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Pestrokřídlec podražcový
skutečný klenot
slavkovské přírody

Pestrokřídlec podražcový (snímek byl pořízen 19. dubna 2019 ve Slavkově u Brna) • Foto: 2x B. Maleček

25. května

Příští číslo vyjde

Titulek nepřehání. Jedná se opravdu o jednoho
z nejkrásnějších denních motýlů v naší republice.
A velmi vzácného, který již minimálně třetím rokem
žije ve Slavkově u Brna.
Tento motýl je ve Slavkově pozorován teprve od
roku 2016, kdy jej objevil slavkovský entomolog
V. Setínek. Motýl je pevně spjatý se svou živnou
rostlinou, kterou je podražec křovištní. Tato teplomilná rostlina nebyla v minulosti ve Slavkově zjištěna. Dnes můžeme podražec najít na malé lokalitě
na okraji Slavkova v poměrně hojném množství.
Na rozdíl od otakárka fenyklového nebo ovocného
není pestrokřídlec podražcový tak známý. Motýl létá
přibližně 3 týdny v jediné generaci od konce dubna
do konce května a přezimuje ve stadiu kukly. V naší
republice se motýl vyskytuje pouze na jižní Moravě,
nejseverněji se vyskytuje v okolí Ivančic.
Pestrokřídlec podražcový je denní motýl z čeledi
otakárkovitých a od roku 1965 je chráněným dru-

hem. Je ohrožený hlavně zánikem vhodných
biotopů a také používáním umělých hnojiv
a pesticidů v místech jeho výskytu.
Kromě tohoto nádherného motýla můžeme
v těchto dnech pozorovat i první generaci obou
druhů otakárků – ovocného i fenyklového, několik druhů bělásků, přezimující babočky
a žluťáska řešetlákového, později pak modráB. Maleček
ska krušinového.

Housenka pestrokřídlece podražcového
na živné rostlině • Foto: B. Maleček

Notre-Dame
Měsíc duben přinesl řadu
událostí. Ať už jde o volbu první
prezidentky našich slovenských
bratří, gradující humanitární situaci ve Venezuele, obrovskou
tragédii autobusu na Madeiře či
v neposlední řadě zkázu jedné
Michal Boudný
z nejstarších památek v Evropě
– chrámu Matky Boží v Paříži. Tato událost
otřásla světovou veřejností a našeho města se rovněž úzce dotýká. Z historického hlediska proto,
že právě v tomto kostele obdržel rok před bitvou
u Slavkova Napoleon Bonaparte císařský titul a ač
jsou na tuto osobu názory nejednotné, jméno Bonaparte bylo, je a bude vždy s naším městem spo(Pokračování na str. 3)

Dny Slavkova:
Slavkov baví Slavkov

Ve Slavkově vznikl
nový klub seniorů

Program kina
v SC Bonaparte
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Jaro přivítala zima

Přestože víkend 12. dubna připomínal
spíše záchvěv zimy, počasí neodradilo
návštěvníky tradičních Jarních trhů
v zámeckém parku. Osvědčení trhovci
opět nabízeli přísady, balkónovky, skalničky, okrasné stromky, keře nebo řemeslné výrobky. Souběžně s Jarními
trhy se uskutečnily také ojedinělé prohlídky zámeckých krovů a půdy a také
prodejní Velikonoční výstava v Rubenvs
sově sále.

Velikonoční inspirace
i možnost zakoupení dekorací. Nejen to nabídla tradiční velikonoční výstava
na Zámku Slavkov – Austerlitz. Autorkami barevných ozdob byly oblíbené
výtvarnice Marcela Drápalová, Hana Křetínská
a Pavla Tauberová. Akce se
letos uskutečnila ve stejný
termín jako Jarní trhy v zámeckém parku – 13. a 14.
dubna a možná i proto zaznamenala rekordní návvs
štěvnost.

Foto na straně: archiv ZS-A

Velikonoční výstava přilákala rekordní počet lidí
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Notre-Dame
(Dokončení ze str. 1)

jováno! Druhý aspekt celé pařížské tragédie
je čistě bezpečnostní. Před dvěma léty jste
možná zaznamenali na zámeckém nádvoří
a v zahradě velký počet hasičských aut
a mužů v přilbách. Šlo o cvičení požáru velkého komplexu a evakuaci osob. Počítal se
dojezdový čas, akceschopnost jednotek,
dosah a možnosti techniky. Nelze se výškově
ani objemově s pařížskou katedrálou měřit,
ale i tak s odstupem času a pod vlivem nových
událostí oceňuji tato preventivní cvičení na
historických památkách nebo školských
a zdravotnických zařízeních. Vzpomeňme
požár hradu Pernštejn, Libušín nebo plumlovský zámek! Pevně věřím, že nejen v našem
městě zůstane vždy jen u cvičení!
U integrovaného záchranného systému ještě
zůstaneme. Poslední konané zastupitelstvo
přijalo usnesení o memorandu města Slavkov
u Brna a krajského ředitelství jihomoravské
policie o výstavbě nové služebny v proluce
vedle chátrajícího domu bývalého papírnictví
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na Husově ulici. Cílem je zvýšit komfort policie a občanů, rozšířit počet sloužících policistů a uvolnit nejvyšší patro radnice pro
potřeby úřadu.
Dalším důležitým bodem, který radnice
řešila, je vidina pětimilionové dotace z evropských fondů na revitalizaci a zlepšení vybavenosti zámeckého parku. Projekt, který
budeme teprve předkládat poskytovateli dotace, obsahuje osvětlení, lavičky, odpadkové
koše, lepší povrchy cest a rekonstrukci
bazénů. Mysleli jsme i na takové „perličky“
jako je Wi-Fi v celém areálu, moderní naučné
stezky s informacemi o stromech a sochách
nebo přenosná zahradní křesílka. Věřím,
že město bude s žádostí úspěšné a zámecký
park bude pro návštěvníky zámku více atraktivní.
V tomto měsíci byl rovněž založen tolik
očekávaný klub seniorů. Ustavující schůze
a její zájem o ni mě velmi potěšil. Následkem
velkého zájmu našich občanů se muselo jednání operativně přemístit do velkého sálu.
Klub bude fungovat jako ostatní zapsané
spolky v našem městě. Již nyní mají plno
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plánů a aktivit a jediné, co lze popřát, tak
hodně zdaru a pohody při fungování!
Vrátím se k akci „Ukliďme Česko“. Zájem
občanů každého věku mě nesmírně těší. Rád
bych touto cestou ještě jednou poděkoval spolkům, jednotlivcům a dětem za jejich práci
a zápal při úklidu prostředí, ve kterém žijeme.
Na druhou stranu mně zůstává rozum stát a nepřestávám být šokovaný, co jsou lidé schopni
do volné přírody vyhodit! Na co máme sběrný
dvůr? Proč máme po městě barevné kontejnery na separování odpadu? Trpí současná generace daltonismem, že si pletou barvy
kontejnerů nebo jim pohyb dělá takové potíže,
že vyhodí sedačky z auta na parkovišti na
Zlaté Hoře pár metrů od Respona? A konečně – keramická záchodová mísa se v přírodě zpět na hlínu opravdu nerozloží
a z pneumatik nebude zpět ropa… opravdu ne!
Nebuďte lhostejní ke svému prostředí, veďte
ty nejmladší k pořádku, využívejte možností
jak s odpady nakládat a hlavně si občas vzpomeňte na heslo: Přírodu nedědíme, ale půjčujeme si ji od našich potomků!
Michal Boudný, starosta města

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení),
členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí
fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku
2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována
za spolky podle nového občanského zákoníku.
Evidence občanských sdružení dříve vedená
Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.
Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti
a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi,
členech výboru, členech kontrolní komise
apod.). Kromě toho je spolek také povinen za-

Zprávy ze ZŠ Tyršova
Zeměpisná přednáška
V pátek 12. dubna měli žáci sedmých a osmých ročníků zpestřené vyučování zeměpisnou
přednáškou. Cestovatel pan Karel Starý se přijel
s námi podělit o své zážitky a zkušenosti z návštěv jedné z nejobtížněji přístupných zemí
světa. Podle jeho vyprávění se KLDR nepatrnými krůčky otevírá zahraničním turistům. Žáci
se dozvěděli mnoho zajímavostí ze země vyznávající Kim Ir-senovu ideu absolutní soběstačnosti a také měli možnost zhlédnout fotografie
ej
krásné přírody Korejského poloostrova.

Deváťáci v planetáriu
5. dubna se 41 žáků devátých tříd zúčastnilo
v rámci výuky chemie exkurze do brněnského
planetária. Navštívili program s názvem
Hvězdný cirkus 3D, ve kterém se dozvěděli
o vzniku vesmíru i prvních chemických prvků,
o chemických reakcích po velkém třesku, ale
především o významu těchto událostí pro vznik
a vývoj organismů i samotného člověka. Při příštím pohledu na hvězdnou oblohu si uvědomí,
odkud se vzaly veškeré atomy i to, že my všichni
pocházíme z hvězd. Díky atraktivním 3D animacím se účastníkům program velmi líbil. dp

kládat některé důležité dokumenty do sbírky
listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění
stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního
orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).
Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání
a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za
to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě
zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis,
který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem

stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí
o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému, tj. krajskému soudu
(k městskému soudu v Praze spolky se sídlem
v Praze a středočeském kraji) podle sídla
spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo
i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba
podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není
zpoplatněn.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra McGehee,
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace, tel. 296 153 478

Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh – https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhP-U0NyErCy9Y?0
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin – https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podanido-verejneho-rejstriku.html
Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html

Family Point – místo pro rodinu
Family Point jsou vybavená bezbariérová
místa ve veřejných budovách nebo v městských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat o děti a získat
informace o rodinné politice
a z dalších oblastí. Jedno takové je od roku
2010 i v budově Městského úřadu Slavkov
u Brna.
V Jihomoravském kraji projekt Family Point
provozuje brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Krajským úřadem
JMK. Součástí projektu jsou webové stránky
www.jmk.familypoint.cz kde najdete odkazy
na organizace v Jihomoravském kraji, které nabízejí služby rodinám, aktuální informace
o probíhajících akcích, zajímavé články z oblasti rodinné politiky, kulturní tipy aj.

