovat na našich webových stránkách
www.jazyky-bucovice.cz.

Hlavním našim obecným cílem je mít sebe-
vědomí komunikovat v cizím jazyce, přiučit se
kulturám cizích zemí a rozvinout komunikační
dovednosti tzv. „soft skills“. Naše studenty
učíme v cizím jazyce vyjádřit své pocity, vést

Zápis dětí a dospělých do jazykových kurzů
v Bučovicích a Slavkově u Brna 2019/2020

konstruktivně kritiku, vytvářet zpětné vazby na
situace a sebehodnocení. Vytváření krátkodo-
bých a dlouhodobých cílů ve studiu jazyka nám
pomáhá také lépe zdolávat cíle a překážky v na-
šich běžných životech.

S pozdravem se na Vás těšíme.

Motoklub Austerlitz
informuje

Těší mě, že Vám mohu představit kurzy
 malování pořádané v prostorách Golf Hotelu
Austerlitz ve Slavkově u Brna. Jedná se o ma-
lování na mokrý podklad. Slovo mokrý nezna-
mená, že se bude používat voda, ale speciální
olejový podklad. Tato technika umožní nama-
lovat obraz během jednoho dne. Když víte, že
byste to nezvládli?

Od toho je tu lektorka Jana Laštovičková-
Grygarová která Vás jako účastníky kursu pro-

vede elegantně jednotlivými fázemi malování
obrazu dle Vaší předlohy.

V neděli 12. května se již konal pátý kurz,
ze kterého jsme pořídili fotografii přítomných
se svými zdařilými výtvory. Další setkání při
malování se uskuteční 27. října a 24. listopadu
letošního roku.

Těšíme se na setkání s novými úcastníky.
Bližší informace: www.atelier-zebra.eu

Olga Resová 

Malovat může každý…

Z výuky • Foto: archiv JCB

Účastníci kurzu malování • Foto: O. Resová

Výlet s motoklubem • Foto: archiv MKA

PLACENÁ INZERCE
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – červen

Pranostika: Po suchém máji červnové kapky
cenu zlata mají.

Jméno červen je vysvětlováno různě. Ze za-
hrádkářského pohledu je to počínání červenání
jahod, třešní a dalšího ovoce, přes červy, kteří
působí škody na stromech a konče červeností
růže šípkové, která v tomto měsíci nejbujněji
kvete.

S měsícem červnem přichází do zahrady
vůně léta, přichází období prvních sklizní
jahod, třešní, ředkviček, salátu a později ra-
ných meruněk a dalšího ovoce. Je to také ob-
dobí, kdy se vyskytuje mnoho škůdců, aby ni-
čili naši stálou péči o zahradu a její plody. Je
vhodné zasáhnout buď chemicky, nebo biolo-
gickou ochranou.

Předkládám vám několik rad a návodů, které
jsem převzal z dostupné literatury a tisku.

Proti mšicím, molici skleníkové, obaleči
hrachovému a padlí angreštovému lze použít
postřik rostlin mýdlovou vodou – na 50 dílů
vody jeden díl mazlavého mýdla. Prodávány
jsou rovněž účinné prostředky na bázi řepko-
vého oleje. Z řepkového oleje, případně s kap-
kou olejnatého leticinu a vody si můžeme po-
dobný postřik připravit sami. Škůdcům zalepí
dýchací otvory a tak je zahubí, přičemž je zdra-
votně nezávadný. Škůdce by také měly odpu-
zovat výluhy z česneku, cibule, kůry citrusů
a aromatických bylinek. Jejich účinek je však
pomalejší.

A opět se začíná množit plzák portugalský
(španělský). Rozpraskaná půda při suchém po-
časí je místem kam kladou až stovky vajíček.
Jak tedy na něj mimo důkladného sběru a ji-
ných způsobů. Velice rádi mají melouny jako
my a tak toho využijeme a vydlabanou polo-
vinu vložíme do země a naplníme pivem
a úspěch je zaručen.

