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Pandemie koronaviru
radikálně změnila
život i ve Slavkově

Šití roušek na radnici • Foto: archiv MÚ
Palackého náměstí v době karantény • Foto: P. Maleček

Opatření pro boj s koronavirem
a jak to funguje ve Slavkově u Brna
Povinnost nošení roušek

Vláda ČR vydala také mimořádné opatření,
které zakazuje vycházet osobám z domu bez zakrytých úst a nosu.

Seniorům, nemocným a lidem
v karanténě nakoupíme

25. dubna

Příští číslo vyjde

O tom, že senioři, lidé po operacích, nemocní,
lidé v karanténě apod. nemají nyní vycházet ven,
bylo napsáno mnoho. Pokud potřebujete zajistit nákup, nebojte se na nás obrátit. Pracovníci
městského úřadu vám potřebné věci rádi zajistí a doručí k vám domů. Stačí zavolat na linku

p omoci 703 155 111. Objednávky přijímáme
také na e-mailu: nakup@slavkov.cz.

Linka pomoci a aktuální informace

Aktuální informace sledujte na webu www.
slavkov.cz, facebookových stránkách: www.facebook.com/slavkovubrna/
Pro získání aktuální informací o opatřeních
ve městě nebo také pro poskytnutí pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi, potřebují nakoupit,
nebo jim chybí rouška apod., jsme zřídili linku
pomoci s číslem: 703 155 111.
(Pokračování na str. 7)

COVID-19
Vážení spoluobčané, jakkoli se mi v minulosti psalo
o špatných a negativních
věcech těžce, to, co nyní
celý svět i naše malá země
prožíváme, je oproti přívalovým dešťům, suchu nebo
Michal Boudný
zdražování služeb zcela
výjimečné. Lidstvo, tak jako již mnohokrát,
vstoupilo do války s neviditelným nepřítelem.
Nepřítelem, který nevyvolává střevní potíže,
vyrážky či jiné klasické příznaky epidemií, ale
rovnou zabijí! Na dálném východě, v čínském
Wu-chanu, před několika měsíci zaútočil nový
typ chřipky a díky masivní světové migraci
(Pokračování na straně 3)

Svoz
bioodpadu

Poslední etapa
opravy silnice I/50
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Covid-19
(Dokončení ze strany 1)

trvalo řádově dny, kdy zaplavil celý svět včetně
České republiky.
Není nutné zde opakovat, co vše vláda
nařídila a zařídila pro zmírnění a potlačení
této choroby. Situace se vyvíjí po hodinách
a dnech a co napíšu nyní, zítra nemusí platit. Spíše hledejme odpověď, jak může každý
jednotlivec přispět ke zlepšení situace? Stačí
vlastně velmi málo: maximální zodpovědnost
za svoje chování a hygienický přístup.
Okres Vyškov ke dni uzávěrky zpravodaje patří k oblastem, které neevidují výskyt
nemocných koronavirem. Současně patříme mezi nejvíc disciplinované okresy ať už
v souvislosti s nošením ochranných roušek
nebo velkou vlnou solidarity. Za to vám, kteří
jste to pochopili, patří obrovské díky!
Jak jistě víte, společnost na tuto situaci nebyla absolutně připravena a jen díky domácí
výrobě roušek, či sháněním čehokoliv odkudkoliv je stav v našem regionu takový, jaký je.
Obrovský respekt a poděkování všem, kteří
pomáhají! Rovněž mi dovolte poděkování
všem z první linie! Hasiči, policisty a záchranáři počínaje a zaměstnanci pošty, městského
úřadu… prodavačkami konče. Právě tito lidé
jsou nejvíce ohroženi a při vypuknutí choroby neměli absolutně žádné ochranné pomůcky. Proto radnice nečekala na vládní podporu
z Číny a již minulý týden sama obstarala materiál pro nejohroženější skupinu zaměstnanců ve formě roušek a respirátorů.
Velké poděkování také slavkovským firmám a jednotlivcům za přínos ochranných
pomůcek nebo materiálu k jejich výrobě.
V distribuci všeho dostupného budeme nadále pokračovat stejně jako v provozu info

Bioopad začneme svážet
od 1. dubna
BIOODPAD
Technické služby začnou svážet hnědé nádoby na bioodpad od středy
1. dubna. Další svoz se
uskuteční hned následující týden (od pondělí 6.
do středy 8. dubna). Poté
už bude svoz bioodpadu organizovaný jednou
za 14 dní – každý lichý týden od pondělí
do středy až do konce října.
Po městě budou už od 30. dubna rozestavěné také zelené kontejnery, do kterých
můžete ukládat odpad ze zahrádek. Jakmile
opadne první nápor, budou technické služby
nabízet také individuální přistavění těchto
kontejnerů.
Připomínáme také, že v areálu Technických služeb jsou stále k dispozici hnědé
„popelnice“ o objemu 240 litrů, které můžeme zdarma přenechat občanům. Informace o detailech předání těchto nádob získáte
na telefonu 544 220 989.
Připomínáme, že do doby uvolnění vládních nařízení v souvislosti se šířením koronaviru Technické služby zrušily úřední hodiny pro veřejnost. 
vs

linky 703 155 111, kterou zřídil městský úřad.
Kromě informací zde poskytujeme zejména
pomoc seniorům a dalším ohroženým lidem,
kteří potřebují zařídit nákupy potravin, léků
nebo jim obstaráme roušku.
Bohužel jsme stále svědky stálých dezinformací a šíření poplašných zpráv. Tato doba
se neobejde ani bez jedinců, kteří si na lidském neštěstí a strachu snaží vydělat formou
hraběcích rad či předraženého hygienického
a zdravotnického materiálu.
Každá krize však dává všem jednu velkou
příležitost – pozastavení se nad tím, jak jsme
doposud žili a zda by nebylo na čase něco
změnit? Ve velké rychlosti a dostupnosti všeho potřebného a mnohdy i nepotřebného. Život ve městě i republice se výrazně zpomalil.
Většina zaměstnanců a dětí je doma. Lidé neutrácejí v obchodech a pevně věřím, že se věnují rodinám či procházkám po okolí. Dokáži
si představit údiv občanů, kteří ještě nikdy nebyli na Urbánku nebo neprošlapali polní cesty
kolem Slavkova. Bohužel ta negativní stránka
věci nás teprve dožene – ekonomika státu,
městských samospráv a jednotlivců… Věřím
však, že společně zvládneme překlenout i tyto
nevlídné dny.
Dnešní situace se denně dotýká také společenského života ve městě. Jsou zavřené školy, školky, sportoviště, restaurace a hospody,
kino… Je omezen pobyt větším skupinkám
na veřejném prostranství. Již nyní víme, že se
neuskuteční oslavy konce druhé světové války, pietní akt osvobození města, Dny Slavkova nebo stále populární akce Ukliďme Česko.
Ve hvězdách je Veteranfest, koncerty a festivaly včetně již jednou zrušené britské legendy
Stinga. Nikdo neví, jak dlouho může tento vý-

jimečný, a pro drtivou většinu nás tak skličující, stav trvat. Jedinou ochranou nad vše výše
zmiňované je zachování si zdravého rozumu,
pomoci bližnímu, humoru a především naděje, ke které se člověk vždy tak upíná!
Milí Slavkováci, zvládli jsme i jiné události, tak nevím proč bychom za přispění nás
všech nezvládli i tuto?!
Michal Boudný, starosta města

Vyplácení příspěvku
živnostníkům pečujícím
o děti
Pro osoby samostatně výdělečně činné,
které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční
příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den,
tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem
živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let
za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.
Příspěvek bude pro všechny OSVČ,
jejichž potomci jsou ve věku 6 až 13 let.
Další podmínkou bude, že jejich manžel či
manželka nečerpají ošetřovné v klasickém
zaměstnaneckém vztahu a jediné, co bude
muset živnostník udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní
údaje a podmínky, na živnostenský úřad.
V tuto chvíli ještě nemáme detailní informace o organizaci, proto prosím vyčkejte
na oficiální informace. Dávka by měla být
vyplácena i zpětně.
vs
Děkujeme za pochopení!

Už jste registrovaní
v Mobilním rozhlase?
Informace zasíláme formou SMS
do mobilu

Chcete dostávat aktuální informace do svého mobilu nebo e-mailu a nechcete se spoléhat
na to, zda uslyšíte klasický rozhlas? Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu a neunikne
vám žádná podstatná informace.
Je to snadné:
Registrovat se můžete elektronicky na

w
 ebových stránkách: slavkov.mobilnirozhlas.cz
nebo nám zavolejte na číslo 703 155 111 a my
vás do systému zaregistrujeme.
Informace vám budeme zasílat:
• SMS zprávou (v této době zasíláme ty nejdůležitější informace o nařízeních vlády i omezeních přímo v našem městě)
• E-mailem
vs
• Mobilní aplikací Zlepšeme Česko.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
54. schůze RM – 24. 2. 2020

1. RM uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. parc. č. 987
ostatní plocha, parc. č. 807 ostatní plocha, parc. č. 803
ostatní plocha, parc. č. 3073/22 ostatní plocha, parc.
č. 3078/3 ostatní plocha, parc. č. 5208 ostatní plocha,
vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem „Slavkov u B., VN+TS+NN Zahradní
centrum „) v předloženém znění.
2. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky: „Restaurování soch v areálu
zámku Slavkov u Brna“ z dalšího procesu zadávacího
řízení uchazeče MgA. ZDENĚK KOVÁŘÍK, Chotěbudice
21, 675 31 Jemnice, IČO: 72132231.
3. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“, byla
nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO:
67614124.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov
u Brna“ se společností MgA. Josef Červinka, Jičínská
1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.
5. RM ruší své usnesení č. 854/50/RM/2020/II. RM
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 3
o výměře 21,2 m2, kanceláře č. 4 o výměře 19,70 m2
a kanceláře č. 5 o výměře 10,40 m2 ve II. NP v budově
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna. Nájemné bude
stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok a nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne
30.12.2002, s HZS JmK, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ
614 00, IČ: 70884099, v předloženém znění.
7. RM bere na vědomí předloženou informaci (přehled nájemných smluv uzavřených na DPS v roce 2019)
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k servisní
smlouvě 7002509 s firmou Elis textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966, v předloženém znění.
9. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů se společností
VYDOS BUS a.s., se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01
Vyškov, IČ: 26950731.
10. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
v rámci fondů EU ze strany ZS-A vůči Úřadu práce dle
důvodové zprávy.
11. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Vinařského
fondu.
12. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné
zakázky dle výběrového řízení ze dne 19. února 2020
(ZS-A).
13. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – vyřazení pece
a výše úplaty školného na šk. rok 2020/2021.

55. schůze RM – 2. 3. 2020

1. RM vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní školy Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020.
2. RM schvaluje zveřejnění inzerátu, který je přílohou této zprávy na úřední desce obce Města Slavkova
u Brna, na internetových stránkách města www.slavkov.
cz a internetových stránkách odboru školství Jihomoravského kraje www.jmskoly.cz.
3. RM pověřuje starostu města – požádat krajský
úřad, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise – vyzvat
ředitele ZŠ Tyršova, aby zorganizoval volbu zástupce

z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě.
4. RM pověřuje paní Romanu Krchňavou funkcí tajemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní komise
5. RM odvolává pana Mgr. Jiřího Půčka z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
a to ke dni 31. 7. 2020. Posledním dnem výkonu práce
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna je den 31. 7. 2020. Důvodem odvolání je
vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace podle ustanovení § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6. RM souhlasí s přijetím finančního daru Základní
školou Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
od firmy LIKO-S, a.s. ve výši 15 000 Kč.
7. RM ruší své usnesení č. 520 ze 30. schůze dne
5.8.2019. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
prostor ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova 324, 684 01
Slavkov u Brna, o celkové výměře 57,70 m2. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné za místnost č. 2.33 a místnost č. 2.06 se stanovuje ve výši 900 Kč/m2/rok.
8. RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky prostor
místnost č. 2.05 ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova
324, 684 01 Slavkov u Brna, o celkové výměře 15,80 m2.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9. RM doporučuje ZM uložit radě města zaslat organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost o zpracování
vyhledávací studie přeložky silnice I/50 v oblasti západního území katastru města Slavkov u Brna.

56. schůze RM – 9. 3. 2020

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č.
parc. č. 3266/7 ostatní plocha, parc. č.3259/5 ostatní
plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem „Slavkov u B., NN Nakládal“)
v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č.
parc. č. 3474 ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., NN
Partyka“) v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. parc.
č. 2497/1 ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., NN
Hujňák“) v předloženém znění.
4. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Slavkov u Brna a Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je energetické vedení
po pozemku parc. č. 342 v k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch HZS Jmk dle přiloženého geometrického plánu.
Náklady související s uzavřením předložené smlouvy
nese oprávněný ze služebnosti.
5. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem
Slavkov u Brna a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je zřízení služebnosti po pozemcích parc. č.
340/2, 338/1, 339/6 v k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch
HZS Jmk dle přiloženého geometrického plánu.

6. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem
Slavkov u Brna, Jihomoravským kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno
souvisejícím s výstavbou objektu výjezdové základny
zdravotnické záchranné služby dle přiložených příloh
ke smlouvě.
7. RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky, dle
přiložené žádosti Ekoklubu Pampeliška, z.s., jejímž
předmětem je užívání částí pozemků parc. č. 346/6
a 343/1 v k.ú. Slavkov u Brna vč. staveb na nichž nacházejících se.
8. RM souhlasí s poskytnutím prostranství ve Svojsíkově parku na pořádání akce „Neděle u Bena“ pro děti
a mládež spolku Junák – český skaut, středisko Slavkov
u Brna, z. s., Sídliště Nádražní 1664, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO: 65841832 ve dnech 17. 5. 2020, 7. 6. 2020,
9. 8. 2020.
9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 24. 2. 2020 se společností MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124,
v rámci akce „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ v předloženém znění.
10. RM neschvaluje úhradu předložené faktury č.
2020-0051 za právní poradu ve věci závěrů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města z důvodu
nedodržení platných postupů při hospodaření města,
a z důvodu nevyužití interních zdrojů městského úřadu.
11. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok
2020/2021.
12. RM bere na vědomí prázdninový provoz Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.
13. RM nedoporučuje ZM poskytnout finanční dar
ve výši 205 700,00 Kč spolku Rozvíjíme odkaz V. A.
Kounice, z.s., Slavkov u Brna ve věci dofinancování
druhé etapy projektové dokumentace ve stupni studie
„PŘELOŽKA SILNICE I/50“.

57. schůze RM – 11. 3. 2020

1. RM schvaluje omezení provozu DDM v rozsahu
stanoveném školám a školským zařízením mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České
republiky č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne
10. 3. 2020.
2. RM schvaluje omezení provozu ZUŠ Františka
France v rozsahu stanoveném školám a školským zařízením mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
České republiky č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze
dne 10.03.2020.

58. schůze RM – 16. 3. 2020

1. RM schvaluje uzavření provozu MŠ Zvídálek
s účinností od 17. 3. 2020 v rozsahu stanoveném školám a školským zařízení usnesením vlády ČR č. 201 vyhlášeným pod č. 74/2020 Sb.
2. RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací
města zamezit přístup veřejnosti do budov městských
příspěvkových organizací, zejména škol, tělocvičen,
zámku, stadionů, sálů společenského centra Bonaparte,
nad rámec krizových opatření vlády ČR tak, aby se minimalizovalo riziko šíření koronaviru.

59. schůze RM – 17. 3. 2020

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o pojištění majetku města Slavkov u Brna se společností Generali Česká
pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ: 45272956. v intencích dle podané
nabídky na 3 letý program.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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11. zasedání ZM – 2. 3. 2020

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění a trvání úkolů
ze zasedání zastupitelstva města.
2. ZM bere na vědomí zápis z 9. zasedání finančního
výboru konaného dne 26. 2. 2020.
3. ZM bere na vědomí zápis č. 5 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 27. 2. 2020.
4. ZM bere na vědomí plán kontrol na rok 2020.
5. ZM bere na vědomí soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění
6. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2020
s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín v celkové výši
1.189.024 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce
7. ZM schvaluje přijetí vrácené částky z dotačního
programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón od soukromého vlastníka památky manželů Zichových. Vrácená částka je celkem
10.267 Kč, z čehož ministerstvu kultury bude vrácena
poměrná částka dle podmínek dotace 8.556 Kč a město
z této částky obdrží 1.711 Kč.
8. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 1.355.000 Kč.
9. ZM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1.355.000 Kč
za podmínky, že bude poskytnuta, následně: Městu
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ
00292311 , ve výši 1.145.700 Kč z Programu na Zámek
s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou – restaurování soch – Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna,
IČ: 617 29 710, ve výši 209.300 Kč z Programu na restaurování menzy v Kapli sv. Jana Křtitele.
10. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových zón s Římskokatolickou
farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského
2, 684 01, Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného
v usnesení č. II, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.
11. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 22759964 ve výši 70% nákladů na účast na Mistrovství světa v cheerleadingu v USA, které se uskuteční
od 23. 4. 2020 do 1. 5. 2020 v Orlandu, nejvýše však
150.000 Kč. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.
12. ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace
Spolku Martina Zacha, sídlo Družstevní 1292, 543 01
Vrchlabí, IČ: 01736183 ve výši 80.000 Kč.
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13. ZM schvaluje prodej jednotky č. 1153/3 – byt
v budově č.p. 1153, 1154 postavené na pozemku parc.
č. 2830/1, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti
5790/146581 na společných částech uvedeného domu
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5790/146581
na pozemku parc. č. 2830/1, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
do vlastnictví panu Petru Fialovi, za kupní cenu
2.266.000 Kč.
14. ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy
mezi městem Slavkov u Brna a se subjektem Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, IČ: 61729710,
se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
v předloženém znění. Předmětem směnné smlouvy
je směna částí pozemku parc. č. 4332/2 orná půda
v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna za část pozemku parc. č.
4353/3 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna, oba o stejné výměře a to
233 m2. Náklady související s převodem nemovitostí
(správní poplatek za návrh na vklad, geometrický
plán č. 3478-54/2018, daňové povinnosti uvedené
dle smlouvy) uhradí město.
15. ZM schvaluje ve směnné smlouvě s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 61729710, se
sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna klauzuli
na úhradu částky odpovídající dani z nabytí nemovitých
věcí a částku daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti farnosti, která bude farnosti vyměřena Finančním
úřadem ve věci směny části pozemku parc. č. 4353/1
za část pozemku parc. č. 4332, oba v k.ú. Slavkov
u Brna, kterou zastupitelstvo schválilo dne 10. 9. 2018
usnesením č. 552/26/ZM/2018.
16. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy
o zřízení práva stavby Ev. č. 62-2-5466/2017 v předloženém znění, kterým se mění – zužuje předmět práva
stavby, kdy nově bude Právo stavby zatěžovat pozemek
parc. č. 340/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v těch hranicích,
které jsou vyznačeny v přiloženém geometrickém plánu č. 3591-67/2019, přičemž pozemky parc. č. 340/14,
parc. č. 340/15, parc. č. 340/16 v k. ú. Slavkov u Brna
nebudou Právem stavby zasaženy.
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 7 m2 dle přiložené mapy.
18. ZM ukládá RM zajistit přístup paní Z. P. na pozemek p. č. 268 v k. ú. Slavkov u Brna v současném
rozsahu.
19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prode-
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je části pozemku parc. č. 2028/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna.
20. ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 4251
orná půda o výměře 3.277 m2, parc. č. 5708 orná půda
o výměře 625 m2 a parc. č. 4257 orná půda o výměře
1.640 m2, vše orná půda v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitě
Pod Zlatou Horou ve vlastnictví společnosti Slavkovský
pivovar, s.r.o., U Mlýna 1422, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 29313678 za pozemky parc. č. 4423 orná půda
o výměře 9179 m2, parc. č. 4439 orná půda o výměře
1069 m2, parc. č. 4438 ostatní plocha o výměře 890 m2,
parc. č. 4459 orná půda o výměře 912 m2, parc. č. 4408
ostatní plocha o výměře 202 m2, parc. č. 4440 orná
půda o výměře 1448 m2 a části pozemků parc. č. 4410
trvalý travní porost o výměře cca 116 m2 a část parc. č.
4407/1 o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví města dle přiložených map bez finančního
doplatku. Náklady související s převodem nemovitostí
(správní poplatek za návrh na vklad do KN, geometrický
plán a odborný posudek č. 4153-011-2020) uhradí obě
smluvní strany rovným dílem. Daňové povinnosti budou
splněny dle platné legislativy.
21. ZM neschvaluje návrh mimosoudní dohody předložený právní zástupkyní žalobců dne 21. 1. 2020, upravený dne 12. 2. 2020 ve znění uvedeném v důvodové
zprávě.
22. ZM pověřuje RM k projednání a uzavření dohody
ve smyslu doporučení právní zástupkyně města s peněžitým plněním žalobcům (přiměřené zadostiučinění
anebo náhrada nákladů řízení) ve výši navržené žalobci,
nejvýše však s peněžitým plněním uvedeným v usnesení
rady města č. 863/51/RM/2020.
23. ZM schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši: Člen rady města 8.687 Kč,
Předseda výboru zastupitelstva 4.343 Kč, Předseda komise rady 4.343 Kč, Člen komise rady 0 Kč, Člen výboru
zastupitelstva 0 Kč, Člen zastupitelstva města 2.171 Kč,
Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: Člen
rady města a současně předseda výboru nebo komise
10.859 Kč, Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 4.343 Kč, V případě nástupu
náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
24. ZM ukládá RM zaslat organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR žádost o zpracování vyhledávací studie
přeložky silnice I/50 v oblasti západního území katastru
města Slavkov u Brna.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Podnikatelé, víte co s odpady?
Říká se, že opakování je matka moudrosti.
Je proto dobré právnickým osobám a osobám
oprávněným k podnikání připomenout, jaké
mají povinnosti při nakládání s odpady a obalovým materiálem, které produkují ve své
provozovně.
A to zejména těm, kteří
mají obchody na Palackého
náměstí, neboť jsou mnoha lidem, nejen těm místním, nejvíce na očích. Podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech,
jsou povinni všichni předcházet vzniku odpadů, produkované odpady pak třídit,
odděleně shromažďovat, využívat a pokud je sami využít
nemohou, pak předat oprávněné osobě, která provozuje
zařízení. Tím zařízením může
být např. sběrný dvůr, výkupna druhotných surovin, recyklační dvůr, třídicí linka, spalovna, skládka. Tato zařízení
navíc vystaví potřebný doklad
o předaných odpadech.

Pro odpady podobné domácímu komunálnímu odpadu má sloužit popelnicová nádoba
(110, 120, 240 litrů) a kontejner (1100 litrů).
Podle množství tříděného odpadu (papír, sklo,
plast) pak obdobné nádoby barevně rozlišené
podle druhu tohoto odpadu. Apelujeme, že

barevné kontejnery na stanovištích ve městě NEJSOU určeny pro podnikatele, odpady
z jejich provozoven! Rovněž tak obalový materiál má podnikající osoba předávat oprávněné osobě, kterou však není občan, fyzická
osoba, který odpad převezme bez jakéhokoliv
řádného dokladu.
Ještě stejně důležité upozornění. Odpadkové koše
na veřejném prostranství NEJSOU popelnicí podnikatele,
pro vhazování smetků a dokonce pytlů s různorodým
odpadem z provozovny. Ani
prostor u košů není určen pro
odkládání bedýnek, přepravek a plastových nádob. Soustřeďovat obaly před likvidací si musí provozovna zajistit
výhradně ve svých vlastních
prostorách.
Mějme tak náměstí aspoň
trochu pohlednější, nezbavujme se odpadu na úkor
druhých.
Kubešová, odd. ŽP
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Úřední záležitosti můžete pohodlně vyřídit
kdykoliv a odkudkoliv přes internet
V současné situaci bychom vám rádi připomenuli možnost komunikovat s veřejnou
správou elektronicky, bez nutnosti osobního kontaktu a doporučili využívat eObčanku, tedy občanský průkaz s čipem vydaný
po 1. 7. 2018, a datovou schránku. Aktivovaná eObčanka umožňuje ověření totožnosti
pro přístup k některým online službám veřejné správy (např. informace z registru řidičů,
informace ze zdravotní pojišťovny, upozornit
na konec platnosti OP, STK, atd.), a také zřízení a přístup do datové schránky, která vám
navíc umožní elektronickou formou komunikovat s orgány veřejné moci, tedy úřady,
soudy, FÚ, katastrem nemovitostí, zdravot-

ními pojišťovnami (např. činit podání, vyřídit živnostenské oprávnění, podat daňové
přiznání, požádat o výpis z rejstříku trestů,
atd.). Zjednodušeně řečeno – elektronický
dokument odeslaný datovou schránkou má
účinky podepsaného papírového dokumentu
a jeho doručení je na rozdíl od poštovních
služeb zdarma.
Základním předpokladem je aktivovaná
eObčanka a čtečka karet připojená k počítači
s přístupem k internetu. Po instalaci obslužné aplikace a příručky ze stránek ministerstva vnitra https://info.eidentita.cz/eOP/ se
následně přihlaste na https://obcan.portal.
gov.cz/prihlaseni, a v Portálu občana buď při-

pojte svoji existující datovou schránku, nebo
požádejte online o zřízení nové na portálu
datových schránek https://www.mojedatova
schranka.cz.
Čtečky karet jsou běžně dostupné v obchodech i e-shopech s elektronikou, potřebné parametry jsou uvedeny na adrese https://info.
eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx.
Pokud jste si zatím eObčanku neaktivovali,
bude k tomu nutná osobní návštěva na pracovišti občanských průkazů na městském úřadě
(za současných krizových opatření bohužel
pouze v nezbytných případech po telefonickém objednání).
Bohuslav Fiala, tajemník městského úřadu

Poslední etapa opravy silnice I/50
Kvůli opravě poslední etapy silnice I/50
budou osobní auta do a z Bučovic jezdit objížďkou přes Ždánice
Finální opravy silnice I/50 v úseku Slavkov
u Brna–Křižanovice si vyžádají objízdnou
trasu pro automobilovou dopravu. V termínu
od 29. března do 26. dubna 2020 budou řidiči
mířící do a z Bučovic odkloněni na silnici I/54
(nájezd u bývalého cukrovaru) a oranžové šipky je povedou přes obce Žarošice a Archlebov
a dále po silnici II/431 přes obec Ždánice, až

do obce Bučovice zpět na silnici I/50. Objízdná trasa je dlouhá 33 kilometrů.
Na silnici I/50 se budou současně opravovat dva úseky v délce 750 a 300 m. Stavbou
budou moci projíždět kyvadlově kamiony
(vozidla nad 3,5 tun), podobně jako tomu bylo
u předchozí opravy na podzim.
Dopravním obsluhám obcí Hodějice,
Křižanovice, Rašovice, Heršpice a Nížkovice
bude umožněn příjezd do obcí umožněn přes
opravovaný úsek.