FAMILY POINT je místo určené rodinám,
které pro maminky a tatínky s dětmi nabízí
prostor pro klidné nakrmení a přebalení dítěte. V místnosti je k dispozici sklopný přebalovací pult,
židle vhodná pro kojení, dětský koutek, mikrovlnná trouba pro ohřev jídla, odpadkový
koš na pleny, tekoucí voda pro zajištění základní hygieny a tištěný informační materiál.
Family point se nachází v 1. patře Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám.
260 (budova vedle pošty). Rodinám s dětmi je
přístupný každý den dle provozní doby městského úřadu. Nachází se hned u výtahu, kterým je zajištěn bezbariérový přístup do
uvedených prostor.
Martina Zavadilová, odbor sociálních věcí
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Z Á P I S Y Z J E D N Á N Í R A D Y M Ě S TA A Z A S T U P I T E L S T VA S L AV K O VA U B R N A

19. schůze RM – 1. 4. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením
č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu
na rok 2019 rozpočtová opatření č. 8–10 v předloženém
znění
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
3. RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
4. RM doporučuje ZM schválit výsledek hospodaření
běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok
2018 ve výši 48 501 395,47 Kč z hlavní činnosti a ve výši
2 700 742,46 Kč z hospodářské činnosti.
5. RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2018 – převedení finančních prostředků ve výši 2.989.678,49 Kč do
Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna, převedení
finančních prostředků ve výši 3 740 422,46 Kč do Fondu
správy majetku.
6. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku – ZUŠ, příspěvková organizace
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v předloženém znění.
7. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění ZUŠ, příspěvková organizace za
rok 2018 ve výši 441 771,46 Kč.
8. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 ZUŠ, příspěvkové organizace přidělením do fondu odměn příspěvkové organizace ve výši
90 000 Kč a do rezervního fondu příspěvkové organizace
ve výši 351 771,46 Kč.
9. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku – Základní škola Komenského,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2018
v předloženém znění.
10. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – Základní škola Komenského, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši 731 949,40 Kč.
11. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Základní školy Komenského, příspěvkové organizaci přidělením do rezervního fondu
příspěvkové organizace ve výši 731.949,40 Kč.
12. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – DDM, příspěvková organizace
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v předloženém znění.
13. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – DDM, příspěvková organizace za
rok 2018 ve výši 206 025,84 Kč.
14. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 DDM, příspěvkové organizace přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve
výši 206 025,84 Kč.
15. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Tyršova, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2018
v předloženém znění.
16. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – Základní škola Tyršova, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši 66 859,40 Kč.
17. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Základní školy Tyršova, příspěvkové
organizace přidělením do rezervního fondu příspěvkové
organizace ve výši 66 859,40 Kč.
18. RM schvaluje uložení PO ZŠ Tyršova odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova ve výši 1 000 000 Kč do
rozpočtu města Slavkov u Brna.
19. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Zámek Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2018
v předloženém znění.

20. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši 150 467,17 Kč.
21. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu
příspěvkové organizace ve výši 150 467,17 Kč.
22. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni
31. 12. 2018 v předloženém znění.
23. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – Technické služby města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši
1 102 677,14 Kč.
24. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Technické služby města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace přidělením do fondu
odměn příspěvkové organizace ve výši 200 000 Kč, do
rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši
902 677,14 Kč.
25. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2018
v předloženém znění.
26. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
v předloženém znění – Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši 128 076,84 Kč.
27. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace přidělení do fondu odměn ve výši
20 000 Kč a do rezervního fondu ve výši 108 076,84 Kč.
28. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpání
Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2019
v předloženém znění.
29. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020–2024
v předloženém znění a návrh akceptuje.
30. RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020
až 2024 v předloženém znění.
31. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/36 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města Slavkov u Brna
a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/BVY/971/2019-BVYM
v předloženém znění.
32. RM doporučuje ZM uložit radě města vyjednat
a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy na
koupi stavby čp. 264 a pozemku parc. č. 441 v k. ú. Slavkov u Brna do majetku města Slavkov u Brna.
33. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh memoranda o vzájemné spolupráci se subjektem Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, se sídlem Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ:
75151499.
34. RM doporučuje ZM vzít Akční plán města Slavkov
u Brna na rok 2019–2020 na vědomí.
35. RM pověřuje odbor správy majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna k uzavírání nájemních smluv,
jejichž předmětem bude dočasné užívání reklamních pylonů na Palackého náměstí, a to s obsahem smluv v předloženém znění.
36. RM doporučuje ZM schválit předložený dodatek
č. 1 smlouvy o zřízení práva stavby se subjektem Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, jehož předmětem je změna rozsahu práva stavby
do části pozemku parc. č. 341/13 dle přiloženého geometrického plánu č. 3543-103/2019 a koordinační situace.
37. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě ze dne 20. 6. 2018 ve věci výstavby obchodního centra v ulici Křenovická dle předloženého návrhu.

38. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke
smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby projektu: „Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul. Slovanská“ se společností DVM invest
s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 292 41
871, dle předloženého návrhu.
39. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb ze dne 18. 11. 2018 na zpracování
strategie část 1 „Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna“ v předloženém znění.
40. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb ze dne 18. 11. 2018 na zpracování
strategie část 2 „Koncepce zajištění a rozvoje služeb
technického charakteru města Slavkov u Brna“ v předloženém znění.
41. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb ze dne 8. 11. 2018 na zpracování
strategie část 3 „Koncepce SMART CITY Slavkov – rozvoj
a implementace SMART přístupů při řízení města
a úřadu“ v předloženém znění.
42. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o poskytování služeb ze dne 18. 11. 2018 na zpracování
strategie část 4 „Koncepce podpory cestovního ruchu“
v předloženém znění.
43. RM schvaluje realizaci projektu: „Revitalizace
parku ul. Tyršova – Slavkov u Brna, I. etapa“.
44. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města
o dotaci MMR na projekt „Revitalizace parku ul. Tyršova
– Slavkov u Brna, I. etapa“.
45. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku: „Nákup užitkového automobilu pro ZS-A“ dle
předložené zadávací dokumentace.
46. RM pověřuje organizaci Junák – český skaut, středisko Slavkov u Brna, z. s. k provedení každoročního
sběru železného šrotu od občanů města s platností na
3 roky.
47. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání Fondu
správy majetku pro rok 2019 v předloženém znění.
48. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 23. 3. 2015 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Michalem Konečným,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 12. 2019.
49. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 21. 11. 2017 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Marianou Hájkovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.
50. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne
18. 3. 2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna,
uzavřené s paní Petrou Zaoralovou, na dobu určitou do
30. 6. 2019.
51. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 5. 12. 2018 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Stratilovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30. 6. 2019.
52. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor – poliklinika 50,51/324,
která byla uzavřena se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o. , se sídlem Kamenice
798/1 d, Brno, PSČ 625 00, IČ: 00346292, jehož obsahem
je snížení předmětu nájmu o dvě samostatné místnosti,
a to: místnost č. 1.07 o výměře 16 m2 a místnost č. 1.08
o výměře 20,20 m2.
53. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 1.07 o výměře 16 m2 a místnosti č. 1.08 o výměře
20,20 m2 v I. NP budovy polikliniky, Tyršova 324, 684 01
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
54. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
oddělení životního prostředí, OSÚÚPŽP, MěÚ Slavkov
u Brna za rok 2018.
55. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
komise pro životní prostředí za rok 2018.
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56. RM bere na vědomí předložený zápis č. 28/2019
z komise pro životní prostředí.
57. RM doporučuje ZM projednat 5. Komunitní plán
sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020.
58. RM projednala předložený podnět pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů města.
59. RM doporučuje ZM přijmout usnesení toho znění,
že zastupitelstvo města projednalo předložený podnět
pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů.
60. RM doporučuje ZM hlasovat o tom, zda souhlasí
s konáním mimořádného zasedání zastupitelstva města,
jehož účelem bude projednat záležitosti uvedené v předloženém návrhu pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů města.
61. RM doporučuje ZM přijmout usnesení toho znění,
že zastupitelstvo města se v předloženém podnětu uvedenými pořady seznámilo, neshledalo však zákonné důvody pro to, aby v rámci výkonu svých samosprávných
kompetencí s těmito pořady seznamovalo občany města;
tím nejsou dotčeny zákonné povinnosti města ohledně
pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva a požadavky zákona o svobodném přístupu k informacím.
62. RM pověřuje starostu města jednat o předloženém
nároku na bolestné a ztížení společenského uplatnění
a předložit radě města výsledek tohoto jednání ke schválení.
63. RM schvaluje zahraniční služební cesty Mgr. Evy
Oubělické, DiS. do Rakouska dne 10. dubna 2019.
64. RM schvaluje organizační strukturu ZS-A dle přílohy k 1. 4. 2019.
65. RM schvaluje zveřejnění inzerátu (konkurzní řízení
na místo ředitele ZUŠ) 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.
66. RM pověřuje starostu 1) požádat krajský úřad
a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za
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člena konkurzní komise 2) požádat ředitelku Základní
umělecké školy v Rousínově, Sušilovo nám. 14 paní Hanu
Jánskou o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise 3) vyzvat ředitelku ZUŠ Fr. France, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.
67. RM pověřuje paní Romanu Krchňavou funkcí tajemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní
komise.
68. RM odvolává paní MgA. Janu Jelínkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2019. Posledním dnem
výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna je den
31. 7. 2019. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Františka France 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.
69. RM schvaluje zveřejnění inzerátu (konkurzní řízení
na místo ředitele ZŠ Komenského) 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.
70. RM pověřuje starostu požádat krajský úřad, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise, požádat ředitele Základní školy v Bučovicích, Školní 710 pana Mgr.Aleše Navrátila o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní
komise, vyzvat ředitele ZŠ Komenského, aby zorganizoval
volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do
konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě.
71. RM pověřuje paní Romanu Krchňavou funkcí ta-
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jemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní
komise.
72. RM odvolává pana Mgr. Vladimíra Soukopa z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní
škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2019. Posledním dnem výkonu
práce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Komenského Slavkov u Brna je den 31. 7. 2019. Důvodem
odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Komenského 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.
73. RM schvaluje převod prostředků Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
z rezervního fondu ve výši 640 000 Kč do investičního
fondu dle Návrhu 1 / Návrhu 2 uvedeného v důvodové
zprávě.
74. RM souhlasí s převedením finančních prostředků
ve výši 800 000 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu Základní umělecké školy Fr. France.
75. RM souhlasí s použitím části rezervního fondu
Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, ve výši 450 000 Kč k posílení fondu investic
Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
76. RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, do projektu kraje financovaného
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
na pozici partnera s finančním příspěvkem, z výzvy
30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jehož cílem je poskytnutí finančního příspěvku na školní obědy dětem ze sociálně slabých rodin.
77. RM schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