Další díl „Jak rostliny pomáhají rostlinám“.
Aksamitník odpuzuje molici skleníkovou od

rajčat, hubí háďátka i řadu dalších škůdců, navíc
brzdí růstu plevelů – díky svým kořenovým vý-
měškům.

Kopr odpuzuje běláska zelného.
Křenu se obloukem vyhýbá mandelinka bram-

borová.
Lichořeřišnice větší působí proti napadení

mšicemi.
Máta od návštěvy zeleninových záhonů odra-

zuje dřepčíky a běláska.
Levandule nevoní především býložravým

plošticím.
Šalvěj lékařská a tymián obecný odpuzují bě-

láska i slimáky. 
Řepčík královský do jisté míry odpuzuje ryzce.
Slunéčka, brouci, zlatoočky, mouchy pestřenky,

žáby, ještěrky a ježci jsou našimi nejlepšími spo-
jenci v boji proti mšicím a jiným škůdcům. Měli
bychom si je hýčkat! Na zahradě jim vytvořme
vhodné podmínky, aby si u nás našli stálý domov.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Oddílová výprava do Veselí nad MoravouJU
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Kam na fotbal
Termíny utkání A mužstva SK Slavkov u Brna

1. 6. So doma s Otnicemi v 16.30
9. 6. Ne do Brankovic v 10.00

15. 6. So doma s Bohdalicemi v 17.00

Víkend 10. až 12. května strávili kluci z prv-
ního oddílu slavkovských skautů na výpravě
ve Veselí nad Moravou. Účastnili se nejen vl-
čata, ale i nejmladší benjamíci, a tak pro ně-
které byla taková výprava první, jakou kdy za-
žili. V pátek večer jsme se ubytovali na
klubovně veselských skautů, provětrali se na
hřišti, zahráli hry (vlčata i jednu noční hru)
a spokojeně usnuli. 

V sobotu po snídani nás čekala cesta pěšky
do blízkého Uherského Ostrohu, kde jsme měli
domluvené prohlídky zdejší zámecké věže
a zámeckého podzemí. Zejména v podzemí se
klukům moc líbilo, protože prohlídka byla
velmi poutavá. Opravdu to vypadalo jako by
člověk byl hozen do jiné časoprostorové di-
menze a objevil se například na planetě jedno-

rožců Lukuma. Každý si odnesl domů dvě
skleněné kapky z křišťálové jeskyně plné skle-
něných krápníků a ti nejpozornější i dárek za
správně zodpovězené závěrečné otázky.
V místní restauraci pro nás už měli připravený
oběd a po řízcích se jenom zaprášilo. Cesta
z Ostrohu zpět do Veselí byla trochu delší
kolem slepých ramen řeky Moravy a byla zpe-
střena hrami jako „nálety“. Na hřišti u klu-
bovny proběhlo pár her a menší fotbalové
utkání než se připravila večeře, která byla brzy,
abychom stihli domluvený program ve hvěz-
dárně ve Veselí nad Moravou. Tam jsme si
mohli prohlédnout místní dalekohled, ukázali
nám otevírání a pohyb střešní kopule a pustili
naučná videa o Měsíci a planetách. V závěru
jsme se každý mohli alespoň na chvilku podí-

vat na hvězdnou oblohu a Měsíc z venkovního
dalekohledu, bohužel ale kvůli oblačnosti jen
krátce. I tak se mezitím zcela setmělo, a tak
každý skautík využil toho, že má s sebou ba-
terku a vydali jsme se na cestu zpět na klu-
bovnu. 

V neděli ráno se skoro nikomu nechtělo po
náročné sobotě vstávat, ale přesto jsme museli.
Nasnídali jsme se, sbalili batohy, uklidili klu-
bovnu a vyrazili na vlakové nádraží. V poledne
se spokojení kluci plní nevšedních zážitků vrá-
tili do náruče rodičů. 