V tomto termínu dojde také k přeložení autobusové zastávky Hodějice, rozc. 1.0 ve směru Bučovice. Zastávka bude umístěna v prostoru za křižovatkou směrem do Bučovic.
Na objízdné trase budou provedena potřebná doplňující dopravně-inženýrská opatření
(např. snížení rychlosti, zákazy zastavení atd.).
Opravu silnice zajišťuje a financuje Ředitelství silnic a dálnic. Práce provádí Skanska,
závod Inženýrské stavitelství Morava.
vs

Místní akční plán vzdělávání v roce 2019
zrealizoval 171 vzdělávacích akcí
Město Slavkov u Brna i v roce 2019 pokračovalo v realizaci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání („MAP“). Pro všechny
základní školy (vyjma ZŠ Malinovského),
mateřské školy a zájmové (neziskové) organizace zřizované obcemi v území ORP Slavkov
u Brna, které pracují s dětmi do 15 let, jsme
v roce 2019 zrealizovali celkem 170 vzdělávacích aktivit a akcí.
Naše pozornost byla zaměřena na aktivity
typu semináře, workshopy, pracovní setkání, dílny, ukázky, nácviky, sdílení zkušeností a praktických dovedností; jednalo se tedy
o vzdělávání v ryze interaktivní formě, praktické, s možností na vlastní kůži získal a ověřit i osvěžit si znalosti a dovednosti využitelnost v praktickém životě práce s dětmi. Vždy
pro 5-15 účastníků. Nezaměřovali jsme se
na přednášky, frontální výuku, ani kurzy akreditované či formálně ukotvené v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Témata akcí byla volena na základě výběru
samotných pedagogických i nepedagogických
pracovníků škol tak, aby nejlépe vyhověly jejich požadavkům. Připravovali jsme je na tzv.
na míru obsahově i formou. Zaměřujeme se
na 3 klíčové cílové skupiny: v roce 2019 jsme
úspěšně zrealizovali 65 akcí pro žáky MŠ, 58
akcí pro žáky ZŠ a 48 akcí pro rodiče (i prarodiče) dětí, pedagogy a zástupce zájmových
organizací. Na základě zpětné vazby od účast-

níků vzdělávání můžeme s radostí konstatovat převažující vysokou spokojenost, je pro
nás radostí i impulsem do další práce. Velmi
důležité je pro naši práci i smysl celého projektu to, že se jej během roku 2019 zúčastnily
všechny ZŠ a MŠ působící v ORP, všechny
obce s námi kooperují, školní družiny a zájmové organizace v počtu 34 subjektů taktéž
využili v roce 2019 možnost účasti na vzdělávání v rámci MAP.
U téměř 1 tisíce žáků MŠ měly v roce
2019 úspěch zejména tyto akce: Knížka pro
Lucinku, Ptáčci, S robotem do pohádky,
Práce se dřevem; rozvíjeli svoji čtenářskou
a matematickou gramotnost, nacvičovali
vlastní manuálních a technické znalosti a dovednosti. Více než 2 tisíce žáků ZŠ z 1. i 2.
stupně v našem ORP se v roce 2019 zapojilo
do akcí jako Angličtiny se nebojíme, Bezpečný internet, Den řemesel, Den s inkluzí, Miniveletrh povolání, Mokřad, Ozoboti
ve vaší družině, Technika pro radost, Výroba krmítka a podobné; zábavnou a hravou
formou byl podpořen rozvoj mnemotechnických dovedností, polytechnických znalostí a dovedností, důraz byl však položen
i na profesní a oborová rozhodování žáků
ZŠ, rozvoj schopností vnímání osob (spolužáků) se zdravotním handicapem, angličtinu
si děti vybraných ZŠ zažily přímo s rodilým
mluvčím. Dospělé (rodiče, pedagogové,

pracovníci zájmových organizací) jsme aktivně zapojili do akcí jako 3D tisk, Hrajeme
si s jazýčky, Infekční onemocnění dětí, Kyberšikana, Názorné pomůcky v matematice,
První pomoc, Netradiční kreativní techniky,
S pejskem v knihovně, Andělské odpoledne,
Vánoce robíka Ozíka, Výstava knih, Zvol si
info atd. Celkově jsme v roce 2019 úspěšně
zajišťovali (mimo jarních a letních prázdnin)
cca 4 akce týdně.
V roce 2020 plánujeme zajistit obdobný
rozsah vzdělávání tak, abychom uspokojili na území ORP Slavkov u Brna poptávku
škol, školských zařízení, organizací zájmového vzdělávání i obcí. Vývoj v aktuálních
březnových dnech nás inspiruje k tvorbě aktivit on-line formou, intenzivně je vyvíjíme.
Více informací, detaily z akcí a o aktivitách
či kontakty jsou dostupné na webu projektu
www.map-slavkov.cz, na webu města Slavkov u Brna www.slavkov.cz v sekci „rozvoj“, jsme aktivní na facebooku. Těšíme se
na další spolupráci. Projekt MAP je realizován s finanční podporou EU a města Slavkov
u Brna pro reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047
/0008843.
S poděkováním všem starostům obcí ORP
Slavkov u Brna, základním a mateřským školám a zájmovým organizacím, lektorům a dalším spolupracujícím organizacím
Richard Podborský, hlavní manažer projektu
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Opatření pro boj s koronavirem
(Dokončení ze str. 1)
Úřad také informuje pomocí SMS zpráv
a e-mailů – systému Mobilní rozhlas. Abyste
tyto zprávy dostávali, musíte se zaregistrovat
do systému na této stránce: slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo nám zavolejte na linku pomoci 703 155 111 a my vás zaregistrujeme.
Městským rozhlasem informujeme pouze
o podstatných změnách a nařízeních.

Uzavřené školy, školka, dům dětí i ZUŠ

Základní, střední, vysoké atd. školy jsou
z nařízení vlády uzavřeny od 11. března
do odvolání. V provozu není ani Dům dětí
a mládeže nebo Základní umělecká škola.
Od úterý 17. března Rada města uzavřela také
mateřskou školu Zvídálek. Městské školy zabezpečují výuku pouze pro děti pracovníků
integrovaného záchranného systému. Děti
základních škol dostávají od svých třídních
učitelek nebo prostřednictvím elektronického
systému výukové plány na celý týden.

Uzavřená sportoviště, tělocvičny,
infocentrum a zámek

Na základě doporučení bezpečnostní rady
města jsou uzavřeny také všechny vnitřní a venkovní sportoviště škol, městský stadion, zámek,
společenské centrum Bonaparte a Informační
centrum. Toto opatření platí do odvolání.

Uzavřené restaurace, cukrárny,
obchody s oblečením apod.

Podle nařízení vlády jsou uzavřeny všechny
restaurace a maloobchodní prodejny s výjimkou:
• potravin
• výpočetní a telekomunikační techniky
• pohonných hmot
• drogérií
• lékáren
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
• novin a časopisů
• tabákových výrobků
• služeb prádelen a čistíren
• prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými
prostředky.
Podle nařízení vlády je stanovená provozní doba obchodů a pošty pro seniory v čase
od 8 do 10 hod. Lidé mladší 65 v tuto dobu
mají vstup do prodejen zakázán (s výjimkou
doprovodu).
Ve Slavkově u Brna funguje rozvoz jídla
v těchto restauracích:
• Wings cafe a restaurant – rozvoz i osobní
odběr, objednávky na tel. 704 433 027, včetně poledního menu
• Na Hradbách – rozvoz, objednávky na tel.
544 227 215, včetně poledního menu
• U Havrana – rozvoz, objednávky na tel.
606 496 455, včetně poledního menu
• Slavkovský pivovar – pouze prodej piva
a limonády.
Ostatní restaurace a cukrárny mají zavřeno.

Otevírací doby samoobsluh

Prodejna COOP oznamuje, že po dobu
nouzového stavu upravuje otevírací dobu prodejny v Polní ulici. Otevřeno bude mít každý
všední den v čase od 7 do 17 hod. V sobotu
od 8 do 12 hod.

Desatero cestování během celostátní karantény
Od 23. 3. 2020 přechází IDS JMK na režim „velkých prázdnin“, dále probíhají další
jednání o případných dalších opatřeních.
1. Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé a další dveře.
2. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru
v okolí řidiče.
3. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
4. Cestující nejsou povinni v autobusech jízdenky označovat v označovačích.
5. Ruší se režim zastávek na znamení.
Na každé obsluhované zastávce IDS JMK
vozidlo zastaví a pokud je to technicky
možné, otevřou se dveře dálkově.
6. K cestování používejte předplatní jízdenProdejna Penny ve Špitálské ulici má
otevřeno každý den od 7 do 20 hod. Prosíme
respektujte prodejní dobu určenou seniorům
v čase od 8. do 10 hod.

Uzavřené budovy městského úřadu

Minimálně do 3. dubna jsou zrušeny veškeré
úřední hodiny městského úřadu pro veřejnost.
Zaměstnanci úřadu budou k dispozici na telefonních a e-mailových kontaktech uvedených
na webových stránkách www.slavkov.cz. Příjem dokumentů bude umožněný každou středu od 8 do 10 hod. pouze na podatelně v budově Palackého nám. č. p. 260.

Uzavřený sběrný dvůr a pobočky
vodáren

Po dobu nouzového stavu jsou uzavřeny
všechny sběrné dvory pro veřejnost. Odpad
mohou ukládat pouze podnikatelé ve všedních
dnech (v pondělí a středu od 13 do 18 hod.).
Až do odvolání jsou také uzavřeny všechny
pobočky Vodovodů a kanalizací Vyškov. Platba v hotovosti není možná.

Pošta funguje do 16 hodin,
o víkendu je zavřená

Česká pošta do odvolání omezila otevírací
dobu pro klienty. Ve Slavkově u Brna bude
pošta otevřená každý všední den od 8 do 16
hod. Víkendový provoz je zrušený. V čase od
8 do 10 hod. jsou přepážky určeny pouze lidem starším 65 let.
Pošta také od 23. března doručuje všechny
důchody na adresu. Na přepážkách pracovnice NEBUDOU vydávat žádné důchody.
Pošta žádá občany, aby omezili nakupování
na e-shopech pouze na věci, které nyní nutně
potřebujete.

Lékaři ordinují v nouzovém režimu

Lékaři v našem městě jsou připraveni

ky a elektronické jízdenky z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti
je kupujte na pokladně.
7. Cestujte nejlépe s rouškou nebo jinou
ochranou úst, nosu a očí. Ve spojích
DPMB je zakrytí úst a nosu od 17. 3. povinné.
8. Choďte na veřejnost co nejméně.
9. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste
roušku nebo jinou ochranu úst, nosu a očí
a jeďte veřejnou dopravou jen v případě
nouze.
10. Prosím buďte ohleduplní – kýchejte
nebo kašlete do čistého a nového kapesníku. Desinfikujte si ruce, myjte si je
vs
mýdlem a vodou.
na kompletní péči. Proto, abychom uchránili
zdravotníky i pacienty v čekárnách od šíření
nákazy, prosím respektujte jejich žádost o výhradní telefonickou komunikaci, objednávání
akutních případů na konkrétní čas. Recepty
na léky vám mohou být vydávány prostřednictví SMS do mobilního telefonu.

Uzavřený kostel

Bohoslužby a farní akce jsou v celé České
republice zrušeny.

Zrušené akce

Všechny akce konající se v našem městě,
promítání kina apod. jsou do odvolání zrušeny. Nekoná se ani slavnostní otevření zámku,
zámek zůstává uzavřený. Park je přístupný.

SeniorTaxi funguje

Služba senior taxi i nadále funguje. Službu
můžete objednávat na telefonu: 704 866 600.

Parkování ve městě je zdarma

Po dobu vyhlášení nouzového stavu je parkování ve městě zdarma. Nemusíte tak sahat
vs
na parkovací automaty.

Statistika
Přehled občanů města za rok 2019
Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Vítání občánků – počet obřadů
Počet přivítaných dětí
Jubilanti 75, 80, 85, 90 a více let
Narození
Úmrtí
Odstěhovalo se občanů
Přihlásilo se k TP občanů

6 538
10
75
164
84
43
180
418

Lenka Elznerová
Odbor správních činností a živnostenského úřadu
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

Odstartoval třetí ročník projektu
„Objevuj památky“
V pátek 28. února 2020 se
Olomouci uskutečnilo setkání v rámci celorepublikového
projektu „Objevuj památky“,
jenž započal před třemi lety
a zaznamenává úspěšný vývoj. Členů je již
téměř sto. Zámek Slavkov – Austerlitz je jedním z nich.
Cílem projektu je společná propagace kulturně-historických a technických památek,
které jsou v majetku krajů, měst, obcí i v soukromém vlastnictví. Přehled zapojených ob-

jektů je každoročně uváděn
v přehledné tištěné brožurce,
která bude i letos k dostání
ve slavkovském Informačním
centru. Členy projektu najdete
i na webových stránkách, Facebooku a Instagramu. „Objevuj památky“ rozšiřuje již tak
atraktivní nabídku turistických cílů v České
republice a poskytuje cestovatelům nové tipy
na výlety v zajímavých lokalitách. Přesvědčte
se sami na www.objevujpamatky.cz!
ZS-A

Informační centrum uzavřeno
V poledne 13. března 2020 proběhlo prohlášení vlády a byla ustanovena další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru.
Do odvolání tedy od 14. března 2020 bude
Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz zavřeno.
O případném zrušení akcí a představení
Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a akceptování nařízení vlády.
ZS-A

Foto: P. Maleček

www.zamek-slavkov.cz

Tajemství slavkovského
zámku – výsledky
Letošního ročníku výtvarné soutěže, do
kterého se mohli žáci zapojit od listopadu
2019 do konce února 2020, se zúčastnilo 123
prací a hodnocení bylo opravdu těžké!
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií:
mateřské školy, první stupeň záladních škol
a druhý stupeň základních škol a střední školy.
Děkujeme všem zúčastněným za krásné
výtvory!