20. schůze RM – 15. 4. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/ 2018
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 rozpočtová opatření č. 11 v předloženém znění.
2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO č. 2019-001 uzavřenou s firmou
AQE advisors, a.s., sídlem třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno,
IČ 26954770, DIČ CZ26954770 v předloženém znění.
3. RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb
č. 14/2019 s firmou AQE advisors, a.s., sídlem třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ 26954770, DIČ CZ26954770
v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/7890/ 2018BVYM, s Českou republikou, Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemků parc.
č. 1806 ostatní plocha, 1805/1 ostatní plocha, 3789 ostaní
plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem „VPIC Slavkov bytové domy ul.
Slovanská“) v předloženém znění.
6. RM schvaluje realizaci projektu: „Židovská expozice“
dle předloženého projektového záměru a gestorem projektu starostu města.
7. RM schvaluje výměnu bytu panu Kamilu Hornyšovi,
a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11, Zlatá
Hora 1227, Slavkov u Brna na dobu určitou do 31. 12.
2019, za podmínky řádného předání bytu č. 6, Sídliště Nádražní 1154, Slavkov u Brna.
8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, PSČ 684 01,
s paní Martinou Stratilovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, paní
Janě Slezákové, Palackého náměstí 65. Nájemní smlouva

bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
10. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna, místnosti č. 003
o výměře 10,70 m2, s panem Martinem Čičmancem, Heršpice 317, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 01706608. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok.
11. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odd. Obecní
živnostenský úřad za rok 2018.
12. RM schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
za účelem převzetí dvou informačních cedulí s nápisem
Obec přátelská k rodině.
13. RM jmenuje pana Radoslava Lánského členem komise pro životní prostředí.
14. RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu
Mgr. Libuši Pilátovou do funkce vedoucí Odboru správních
činností a živnostenského úřadu, s účinností od 15. 4.
2019.
15. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené
pojištění vozidla, číslo smlouvy 79396690-13, uzavřenou
mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.
16. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené
pojištění vozidla, číslo smlouvy 52847811-10, uzavřenou
mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.
17. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené
pojištění vozidla, číslo smlouvy 42198365-13, uzavřenou
mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.

18. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené
pojištění vozidla, číslo smlouvy 52276523-15, uzavřenou
mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.
19. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy,
uvedeného v příloze.
20. RM bere na vědomí informaci o způsobu zadání veřejné zakázky na opravu střechy nad školní jídelnou Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
21. RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Zvídálek,
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, do projektu MŠMT Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
22. RM schvaluje Základní umělecké škole Fr. France
Slavkov u Brna, příspěvková organizace rozpočtovou
změnu č. 1.
23. RM schvaluje ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna, příspěvková organizace – vyřazení nefunkčních el. kláves značky
Yamaha v pořizovací ceně 12 061 Kč.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Pobytový letní tábor
DDM Slavkov u Brna pořádá v termínu
22. až 28. 7. 2019 pobytový tábor pro žáky
II. stupně ZŠ v Doubravicích nad Svitavou.
Dále nabízíme pro mladší žáky, kteří již navštěvují základní školu, několik příměstských
táborů. Bližší informace a pokyny naleznete
na webových stránkách ddmslavkov.cz.
Stále hledáme vedoucí nebo dobrovolníky
na příměstské tábory. V případě zájmu volejte
nejpozději do 30. 4. 2019 na telefonní čísla
jb
605 083 322 nebo 544 221 708.
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5. zasedání ZM – 15. 4. 2019
1. ZM bere na vědomí zápis z 2. zasedání finančního výboru konaného dne 10. 4. 2019.
2. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku
města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2018.
3. RM schvaluje výsledek hospodaření běžného účetního
období města Slavkov u Brna za rok 2018 ve výši
48 501 395,47 Kč z hlavní činnosti a ve výši 2 700 742,46 Kč
z hospodářské činnosti.
4. ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku města
Slavkov u Brna za rok 2018 – převedení finančních prostředků ve výši 2 989 678,49 Kč do Fondu rezerv a rozvoje
města Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve
výši 3 740 422,46 Kč do Fondu správy majetku.
5. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění
6. RM bere na vědomí soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění
7. ZM projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Slavkov u Brna na období 2020–2024 v předloženém
znění a návrh akceptuje.
8. RM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Slavkov u Brna na období 2020–2024 v předloženém
znění.
9. RM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2019 v předloženém znění.
10. RM schvaluje tvorbu a čerpání Fondu správy majetku
pro rok 2019 v upraveném znění.

11. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2019 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.
12. RM schvaluje 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP
Slavkov u Brna 2019–2020.
13. RM bere na vědomí předložený Akční plán města Slavkov u Brna na rok 2019–2020.
14. RM neschvaluje záměr nabytí poz. p. č. 441 a budovy
č. p. 264 v k. ú. Slavkov u Brna.
15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby
projektu: „Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul. Slovanská“
se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.
16. ZM schvaluje podání žádosti města o dotaci MMR na
projekt „Revitalizace parku ul. Tyršova, Slavkov u Brna, I.
etapa“.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne
20. 6. 2018 ve věci výstavby obchodního centra v ulici Křenovická dle předloženého návrhu.
18. RM schvaluje předložený návrh memoranda o vzájemné spolupráci se subjektem Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Brno,
Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ: 75151499.
19. RM schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy o zřízení práva stavby se subjektem Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, jehož předmětem je

změna rozsahu práva stavby do části pozemku parc.č.
341/13 dle přiloženého geometrického plánu č. 3543103/2019 a koordinační situace.
20. RM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 1650/36 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/BVY/971/2019-BVYM v předloženém znění.
21. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby projektu:
„Dům pro seniory – Slavkov, Zlatá Hora“ se společností Stavební společnost Čáslava s.r.o., se sídlem Tomáškova 21, Brno
PSČ 615 00, IČO: 023 58 14, dle předloženého návrhu.
22. RM projednalo předložený podnět pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů.
23. RM se seznámilo s pořady uvedenými v předloženém
podnětu, neshledalo však zákonné důvody pro to, aby
v rámci výkonu svých samosprávných kompetencí s těmito
pořady seznamovalo občany města.
24. ZM neshledalo zákonné důvody pro posouzení úrovně
demokracie v ČR v rámci pravomocí samosprávného orgánu
a z tohoto důvodu nedoporučuje svolat k tomuto podnětu
mimořádné zasedání zastupitelstva města.
25. ZM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke
smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/7890/2018-BVYM, s Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111.

Volby do Evropského parlamentu
O Z N Á M E N Í O D O B Ě A M Í S T Ě K O N Á N Í V O L E B D O E V R O P S K É H O PA R L A M E N T U
Starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal
Boudný, podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a dne
25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné voliče s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829–830, 835–837, 846–847, 867, 869,
879–880, 923, 959, 1170–1172, 1178–1180,
1220–1226, Kaunicova, Komenského náměstí,
Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Pod Oborou č.p. 1818–1829, Příční,
Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561,
563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.

patro (zasedací místnost), pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čs. Červeného kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Mokřadu,
U Synagogy, U valu I., U Valu II., Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice II, Zelnice II.,
Zelnice III.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné voliče
s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 301, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376,
378, 384, 401–403, 405, 413, 442, 450, 464, 465,
468, 469, 471–474, 478, 485, 487, 494, 498, 529,
565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1461–1464,
1481, 1555, 1642–1648, 1659, Mánesova, Na
Vyhlídce, Pod Oborou č.p. 429, 614, 621, 651,
667, 672, 812, 1128, 1186, 1320, 1424–1427,
1511–1513, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.:
131–133, 208, 303, 306, 345, 346, 348, 363, 424,
427, 428, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479,
486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881,
882, 920, 977, 999, 1011–1016, 1025, 1085,

Klub seniorů Slavkov u Brna vás zve
15. května – Urbánek
Sraz v 9 hod. na náměstí u kostela. Trasa: po zelené značce–křížová cesta–sv. Urban–pomník
bitvy u Slavkova–Pod vinohrady–Slavkov. Délka trasy: 6 km. Předpokládaný návrat ve 12 hod.
22. května – Šibeničák
Sraz v 9 hod. na vlak. nádraží Slavkov. Trasa: Po zelené značce–Zahrádky-Látalův pomník-Křenovice–naučná stezka Šibeniční a popravčí vrch–Křenovice dol. nádraží. Odjezd z Křenovic do
Slavkova vlakem v 12.47 nebo 13.16 hod. Délka trasy 10 km.
29. května – 13 jezer (s průvodcem a odborným výkladem)
Sraz v 9 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého za mostem přes Litavu. Trasa: Cukrovarská–mokřady s hnízdištěm ptáků–aut. nádraží Slavkov. Délka trasy: 7 km. Předpokládaný návrat ve 12 hod.
Procházky organizuje František Navrátil.

1094–1126, 1224, 1249, 1289, 1290, 1707, ev. č.
306, Větrná, Zlatá Hora část čp.: 271, 272, 277,
281, 291, 292, 293, 294, 295, 377, 1227–1242,
1412, 1466, 1467, 1541.
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na ZŠ Komenského
náměstí čp. 495 – nová budova, pro oprávněné
voliče s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádražní,
Topolová, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
České republiky, nebo státní občanství státu,
jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči bude dodán nejpozději
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
hlasovací lístek do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek
i ve volební místnosti.
Michal Boudný v. r., starosta města

Akce ZUŠ F. France
Zveme Vás na květnové akce pořádané ZUŠ
F. France ve Slavkově u Brna:
15. 5. Absolventský koncert, 18 hod., sál ZUŠ
21. 5. Absolventský koncert, 17.30 h., sál ZUŠ
7. 6. Závěrečné vystoupení tanečního oboru,
16.30 h., sál SC Bonaparte.
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Loňské Dny Slavkova • Foto: 3x archiv MÚ

Dny Slavkova: folklor, děti, jarmark a Poutníci i Portless
Slavkov baví Slavkov. A nejinak to bude
i letos při tradičních Dnech Slavkova. Uskuteční se od 30. května do neděle 2. června.
Hlavní celodenní program se odehraje na Palackého náměstí v sobotu 1. června.
Na co se můžete těšit?