Rádi bychom tímto poděkovali ochotným
rodičům panu Nečasovi a Polachovi za převoz
velkých batohů do Veselí i zpět, se kterými
jsme se nemuseli trmácet ve vlaku. 

Za 1. oddíl Zdenka

Výprava do Veselí nad Moravou • Foto: archiv Junáka Účastníci výpravy do Veselí nad Moravou • Foto: archiv Junáka

Slavkovský desetiboj
Sobota 22. června od 8 hodin. Stadion ve

Slavkově u Brna.
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Představte si, když On, notorický hypo-
chondr hádavý „ze zásady“ jde požádat o ruku
Ji, starou pannu, která se hádá, jen aby měla
„vždy navrch“. Jak to asi může skončit? No, sa-
mozřejmě přesně podle pravidla „když se dva
hádají, třetí se směje“.

Tak tomu bylo v neděli 28. dubna v restau-
raci Bonaparte. Ten kdo se smál, byli návštěv-
níci Divadelní kavárny, a na improvizovaném
jevišti se naprosto bravurně „hádali“ herci

Adam Šimoník jako On a Alena Doleželová
jako Ona. A aby nebylo hádajících se dosti,
„oleje do ohně“ přiléval její „otec“ Mirek Slo-
váček st.

Po úspěšném Tangu demente pro 4 seniorky,
mě zkraje roku oslovila Eliška Rubešová, jestli
bych nenašla opět nějakou hru pro 3–4 herce.
Zalovila jsem a vytáhla skvost ruské drama-
tické tvorby – Antona Pavloviče Čechova. Ří-
kala jsem si, proč po těch anglických, francouz-
ských či italských autorech, z nichž Divadelní
spolek čerpal v posledních deseti letech, proč
nesáhnout do ruské tvorby? Říkám ruské, ne
sovětské! A předložila jsem k posouzení něko-
lik skvělých Čechovových jednoaktovek. Herci
se okamžitě nadchli pro první z nich, nazvanou
Námluvy. Hra spatřila světlo světa už po jed-
nom měsíci nácviku. Dlužno podotknout, že
čtyřem zkouškám a generálce předcházelo in-
tenzívní domácí studium rolí. A protože šlo
o tři herce, dalo se to (a muselo se to) stihnout,
neboť termín Divadelní kavárny, na níž měla

být hra představena v premiéře, byl již pevně
stanoven. Jen jedna starost nás trápila, budou
diváci ochotni při tak pěkném počasí přijít? Při-
šli. A bylo plno. Hned na samotném začátku,
když herci hráli „trapnou chvilku“, kdy se „nic
neděje“, protože On neví, jak začít a Ona neví,
k čemu se schyluje, se začalo mezi diváky ozý-
vat pochichtávání, které se pak změnilo v salvy
smíchu, které vybuchovaly až do konce hry.
Herci povzbuzení reakcí publika se do svých
rolí tak ponořili, že už nehráli, ale ve stylu
školy Stanislavského, svoje role na jevišti do-
slova prožívali. Všichni tři ukázali, že jsou
schopni ztvárnit nejen vážné a seriózní postavy,
ale že i komické role jim nejsou vůbec cizí.

A tak se na příští rok můžeme těšit, že se
s touto trojicí, doplněnou ještě o Marušku Got-
waldovou setkáme v další komediální jednoak-
tovce, která spolu s Námluvami utvoří celove-
černí představení, zatím pod pracovním
názvem „Namlouvání podle A. P. Čechova.“

Ludmila Nosková

Bouřlivé Čechovovy Námluvy

účastníků. Cílovou medaili maratonu, tentokrát
s motivem Smetanovy Mé vlasti, si po zdolání
42,195 km v cíli na Staroměstském náměstí na
krk zavěsilo 7294 závodníků, z toho bylo 1632
žen a 5662 mužů. Oproti startovní listině evi-
duje ta výsledková o 2555 běžců a běžkyň
méně. Tím nám vychází, že svoje síly na startu
přecenila více než čtvrtina startovního pole. 