Výherci jednotlivých kategorií:

I. kategorie
1. místo – Anička Luong, MŠ Mikulov
2. místo – Lukáš Brabec, MŠ Pozořice a Štěpán Konrád, MŠ Zámecká Rosice
3. místo – Martin Zálešák, MŠ Tyršova, Veselí nad Moravou
II. kategorie
1. místo – Elena Ilčíková, ZUŠ Dubňany
2. místo – Tereza Vodáková, ZŠ Letonice
3. místo – Sára Kanioková, ZŠ Troubsko
a Nela Hňoupková, ZŠ Letonice
III. kategorie
1. místo – David Rouzek, ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
2. místo – Valentina Petkovič, ZŠ Hroznová,
Brno
3. místo – Iva Nestrojilová, ZŠ a MŠ Otnice
ZSA
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Zdařilý Country bál
V sobotu 29. 2. 2020 se ve Společenském
centru Bonaparte konal Country bál pod záštitou zámku Slavkov – Austerlitz. Účastníci
se oblékli ve stylu divokého západu a přišli
si poslechnout klasické country hity v podání skupin Výlet a Flek. Nezůstalo samozřejmě jen u poslechu, a tak byl parket po celou
dobu plný tanečníků. Zpestřením večera bylo
vystoupení taneční skupiny Honky tonk, s výukou country tanců. Po půlnoci byla vyhlášena tombola, a tak si účastníci odnášeli nejen
ZS-A
skvělý zážitek, ale i hodnotné ceny.

Karel Fikar a Jiří „Karas“ Pola

Skupina Výlet

Výkuka tanců s taneční skupinou Honky tonk • Foto: 4x archiv ZS-A

Skupina Flek

Co se děje, když nejsou závěje?
Když není sníh, tak si
prostě hrajete s tím, co máte
kolem sebe. A tím se v plné
síle probudí fantazie a představivost dětí. V tematických
částech „Staráme se o ptáčky
v zimě“ a „Co se děje v lese?“ se nám to spolu
s dětmi výborně podařilo.
I nepříjemné následky silné vichřice – polámané stromy – mohou ve svém důsledku být
vhodné ke hře. Zvlášť, když je zahradníci pořežou na malé kusy. A tak se povalený strom
a nařezané kuláče staly „naším“ krásným mís-

Foto: 2x archiv MŠ

tem a vhodným prostorem pro hru, ke které
jsme se stále vraceli a pokračovali v ní po delší dobu. Hrací koutek doplnily větve, listy,
úlomky dřeva a klacíky různých délek. Bylo
to „naše“ místo, na které se děti každý den těšily a spolu se domlouvaly, jak si budou hrát.
Při pobytu venku jsme si procvičili pohybové dovednosti a kamarádské vztahy. Museli
jsme se někdy vyrovnat i s tím, že „naše“ místo navštěvovaly i děti z jiných tříd.
Při hře nás na konci února doprovázel ptačí zpěv – možná i těch ptáčků, kterým jsme
pravidelně v zimě sypali semínka do krmítek.

Téma ptáčků a zvířátek doprovodily i programy pro děti v naší MŠ – ve spolupráci
s MAP vyprávění o ptáčcích a hudební pohádka „Zvířátka a loupežníci“ souboru Musica Animae. Na závěr zimního období jsme
si ve třídě vytvořili kolektivní práci „Les“
technikou malby na textil. O všech našich zážitcích jsme si povídali a vzpomínali, jak jsme
si her beze sněhu dokonale užili. Velké poděkování patří rodičům, kteří nás v našich hrách
a experimentech podpořil a také připravovali
dětem vhodné oblečení.
Za třídu Sluníček Zdeňka Rusnáková
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Klavírní koncert – křest nového klavíru
V závěru loňského roku zakoupila ZUŠ Fr. France
nové koncertní křídlo. A protože je to nástroj kvalitní,
nejen svou peněžní hodnotou – téměř tři čtvrtě milionu – ale i po stránce technické a zvukové, zasloužil si
slavnostně uvést do života. Pro tuto příležitost jsme se
rozhodli využít umění našich mladých klavíristek Tamary Bláhové, Štěpánky Puchelové a Kláry Čeladníkové a uspořádali slavnostní koncert.
jj

Tamara Bláhová a nový klavír

Kytička jako poděkování • Foto: 6x archiv ZUŠ

Výsledky našich žáků v okresních kolech soutěží ZUŠ
Hra na klavír
Matěj Pecháček – 1. místo s postupem (J. Jelínková)
Kateřina Sušilová – 1. místo s postupem
(J. Mašová)
Agáta Gejdošová – 2. místo (T. Bláhová)
Natálie Tomášková – 2. místo (Š. Puchelová)
Žofie Rožteková – 2. místo (T. Bláhová)

Kateřina Sušilová

Hra na housle
Kateřina Dostálová – 1. místo s postupem
(T. Černá)
Veronika Jandlová – 1. místo s postupem
(V. Holíková)
Markéta Janů – 1. místo s postupem (T. Černá)
Tereza Janů – 1. místo s postupem (T. Černá)
Anežka Gillová – 2. místo (T. Černá)

Matěj Pecháček

Veronika Jandlová (housle)

Hra na kytaru
Vojtěch Pflimpfl – 2. místo (M. Otčenášková)
Jan Šťasta – 2. místo (M. Otčenášková)
Tomáš Kramčík – 2. místo (M. Otčenášková)
Všem soutěžícím gratulujeme k jejich
umístění a postupujícím přejeme hodně štěstí
jj
v krajských kolech.

Tereza Janů (housle)

Klub seniorů informuje
Pohodová turistika zahrnuje především
výšlapy v délce do 10 km, zejména v oblasti
Slavkova, Bučovic nebo Vyškova.
Termín vycházek je každou středu, pokud
není programem stanoven jiný den. Program
zahrnuje datum, čas a místo startu, popis
trasy, cíl, délku trasy a přibližný čas návratu
do Slavkova. Účastník nemusí být členem
klubu seniorů, nemusí se přihlašovat, ani registrovat, prostě přijde, může se individuálně
rozhodnout o změně trasy.
Vzhledem k tomu, že se vycházky konají
za každého přijatelného počasí (s výjimkou
dlouhotrvajícího deště), doporučuji vzít si vedle svačiny a nápoje také deštník nebo pláštěnku. Účastníci vycházky nejsou pojištěni,
účast je na vlastní nebezpečí.

Pohodová turistika TS Bota Slavkov
u Brna – duben 2020

1. 4. 2020: Odemykání hor Vrčava
Odjezd: V 9.07 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově na Těšanku. Trasa: Těšanka, U andělíčka, Vrčava, Na Zeleném statku. Délka trasy:
8 km.
Návrat: Autobusem z Rašovic v 14.00 hod.
nebo 14.50 hod.
8. 4. 2020: Za jarními květy – Horky
u Milotic
Odjezd: V 9.07 hod. z aut. nádraží ve Slavkově do Kyjova, odtud v 10.14 do Milotic.
Trasa: Milotice, Závistě, Šidleny, Náklo, Milotice. Délka trasy: 9 km.
Návrat: Ve 14.38 hod. autobusem z Milotic-dvůr do Kyjova, odtud 14.48 do Slavkova.
15. 4. 2020: Za jarními květy – Šévy
Odjezd: V 9. 07 hod. z aut. nádraží ve Slavkově na Těšanku. Trasa: Těšanka, U andělíčka, U zlatého jelena, Mouřínov, Šévy, Marefy.
Délka trasy: 10 km.
Návrat: Vlakem z Maref v 13.33 hod. nebo
14.32 hod.

22. 4. 2020: Dub
Loupežníka Žilky
Odjezd: V 8.51
hod.
vlakem
ze
Slavkova do Bzence, v 10.36 hod. z Bzence
do Mor. Písku, odtud v 10.44 hod. do Bzence-Přívoz. Trasa: Přívoz, U tří májů, Váté písky,
Žilkův dub, Rohatecká alej, Bzinek, Bzenec.
Délka trasy: 9 km.
Návrat: Vlakem z Bzence do Slavkova
v 14.05 hod. nebo v 15.11 hod.
29. 4. 2020: Černecká lípa
Odjezd: V 8.51 hod. vlakem ze Slavkova
do Bučovic. Trasa: Bučovice, Židovský hřbitov, Hájek, Černecká lípa, Plachetky, Kojátky.
Délka trasy: 7 km.
Návrat: Autobusem z Kojátek rozc. do
Bučovic v 12.29 hod. nebo v 13.29 hod.
Z Bučovic vlakem v 13.00 hod. nebo 13.51
hod.
František Navrátil
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Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Na jarní měsíce škola plánovala řadu
akcí, vzhledem k šíření koronaviru na území naší republiky, jsme byli na základě
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR povinni přerušit provoz školy
i školní družiny. Všichni zaměstnanci školy
se snaží zajistit dětem materiály k domá-

címu studiu, ve zbývající době se věnují vylepšování prostředí školy, přípravě
na výuku a zdokonalují se v práci s aplikací
EDUPAGE, přes kterou „probíhá výuka“
v těchto dnech. Základní informace získají
rodiče na stránkách www.zskomslavkov.cz,
popřípadě nás mohou telefonicky kontakto-

Čištění okapů

Opatření k zápisu do 1. třídy
pro školní rok 2020/2021

27. února 2020 proběhlo na škole čištění
okapů za pomoci HZS ze Slavkova u Brna.
Při akci si hasiči vyzkoušeli zásah v obtížně
dostupných zákoutích a škola má na nějakou
dobu vyřešen problém s částí okapů ucpaných
holubím trusem. Všem zúčastněným moc děkujeme za ochotu a nasazení, s nímž k celé
akci přistoupili.
Věra Babicová, ředitelka školy

Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti
dětí ve škole. Pro bližší informace prosím sle-

vat. Pedagogičtí pracovníci se v maximální
možné míře snaží, aby výpadek výuky dolehl na děti i rodiče v co nejmenším rozsahu a aby po obnovení vyučování děti byly
schopny zvládnout stanovený rozsah učiva
pro tento školní rok.
Věra Babicová, ředitelka školy

dujte naše webové stránky, kde budou zveřejněny přesné informace k průběhu zápisu.
Věra Babicová, ředitelka školy

První pomoc na základce
Dne 5. 3. od 8.00 do 11.40 u nás na Základní škole Komenského náměstí proběhlo
projektové vyučování první pomoci pro žáky
IV.A, V.A a V.B, které zajišťovala organizace
PMeduca. Dozvěděli jsme se, co máme dělat,
když někdo krvácí, má epileptický záchvat
nebo je v bezvědomí. Zdravotníci nás naučili,
jak máme správně přikládat obvazy při krvá-

cení. Vysvětlovali nám, jak moc je důležitý
mozek pro naše tělo a jak je citlivý na nedostatek kyslíku. Na figurínách jsme si vyzkoušeli masáž srdce, která je velmi důležitá pro
náš život, když se někomu v našem okolí udělá špatně a upadne do bezvědomí. Celkově se
mi celá akce velmi líbila a jsem rád, že k nám
Martin Lučný, 5.B
někdo takový přijel.

Foto: archiv školy

Jaro ve škole
Zatímco si děti užívaly jarní prázdniny,
ve škole probíhaly intenzivní práce. Byla nainstalována technologie na čištění vody, zeď
u školní jídelny se může pyšnit novými obklady a žáky po prázdninách přivítaly 4 nové
interaktivní tabule s reproduktory. Velké poděkování patří našim štědrým sponzorům –
firmě LIKO-S a rodičům našich žáků – díky
kterým jsme dokázali vylepšit školní prostředí
dětem i nad rámec běžného rozpočtu.
Věra Babicová, ředitelka školy

Kurz první pomoci • Foto: archiv školy

Dubnové talentové zkoušky
do třídy s rozšířenou výukou TV

Interaktivní tabule • Foto: archiv školy

Dne 23. dubna se uskuteční talentové
zkoušky do sportovní třídy na ZŠ Komenského. Projekt sportovních tříd na naší škole
má za hlavní cíl poskytnout dětem se zájmem
o sportování prostor pro realizaci sportovních
a pohybových aktivit ve větší míře, než stanovuje státní Rámcový vzdělávací program.