Čtvrtek 30. května, SC Bonaparte
• Představení Divadelního souboru Slavkov Doba kamenná. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude převeden na konto Lukáška
Pospíšila, který po operaci mozku potřebuje
nákladnou rehabilitaci.

Pátek 31. května, nádvoří Panského domu
• Den dětí. V parku a na zámku se uskuteční
hravé odpoledne nejen pro děti a jejich rodiče.
• Folklorní večer. Cimbálová muzika Michala Miltáka ze Strážnice a Zámecká dechovka Slavkov u Brna.
• Minipřehlídka vinařů

Sobota 1. června
Nádvoří Panského domu
Poutníci, Slávek Janoušek, zlínská kapela
Doktoři, písničkář Vojta Kiďák Tomáško, harmonikářka Lucie
Palackého náměstí
Řemeslný jarmark
Tradiční vystoupení slavkovských škol, zájmových kroužků a folklorních skupin
Vyhlášení ankety Sportovec roku 2018
Odpolední a večerní program:
The Firearms, Šemora band rock n’beat,
Portless
Skupina PORTLESS – do roku 2012 známá
jako Support Lesbiens, se v témže roce – po
rozpadu kapely Support Lesbiens, přejmenovala. Současnou sestavu tvoří Kryštof Michal
a další tři členové původní kapely Support Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer. V úspěšné cestě pokračuje kapela

i v oblasti originální hudby pro film a televizi.
Sem patří i hudba a ústřední píseň k filmu Hodinový manžel nebo k seriálu ČT Pět mrtvých
psů. PORTLESS se svou novou deskou částečně vracejí ke kořenům hardcoreové scény
z počátku devadesátých let, ovšem s moderním
vs
zvukem a aranžemi.

Portless • Foto: archiv

Ukliďme Slavkov • Foto: 3x R. Lánský

Uklidili jsme Slavkov. V kontejneru skončilo 4,3 tuny odpadu
Přestože ve Slavkově v noci z pátého na šestého dubna vydatně pršelo, neodradilo to
téměř 130 dobrovolníků od toho, aby se pustili
do úklidu města a jeho okolí. A jejich zápal byl
znát. Letos se podařilo posbírat rekordních 4,3
tuny odpadu a 42 pneumatik. Tedy téměř
o tisíc kilo více než v loňském roce. Díky souběhu akce Ukliďme Česko (Slavkov) a svozu
železného odpadu, který zajistilo místní středisko Junáku, se tak Slavkov zbavil desítek tun
nepotřebného odpadu.
Skupinky dobrovolníků se vydaly do různorodých koutů našeho města – rybáři a členové
Slavkovského ochranářského svazu se tradičně
pustili o čištění břehů a okolí rybníka a lokalit
13 jezer a Šámy. Jaroslav Seifert odpracoval
obrovský kus práce již o týden dříve při vysekávání náletových dřevin u Stojarovy studánky, úklidu odpadků v jeho okolí. Posbíral
odpad také kolem Frédské cesty, Křížové cesty
od sv. Jana až po kapli sv. Urbana a jeho okolí
včetně ohniště a bunkru.

Hasiči a další dobrovolníci se vydali do
Obory a k Holubickému kopci. Lesní klub
Pampeliška pomohl pracovníkům zámku
s úklidem zámeckého parku. Skupinky dětí
i seniorů (velké díky panu Martínkovi) se zase
neštítily odpadu kolem cesty na vlakové nádraží a také za nádražím.
„Velmi si vážím všech, kteří se zapojili do
úklidu našeho města. Mám velkou radost, že
se nám každý rok daří zapojit nejen více lidí,
ale zejména více dětí a mládeže. Jen tak totiž

nová generace na vlastní kůži pocítí, co způsobuje odhození byť jen jednoho obalu od bonbónu do přírody. Velkou otázkou, kterou jsme
letos diskutovali, je odpovědnost soukromých
vlastníků a správců pozemků. Velmi mě zarazil
například stav pozemku za nádražím, kde jsme
vyvezli šestnáct pytlů odpadu a desítky kilo železného šrotu. Spoustu velkoobjemného odpadu zde ale zůstalo a obávám se, že
soukromník, který pozemek vlastní, s tím nehodlá nic dělat,“ uvedl starosta Michal
Boudný.
Také v letošním roce byla akce ukončená
opékáním špekáčků v areálu Technických služeb. Za příspěvky na odměny a občerstvení
účastníkům děkujeme společnostem LIKO-S
a Lohmann & Rauscher. Ochranné rukavice
a pytle věnoval Jaroslav Zrebný (Barvy – laky)
a Povodí Moravy. Pytle s opadem svezli pracovníci Technických služeb. Ekologickou likvidaci odpadu zajistila pak zdarma společnost
vs
RESPONO. Všem moc děkujeme!
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Ploštice blánatka lipová
Tato ploštice pochází ze středomoří –
areálem jejího výskytu je západní Středomoří;
od Kanárských ostrovů, Maroka, Alžírska, Tuniska a Malty na jihu po Itálii, jižní Francii
a jižní Švýcarsko na severu. Východní hranicí
jejího původního výskytu bylo pobřeží Slovinska a Chorvatska.
Od 80. let minulého století se blánatka postupně šíří na sever a na východ. Na našem
území byla poprvé zjištěna v roce 2004 v Brně.
Vedle jižní Moravy, kam se rozšířila z přilehlých oblastí jižního Slovenska a východního
Rakouska, byla postupně pozorována též na
Zlínsku, Olomoucku a Českobudějovicku.
V našich podmínkách prodělává blánatka
celý svůj vývojový cyklus na lípách – dává
přednosta lípě malolisté a naopak se vyhýbá
lípě srdčité. Ve své domovině má vývoj mnohem složitější. Dospělci přezimují na kmenech
různých stromů, které obvykle během června
opouštějí a migrují na slézovité rostliny, kam

Blánatka lipová • Foto: 2x archiv MÚ

kladou vajíčka a kde následně prodělávají svůj
vývoj. Po ukončeném vývoji se dospělci první
generace šíří na okolní rostliny, mnohdy na
ovocné stromy, kde mohou škodit. Nymfy
druhé generace se opět vyvíjejí na slézech
a ibišcích.
Blánatka lipová (Oxycarenus lavaterae)
není regulovaným škodlivým činitelem dle
vyhlášky 215/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – není tedy „karanténním škodlivým činitelem“, proti kterému by se muselo
vyhlásit mimořádné rostlinolékařské opatření.
Při přemnožení a případném poškození je
možné využít některý z povolených insekticidů, avšak s ohledem na umístění lip – většinou městská nebo obecní zástavba – může
být ošetření komplikované, zásadně však
musí být splněny legislativní požadavky na
ošetřování přípravky na ochranu rostlin.
Jan Šamánek

Účetní závěrka města
Rok s rokem se sešel a už je tu opět účetní
závěrka – každý rok jedno a to samé, jen s jinými čísly a spoustu práce, inventarizacemi,
uzavíráním účtů, ověření auditorem, schválení
zastupitelstvem. Účetní závěrka je tvořena
několika výkazy, které mají předepsanou podobu. Základním výkazem je rozvaha. Popisuje stav majetku města (aktiva) a zdroje jeho
krytí (pasiva).
Pro ty, kteří účetnictví nepotřebují k životu,
Váš majetek
Dlouhodobý majetek (byt, jeho vybavení a auto)
Oběžný majetek (oblečení, sportovní potřeby…)
Aktiva celkem

Kč
2 800 000
700 000
3 500 000

bych fungování rozvahy uvedla na příkladu:
Vlastníte byt, auto, vybavení bytu, oblečení,
sportovní potřeby, atd. – to vše v hodnotě například tři a půl milionu korun. Abyste si to
mohli pořídit, tak jste si vzali hypotéku ve výši
jeden a půl mil. Kč. Jak vypadá vaše rozvaha?
Vycházíme z toho, že když máme nějaký majetek, tak jsme ho museli z něčeho pořídit –
z vlastní úspor nebo na dluh. Tomu se v účetnictví říká bilanční rovnice (aktiva = pasiva)
Zdroje krytí majetku
Vlastní zdroje (pořízeno z vlastních peněz)
Cizí zdroje (pořízeno na dluh) hypotéka
Pasiva celkem

Kč
2 000 000
1 500 000
3 500 000

Jak vypadá rozvaha našeho města k 31. 12. 2018? V originále má čtyři strany a zde uvádím
pro přehled jen souhrnná data:
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem

Stav k 31. 12. 2018 (v Kč)
895 281 891,71 Vlastní zdroje
5 139 981,80 Jmění účetní jednotky
825 754 909,91 Fondy účetní jednotky
64 387 000,00 Výsledek hospodaření min. let
- Výsledek hospodaření 2018
91 685 144,72 Cizí zdroje
Rezervy
16 139 396,06 Dlouhodobé závazky
75 545 748,66 Krátkodobé závazky
986 967 036,43 Pasiva celkem

Z rozvahy mimo jiné vyčteme, že město
vlastní majetek v účetní hodnotě 987 mil. Kč
a dluží cca 93 mil. Kč. Jeho vlastní kapitál je
vypočten 894 mil. Kč. Vlastní kapitál se za rok
2018 zvýšil o 51 mil. Kč.