Slavkováci vloni svým počtem (7) i kvalitou
časů pravděpodobně naplnili svoje možnosti.
Byť potenciál pro 10–15 účastníků ve Slavkově
určitě je. Vloni jsme sice vyzvali další běžce

Slavkováci na Pražském maratonu 2019
k ještě větší účasti, ale zdá se, že i přes stále
početnější popularitu běhu ve Slavkově, nikdo
další ke zdolání této mety zatím nedozrál.
Letos se na startu i v cíli objevili tři běžci ze
Slavkova. Za ASK Slavkov běželi Ondřej
Leitner v kategorie M45 v čase 3:39:57 h.
a při jeho dvanáctém startu v Praze zároveň
nový osobní rekord na maratonské trati, Pavel
Nosek v kategorii M50 čas 3:29:00 h. a Vla-
dislav Netopil v hlavní kategorii MAM (18-
40 let) závodící za oddíl MK Seitl doběhl
v čase 2:57:41 hod. L. Keson

Minimálně 33 účastníků Vítání ptačího
zpěvu ve Slavkově se sešlo v sobotu 27.4.
v pošmourné a chladném ránu u Velkého ryb-
níka. Přijeli účastníci z Rousínova, Kroužku,
Maref a Adamova a hlavně byla potěšující
účast nových tváří, hlavně mladých. Účastníky
Vítání chtěl přivítat Petr Navrátil, ale předběhla
jej kukačka. Většina ji slyšela letos poprvé
a bylo to milé přivítání! Po krátkém úvodu si
vzal slovo Jaromír Seifert, znalec vodních po-
měrů a historických souvislostí ve Slavkově.
Zajímavou formou nás seznámil s tím, jak
Slavkov dříve obklopovaly obrovské rybníky,
které napájela nezregulovaná Litava. Moc
pěkné, poutavé a poučné v dnešní době sucha.
Rozvinula se pak zajímavá diskuse.

V dalším programu nás seznámil pan Jiří
Bartl s vyhlášenými ptáky roku pro rok 2018
a 2019, sýčkem obecným a hrdličkou divokou.
Dále zavzpomínal na osobnost ochrany přírody
a významnou osobnost, pana Eugena Pohle
(letos by se dožil 108 let), jehož význam pře-
sahuje rámec Slavkova.   

Bohužel čas nás tlačil a tak jsme se vydali na
cestu k rybníku Kačeňáku, kde nás čekal další
program. Malé děti zabavila Alena Marková
výrobou dalekohledů:-) Ostatní šli s Jarkem
Andrlou poslouchat slavíka. Po návratu jsme se
kochali pohledem přes monokulár, poslouchali
hlasy ptáků a předávali vzájemné informace.
Vítání jsme ukončili kontrolou labutího hnízda.
Samička zrovna obracela vajíčka.

Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově u Brna
Letošní Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově

u Brna, které pořádali Slavkovský ochranářský
spolek, Ekoklub Pampeliška a ZO ČSOP Rou-
sínov ve spolupráci s Českou společností orni-
tologickou se podařilo. 

Velký dík patří České společnosti ornitolo-
gické za zaslané tiskoviny pro účastníky VPZ.
Jsou na vysoké úrovni a určitě se osvědčily
a přinesou své ovoce. 

Během příjemného dopoledne jsme pozoro-
vali nebo slyšeli hlasy 28 ptáků a hlavně se
účastníci dověděli spoustu nových zajímavostí
ze světa ptáků. O jejich problémech a možnos-
tech jejich ochrany.   