V rámci tohoto projektu nabízíme zařazení
dětí do profilových sportů: florbal, cheerleading, golf a atletika. Podrobné informace
o sportovních třídách a talentových zkouškách
do nich viz web školy: https://zskomslavkov.
edupage.org/
Martin Bauer
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Okresní kolo soutěže v recitaci
Valentýnský den, 14. 2. 2020, patřil na Tyršovce školnímu kolu recitační soutěže, jehož
se zúčastnilo 21 nadšených recitátorů ze čtvrté
třídy a z obou tříd pátých. Za nadšeného potlesku podporujících spolužáků prokázali žáci
svůj talent, dobrou paměť, kvalitní výslovnost
a zvučný přednes a nezalekli se posuzující poroty v podobě třídních učitelek. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší přednášející, ale nakonec

Soutěž v anglické konverzaci

postoupila do okresního kola recitační soutěže,
které se uskutečnilo dne 4. 3. 2020 v Domě
dětí ve Vyškově, děvčata z V. A a V. B, Tereza
Vyšehradská a Natálie Marková. Zde již panovala ostrá konkurence 31 účastníků a účastnic,
z nichž mnozí již mají zkušenosti z působení
v dramatických kroužcích. Vysněná přední místa se dívkám nepodařilo obsadit, ale přinesly si
cenné rady a podněty k práci s přednesem. lh

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V úterý 25. 2. 2020 a ve středu 26. 2. 2020
se ve Vyškově konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do boje jsme vyslali zástupce všech tří kategorií. Obsahem olympiády
byla práce s mapou, tematicky zaměřený test
geografických znalostí a praktická část. Naši
žáci se mezi zástupci základních škol a gymnázií neztratili. Nejlépe se vedlo již tradičnímu účastníkovi okresního kola Zeměpisné
olympiády Ondrovi Opletalovi z 8.B, který
se umístil na krásném čtvrtém místě. Také
druhý zástupce kategorie osmých a devátých

tříd, Filip Charvát z 8.B, podal pěkný výkon
a skončil dvanáctý. Stejné příčky dosáhl i Vít
Kudla ze 7.B v kategorii sedmých tříd. O něco
lépe se vedlo Tomovi Prokešovi ze 7.A, který
se umístil na pěkném osmém místě. V kategorii šestých tříd soutěžili v barvách Tyršovky
také dva žáci – Pavlína Járová z 6.A a Ondřej
Prokeš z 6.B. Lépe se dařilo Pavlíně, která
skončila na desátém místě. Všem žákům patří
velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný přípravě na soutěž.
ej

Soutěž „Stavíme dům“
V pátek 28. února 2020 se v prostorách školních dílen ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna uskutečnila polytechnická soutěž „Stavíme dům“,
ve které tříčlenná družstva žáků 7. a 8. ročníku
měla za úkol nejprve postavit model dřevěné
roubenky a potom podle schématu zapojit určené

Vítězné družstvo • Foto: archiv školy

elektrické obvody. Účastníci akce museli zapojit
pojistky, elektrický bzučák, elektrickou zásuvku, vypínač a schodišťový přepínač v obvodu se
žárovkami. Hodnotící porota kladla důraz nejen
na funkčnost propojení, ale také na správnost
zapojení vzhledem k bezpečnosti. V neposlední řadě hrál svou roli v bodování také celkový
estetický vzhled výrobků. Kromě praktických
dovedností museli žáci ukázat v testu, že mají
i teoretické znalosti z oblasti elektrotechniky.
Z osmi týmů si nejlépe vedlo družstvo
ve složení Anna Lysáčková, Eliška Šemorová a Jakub Klímek ze ZŠ Tyršova Slavkov
u Brna, druhé místo obsadili žáci Radim Halačka, Vojtěch Vrbík a Václav Reysík ze ZŠ
Ždánice a pomyslnou bronzovou medaili získali hoši Marek Horáček, Dominik Kliment
a Šimon Koutný ze ZŠ Šaratice.
Podle vyjádření soutěžících se akce vydařila. Každý z nich obdržel drobnou věcnou cenu
a občerstvení, za což patří dík hlavnímu organizátorovi soutěže Patriku Hrozkovi zastupujícímu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP
zv
Slavkov u Brna.

Projektový den – Život v Asii
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony pro ZŠ proběhl v pátek 6. 3. 2020 projektový den s názvem Život
v Asii. Hlavním cílem bylo představit žákům
sedmých tříd život v několika asijských zemích.
Prostřednictvím fotek a vyprávění zkušeného
průvodce a cestovatele, pana Karla Starého, si
žáci mohli udělat obrázek nejen o přírodních
krásách daných zemí, ale hlavně o životní úrovni a zvycích tamních obyvatel. Stěžejní části
projektu předcházela práce se slepou mapou,

do které si žáci zanesli místa, o kterých pak pan
Starý vyprávěl. Děti si také zopakovaly práci
s měřítkem mapy, když počítaly vzdušnou vzdálenost z některých asijských velkoměst do našeho hlavního města. Poslední část projektu
byla vyhrazena dotazům a závěrečnému kvízu,
který prověřil pozornost žáků. Ti nejlepší byli
odměněni malými věcnými dary. Věřím, že celý
projekt a především vyprávění pana Starého přispělo k rozvoji kritického myšlení žáků v současném globalizovaném světě.
ej

Ve čtvrtek 13. února proběhlo ve Vyškově
okresní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Letos poprvé jsme do soutěže
vyslali i zástupce mladší kategorie Šimona
Přerovského ze 7. B, který skončil na pěkném devátém místě. Lépe se vedlo žákyni 9.
B Viktorii Obořilové, která ve starší kategorii
dosáhla na pomyslnou bramborovou příčku.
Čtvrté místo je velkým úspěchem. Oběma žákům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

První pomoc
Jak se zachovat, pokud je někdo druhý
v ohrožení života? Jak správně poskytnout
pomoc? O tomto důležitém tématu si povídali
žáci třetích a osmých ročníků v rámci hodin
ČaS a Přírodopisu. Učivo pak bylo doplněno
zajímavou besedou se studentkou medicíny, pod jejímž odborným vedením si mohly
děti vyzkoušet např. resuscitaci na figuríně.
Praktický nácvik doplnila i o další důležité
informace týkající se chování v krizových situacích. Její výklad děti zaujal, a tak doufáme,
že získané zkušenosti a vědomosti si odnesou
s sebou do života. Tímto bychom chtěli poděkovat za milý a vstřícný přístup slečně Ž.
Lažkové.
zšt

Válka s kilogramy
V úterý 25. 2. 2020 proběhla na naší škole
přednáška pro dívky osmých ročníků s názvem „Válka s kilogramy“. Studentka z Olomouce – Magdaléna Krátká zaujala poutavým
vyprávěním založeném na vlastní životní zkušenosti s poruchami příjmu potravy. Děvčata
se tak dozvěděla nejen to, jak je těžké bojovat
s těmito zákeřnými onemocněními, ale také
měla možnost diskutovat o způsobech prevence a hledání řešení či pomoci v případě
složitých životních situací, které mohou být
pro tyto nemoci spouštěcím mechanismem.

Ptačí krmítka
Žáci sedmých ročníků Základní školy Tyršova ve vyučovacím předmětu Člověk a svět
práce – v části práce na pozemku, zhotovují
každoročně jednoduchá krmítka pro ptáky.
Letošní zima sice ptákům umožňuje získávat
potravu z přírody, ale směs semínek smíchaných s tukem je pro ptáčky vždy vyhledávanou pochoutkou. Žáci krmítka vlastnoručně
připravili a zavěsili na stromy v areálu školy.
Nyní mohou pozorovat přímo z budovy školy,
kteří ptáci na jejich krmítko přiletí.
hch

Chemická olympiáda
V pondělí 2. 3. 2020 se ve Vyškově konalo
okresní kolo Chemické olympiády. Naši školu
reprezentovali dva žáci z 9. B – Anička Krátká
a Patrik Frank. Ani jeden se v souboji především s domácí školou a gymnáziem Vyškov
neztratili a získali pěkná umístění v první desítce. Oběma gratulujeme a děkujeme za práci
navíc a za vzornou reprezentaci školy.
dp
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

Dobrovolnictví je in
je název devadesátiminutového výukového
programu, se kterým přišly lektorky Hnutí
Brontosaurus 3. 2. 2020 do naší školy. Žáci
1.A HT se v průběhu interaktivních aktivit dozvěděli, kdo je to dobrovolník, jak se jím stát,
čím pomoci ostatním, i to, že dobrovolnictví
se dá spojit i s poznáváním jiných zemí. Žáci
měli příležitost využít své jazykové schopnosti, protože program proběhl v angličtině.
Š. Freyová, ISŠ

www.iss-slavkov.eu

Ples ISŠ Slavkov u Brna
V pátek 7. února 2020 se konal jubilejní
25. společenský ples Integrované střední školy
Slavkov u Brna a NF Student ve Společenském
centru Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen
polonézou, k tanci i poslechu hrála výborná
hudební skupina Karla Pešla. O přestávkách
probíhal kulturní program v podobě tanečních
vystoupení skupiny Glitter Stars a profesionálního závodního tanečního páru. Překvapením

pro účastníky bylo barmanské show našeho
žáka, které mělo velký úspěch. Na plesu se
soutěžilo o značné množství hodnotných cen,
za které patří velké poděkování všem sponzorům a partnerům plesu. Většina účastníků si
tak odnášela domů kromě krásného kulturního
zážitku z plesu i nějakou tu cenu. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu plesu.
V. Bábek, ISŠ

Motivační příspěvky pro
truhláře z ISŠ Slavkov u Brna
Na základě uzavřené dlouhodobé spolupráce naší školy s družstvem Dřevodílo
Rousínov proběhlo dne 6. 3. 2020 pravidelné
vyhodnocení nejlepších žáků oboru truhlář
za 1. pololetí školního roku v každém ročníku a žáci, kteří splnili stanovená kritéria, byli
oceněni finanční odměnou ve výši 2 500 Kč,
1 750 Kč, 1 250 Kč a 500 Kč. Odměnu osobně žákům předal Ing. Pavel Šaněk, výrobní
ředitel Dřevodíla Rousínov. Jsme rádi, že spolupráce s touto firmou nespočívá pouze s organizováním praxí našich žáků ve firmě, ale
i v podpoře studia nejlepších žáků a k jejich
motivaci dosahovat co nejlepších výsledků.
V. Bábek, ISŠ

Dlouhodobá spolupráce
Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci
vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov. Co
se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především
možnosti pracovních příležitostí po vyučení
a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další
postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci. Pracovník Úřadu práce
Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří
mu sdělili své plány do budoucnosti – co by
chtěli dělat po vyučení. Vysvětlil nejen situaci
na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale
i možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce. Zajímavá je i nabídka dalšího
vzdělávání na různých školách. Součástí nabídky zaměstnání byl i nábor k Armádě ČR.
Získané poznatky z Úřadu práce uplatní studenti nejen v osobním životě, ale i při závěrečných zkouškách v otázkách ze světa práce.
Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci
odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.
V. Otáhalová, ISŠ

Opět barmanské soutěže
Dne 12. 2. 2020 jsme se vydali na Kroměřížskou koktejlovou soutěž, která byla v letošním roce i pro kategorii teatender. V kategorii
barman soutěžilo 22 juniorů. Karolína K. si
vymíchala krásné 4. místo (se ztrátou 1 bodu
na 3. místo) a Adrian M. na své první soutěži
skončil na krásném 13. místě. V teatendrech se
nám také dařilo a z celkového počtu 7 soutěžících vezeme 4. místo od Terky H., které chyběly pouhé 2 body, aby stanula na 3. místě. Celý
den byl velmi povedený a moc jsme si ho užili.
L. Svobodová, ISŠ

Ples školy • Foto: archiv ISŠ

Podbeskydský ještěr
Dne 13. 2. 2020 jsme se vydali s paní učitelkou L. Hromkovou na cukrářskou soutěž
ve Frýdku-Místku. Jeli jsme podpořit naši kamarádku v soutěžním klání, načerpat inspiraci
a zkušenosti. Přihlásili se cukráři z 12 různých
škol. Úkolem bylo připravit sváteční dort
na libovolné téma v časovém limitu 5 hodin.
Naše soutěžící si vybrala téma karneval a pro
svůj dort zvolila techniku zdobení jedlým papírem. Při celé soutěži panovala dobrá nálada.
Naší cukrářce šlo dílo pěkně od ruky a podařilo se jí vybojovat krásné 6. místo. I když cesta
do Frýdku Místku je dlouhá, jsme rádi, že jsme
Žáci 1.B CU, ISŠ
mohli být součástí.