893 617 745,44
682 905 088,24
13 377 214,72
146 133 304,55
51 202 137,93
93 349 290,99
33 801 387,40
59 547 903,59
986 967 036,43

V červnu bude zastupitelům předložen rozsáhlý materiál, tzv. „Závěrečný účet“, který vychází z FINKY, což je „Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu“. Základní údaje jsou uvedeny
v následující tabulce:

Slavkovská elektrokoloběžka
zaujala na veletrhu kol
Slavkov má další výrobek, který vzbuzuje
pozornost. Elektrokoloběžky MAMI BIKE
z dílny Spolmetalu. Na předním českém veletrhu For Bikes v pražských Letňanech v březnu
získal model MAMI DRIFT druhou cenu v kategorii zajímavost veletrhu.
Porotu zaujalo zejména inovativní řešení
osmnáct kilogramů vážící koloběžky, která na
první pohled vůbec nevypadá, že je poháněná
motorem – čipem instalovaným do předního
kola. Přestože tento téměř neviditelný mechanismus vypadá jako dětská hračka, má velmi
silný výkon. S 250W elektromotorem můžete
bez odrážení jet rychlostí až 25 km/h a na
jedno nabití ujedete až 30 kilometrů.
Na elektrokoloběžce MAMI se můžete
zkusit svést zřejmě již toto léto. Společnost
Spolmetal jedná s Informačním centrem
vs
o zprovoznění půjčovny.
Základní umělecká škola Fr. France
ve Slavkově u Brna, p. o. připravuje
na úterý 14. května od 13 do 16.30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a vyhlašuje

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Marie Jedličková, místostarostka města

takto:
čtvrtek 16. května – taneční obor
od 15.00 do 17.00 hod.
pátek 17. května – hudební a výtvarný obor
d 11.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Ustavující schůze klubu seniorů • Foto: 3x archiv MÚ

Slavkov má klub seniorů. První setkání předčilo očekávání
Procházky, výlety, cyklojízdy, zájezdy, počítačové kurzy, taneční večery… nejen s touto nabídkou přišel nově vzniklý Klub seniorů ve
Slavkově u Brna. A hned první setkání předčilo
očekávání zakládajících členů i vedení města. Do
společenského centra Bonaparte (původně do restaurace, ale ta se brzy ukázala jako příliš malý
prostor) přišlo téměř 130 lidí, kteří projevili okamžitý zájem se do činnosti klubu zapojit.
„Věděli jsme, že v našem městě spolek sdružující lidi vyššího věku chybí. Ale že hned od
začátku vzbudíme takový zájem, nás velmi mile
překvapilo. Budeme proto rádi, pokud se
i ostatní zapojí do plánování větších i menších
akcí, které si sami vymyslíme a uskutečníme,“
uvedla jedna ze zakládajících členek spolku
Jana Kyjovská. Dalšími osobami, které stojí za
vznikem sdružení, jsou Eva Mezníková, Roman
Suchomel, Elvíra Patáková a Vendula Andrlová.
Spolek chce také navázat na některé akce, které
dosud pořádal Svaz diabetiků. Ten po mnoha letech v polovině roku ukončí ve Slavkově u Brna
svou činnost.

„Velmi děkujeme paní Marii Miškolczyové
za neutuchající energii a práci, kterou tolik let
věnovala nemocným a starším lidem ve Slavkově a okolí. Svaz diabetiků, jakkoli úzce zaměřený na zdravotně postižené, dokázal
sdružovat a rozveselovat lidi, kteří ve stáří často
napadají chmurné myšlenky. Její práce pro nás
bude vždy inspirací a věříme ve vzájemnou spolupráci,“ dodala Elvíra Patáková, která i přes
svůj „nedůchodový“ věk spojila svůj osobní
i profesní život s péčí o seniory a zdravotně postižené a má zájem své zkušenosti nabídnout
i nově vznikajícímu spolku.
Vznik klubu seniorů kvituje také vedení
města. „Díky tomu, že vznikl právní subjekt,
můžeme nyní zahájit oficiální jednání o možné
podpoře. Vnímám však, že mnohem cennější
než diskuze o tom, kolik financí z městského
rozpočtu může spolek získat, je fakt, že místní
senioři mají zájem společně trávit čas a neuzavírají se před světem. A v tomto se budeme
z pozice města a příspěvkových organizací snažit seniory vždy podporovat,“ řekl při zahájení
starosta Michal Boudný.
Zakládající členové představili zaplněnému
velkému sálu také první nabídku akcí do konce
roku.
21. května se uskuteční komentovaná procházka zámeckým parkem se zahradníkem
a dlouholetým správcem parku panem Miroslavem Lstibůrkem. V červnu a v srpnu se pak
bude konat pravidelné plavání na koupališti.
Klub chce svou činnost naplno zahájit od

září, poté, co se uskuteční poslední zájezdy
a akce Svazu diabetiků. V plánu je například taneční večer, zájezd na podzimní výstavu Floria
v Kroměříži, zahájení počítačového kurzu nebo
také spolupořádání Dnů seniorů. V říjnu se pak
uskuteční zájezd do aquaparku Laa and der
Thaya. V listopadu chce vedení klubu navázat
na tradici Dnů zdraví a uskutečnit zájezd na divadelní představení. Uskutečnit by se měla také
první výroční schůze. Prosinec pak bude určen
vánočnímu setkání.
„Akcí se samozřejmě může uskutečnit mnohem více. Vždy bude záležet na zájmu ostatních
členů. Už na prvním setkání padaly návrhy například na turistické vycházky, cykloprojížďky,
kurzy vaření apod. Jakoukoli aktivitu vítáme.
Začali jsme také jednat s městem o pronájmu
klubovny, kde bychom se mohli pravidelně
scházet,“ dodala Jana Kyjovská.
Klub seniorů není určen výhradně pouze pro
seniory, věková hranice umožňující vstup nebyla definována. Členský poplatek byl pro rok
2019 stanoven na 100 korun. Přihlášky jsou
k dispozici u paní Jany Kyjovské nebo na městském úřadě u paní Veroniky Slámové.
Informace o klubu a bližší kontakty naleznete
také na stránkách www.slavkov.cz . Připravují
se oficiální webové stránky. Telefonický kontakt
pro bližší informace – paní Jana Kyjovská
607 542 850, e-mail: klubsenioru@email.cz.
Členové, kteří v přihlášce uvedou telefonický
a e-mailový kontakt, budou o akcích informovs
váni Mobilním rozhlasem.

Přineste baterky, pomozte Lukáškovi
V Jihomoravském kraji odstartovala velká
soutěž mezi městy o to, kterému městskému
úřadu se podaří vytřídit a k recyklaci předat
největší množství použitých baterií. Soutěže
s názvem BATERKOMÁNIE se účastní celkem 19 měst. I my ve Slavkově u Brna chceme
zabojovat o skvělé umístění.
Motivací pro nás je i to, že vedle dobrého
pocitu z toho, že chráníme životní prostředí,
bude mezi třemi ve sběru nejlepšími městskými úřady rozdělen finanční příspěvek na
podporu charitativních nebo obecně prospěšných projektů. Čím více se během půlroční
sběrové kampaně v zapojených městech vybere baterií, tím více finančních prostředků
dají její organizátoři, kterými jsou Jihomorav-

ský kraj a společnost ECOBAT, která v České
republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, na
vybrané charitativní nebo obecně prospěšné
projekty. Konkrétně za každý kilogram odevzdaných baterií to bude 10 korun až do výše
100 000 Kč.
Podpořte sběrem Lukáška Pospíšila!
Zapojit se do Baterkobraní je velmi jednoduché a navíc tak můžete pomoci Lukáškovi
Pospíšilovi. Od 1. května až do 31. října 2019
noste použité baterky do sběrného místa na
městském úřadě. Pokud se našemu městskému
úřadu, i díky vaší pomoci, podaří v soutěži
uspět, finanční příspěvek obdrží i rodina tříletého Lukáška Pospíšila, který po operaci
mozku potřebuje nákladné rehabilitace.

Konkurence je velká. Vyhrává ten, kdo
shromáždí nejvíce baterií
V soutěži se spolu utkají přihlášená města
a městské části. Konkurence je tedy velká. Vyhraje ten městský úřad, kde se podaří vybrat
největší množství baterií v přepočtu na úředníka. Proto nemeškejte a prohledejte doma,
v práci či úřadě všechny šuplíky i jiné skrýše a přineste
do sběrných nádob na
městském úřadě, co nejvíce
použitých baterií.
Sledujte web projektu
baterkomanie.ecobat.cz
a facebookový profil BATERKOMÁNIE.
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Berušky v ZŠ • Foto: 2x archiv školy

Berušky v Základní škole Komenského
Na začátku měsíce dubna jsme s dětmi využili možnost navštívit první třídu v ZŠ Komenského. Co nás asi ve škole čeká? Potkáme
se s kamarády ze školky? Nejdříve nás ve třídě
vlídně přivítala paní učitelka a pak školáci začali plnit úkoly s čísly a písmeny a četli nám
ze Slabikáře. I naše děti si vyzkoušely jaké je
to učit se. Aktivně a s chutí se pustily do plnění
zadaných úkolů. Podařilo se jim poznávat

Soubor zobcových fléten a bicí • Foto: archiv školy

čísla, písmena, barvy, geometrické tvary. Děti
také dostaly možnost nahlédnout do tajů školní
aktovky a prohlédnout si učebnice, sešity
a pouzdra. Ve škole se všem moc líbilo a naši
školáci se těší až půjdou poprvé v září do
školy.
V rámci spolupráce se ZŠ Komenského jsme
také využili možnost jít si zacvičit do školní
tělocvičny. Berušky vybavené baťůžky se spor-

Tomáš Šebeček • Foto: archiv školy

tovním oblečením, pitím a drobným občerstvením vyrazily na „velké cvičení“. Obrovský prostor tělocvičny byl výzvou k proběhnutí.
Zacvičili jsme si s overbally, na kladině a žíněnkách. Vyzkoušeli jsme si lezení po žebřinách a houpání na kruzích i na laně. Užili jsme
si to! Moc se nám v tělocvičně líbilo a už se těšíme na další cvičení.
Taťána Jurná a Jana Cenková

Mladší kytarový soubor • Foto: archiv školy

Hudební večer žáků ZUŠ F. France
Ve středu 3. dubna proběhl v pořadí třetí
Hudební večer ZUŠ Františka France. Program byl nabytý a žáci vystupovali s radostí
a úsměvem. Dobrá nálada byla v zákulisí
i v sále, kde početné publikum fandilo nejen
svým dětem.
Program Hudebního večera byl pestrý. Zazněly staré klasické melodie, ale i moderní
popové a rockové skladby. Celý koncert zahájil mladší kytarový soubor. Po něm už vystupovali mladí muzikanti v menších
seskupeních nebo sólově. Prvním sólistou byl

jeden z nejmladších houslistů Václav Fuksa,
dál kytarové duo Julie Fialová a Štěpán Kudla
a z nejmladších zpěváčků to byli: Ela Troják,
Nikol Gondová, Aneta Borovičková a Zuzana
Fialová. Na flétnu jsme slyšeli hrát – Kateřinu
Sedláčkovou za doprovodu Kláry Simerské
(klávesy), Josefínu Novákovou (příč. flétna),
a soubor zobc. fléten za doprovodu Tomáše
Šebečka (bicí). Skupinu dechových nástrojů
podpořil Václav Mrázek (klarinet) za doprovodu Kateřiny Rumlové, Massimiliano Veronese (saxofon) a Lukáš Konečný (baryton).