Petr Navrátil, předseda Slavkovského
 ochranářského spolku

Už 25 let si vytrvalostní běžci celého světa
mohou začátkem května zaběhnout v kulisách
našeho rozkvetlého hlavního města Pražský
maraton. Jubilejní ročník odstartoval v chlad-
ném a větrném počasí primátor Prahy výstře-
lem ze startovní pistole přesně v 9 h. v neděli
5. května na Staroměstském náměstí. Organi-
zátoři uvádí, že do hlavního závodu nastoupilo
9849 běžců a běžkyň 92 národností z celého
světa. Po oba víkendové dny bylo pořadateli
do hlavního závodu a do dalších doprovodných
akcích zaevidováno úctyhodných 15 075

Vítání ptačího zpěvu • Foto: 2x P. Navrátil

Námluvy • Foto: L. Nosková
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Ve dnech od 15. do 17. dubna jsme se
zúčastnili národní soutěže ve svařování – Zlatý
pohár LINDE, která se konala v SOŠ Frýdek-
Místek. Této soutěže se účastnilo 122 nejlep-
ších svářečů středních škol ČR a ze zahraničí.
Soutěž byla zaměřena na obloukové svařování
obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ak-
tivním plynu CO2, netavící se elektrodou v in-
terním plynu ARGON, svařování kyslík-ace-
tylenovým plamenem a svařování na
virtuálním trenažéru. Naši školu reprezentovali
žáci druhého ročníku oboru automechanik L.
Stehlík a L. Novák. Zahájení soutěže a sezná-
mení s pracovištěm proběhlo první den. Žáci
si mohli vyzkoušet svařovat se svařovacími
zdroji. Druhý den dopoledne proběhla soutěž

teoretické části a po obědě žáci odjížděli na od-
loučené pracoviště, kde probíhala praktická
část. Poslední den proběhla prohlídka „Prezen-
tačního dne firem“ zabývajících se svářecí
technikou, odborné ukázky svařovacích zdrojů
a nové typy svařovací techniky. V poledne se
všichni zúčastnili prohlídky soutěžních svárů
a slavnostního vyhodnocení soutěže. V koneč-
ném pořadí disciplín se kluci umístili na pěk-
ném 22. a 24. místě ve svých kategoriích. Od-
nesli si nejen nové zkušenosti v této oblasti, ale
se také seznámili s žáky jiných škol a mohli si
předat svoje vědomosti navzájem. Žákům dě-
kujeme za reprezentaci naší školy a vzornou
přípravu na tuto soutěž. 

T. Chumchál, ISŠ

Zlatý pohár LINDEAutoopravář junior 2019
Ve dnech od 15.–17. dubna se uskutečnilo fi-

nálové kolo soutěže Autoopravář junior 2019
konané v servisním centru ŠKODA AUTO a.s.,
Kosmonosy Mladá Boleslav. Cílem soutěže je
systémová motivace žáků středních škol s vý-
ukou autooborů, propagace technických oborů
a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstna-
vateli žáků a středními školami v České repub-
lice. V rámci tříkolové soutěže proběhlo porov-
nání znalostí a dovedností soutěžících. Žák naší
školy R. Nahodil se zúčastnil kategorie auto-
mechanik. Mezi ostatními soutěžícími se ne-
ztratil a umístil se na 24. místě v ČR. Kromě
věcných cen si ze soutěže odnesl i spoustu zá-
žitků a dalších zkušeností. P. Orbán, ISŠ

Ve čtvrtek 17. března pořádala Hotelová
škola Frenštát pod Radhoštěm pod záštitou
Moravskoslezského kraje a s odbornou garancí
České barmanské asociace již v pořadí 9. roč-

ník Mezinárodní juniorské barmanské soutěže
„O pohár náměstka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje“. Nejen z celé České republiky, ale
také ze Slovenska a Maďarska přijelo se svými
pedagogy 24 soutěžících ze 12 škol. Barmani -
junioři připravovali v časovém limitu 6 minut
3 porce nealkoholického nízkokalorického
Fancy Drinku, který musel obsahovat podle
propozic nejméně 10 cl neochucené minerální
vody Mattoni Grand a sirup společnosti Monin.