Foto: archiv ISŠ

Intergasta – Stuttgart
Ve dnech 16. a 17. 2. 2020 se mi naskytla
příležitost navštívit veletrh INTERGASTA
ve Stuttgartu a v rámci veletrhu i Kulinářské
olympiády. Pro lidi, kteří se zajímají o gastronomii, se jedná o tzv. „gastronomický ráj“.
Na ploše 115 000 m2 v 10 halách se rozprostíraly neskutečné a často až neuvěřitelné výtvory cukrářů, kuchařů a různých vystavovatelů.
Měla jsem možnost spatřit české kuchařské juniorské a seniorské týmy, které připra-

vovaly pokrmy na špičkové úrovni. Výstava
výrobků soutěžících byla velkolepá. Na prohlédnutí všech produktů, zařízení a vybavení
potřebujete minimálně dva dny. Přála bych
všem našim studentům, aby v budoucnu měli
možnost účastnit se podobných akcí. Věřím,
že pro mnohé z nich by byla tato akce velmi
inspirativní a ukázala by jim, že řemeslo má
opravdu zlaté dno.
M. Svobodová

Okresní kolo ve florbale
V pátek 6. 3. 2020 hostila ZŠ Purkyňova ve Vyškově tradiční turnaj středních škol
ve florbale dívek i hochů. ISŠ Slavkov u Brna
měla zastoupení v obou kategoriích. Upřímně musíme uznat, že v konkurenci gymnázií

z Vyškova a Bučovic, za které nastoupili hráči hrající soutěže, naši „hobíci“ neměli moc
šancí na úspěch. Avšak nezalekli se a srdnatě
bojovali. Holky skončily na 3. místě a kluci
R. Vaňura, ISŠ
byli čtvrtí.
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Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory je opět žák
z ISŠ Slavkov u Brna

Foto: 4x archiv ISŠ

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 26. 2. 2020 při příležitosti mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 3. ročníku
Mistrovství České republiky oboru
truhlář, vyhlášené Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru
truhlář. Hlavním cílem soutěže, organizované Integrovanou střední školou Slavkov
u Brna, je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky a umožnit jim
pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Soutěž je zařazena do přehlídky „České ručičky“, zaměřené na popularizaci učňovského
školství a splnila i podmínky pro zařazení

do programu Excelence. Jejím mediálním partnerem je odborný časopis Dřevařský magazín.
Jedná se o soutěž jednotlivců, do jejíhož brněnského finále postoupilo 13 vítězů předchozích
regionálních kol proběhnuvších v rámci jednotlivých krajů ČR, k nimž se přidalo i 6 žáků
z pozvaných partnerských škol ze Slovenska, Polska a Maďarska. Záštitu nad finálovým
kolem převzali ministr průmyslu a obchodu
ČR doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA,
prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc, senátor Ing. Ivo Bárek,
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, předseda

představenstva Krajské hospodářské komory
jižní Moravy Ing. Michal Štefl, starosta města
Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný a starosta
města Rousínov Ing. Jiří Lukášek.
Finalisté měli za úkol vyrobit před návštěvníky veletrhu v daném časovém limitu stoličku, kterou hodnotila nezávislá komise složená
z odborníků z praxe. Podle hodnotící komise
se svého úkolu nejlépe zhostil a stal se mistrem ČR v oboru truhlář Jakub Neubauer z ISŠ
Slavkov u Brna, na druhé pozici se umístil
Lukáš Šťastný ze SŠ řemeslné Jaroměř a třetí
příčku vybojoval Ludvík Steuter ze SOŠ Litvínov – Hamr. Výše jmenovaný letošní Mistr
ČR Jakub Neubauer byl navíc porotou ještě
nominován k zisku zlaté plakety v projektu
„České ručičky“. Nejlepším zahraničním soutěžícím byl Bence Tóth z maďarské Šoproně.
Všichni soutěžící obdrželi upomínkové předměty a drobné dárky a Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a vítěz i finanční odměnu,
za což děkujeme všem sponzorům a partnerům této akce.
V. Bábek, ISŠ

Kurz barista junior
Ve dnech 26. a 27. února 2020 proběhl
na naší škole baristický kurz. Mnoho studentů
naší školy projevilo zájem o tento atraktivní
nápoj, neboť někteří z nich jsou možná i budoucí kavárníci. To svědčí o stále větší oblibě
konzumovat kvalitní a dobře připravovanou
kávu. Kurz vedl přední český barista a barman
Martin Trtílek. Studenti se seznámili s pěsto-

váním kávy, jejím zpracováním a různými
odrůdami kávy. Zjistili, jak rozlišit kvalitní
zrna kávy od méně kvalitních, jak se káva
praží, jak se správně skladuje a co ovlivňuje
její jakost. Poučili se o složení kávy a vlivu
na lidský organismus. Prakticky si vyzkoušeli seřízení mlýnku, aby káva byla správně
pomletá. Velkou pozornost věnovali napěně-

ní mléka na jednotlivé druhy kávy. Zjistili,
jak kávu správně připravovat a servírovat.
Kávu si sami připravovali a také ochutnávali. Všichni v závěrečném testu obstáli. I když
na počátku kurzu o kávě mnoho nevěděli, odcházeli obohaceni o cenné vědomosti i praktické dovednosti.
M. Novoměstská, ISŠ

PŘIJMEME
ŘIDIČE
Stavební firma přijme řidiče nákladního
auta do trvalého pracovního poměru.
Nabízíme:
stabilní příjem, možnost zaučení, zaškolení
řidičského i profesního oprávnění, pevnou
pracovní dobu, dobrý kolektiv.
Výhodou je zkušenost s řízením nákladního
vozidla a dobrý fyzický stav žadatele.
Lokalita, okr. Vyškov, Brno a okolí

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Dělnice ve zdravotnické výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• možnost osobního rozvoje
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• prémie na dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• vitaminové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity
Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Info na tel.: 731 104 075
e-mail: info@caslava-stav.cz

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

Autoservis
Josef Novoměstský

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

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

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

www.automotoslavkov.cz

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

Milan Májek a syn

PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,
slza, pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
J IŽ
řezáním pilou

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

MI
1 8 L E T S VÁ

Prodejní doba:

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

www.fenstar.c6
Rezidence Slovanská
Nové byty ve Slavkově u Brna

MODERNÍ BYDLENÍ
SE ZELENÝM SRDCEM

nÍ
DokonČe
1
jaro 202

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné uchazečeˏ
a /!.2%/*Ā$+ˏ0!$*%'.
Nabízíme:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

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

º,(ğˏ,.º!ˏ,.+ˏ1$6!Ü! na pozici /!.2%/*Āˏ
0!$*%':

724 556 225
www.RezidenceSlovanska.cz

VÝROBA RAZÍTEK

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

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

›
›
›
›
›

/!.2%/ˏˏ+'!*ˏˏ 2!ĻĀ
+,.2ˏ2ť.+'śˏ'ˏ6º'6*Ā'+2%
/02ˏ2ť/02*Ā$ˏ!4,+6%
+/6!*Āˏ2ť.+'śˏ +ˏ/025ˏȬ,ĻĀ(!ů%0+/0*êȭ
,+ů 1&!)!ˏĺˏ/'ȐˏˏȬ/'Ȑˏˏ2ť$+ +1ȭ

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

NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
COMBI
Moje volba

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

NOVÁ GENERACE SEDADEL

KOMFORT CELÉ POSÁDKY

KESSY U VŠECH DVEŘÍ

Spolehněte se na nejmodernější technologie
Čtvrtá generace populárního modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy předtím.
Nabízí až 14 úplně nových nebo zcela inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních značek.
Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují špičkové Full LED Matrix světlomety a až 9 airbagů.
novaoctavia.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO–BAYER, s. r. o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
info@autobayer.cz
www.autobayer.cz

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• operativní nákupčí – referent/ka nákupu
• specialista sterilizace
• účetní
• vedoucí laboratoře
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• logistik EOS
• manipulant/balič Kitpack
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
• uklízečka – dlouhodobá brigáda
• pomocná síla při výdeji jídla – dlouhodobá brigáda
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
•č
 isté pracovní prostředí
•p
 racovní poměr na dobu
neurčitou
•m
 ožnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
•d
 ovolená nad rámec Zákoníku
práce

•p
 říplatky nad zákonnou výši
•k
 ooperativní prémie
•p
 rémie na letní dovolenou
a Vánoce
• v ěrnostní odměny
•d
 otované stravování
• v itaminové balíčky
• t ábory pro děti zaměstnanců
• fi
 remní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
K 80. narozeninám přejeme naší milované mamince,
manželce a babičce

MARTĚ VENHUDOVÉ
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a stálý optimismus do dalších let.
Manžel a dcery s rodinami.
Blahopřání
Dne 17. března 2020 oslavila 70 let
naše milovaná maminka, manželka a babička

RŮŽENA ZROTÁLOVÁ
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a stálý optimismus.
Manžel, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…
Dne 2. března 2020 uplynulo 14 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky
Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Motoklub Austerlitz
informuje
Zdravím
přátele řídítek a jedné
stopy. Klub má za sebou výroční členskou
schůzi. Sešli jsme se, abychom zhodnotili
činnost klubu v uplynulém roce a potvrdili
plán na rok letošní. Vše vypadalo tak slibně.
Zkonstatovali jsme, že motocykly máme připraveny a sezóna se může rozběhnout podle
připraveného plánu, jen co se rozjaří.
Otevřít sezónu jsme připraveni hned
10. dubna třídenním výletem po silnicích
Jeseníků a Rychlebských hor. Na 19. dubna
je nachystán silniční závod motocyklů v serpentinách. V sobotu 25. dubna bychom chtěli
uspořádat první ročník enduroškoly a hned
druhý den poté bychom vyjeli hledat stopy
po nedokončené Baťově dálnici.
No, a vidíte, v době, kdy píšu tento příspěvek, je už celkem jasné, že plán se hroutí.
Republiku ohrožuje epidemie a nevíme, jak
dlouho potrvají opatření k jejímu zastavení.
Nezbývá než plány odložit, přepracovat je
podle toho, kdy zdravotní riziko pomine. Je
nám líto, že některé jarní akce bude nutno
zrušit bez náhrady. Nejsme z toho rozmrzelí,
život jde dál. Až se znovu vše dostane do normálu, vrátíme se do sedel svých strojů. Těším
se na setkání na některé další společné akci.
Přátelé, pečujte o své zdraví a jak se situace
uklidní, přijďte mezi nás. Podrobnosti najdete
na stránkách: fechtl.cz, veslavkove.cz nebo
slavkovak.cz
Vlastik Jelínek
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. března 2020 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR TESAŘÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcery s rodinami.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 17. března 2020 uplynulo 11 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
S láskou vzpomíná manželka a syn.
Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 18. března 2020 tomu byly 3 roky, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV TVRDOŇ

Za vzpomínku na něj děkuje manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou
a sestra Jaroslava s rodinou.
Vzpomínka
Dne 23. března 2020 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova a Habartova.
Vzpomínka
Les své kouzlo nikdy neztratí, lásku, kterou mu dáš, Ti vždy navrátí.
Tak pohleď! Stromy Ti mávají a své požehnání Ti dávají.
Dne 20. března 2020 uplynulo 14 let, co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

ING. JAROMÍR HLOUŠEK

z hájenky Bílý Vlk
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.

3/2020

21

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,
i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!
Dne 21. března 2020 tomu bylo 12 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pradědeček, pan

JAROSLAV ŠROM

Dne 3. dubna by se dožil 75 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Opustili nás
Jana Václavíková (1951)
Olga Zbořilová (1952)
Drahomíra Kazdová (1937)
Jan Kovář (1941)
Ing. Petr Štamfest (1946)
Františka Hošková (1945)

22. 2.
26. 2.
1. 3.
1. 3.
20. 3.
22. 3.

INZERCE

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 24. března 2020 uplynulo pět smutných let, kdy nás opustil
milovaný manžel, otec, dědeček, syn, bratr, švagr a strýc, pan

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

VLADISLAV KUČERA

HLEDÁME chalupu nebo chatu do 50 km
od Brna. Tel.: 702 087 313.

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Alena s přítelem,
vnuci Mirek, Ondřej a Radovan.
Vzpomínka
Dne 24. března 2020 uplynuly dva smutné roky, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH CHROMEČEK
Za tichou vzpomínku s námi
děkuje rodina Chromečkova a Kubíčkova.
Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to dcera a maminka…

Dne 25. března 2020 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila
naše dcera, manželka, maminka a babička, paní
PETRA SMÍLKOVÁ rozená Kummerová
S láskou vzpomínáme a těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodiče, bratr David, manžel Petr, děti Petra, Michal, Verunka,
Kačenka a Honzík a vnučka Barborka.
Vzpomínka
Tak plyne ten čas, co stichl Tvůj hlas.
Čas plyne a roky ubíhají, však vzpomínky na Tebe zůstávají.
Dne 1. dubna uplyne 5 let, co nás opustil
dědeček, pradědeček, tatínek a manžel, pan

VILÉM HOLÁSEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 8. dubna 2020 by se dožil 80 let pan

ING. JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
z Hodějic

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.
Dne 12. dubna 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE

ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 17. dubna 2020 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás opustil pan

KOUPÍM RD se zahradou ve Slavkově, stav
nezáleží. Tel. 608 582 686.

KOUPÍME byt min 3+1 v Slavkově. Prosím,
nabídněte. T.: 602 185 147.
MLADÁ rodina koupí dům nebo pozemek
ve Slavkově. Tel.:702 169 750.
PRODÁM 1000 l nádrž 1000 Kč, palety na topení 10 Kč/ks, ovečky 900 Kč. Tel. 737 971 271.
HLEDÁM k pronájmu byt 2+KK nebo 2+1
ve Slavkově u Brna. Děkujeme za nabídky
na tel. 774 69 08 19. Otec a syn.
ZAJIŠTĚNÍ manželé hledají byt pro nový
začátek. Tel. 736 154 528.
RODINA se rozrůstá, tak potřebujeme větší
dům (4+1, 5+1). Nabídněte. Tel. 604 959 361
HLEDÁM trvalou výpomoc při údržbě zahrady ve Slavkově. Tel. 603 883 671.

Listopad 1989 na DVD
Zajímá vás, co se dělo
ve Slavkově koncem roku
1989? Nyní máte jedinečnou možnost zhlédnout záznamy z generální stávky
27. 11. 1989 a další. Dvouhodinový záznam na DVD
je k dostání v redakci Slavkovského zpravodaje za 150 Kč.
bm

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

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

ANTONÍN MATYÁŠ

info@bmtypo.cz
605 742 853

S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami a vnoučata Gábinka,
Dominička, Laurinka a Michalka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

pátek 17. dubna do 16 h.