Skupinu mladých sólových klavíristů tvořili:
Žofie Rožteková, Vít Kudla, David Brázda
a Adam Koubek. Na klávesy zahrál Filip Tesař
a posledním sólo hráčem byl Tomáš Šebeček
(bicí). Celý koncert uzavřelo vystoupení kytarového souboru, tentokrát starších žáků.
Velké díky za krásný zážitek patří nejen
žákům, ale i jejich učitelům: T. Bláhové, M.
Červinkovi, J. Handrlovi, V. Holíkové, J. Jelínkové, L. Maňáskovi, K. Sokolové, J. Mašové, V. Šujanové, M. Umovi a A. Vodičkovi.
Veronika Holíková

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

POMŮŽETE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený
kontejner a začněte třídit.
JE TO JEDNODUCHÉ.
V ČR jich je již 2 500
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz

Umístění červených kontejnerů ve Slavkově u Brna
1. Nádražní ul. – k nádraží ČD. 2. Polní ul. – chovatelé. 3. Úzká ul. 4. Sídliště
Odd. ŽP
Zlatá Hora – parkoviště.

Ela Troják, Nikol Gondová, Aneta Borovičková, Zuzana Fialová • Foto: archiv školy
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www.zamek-slavkov.cz

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

Concentus Moraviae nabídne latinskoamerickou
živelnost i francouzskou eleganci
Srdečně Vás zveme na koncert CUARTETO
Q-ARTE XXIV. ročníku festivalu Concentus
Moraviae, který se bude konat v úterý 11.
června v 19.30 hodin v Historickém sále
zámku Slavkov.
Program koncertu: Cuarteto Q-ARTE:
Heitor Villa-Lobos: Smyčcový kvartet č. 17
Alberto Ginastera: Smyčcový kvartet č. 1
Silvestre Revueltas: Smyčcový kvartet č. 4
„Música de Feria“

Přitažlivou kombinaci latinskoamerické živelnosti a hráčské virtuozity nabídnou festivalovému publiku čtyři kolumbijští umělci
vystupující již devět sezon jako Q-Arte Quartet, respektovaný celosvětový ambasador kvartetní hudby Latinské Ameriky. Z úctyhodného
repertoáru více než devadesáti jihoamerických
klasických komorních děl vybralo kvarteto QArte skladby slavné trojice autorů, s nimiž se
vydáme do Argentiny, Brazílie a na rušný mexický trh.
Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal
nebo na Infocentru pod zámkem za 200 Kč do
31.5., 250 Kč od 1.6. a 150 zlevněné vstupné
(u toho se cena nemění).

Francouzský kvartet světového jména
Ve středu 19. června si nenechte ujít koncert
XXIV. ročníku Concentus moraviae koncertu
Modigliani Quartet , který se koná v Historickém sále zámku Slavkov v 19:30.
Program koncertu Modigliani Quartet:
Claude Debussy: Smyčcový kvartet G dur,
op. 10
Camille Saint-Saëns: Smyčcový kvartet č. 1
e moll, op. 112
Philippe Hersant: Symčcový kvartet č. 6
(české premiéra)
Čistě francouzský program ve Slavkově
přednese francouzské kvarteto světového
renomé: Quatuor Modigliani. Na festivalu
Concentus Moraviae se s obrovským úspěchem ansámbl působící již sedmnáct sezon
představil v roce 2016. Letos přednese dvě emblematická díla francouzského komorního repertoáru z úplného sklonku devatenáctého
století: Debussyho jediný kvartet, v němž se
autor pro sebe nezvykle poslušně držel předepsané formy, a první ze dvojice Saint-Saënsových kvartetů. Své vystoupení Modigiani
ozdobí i českou premiérou 6. kvartetu Philippa
Hersanta, který poprvé zazní devět dní před

slavkovským koncertem v sále Pierra Bouleze
v Berlíně.
Vstupenky koupíte přes Ticketportal nebo
v hotovosti v Infocentru ve Slavkově pod zámkem za 250 Kč do 31. 5. a za 300 Kč od 1. 6.,
cena zlevněného vstupné 200 Kč se nemění.
ZS-A

Slavkovské memento 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na
slavkovském zámku v pátek 26. dubna t. r. za
účasti starosty Slavkova u Brna Michala Boudného, zástupců generálního konzulátu Ruské
federace a náčelníka štábu Velitelství výcviku
– Vojenské akademie ve Vyškově plk. gšt. Jaroslava Medka. Svým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se
svými vyučujícími).
Literární porota, které dlouhodobě předsedá
JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 105 prací,
které byly zaslány z 16 škol. Někteří soutěžící
si však propozice soutěže vyhledali sami na internetu, aniž by byli osloveni prostřednictvím
svých vyučujících.
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na
tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských
škol, kterým byla udělena „cena“. Kompletní
výsledková listina je k dispozici na našich webových stránkách.

Kategorie POEZIE
2. místo SŠ
Soňa Hegrová
3. místo ZŠ
Adéla Antošová
Čestné uznání
Marek Bielik
David Garcia
Jiří Martinovič

ISŠ Slavkov u Brna

Zuzana Nováková
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
Čestné uznání (kolektivní dílo)
Radim Hořínek, Zbyněk
Přibilík, Jakub Šidlík
ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
ISŠ Slavkov u Brna
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna

Kategorie PRÓZA – základní školy
Cena konzula RF
Zbyněk Přibilík
ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
1. místo
Vojtěch Baják
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
Adam Friedman
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
3. místo
Aneta Kalvodová
ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
Thi Anh Sao Nguyen ZŠ Komenského, Slavkov u Brna
Čestné uznání
Daniela Dvořáková (2x) ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

Kategorie PRÓZA – střední školy
2. místo
Tomáš Kopecký
(ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo
Kamila Karafiátová
(ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro
nejlepší účastníky zajistila Československá
obec legionářská, Brno 2.
Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.
Jiří Blažek, ZS-A
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Praví rockeři v květnu zažijí Zemětřesení
Před pětadvaceti lety se muzikantské hvězdy
Aleš Brichta (zpěv), Miloš Dodo Doležal (kytara), Štěpán Smetáček (bicí) a Vlasta Henych
(basová kytara) dali dohromady, díky soutěži
Černá vrána. Následně vznikl projekt Zemětřesení na počest Jiřího Schelingera, kdy tato parta
vydala album pod stejným názvem, které již Jiří
díky svému předčasnému úmrtí nenatočil. Již
tenkrát způsobili na rockové scéně opravdu silný
otřes. Po pětadvaceti letech se tahle parta předních hudebníků opět dala dohromady a objela
loni na podzim kluby v celé České republice.
Ohlas byl opět mimořádný a silný. Proto se tito
rockeři rozhodli udělat velkou tečku pod širým
nebem. 11. května v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. „Energie a podpora, kterou nám fanoušci věnovali na konci loňského roku mě
osobně neskutečně pomohla. Slavkovský koncert
je poděkování všem, které naše hudba stále oslovuje a kvůli které jsme se my narodili,“ vzkázal
na tiskové konferenci na zámku Aleš Brichta.
• Věřili jste tomu, že na podzim bude klubové tour Zemětřesení tak úspěšné a že vyvrcholí open air festivalem ve Slavkově?
Vlasta Henych: To nikdo z nás nevěděl, jak
to dopadne. Byla to sázka do loterie. Samozřejmě že nás napadalo, jestli Alešovi Brichtovi
dovolí zdravotní stav vystoupit a jestli se nám
podaří skloubit čas. Nakonec se vše povedlo –
nejen po technické stránce. Moc nás to bavilo
a užívali jsme si to.
• A jak si to užívali ostatní?
Aleš Brichta: Já jsem si to už užil. A to
i přesto, že jsem byl na začátku skeptický.
Nebyl jsem si jistý, jestli je správné po čtvrtstoletí oživovat projekt s písněmi Jiřího Schelingera a zda to bude lidi vůbec zajímat. A taky
jsem se bál, jestli nebudu z toho všeho mít
v hlavě guláš. Přeci jen vystupuju se svou kapelou a s triem. Do toho texty Zemětřesení…
Nakonec ale všechno převážila radost z toho,
že jsem si mohl zazpívat takové pecky jako je
Kartágo, Strážce majáků… tyhle singly jsem si
zamiloval hned napoprvé, kdy jsem je v podání
Jirky Schelingera slyšel. K této radosti se nakonec přidala úžasná energie, kterou nám věnovali fanoušci a která mě neskutečně nabila.
Opravdu za to všem moc děkuji! I to nás vedlo
k tomu, že jsme se domluvili na tomto tohle
velkém finále. Vnímáme to jako poděkování fanouškům.