Této soutěže se za naši školu zúčastnila
K. Kalendová a T. Holková. Obě slečny se
pilně připravovaly a na výsledcích to bylo
znát! Vítězkou této soutěže se stala K. Kalen-
dová se svým drinkem Gold Mine. V této sou-
těži byla konkurence opravdu velká a vítězka
se díky svému výsledku dostala mezi nejlepší
z ČR v hodnocení barmana roku. 

Oběma slečnám gratulujeme k dosaženým
výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a přejeme hodně štěstí v dalších soutě-
žích. isš

Z barmanské soutěže vezeme zlato!

Ve čtvrtek 25. dubna se K. Kalendová
zúčastnila soutěže Kocour Cup v pivovaru
Varnsdorf. Soutěžila ve dvou kategoriích a to
v míchání drinků a v točení piva. Vylosovala
si čísla 3 a 1, takže začátek soutěže pro ni byl
rychlý a náročný, ale zase to měla brzy za
sebou. Tato soutěž byla v barmanské sekci
opravdu náročná, protože podmínkou bylo
použití piva značky „Kocour“ a to není úplně
lehké v kombinaci alkoholu a sirupu, ale za
výborné pomoci p. učitelky. M. Novoměstské
to zvládla na jedničku a její drink chutnal ko-
misařům nejvíce ze všech. V časovém limitu
6 minut připravovala tři porce Fancy Drinku,
soupeřů bylo hodně z celé ČR, ale i tak Karo-
lína se svým drinkem Gatto Nero (Černý ko-
cour) u barmanů vybojovala krásné 3. místo
a v čepování piva 6. místo. 

K. Kalendová: Za výbornou přípravu
a podporu vděčím M. Novoměstské, protože
to ona mě k soutěžím přivedla a díky ní se
v soutěžích i umisťuji. Jsem moc ráda, že
mohu být právě na této škole.

K. Kalendová, ISŠ

Z „Kocour Cupu“ ve Varnsdorfu vezeme bronz

Návštěva Osvětimi
V čase, kdy si připomínáme 74. výročí ukon-

čení druhé světové války, navštívili žáci ISŠ ve
Slavkově u Brna německý koncentrační tábor
Auschwitz-Birkenau. O prohlídku tohoto vyhla-
zovacího tábora jeví žáci velký zájem, proto
škola pravidelně tuto vzdělávací exkurzi organi-
zuje. Už před návštěvou památníku byli žáci při-
praveni na to, s čím se v táboře seznámí, v rámci
výuky dějepisu zhlédli krátký dokumentární
film. Poutavé vyprávění průvodců spojené s pro-
hlídkou tábora, vystavených fotografií, osobních
věcí zajatců i kreseb a básní, které se po vězních
dochovaly, bylo pro žáky silným zážitkem.
V rámci exkurze uctili žáci 1. ročníků oboru ho-
telnictví památku všech obětí položením kytice
a zapálením svíček u stěny, kde byly konány po-
pravy vězňů. Pro většinu zúčastněných byla náv-
štěva německého vyhlazovacího tábora v Polsku
důvodem k hlubokému zamyšlení a k prohlou-
bení si svých vědomostí. E. Zemánková, ISŠ

Automobileum 2019
Dne 2. května jsme se zúčastnili dalšího roč-

níku krajské soutěže Automobileum 2019,
které se zúčastnili žáci sedmi automobilních
škol. Čtrnáct soutěžících předvádělo svojí ši-
kovnost a dovednost ve dvou částech soutěže.
První část byla zaměřena na vědomostní test ze
silničního zákona, jízdu na závodním trenažéru,
výměnu kola, montáž sněhových řetězů, parko-
vání a otáčení, montáž tažného lana na vozidla
a jízdu slalomovou tratí. Druhá část byla hod-
nocena zvlášť, kdy soutěžící závodili v Kart
Aréně Brno na motokárách a před samotným
závodem měli možnost tréninku. Naši školu re-
prezentovali D. Ostřížek, který se umístil na 2.
místě a M. Pastyřík na 6. místě. Umístění D.
Ostřížka katapultovalo na postupující místo do
celostátního kola v Hradci Králové, které se
bude konat ve dnech 16. a 17. května. Děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy a blahopře-
jeme za umístění a postup. J. Kosař, ISŠ 