Uzávěrka pro inzerci
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Víkendové kyjovské přespání
Od pátku do neděle
v termínu 6.–8. března
se devět vlčat s dvěma
rádci a vedoucím Stevem z Jedničky vydali na jarní přespání do nedalekého Kyjova. O půl sedmé večer opustili
slavkovské nádraží a v osm hodin si už vybalovali spacáky na skautské kyjovské klubovně,
kde měli perfektní zázemí na 3 dny v podobě
dvou místností k odpočinku, kuchyňku a samozřejmě toalety se sprchou. Zbytek pátečního večera byl věnován hraní Městečka Palerma
a poté horrorovým příběhům. Druhý den ráno
se vydala jedna menší skupinka v čele s jedním
rádcem do supermarketu a měli za úkol nakou-

pit potraviny podle seznamu. Do půl hodiny donesli potřebné suroviny k snídani a obědu, díky
čemuž zachránili zbytek výpravy před hladem.
Něco kolem deváté hodiny ranní se pak všichni
vydali na pochod k Bukovanskému mlýnu, který byl vzdálen přibližně 6 km od klubovny. Zde
se vlčata dozvěděla něco o době, ve které byl
mlýn postaven. Po dlouhé procházce se všichni
vydatně nasytili, aby mohli plnit úkoly zaměřené zejména na fyzickou zdatnost. Skákalo se
do dálky, přes švihadlo anebo se házelo na cíl.
Zbytek dne utekl jako voda, noc také a v neděli
ráno se všichni sbalili a vyrazili vlakem domů,
kde už na ně čekali rodiče.
Tomáš Šebeček
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Sběr železného šrotu
V sobotu 18. dubna 2020 budou slavkovští
skauti od osmi hodin ráno sbírat ve Slavkově
u Brna staré železo.
Shromažďujte ho, prosíme, na ulicích nejlépe až ráno, ať zabráníte zbytečným krádežím.
Skauti také nabízí svou pomoc s výnosem
těžkých kusů z vašich dvorů nebo sklepů.
Stačí si to předem dohodnout s vedoucím
akce Milanem Šemorou na telefonním čísle
608 830 837 nebo s kterýmkoliv vedoucím
oddílů Junáka Slavkov.

Covid-19: omezení aktivit
Junáka a inspirace rodičům
Pandemie COVID-19 zapříčinila celorepublikové pozastavení činností oddílů Junáka
od 11. března 2020 do odvolání.
Ve Slavkově přerušily činnost všechny oddíly střediska, došlo ke zrušení 29. ročníku
tradičního závodu Junácký slunovrat a také
dvou akcí pro veřejnost v březnu – promítání dokumentu „Hledání lilie“ a „Špicberky“
– skautská cestovatelská přednáška. Akce se
uskuteční v náhradních termínech, o kterých
budeme informovat. Sledujte vývěsku Junáka
mezi kostelem a ZŠ Komenského náměstí,
weby www.junakslavkov.cz a www.slavkovak.cz.
Nabízíme inspiraci rodičům, kteří v těchto
dnech řeší celodenní program pro děti doma:
https://www.skaut.cz/programdoma/

Foto: archiv střediska Junáka Slavkov u Brna

hch

24. duben – svátek sv. Jiří a Šátkový den
z křesťanských světců. Legenda
o boji rytíře s drakem, boji dobra
se zlem, inspirovala nejen skauting, ale stal tento motiv se objevuje i jinde, např. ve znaku měst
Moskva, Vysoké Mýto či ve státním znaku Gruzie.
Celosvětově si skautského patrona připomíná 60 milionu skautek a skautů 23. dubna, v českém

„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje
pomáhat bližnímu, konat denně
dobré skutky, považovat všechny
lidi za své přátele a skauty za své
bratry.“
Sir Robert Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí, takhle
vysvětlil, proč je patronem skautů římský rytíř Jiří, později jeden

Rybářský věneček 2020
V sobotu 1. února se uskutečnila v rámci
slavkovské plesové sezóny pátá společenská
akce Rybářský věneček, kterou pro příznivce Petrova cechu uspořádal pobočný spolek Moravského rybářského svazu Slavkov
u Brna.
Na velkém sále kulturního domu SC Bonaparte účinkovala kapela Kanci paní nadlesní z Pozořic. Celý večer se nesl pohodovou
atmosférou a pro hosty „Věnečku“ byla připravena bohatá tombola, ve které jako již tradičně nechyběly živé ryby a navíc i tři kusy
odlovené zvěřiny.
Naše velké poděkování patří všem účinkujícím, technickému zabezpečení ze strany
společenského centra, obsluhujícímu personálu restaurace, pořadatelům a především všem
dárcům a partnerům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili tuto prestižní akci.
P. Zvonek

Foto: Miroslav Marek

kalendáři je jméno Jiří o den později, protože
23. duben připadá na svátek významné postavy české historie – sv. Vojtěcha.
Šátkový den se stal novodobou tradicí
1. srpna 2007, kdy světový skauting vstoupil
do druhého století existence. Skauti v Čechách a na Moravě tuto myšlenku převzali
o pár let později a 24. dubna nosí skautský
šátek jako symbol skautingu.
Hynek Charvat, Středisko Junáka Slavkov u Brna
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Ztrácíme i získáváme
Když píšu tato řádky, nevím, jaká situace
bude v době vydání tohoto zpravodaje. To, co
prožíváme v souvislosti s koronavirem všichni, ať ve Slavkově nebo v celé Evropě a některých částech světa, nemělo v posledních desetiletích obdoby. Tempo našeho života jsme
nuceni omezit, zpomalit, někde zastavit. Jsme
donuceni se zříct toho, co pro nás bylo samozřejmé. Naše plány se mění, a my si na nový
způsob života postupně zvykáme. Všechno
toto dění můžeme vzít ze dvou základních
pohledů, jeden může být pesimistický a druhý
optimistický. Ať jsme věřící či nevěřící, ten
první pohled nás vede k uvědomění si odpovědnosti za sebe i ty druhé kolem nás, ten druhý v nás přemáhá jakoukoli stísněnost, malomyslnost a strach. Chci vás pozvat k tomu
druhému postoji, který sebou nese možnost
z této situace něco získat. Zůstali jsme například spolu ve svých rodinách a máme na sebe
více času. Možná zjišťujeme, jak jsme na sebe

měli v tom stálém kalupu času málo, a že nyní
ani nevíme, jak spolu ty dlouhé chvíle doma
prožívat. Mluvili jsme příliš o nutnosti řešení nepříznivého vývoje narušeného klimatu a ohrožení přírody, ale nebyli schopni se
uskrovnit a něco pro to udělat. Příliš jsme byli
závislí na mnoha věcech a činnostech, nyní
můžeme dojít ke zkušenosti, že to jde i jinak,
nemusíme mít všechno a být všude.
Pro nás věřící je tato postní doba zcela jiná,
než jsme byli zvyklí, ale podstatou je stejná – pokud se něčeho zříkáme, získáváme
a jsme obdarováni. Zůstáváme doma, nemůžeme do kostela. Snad jsme si příliš zvykli
na to, že svou víru prožíváme hlavně v kostele. Ale Vzkříšený Kristus je s námi všude,
bude s námi i v naší domácí církvi, při naší
rodinné nedělní bohoslužbě a denní společné
modlitbě celého světa za odvrácení epidemie,
ke které se připojujeme vždy ve 20.00 hodin.
Každý den sloužíme s o. Stanislavem mši sva-

tou soukromě za Boží ochranu před epidemíí,
za všechny nemocné, zdravotníky, lékaře,
záchranné složky a za vás všechny, obyvatele Slavkova a nám svěřených obcí Němčan,
Hodějic a Heršpic. I když jsme nyní od sebe
vzdálení, svým způsobem jsme si blízko při
společné modlitbě a při mši svaté, tak, jak se
křesťané modlili a prosili v těžkých obdobích.
Pokud byste potřebovali individuální duchovní službu, můžete zavolat na naše mobily (o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav
Pacner 737 509 507) nebo napsat na mejl
slavkov@dieceze.cz. Ostatní informace o textech k domácí bohoslužbě, modlitbám, otevření kostela a svátosti smíření jsou na webových
stránkách www.farnostslavkov.cz.
Milí spoluobčané, modlíme se za vás
všechny v této nelehké době a vyprošujeme
u našeho Pána požehnání a ochranu pro vaše
rodiny i pro vás osamocené.
P. Milan Vavro, farář

Březen v Karolínce
Masopustnímu veselí v naší
školce předcházely jarní prázdniny, a tak se nám scvrkl doslova na pár dní. O to intenzivněji jsme jej prožili
a zakončili pohádkovým karnevalem, který se
dětem moc líbil. Někdo obdivoval kostýmy
kamarádů, jiný byl nadšený ze soutěží a další
se radoval z tancování.
Po karnevalu, který každoročně zakončuje
masopust, jsme vpluli do postní doby. Společně jsme ji zahájili v kostele, kde nám otec
Milan udělil tzv. popelec. Je to kříž napsaný
na čelo popelem z „kočiček“, větviček, které
byly požehnány o květné neděli. Má nám připomínat, že jsme zde krátký čas a proto postní
dobu věnujeme zamyšlení nad tím, kam svůj
život směřujeme a čím jej naplníme. Zamýšlí
se nad tím i děti. Během celého dne se snaží
všímat si potřeb druhých a pomáhat si. Abychom viděli, jak se nám to daří, namalovali
jsme si na velký papír poušť, která se díky dobrým skutkům proměňuje v oázu plnou života
– obrázků zvířátek a stromů, které do pouště
lepíme. Tak jako se papírová poušť proměňuje
v oázu, i naše srdce se proměňuje a zušlechťuje
každým dobrým skutkem a myšlenkou.
V měsíci březnu, který je věnován čtenářům, jsme si ve školce povídali o knížkách

Malování pouště

Udílení tzv. popelce • Foto: 3x archiv KMŠ

a o tom, jak složitá a dlouhá cesta vedla
ke vzniku knih. O té nejznámější a nejvíce
vydávané, Bibli, jsme si povídali celý týden.
Vyprávěli jsme si například o stvoření světa
nebo o milosrdném Samařanovi, krásném příběhu o pomoci potřebným.

Karneval v KMŠ

Také jsme navštívili knihovnu. Paní
knihovnice pro nás měla zajímavé povídání
a provedla nás celou knihovnou. Těšíme, až
si opět zajdeme do knihovny vypůjčit nějakou
zajímavou knížku.
Helena Lungová
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Zahrádkářské okénko
RADY DO ZAHRADY – duben 2020

Pranostika: Je-li duben pěkný, bude květen
ještě lepší.
V dubnu je na zahradě nejvíce práce. Musíme si práci dobře rozvrhnout, protože aprílové počasí je nevyzpytatelné. Pokud se díváme na vývoj počasí z dlouhodobého pohledu,
musíme konstatovat, že všechna roční období
vybočují z pravidelného a zaběhnutého sledu.
V ovocné zahradě lze ještě provádět řez
broskvoní a mandloní.
Urychleně dokončíme řez jádrovin, pokud
jsme jej nestihli provést v březnu. Březen je
také nejvhodnější dobou na přeroubování
starších stromů. Míza již dostatečně proudí
a to vyhovuje způsobu roubování „za kůru“.
V dubnu začínají kvést slivoně a meruňky a také začínají působit škůdci. Pokud se
nechceme dostat do situace, že nám kvetou
švestky a nemáme žádnou úrodu, zaměřme se
na PILATKU ŠVESTKOVOU.

Pilatky jsou původci červivosti mladých
plodů slivoní. Larvy pilatek přezimují v hustých zámotcích v půdě, kde se kuklí. Dospělci se líhnou v dubnu, před začátkem květu
slivoní. Samičky kladou vajíčka jednotlivě
do květních kalichů. Vylíhlé larvy se vžírají
do plůdků. Dorostlé larvy padají s poškozenými plody na zem, kde plody opouštějí a zalézají do půdy.
Ochrana: Lumčíci, lumci a dvoukřídlí parazitoidi napadají housenice pilatek. Jednotlivé stromy lze částečně chránit vyvěšením
bílých lepových desek, které se vyvěšují před
začátkem květu raných odrůd slivoní. Z chemických přípravků lze použít před koncem
kvetení a opakovaně za asi 10 dnů přípravky SPURZIT, SPINTOR a nebo přípravek
na bázi oleje NeemAzal.
Další houbová choroba, proti které bychom
měli zasáhnout je MONILIOVÁ SPÁLA MERUNĚK (Monilia laxa). Zde platí totéž co u sli-

voní – meruňky hodně kvetou a plody žádné
a usychají větvičky. Houba napadá především
květy v průběhu kvetení a dozrávající i zralé
plody. Mycelium prorůstá přes bliznu a čnělku
do semeníku a stopkou do dřeva. Květy a malé
plody hnědnou a zasychají. Listy, respektivně
letorosty zavadají a spolu s postiženými větévkami usychají. Napadené plody opadávají nebo
mumifikují a zůstávají v korunách stromů.
OCHRANA: Významná jsou preventivní
opatření. Základem je důsledné odstraňování
a likvidace napadených větviček a plůdků.
Dále vzdušnost prostoru a koruny stromů.
Ošetření se provádí počátkem kvetení a při
dokvétání, pokud trvá deštivé a chladné počasí (teploty pod 13°C)
S povolených přípravků je možno použít
SIGNUM. Ze starších zásob je možno použít
Horizon 250 EW nebo Sporgon 50 WP.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Vynikající úspěch Marka Hrubého na MČR
Skvělého zakončení halové sezóny dosáhl
slavkovský atlet Marek Hrubý. Na únorovém
Mistrovství ČR, které hostila pražská hala
Otakara Jandery ve Stromovce, získal ve vrhu
koulí starších žáků (2005–2006) bronzovou
medaili. V prestižním klání dokázal hned
v prvním soutěžním pokusu poslat čtyřkilové
náčiní do vzdálenosti 14,25 m a vytvořil si
tak nový osobní rekord. I další pokusy byly
zdařilé, nicméně ten úvodní žádný další již
nepřekonal. Vítězem se stal opavský Grulich,
na druhém místě byl Poslušný z Nové Včelnice.
Marek se atletice věnuje dlouhodobě. Stejně jako většina slavkovských atletů si i on
prošel takřka všemi atletickými disciplínami.
Jeho parádní disciplínou je však vrh koulí. Letošní halová sezóna je pro něj nadmíru
úspěšná. Lednové mistrovství Jihomoravského kraje žactva ovládl, přičemž zbytek
startovního pole se mu svými výkony ani ne-