Členové Zemětřesení • Foto: archiv ZS-A

Štěpán Smetáček: Souhlasím s Alešem.
Atmosféra podzimního tour byla neskutečná
a moc jsme si to nad očekávání užili. Ještě více
než samotný comeback Zemětřesení mě ale
osobně zarazilo něco jiného: že už je to pětadvacet let, kdy jsme s tímto projektem vyšli
ven. A hlavně, že i po takové době to pořád
oslovuje lidi napříč generacemi.
• V čem to bude pro ně ve Slavkově jiné?
Aleš Brichta: Tak v zásadě atmosférou – po
klubové šňůře je to první vystoupení pod
širým nebem, navíc v tak krásném prostředí.
Věřím, že fanoušci ocení také sobotní termín,
protože celé podzimní turné bylo ve všední
dny a my jsme často slýchali, že víkendový
koncert by přišel vhod… Další výhodou Slavkova je také jeho dostupnost a umístění na
mapě České republiky. Sem to mají všichni relativně blízko.
• Jak bude vypadat program?
Miloš Dodo Doležal: Program začíná kolem
tří hodin odpoledne. Vystoupí tady několik
kapel. Zemětřesení by mělo začít hrát kolem
deváté večer. Večerní program začne kolem
sedmé hodiny, kdy vystoupí kapela Frozen
Poppyhead, 9. Planeta. Představí se také kluci,
kteří jsou s námi provázaní – Jaroslav Albert

Doba kamenná
Chcete vědět, proč většina ženských lebek
z pravěku je poškozená? Chcete vědět, jak naši
dávní předkové přišli na výrobu slivovice? Pak
navštivte divadelní hru Pavla Němce Doba kamenná. Divadelní spolek Slavkov u Brna ji odehraje 30. května od 18 hodin v sále SC Bonaparte.
Herci vám předvedou v plné nahotě vášně
a trampoty pravěkých lidí. Nejedná se ale o historickou studii. Hra Pavla Němce je výborná ve-

Doba kamenná • Foto: archiv spolku

selohra. V provedení slavkovského divadelního
spolku je přidáno několik hudebních čísel, které
ještě obohatí barvitý děj. A tak se vypravte za poznáním a smíchem do časů pradávných s aktéry:
Pavlem Hrazdilem, Věrou Stojarovou, Petrou
Vyšehradskou, Martinem Bárem, Dagmar Knotkovou, Adamem Šimoníkem, Marií Kostíkovou,
Elenou Knotkovou, Aničkou Dufkovou, Markem
Navrátilem, Zdenkem Novákem, Ivanem Markem a Lukášem Knotkem, Jarkem Rozsypalem.
V dětských rolích se představí Vítek Kudla,
Diana Macháčková, Běla Karkošková, Tereza
Vyšehradská a Marie Moudrá. Na flétny si písknou Markéta Moudrá a Klára Klinkovská.
Divadelní hra se uskuteční v rámci oslav Dnů
Slavkova a výtěžek z dobrovolného vstupného
ZS-A
půjde na podporu léčby Lukáška.

Kronek (zakladatel Kernu) a Palo Drapák
známý z kapely Metalinda. Oslovili jsme také
Romana Izaiáše (Doga) a Tomáše Hradila
(Treror), kteří nám před pětadvaceti lety zpívali
na Zemětřesení sbory. Novinkou, kterou jsme
už ani nestihli dát na plakát, je také odpolední
hodinové vystoupení mé kapely, která by celý
večerní program měla nakopnout.
Naším cílem totiž je také demonstrovat, že
hudba Jiřího Schelingera dodnes přitahuje
všechny generace. Proto jsme se taky rozhodli,
že děti do patnácti let budou mít vstup zdarma
a zdarma si taky budou moci užít tyto atrakce.
Rodiče se proto nemusí bát, že je tady budeme
sdírat z kůže.
Odpolední program zpestří Klauni z Balónkova, v parku budou skákací hrady, trampolíny
a další dětské atrakce. Nejen tatínci si tady
budou moci užít také přehlídku minipivovarů
z tohoto regionu.
Předprodej a vstupenky: Ticketstream a Infocentrum Slavkov u Brna. Cena vstupného
v předprodeji: 420 Kč, na místě 470 Kč. Děti
do 15 let a ZTP/P s doprovodem 1 osoby mají
vstup zdarma.
vs

Chtěl studovat v Stuttgartu.
Skončil osm let v lágru
Zveme Vás na jedinečnou besedu s bývalým
politickým vězněm komunistického režimu,
panem Leo Žídkem, který do Slavkova u Brna
zavítá z Ostravska, aby se s návštěvníky městské knihovny podělil o svůj neuvěřitelný příběh. Leo Žídek chtěl studovat na stuttgartské
univerzitě, jenže skupina, s níž měl hranice
přejít, byla infiltrována udavači. Dne 18. srpna
1952 byl Leo Žídek zatčen, v červnu 1953 postaven před soud a odsouzen k osmi letům
ztráty svobody a ztráty občanských práv. Uslyšíte příběh, který patří k těm, na které nikdy
nezapomenete.
Beseda se uskuteční v pondělí 13. května
v prostorách městské knihovny ve Slavkově od
vs
13 hodin. Vstupné dobrovolné.
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Kam za kulturou
V Informačním centru pod zámkem můžete
v květnu zakoupit vstupenky na:
• show Miroslava Donutila - Ptejte se mě,
na co chcete, SC Bonaparte, 8.5. v 19.00,
390 Kč (poslední volná místa)
• 20. jubilejní galakoncert Johann Strauss
orchestru „Z operety do operety“, Historický sál zámku, 11. 5. v 17.00 – vyprodáno
• Zemětřesení Open Air 2019, zámecký
park, 11. 5. od 15.00 h., 420 Kč* do 10. 5.
a 470 Kč na místě
• folklorní představení Ondrášovské putování, nádvoří zámku, 17.5. od 19.00, 100 Kč
• přednášku Vandráci Vagamundos, SC
Bonaparte, 19. 5. v 18.00, 300 Kč do 18. 5.
a 320 Kč na místě
• Topfest 2019, zámecký park, 8. 6. od
12.00, 450 Kč*
• koncert Concentus Moraviae – Cuarteto
Q-Arte, Historický sál, 11.6. v 19:30, 200 Kč
do 31.5., 250 Kč od 1.6. a 150 Kč zlevněné
vstupné (u toho se cena nemění)*
• koncert Concentus Moraviae – Modigliani Quartet, Historický sál, 19.6. v 19:30,
250 Kč do 31. 5., 300 Kč od 1.6. a 200 Kč
zlevněné vstupné (cena se též nemění)*
• Veteranfest, zámecký park, 29. 6. od 7.00,
140 Kč dospělý, 100 Kč děti nad 10 let, studenti, senioři, ZTP
• koncert Marcus a Martinus, zámecký
park, 13. 7. od 13.00, 990 Kč*
• Nabucco open air operu, nádvoří zámku,
12.8. od 20.00, 690 Kč a 990 Kč*
* vstupenky lze platit pouze v hotovosti

vs

13

Dětský den: princezny na zámku
a atrakce v parku
V pátek 31. května vezměte své děti do zámeckého parku, kde s nimi můžete oslavit jejich den. Od 14 do 17 hodin se mohou děti
povozit na ponících nebo na historickém kolotoči, k dispozici budou tvořivé dílničky a malování na obličej. Na své si přijdou i milovnice
princezen, které se budou v tu dobu procházet
v zámeckém parku. Chybět nebudou ani
stánky s občerstvením. Od partnera zámku,
centra Eden na Vysočině, budou připraveny
pro děti zdarma dílničky a pro rodiče ochutnávka piva a ukázka výrobků z tamní lékárny.
Těší se na Vás zaměstnanci zámku Slavkov –
ZS-A
Austerlitz.

Dětský den • Foto: archiv ZS-A

Na zámku vystaví prvohorní trilobity
Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na výstavu Nerosty a zkameněliny, která bude otevřena v severní části bývalých koníren zámku
od 10. května do 31. srpna 2019.
Výstava je výsledkem celoživotní sběratelské aktivity předních českých mineralogů se
zaměřením na minerály, meteority a zkameněliny. Návštěvníci se mohou těšit především na
překrásné acháty z našich i zahraničních nalezišť, na tajemné posly vesmírných dálek – železné meteority, a na neobyčejně zachovalé
obyvatele pradávných moří a oceánů – amo-

nity a trilobity. Vystavené exponáty mají velkou muzeální a vědeckou hodnotu. Snahou vystavovatelů je přiblížit návštěvníkům rozvoj
života na naší planetě v jednom z nejvýznamnějších geologických období – v prvohorách.
Při prohlížení exponátů se tak návštěvníci
mohou přenést v čase o stovky miliónů let zpět
do doby, kdy na naší Zemi vznikal život.
Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, studenti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 2ZS-A
3 děti).

Liška s Révaiem budou vyprávět o cestování i svalové dystrofii
Přijměte pozvání na cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří
na své přednášce ve SC Bonaparte ve Slavkově
u Brna představí i to, co se nevešlo do jejich
cestovatelsko-zábavného pořadu na Prima
COOL.
Součástí besedy bude i křest knížky s názvem
Šudy a Márty aneb příhody strýčka Duchenna.
Autory již druhé knížky jsou dva kluci kteří si
říkají Duchennovi jezdci. Získají si Vás svým
černým humorem a jejich životním nadhledem,
i když osud jim nadělil onemocnění nazvané
jako svalová dystrofie. Více se o nich dozvíte na
jejich stránkách www.nevzdavejto.cz. Na konci
besedy bude i čas na dotazy, autogramiádu

i možnost zakoupení pokřtěné knížky.
Neděle 19. 5. 2019 – velký sál SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov
u Brna. Vstupenky v prodeji na www.zamekslavkov.cz/predprodej nebo přímo v Informačním centru, Palackého nám. 1, Slavkov u Brna,
e-mail.: nfocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.
+420 513 034 156 , +420 774 316 98, ceny
vstupenek: 1. 4.–18. 5. 2019 / 300 Kč, v den
konání na místě – 320 Kč.
Na besedu Vás srdečně zvou Švanďáci a Vandráci

A kdo jsou Šudy a Márty, Duchennovy jezdci?
Spisovatele Martina (Mártyho) Krčka a Jakuba (Šudyho) Šudáka, krom společné práce

a hlubokého přátelství, spojuje také jejich
nemoc. U obou se v nízkém věku projevil
vzácný typ svalové dystrofie typu Duchenne.
Nyní, v jejich ani ne třiceti letech oba již kompletně potřebují pomoc rodiny a jediným možným pohybem jsou pro ně drobné pohyby
joystickem a myší u počítače. To je ale nijak
nelimituje v jejich chuti do života, tvorbě a černém humoru. Tito dva „vozmeni“, jak sami
sebe nazývají, společně napsali úspěšnou
knihu Duchennovi jezdci, starají se o internetové stránky nevzdavejto.cz, píší blog, kreslí
vtipy a komiksy a cestují. Jejich mottem je brát
život s humorem, bez stereotypů, patosu
a nářků nad osudem. Jak sami říkají: „Díky
električáku máme mnohem větší sebevědomí.
Dostaneme se na místa, která jsou bez něj nedostupná. A první jízda na něm je skvělá, projížďky se stanou drogou. Tahle záludná nemoc
nás sice okrádá o svaly, ale nikoliv o zážitky
a perfektní dny. Chceme se všemu smát. To je
naším životním krédem, protože každý den je
vs
senzačně…“