V Osvětimi • Foto: archiv školy

Kocour Cup • Foto: archiv školy

K. Kalendová a M. Novoměstská • Foto: archiv školy
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www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2019
Datum                                   hod.    akce/místo konání pořadatel

1. 6.     9.00–18.00   Řemeslný jarmark, Palackého nám. město Slavkov u Brna
1. 6.   10.00–12.00   V říši motýlů – zábavné dopoledne pro děti (DDM) v zámeckém parku ZS-A
2. 6.               17.00   Národní festival komorních orchestrů, Rubensův sál ZS-A
7. 6.               16.30   Závěrečné vystoupení tanečního oboru. Sál SC Bonaparte ZUŠ F. France
8. 6.          od 12.00   TOPFEST 2019 zámecký park

11. 6.               19.30   Festival Concentus Moraviae: Cuarteto Q-Arte, Historický sál MCSH Brno
19. 6.               19.30   Festival Concentus Moraviae: Modigliani Quartet, Historický sál MCSH Brno
22. 6.                 8.00   Slavkovský desetiboj. Stadion Austerlitz Adveture
29. 6.      7.00–15.00   Veteranfest Slavkov 2019, zámecký park ZS-A

Výstavy na zámku
22. 3.–30. 6.  9–16   Fenomén Merkur, galerie v přízemí ZS-A
1. 5.–3. 11.    9–16   Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí                                                                     ZS-A
10. 5.–31. 8.  9–16   Výstava Nerosty a zkameněliny, severní část bývalých koníren ZS-A
22. 3.–8. 12.  9–16   Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, bývalé konírny ZS-A
14. 5.–7. 6.    9–16   Slavkovské restaurování                                                                                               ZS-A

která k 30. 4. 2019 (s účinností od 31. 7. 2019)
odvolala stávajícího ředitele ZŠ Komenského,
Mgr. Vladimíra Soukopa, a vyhlásila konkurz
na toto uvolněné místo.

Ze zákona na to má zřizovatel právo. Ale
není to jeho povinnost a sami radní tvrdí, že
jediným důvodem, proč se k tomuto kroku
rozhodli, je to, že mohou. Máme věřit jejich
ujišťování, které bylo několikrát veřejně pre-
zentováno, že je vše jen formální záležitost, že
jsou s prací ředitele spokojeni a že jej nemíní
měnit? 

Ve škole vše bez problémů funguje. Na
chodu školy se pod vedením současného ředi-
tele velmi pozitivně projevuje jeho propraco-
vaná dlouhodobá koncepce vedoucí ke stabi-
litě školy. Počet žáků narůstá, chod školy si
pochvaluje většina rodičů, zaměstnanců školy
i žáků. Jistě, najdou se i výjimky, ale to už
patří k práci s lidmi. Podstatné je, že všechny
problémy se okamžitě řeší. 

Zkrátka, škola „šlape“. Od hospodaření s fi-
nancemi, přes administrativu, až po práci
s žáky. Organizujeme projekty, besedy, žákov-
ské soutěže, olympiády, spolupracujeme s dal-
šími subjekty, máme dobré výsledky u přijí-
macích zkoušek, přibývají nové žádosti
o umístění dětí…, vše ani nelze vypsat.

Držíme palce, pane řediteli!
Proč se vynakládají nemalé prostředky na

konkurzní řízení? Proč se nenechá fungovat
něco, co funguje? Proč se vystavuje nejistotě
přes 600 žáků a 70 zaměstnanců školy? Proč
nemůžeme v klidu pracovat a děti se v klidu
učit? Uvědomuje si to radnice vůbec?