Marek Hrubý • Foto: J. Navrátil

přiblížil. Na únorovém Mistrovství Moravy
a Slezska všem papírovým favoritům vytřel
zrak a získal titul. V očekávání slibného výsledku, a zároveň s respektem ze soupeřů, se
Marek vydal na republikový šampionát. Tam
opravdu dokázal prodat skvělou aktuální formu, a po zásluze si odvezl bronzovou medaili.
Z jeho slov však lze cítit lehké zklamání, když
viděl že stříbro bylo pouze 19cm daleko a formu měl parádní. Pokud zdraví a forma vydrží,
jistě se mu výsledek podaří vylepšit na letním
venkovním Mistrovství ČR.
Markův výkon je nejlepším výsledkem
v novodobé historii oddílu Atletika Slavkov
u Brna, z.s. A je to zároveň první medaile pro
klub z Mistrovství České republiky. Věříme,
že nebude dlouho poslední a přejeme i dalším
našim atletům, aby se jim dařilo dosahovat co
nejlepších výsledků a atletika jim přinášela
stejnou radost, jako jejich trenérům.
J. Navrátil

Bezplatné dluhové poradenství
Pro lidi, kteří mají finanční problémy, jsou
zadlužení nebo uvažují o osobním bankrotu
je ve Slavkově u Brna, v Bučovicích a v Hodoníně bezplatné dluhové poradenství, které
nabízí Charitní sociálně právní poradna. Jedná
se o sociální službu odborné sociální poradenství, kterou zřizuje Oblastní charita Hodonín.
Poradenství poskytují odborně proškolení sociální pracovníci.
V rámci dluhového poradenství poskytujeme tyto služby:
• Informujeme, jak zjistit, kde má člověk dluhy a jak se v dluzích zorientovat.
• Konzultujeme možné způsoby splácení dluhů pomáháme při komunikaci s věřiteli, pomáháme při žádání o splátkový kalendář.
• Informujeme o tom, jak se dluh vymáhá,
o činnosti exekutorských úřadů a pomáháme
při komunikaci s nimi.

• Vypočteme částku, kterou nelze exekučně
zabavit a vysvětlíme, jak to funguje
• Sdělíme, zda konkrétní člověk dosáhne
na oddlužení a co musí splnit, aby do oddlužení mohl jít.
• Bezplatně sepíšeme návrh na povolení oddlužení, podáme na soud a opravíme případné vady, spolupracujeme až do schválení
oddlužení.
• Podporujeme osoby v průběhu plnění oddlužení.
Poradna má akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro bezplatné sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení, v současné
době jako jediná v okrese Vyškov a Hodonín.
Kromě dluhového poradenství poskytujeme
sociální a právní poradenství v oblasti sociálních systémů a služeb, ochrany spotřebitele,
občanských práv, rodinného práva a mezilidských vztahů, bydlení, pracovně právních

vztahů a zaměstnanosti. Informujeme o právech a povinnostech, které vyplývají ze zákonů, vysvětlujeme obsah úředních dokumentů
a dalších listin, pomáháme vyhledat vhodné
sociální služby a pomoc ze strany státu nebo
nestátních organizací. Pomáháme při sepisování žádostí, dopisů, návrhů a při komunikaci
s úřady a institucemi.
Poradenské služby poskytujeme na pracovištích ve Slavkově u Brna, na ulici Polní (přízemí domu s pečovatelskou službou, prostřední vchod), v Bučovicích, na ulici Sovětská
(v budově polikliniky, 1. patro), v Hodoníně
na ulici Wilsonova (u vlakového nádraží).
Pro objednání volejte tel. 731 646 977
(Slavkov u Brna), 739 389 266 (Bučovice),
731 425 497 (Hodonín). Více informací na telefonu nebo webových stránkách www.hodonin.charita.cz.
Lucie Růžičková, vedoucí služby
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V LOŇSKÉM ROCE JSME SI PŘIPOMNĚLI 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (XII)
Na podzim roku 1938 byly pohraniční oblasti Čech a Moravy zabrány fašistickým Německem. O několik měsíců později 15. března
1939 německá armáda obsadila okleštěnou republiku. Byl vytvořen Protektorát Čechy
a Morava. Slovensko se odtrhlo a vytvořilo samostatný stát. Po německé okupaci Čech
a Moravy vládla stísněná nálada, ale činnost
Sokola nebyla přerušena a všechny odbory pokračovaly bez omezení.
Začátkem roku 1939 bylo společné vedení
her a prostého tělocviku od sebe odděleno
a osamostatněno. Vedoucím her, do nichž spadala odbíjená a hokej, byl Karel Šimáček.
Odbíjená se stala nejoblíbenějším sportem.
Hrálo ji závodně celkem šest družstev. Největších úspěchů dosáhlo 1. družstvo mladších
mužů, které se zúčastnilo 12 turnajů. Z 60
utkání jich vyhrálo padesát. Mj. postoupilo do
zemského mistrovství (mezi 10 nejúspěšnějších moravských družstev), skončilo však na
7. místě a do nejvyšší soutěže – mistovství
Čech a Moravy – nepostoupilo. I tak patřil rok
1939 k jejich nejúspěšnějším.
Družstvo žen pod vedením Marie Lípové

Dorostenky v roce 1939 – zleva stojící: Anna Procházková, Žilková, Vlachová, Randová, Alena Procházková,
Milada Procházková; klečící: Čechová, Uhlířová, Karlová, Vl. Procházková, Májková.

a později Miroslavy Šulákové sehrálo v tomto
roce 19 zápasů (z toho 7 vítězných).
Po roční přestávce, zaviněné nepříznivou
zimou, se začal opět hrát na rybníku u cukrovaru hokej. V zápasech se začali uplatňovat
i mladší hráči. Družstvo sehrálo v sezoně
1938/1939 pět zápasů (1x výhra, 1x remíza
a 3x prohra). V následující sezoně 1939/1940
to bylo už 19 zápasů (11 vítězných, 1 remíza
a 7 proher).
Navzdory tísnivé atmosféře začínající světové války, dosáhla herní činnost TJ Sokol
Slavkov u Brna v roce 1940 až dosud největšího rozmachu. Volejbalisté už měli sedm
družstev a hokejisté dvě – muže a dorostence.
V předchozím roce se začala ve Slavkově hrát
i házená, jejímž vedoucím se stal Vladimír
Kreizl.
V roce 1940 sehráli volejbalisté 152 zápasů.
Hokejisté, kteří se probojovali do I. třídy, sehráli 23 utkání. Hokejisté hráli v tomto roce ve
složení: Josef Žižlavský, Vlastimil Kozelský,
Jaromír Šimáček, Miroslav Novotný, Zdeněk
Újezdský, Vladimír Tesařík, Miroslav Navrátil,
Svatopluk Váhala, Alois Zyka, Ladislav Jandl
a Miroslav Auda. Většinu branek (44) nastřílel
V. Tesařík. Hokejoví dorostenci hráli v sestavě:
Miloslav Hrubý, Vlastimil Kozelský, František
Jandl, Karel Navrátil, Bohumír Možný, Oldřich Simerský, Dušan Újezdský a František
Kostík.
Házenou hrálo závodně jen družstvo dorostenců v sestavě: Jiří Matucha, Jan Florián, Miroslav Kříž, Bořivoj Kříž, Vlastimil Kozelský,
Vladimír Kreizl a Milan Matocha. Sehrálo šest
zápasů, z toho 1 vítězný.
Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle
Hokejisté v roce 1939 (obě fotografie)
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Končí zima a začíná jaro
Dosud byl celý průběh
se prohání ve stromech
zimy teplotně o 2 °C nada hledají ukryté loňské
normální. Uvědomuji si, že
oříšky.
jsem vlastně letos nemusel
Dnes jsem uslyšel
uklízet sníh. Březen v tomto
hlasitý zpěv. Pak jsem
trendu pokračuje. V lesích
zpozoroval a vyfotil našeho nejmenšího ptáčka,
jsme mohli vidět rozkvetlé
střízlíka obecného. Váží
koberce bledulí. Ve stepních
6–10 gramů.
rezervacích již kvetou koStřízlík obecný • foto: P. navrátil
niklece velkokvěté a podběl
Člověk má asi geneticky uloženou vlastnost, že vše co nepotřebuje,
lékařský. Ranní slunce vychází stále dříve
hodí do vody, potoka… v kanál na 13 jezea vytváří krásné barvy.
rech jsou 3 sloupky z plotu u nové hasičárny,
Již 4. března byly v Tovačově pozorovány
2 sloupky i se zákazovými cedulkami, PET
3 vlaštovky, klíny divokých husí nám nad
láhve, plechy…
hlavami mizí na sever. Špačci si hned po příletu staví v dutinách stromů hnízda. Veverky
Petr Navrátil, SOS
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Velikonoce v modlitebně
Českobratrské církve
evangelické
Bohoslužby:
9. 4. Zelený čtvrtek, 17 hod.
10. 4.	Velký pátek (sv. Večeře Páně),
17 hod.
12. 4.	Boží hod velikonoční
(sv. Večeře Páně) 8 hod.

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Činnost divadelního spolku v roce 2019
Slavkovský divadelní spolek pro své diváky
v uplynulém roce uskutečnil celkem 32 akcí.
Pokračovali jsme v představeních veselohry z pravěku Doba kamenná, s níž jsme navštívili scény v Němčicích nad Hanou, Nížkovicích,Vážanech nad Litavou, Letonicích,
ve Slavkově na dvorku Panského domu, v přírodním amfiteátru v Mutěnicích, v Moravských Knínicích a v Hruškách. Dobu kamennou jsme na různých jevištích uvedli celkem
jedenáctkrát.
Absurdní komedii Tango demente, další
z úspěšných premiér spolku z roku 2018, jsme
v roce 2019 zahráli v Křenovicích u Kojetína,
Žarošicích, Slavkově, ve Vážanech nad Litavou i v Bučovicích na XIII. ročníku již tradičního divadelního festivalu.
V dubnu a květnu 2019 měli naši ochotníci
možnost načerpat zkušenosti od divadelních
profesionálů, když spolupracovali s herci
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Městského divadla Brno na inscenaci muzikálu Šíleně smutná princezna.
Desáté, jedenácté a dvanácté provedení hudebně poetického divadla Všechny lásky světa se uskutečnilo v Brně-Líšni, v přírodním
amfiteátru v Podivíně a v říjnu znovu na jevišti ve Slavkově.
16. listopadu 2019 se na jevišti Společenského centra Bonaparte otevřela poprvé
opona hry Jana Drdy Hrátky s čertem. Tato
inscenace byla předvedena také divákům
v Němčanech.
Druhým premiérovým počinem roku 2019
byl Vánoční příběh, hra o putování čtyř králů
za Mesiášem, kterou jsme zahráli a zazpívali
na jevišti Bonapartu 20. prosince. Toto provedení bylo věnováno jako benefiční pro nemocného Lukáška Pospíšila.
Kromě „velkých“ inscenací, vzniklo za
účasti hereček a herců souboru několik miniher v rámci Divadelních kaváren, uváděných
v restauraci Bonaparte. Zde byla souborem
inscenována například velmi dobrá povídka
Antona Pavloviče Čechova Námluvy pod vedením a režií Ludmily Noskové.

V roce 2020 budeme pokračovat dalšími
reprízami hry Hrátky s čertem na scénách
v okolních i vzdálenějších obcích. Na reprízu
této známe komedie se můžete těšit i ve Slavkově, a to v neděli 31. května 2020 na dvorku
Panského domu.
Ve dnech 3. a 4. října představíme divákům
ve Slavkově premiéru hry Rudolfa Trinnera Když hrdličky cukrovaly v režii Radima
Kachlíře – komedii pro devět hereček.
I na závěr letošního roku plánujeme dva
večery s divadlem. 12. prosince se na jevišti Společenského centra Bonaparte odehraje
repríza loni uvedeného Vánočního příběhu.
31. prosince potom uvedeme středověkou
situační veselohru s názvem Rytířova dcera.
Touto inscenací v režii Milana Hrazdílka navážeme na započatou tradici silvestrovských
představení a zároveň uzavřeme naši činnost
pro rok 2020.
Děkujeme všem divákům za přízeň, kterou nám věnovali v minulém roce a těšíme
se na shledání při některém letošním představení.
Divadelníci

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2020
Datum

18. 4.
22. 4.
23. 4.
25. 4.
26. 4.

hod. akce/místo konání

9.00–16.00
19.00
odpoledne
celý den
16.00

Jarní trhy, zámecký park
Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze, SC Bonaparte
Slavkovské memento, Historický sál
Výstava psů, zámecký park
Pietní akt k 75. výročí osvobození města, zámecký park

pořadatel

ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
MÚ

Výstavy na zámku
do 16. 8.
9–17 Výstava Svět kostiček aneb Fenomén české stavebnice SEVA, Přízemí zámku ZS-A

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