Vážený pane řediteli, vážený Vladimíre Sou-
kope,

nevíme, zda se po 1. srpnu 2019 budeme
opět potkávat na poradách, seminářích, hos-
pitacích, nebo jen tak na chodbě či u oběda.

Proto bychom Vám chtěli vyjádřit poděko-
vání za 11 let společné práce, za vše, co pro ZŠ
Komenského děláte. Uvědomujeme si, že jste
odborníkem na svém místě, že pod Vaším ve-
dením udělala naše škola velký krok vpřed, že
nám Vás okolní školy závidí. Vězte, že většina
z nás si Váš odchod a změnu na místě ředitele
školy nepřeje.

Věříme, že Rada města v čele se starostou,
která má v konkurzním řízení poslední slovo,
rozhodne správně a odborné zkušenosti, pro-
věřené vedoucí schopnosti a zdravý rozum pře-
váží nad politikařením, kterého je v našem
státě bohužel dost a dost. 

Věříme, že se v novém školním roce budeme
opět potkávat.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Komenského

Doba je zvláštní, hektická a zlá. Když něco
nefunguje, je to špatné, když něco funguje, tak
hrozí, že to někdo schválně změní.

Jak jinak se dá vysvětlit krok Rady města,

Výstava obrazů, rytin a šperků
Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích

Vás srdečně zve Výstavu obrazů, rytin
a šperků Zuzany Ryšánkové. Výstava se
koná v termínu 1. května–20. června v centru
ekologické výchovy. Vernisáž: 1. 5. 2019. Ote-
vřeno je denně od 10 do 18 hodin včetně sobot,
nedělí a svátků.

Kačák fest
Zveme Vás na hudební festival Kačák fest

2019, který se koná v pátek 31. května od 18
hodin na Kačáku v Němčanech. Vystoupí Arch
of Hell, Awrizis, Pan Miler, Rain a Unknown.

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov u Brna uspořádal pro žáky
8. ročníků základních škol Slavkovska v úterý
9. dubna 2019 ve spolupráci s Integrovanou
střední školou ve Slavkově u Brna, dalšími
školami i firmami minifestival povolání. Ak-
tivitu podporující volbu vhodné profese žáků
s ohledem na možnosti území Slavkovska nav-
štívilo 180 žáků. Nadšení z akce neskrývali
také přítomní dospělí, zástupci škol, Města
Slavkova, hospodářské komory i dalších orga-
nizací a firem ze Slavkova a okolí.

Své obory na akci představili studenti z ISŠ
– oborů hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, me-
chanik opravář motorových vozidel a truhlář.
Žáci základních škol si mohli některé z čin-
ností sami vyzkoušet. Na stánku Střední školy
elektrotechnické a energetické Sokolnice za-
ujali přítomné studenti oboru mechanik-elek-
trotechnik dálkově ovládaným robotem. Sou-
částí prezentace učebního oboru výrobce

textilií v rámci stánku Nové Mosilany, a.s. byl
nástin fází technologického procesu od zpra-
cování suroviny až po finální výrobek. Zá-
stupci firmy Lohmann & Rauscher, která vy-
rábí mimo jiné speciální sety pro operační
sály, různé bandáže, ortézy, speciální obvazy
na rány, představili některé ze svých produktů.
Chlapci a děvčata měli možnost si zasoutěžit
a vyzkoušet si sestavení operačního setu na
rychlost.

Pozornosti žáků neunikly moderní techno-
logie – 3D tiskárna, roboti Ozoboti i mobilní
laser sloužící k vypalování rastrů, ploch,
písma do různých materiálů prezentovaný fir-
mou Hallas, s.r.o.

Činnost MAP II na Slavkovsku, tedy Mí-
stního akčního plánu II rozvoje vzdělávání,
který se věnuje dětem od 3 do 15 let, jejich pe-
dagogům, rodičům, vedoucím neziskových or-
ganizací, bude pokračovat i v dalších oblas-
tech vzdělávání. Jitka Schovancová 

MINIveletrh povolání ve Slavkově u Brna
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