Poslední vstupenky na
Miroslava Donutila!
ONE MAN SHOW úspěšného českého
herce, moderátora a zpěváka Miroslava Donutila s názvem Ptejte se mě, na co chcete… můžete zhlédnout 8. května v 19 hodin ve
Společenském centru Bonaparte ve Slavkově.
Vstupenky za 390 Kč zakoupíte v předprodeji na webu zámku http://www.zamek-slavkov.cz/predprodej nebo v Infocentru pod
ZS-A
zámkem.
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Poklady nejen z depozitářů (2. část) – porcelán
Mezi prvními, kdo se pokusili odhalit tajemství čínského porcelánu, byli Italové. Je to logické – výroba keramiky zde byla na vysoké
úrovni a Italové čile obchodovali i s dalekými
východními oblastmi. V 16. století se v Benátkách podařilo vyrobit mléčné sklo, které vzdáleně připomínalo porcelán. Mnozí alchymisté
však marně zkoušeli vyrobit porcelán podobný
čínskému. Až ve 2. polovině 16. století se ve
Florencii podařilo vytvořit jakéhosi předchůdce
porcelánu nazývaného medicejský. V 17. století
se snahy o výrobu porcelánu rozšířily i do Francie, kde v této době vládl Ludvík XIV.
(1638–1715). Tento král, nazývaný „král
Slunce“, se obklopoval nádherou a přepychem,
k němuž porcelán neodmyslitelně patřil.
Za vynálezce francouzského fritového porcelánu je považována rodina Poteratů
z Rouenu, která v roce 1673 získala patent na
výrobu těchto předmětů. O porcelán čínského
typu se však v této době zajímala prakticky celá
Evropa – zejména však opět Itálie, Anglie
a Německo. Vlastní snahy o jeho výrobu však
byly podněcovány ještě jedním nezanedbatelným aspektem – díky dovozu luxusního porcelánu z Číny, který byl placen výhradně zlatem
a stříbrem, Evropské země velmi rychle přichá-

zely o tyto vzácné kovy. Již zmíněný Ludvík
XIV. nechal dokonce roztavit rodinné stříbrné
nádobí, aby tak získal prostředky na dovoz drahého porcelánu.
Nejdůležitější úspěch při výrobě porcelánu
však přišel až z Míšně. Ještě na přelomu 17.
a 18. století však evropské „porcelánové“ výrobky nebyly zdaleka na úrovni čínských a výroba kvalitního porcelánu stále zůstávala
záhadou. Na odhalení jejího tajemství se podílely zejména tři osobnosti: učenec a vědec
Ehrenfreid Walther von Tschirnhaus, Johann

âajová souprava pro 2 osoby, znaã. Mí‰eÀ,
2. pol. 18. stol. Z pozÛstalosti Václava a Josefíny Kounicov˘ch, Zámek Slavkov – Austerlitz

Friedrich Böttger, který měl na objevu nejvýznamnější podíl a rovněž saský kurfiřt a polský
král August Silný, jež vlastní výzkum financoval. Někdy od roku 1704 Tschirnhaus a Böttger
spolupracovali na vývoji a výrobě porcelánu.
Od roku 1706 pak výzkum probíhal v Míšni.
Dne 15. ledna 1708 zkoušky přinesly výsledky
a byl vyroben první porcelán. Schopným hromadné výroby jej však Böttger prohlásil až 28.
března 1709. Konečně tedy došlo ke zrození
tvrdého evropského porcelánu. Trvalo však
ještě nějakou dobu, než míšeňský porcelán získal zářivě bílou barvu, průsvitný střep a rovněž než byly vyřešeny problémy s barevnou
výzdobou porcelánových výrobků. Ještě však
v 18. století si jednotliví výrobci přísně střežili
tajemství výroby porcelánu.
Neustálý stres a tlak na dokončení výrobních
postupů však vedly k absolutnímu vyčerpání
a J. F. Böttger zemřel v pouhých 37 letech – 3.
března 1719.
Některé výrobky míšeňské porcelánky si budete moci prohlédnout na výstavě „Porcelán
ze sbírek ZS-A“, kterou bude možné zhlédnout od 12. září do 24. listopadu 2019.
(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Ondráš zase ve Slavkově! Představí novinku loňské sezony
Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na tanečně-hudební folklorní pořad Vojenského
uměleckého sboru Ondráš – Ondrášovské putování, které se uskuteční 17. května v 19 hodin
na nádvoří zámku.
Vojenský umělecký soubor Ondráš je jediným profesionálním souborem svého druhu
v České republice a je zřizován Ministerstvem
obrany ČR. Ve Slavkově se letos představí s novinkou loňské sezony, v níž vystupuje třináct
tanečních párů, devítičlenná cimbálová muzika
a devět zpěvaček.
A o čem Ondrášovské putování bude?
O zbojníku Ondrášovi z Janovic koluje
mnoho legend a pověstí a jeho tradice sahá
hodně daleko – od Kroměříže přes Valašsko ke
slovenskému Trenčínu a dál na východ. Právě
symbolika zbojnického putování inspirovala
celosouborový pořad sestavený z tanečních, pě-

veckých a hudebních čísel, která spojují několik etnografických regionů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Zavede vás tak mezi zbojnickou družinu, na
lašské kopce, které rozezní libé tóny koncovek,
fujary a ženských hlasů. V horách ještě chvíli zůstane s goralskou muzikou, ve které se skvěle
prolíná autentické hraní na typické korýtkové nástroje v kontrastu s uměleckou aranží orchestru
lidových nástrojů. Tanečním a hudebním putováním od kraje jihočeských rybníků, přes moravské vrchoviny, se dostane až na temperamentní
Slovensko. Užijete si tak živelný dívčí tanec karička, pokocháte se krásou tekovských krojů
i tanců a na závěr vás ohromí téměř akrobatickými tanečními kreacemi z oblíbené Myjavy.
Můžete tak na pódiu sledovat různorodost
těchto krajů, kterými za dávných časů putovali
neohrožení zbojníci a na představení tudy bude

putovat soubor Ondráš společně s vámi!
Délka pořadu je 80 minut (nebo 2x 40 minut
s přestávkou). Účinkuje profesionální i amatérská část souboru.
Vstupenky zakoupíte v Informačním centru
nebo online v předprodeji na webu
ZS-A
www.zamek-slavkov.cz za 100 Kč.

Ondráš • Foto: archiv ZS-A

Studenti zrestaurují další vzácné kousky z pozůstalosti V. Kounice

Restaurování • Foto: archiv ZS-A

Již osmý rok spolupracuje Zámek ve Slavkově u Brna s Vyšší odbornou restaurátorskou
školou z Brna. Studenti restaurování pod dohledem zkušených restaurátorů a pracovníků
zámku obnovují zašlou krásu vybraných sbírkových předmětů. Tuto svou práci pak prezentují veřejnosti. Ta tak má možnost nahlédnout
pod pokličku velmi zajímavého oboru, dovědět se o postupech restaurování a jejich náročnosti. Díky průběžné dokumentaci pak
návštěvníci mohou sledovat výsledky jejich
práce.
Předměty pro restaurování jsou vybírány
tak, aby si restaurátoři vyzkoušeli co nejvíce
technik a předmět, někdy i se zajímavou historií, pak je prezentován přímo v expozicích
zámku nebo na připravovaných výstavách.
„V letošním roce se budou studenti Vyšší
odborné školy restaurátorské z Brna zabývat

poměrně složitou restaurátorskou činností. Do
květnového restaurování byly vybrány stůl
a rohová skříňka z rozsáhlého souboru zhotoveného technikou boulle – z pozůstalosti po
Václavu a Josefíně Kounicových. Jde o reprezentativní nábytek z 2. poloviny 19. století,
který je intarzován zlacenou mosazí a želvovinou – vše vsazeno do černě lakovaného
dřeva. Celý nábytkový soubor je vystaven
v hlavní prohlídkové trase zámku ve Slavkově
u Brna,“ uvedla historička zámku Vladimíra
Zichová.
Slavkovské restaurování je přístupné široké
veřejnosti zdarma v termínu od 14. 5. do 7. 6.
2019, dle otevírací doby zámku.
Slavkovské restaurování bude probíhat
v OK Galerii v prvním patře zámku, pro
umožnění vstupu se informujte na pokladně
ZS-A
zámku.
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Program kina v SC Bonaparte – květen
Sobota 4. května, 19.30 hodin

ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého
právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy
v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který
kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951,
kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona. Hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula,
Jiří Roskot, Chantal Poullain-Polívková, Jaromír Dulava, Jan Hartl, Alena Mihulová, Simona Lewandovská, Jan Jedlinský, Jiří Vojta, Ihor
Krotovych, Alan Weissabel, Jan Smetana, Petr Mareček, Jiří Štrébl, Karel Freund, Milan Aulický, Jan Mansfeld, Ivan Soch…
106 min. / vstupné 80 Kč, Drama, romantický, Česko, 2018

Neděle 5. května, 16.30 hodin

LETÍME
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího bráchu, čapí mámu,
čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu do
teplých krajů a Richarda musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje
křídla pro nic za nic a vyráží do dálné Afriky na vlastní pěst. Cestou přes celou Evropu potkává bláznivou sovu Olgu s neviditelným
imaginárním přítelem jménem Oleg a také ješitného egocentrického papouška Kikiho, který ze všeho nejraději zpívá disko a tak
trochu mimochodem se děsí výšek. Tohle extravagantní hejno vnese do oblak zábavu i odvahu, nebojí se popojet vlakem, nezastaví
je nebezpeční netopýři, na internetu závislí holubi, ani mafiánské vrány. Když nakonec opravdu dorazí do vytoužené Afriky, není
vyhráno. Richard musí s pomocí kamarádů zachránit svého čapího bratra ze spárů obrovského medojeda a smířit se s nelítostným
druhovým zařazením. Richard se stane tím největším vrabcem široko daleko, ale pro všechny ostatní už bude napořád čápem. Hrají:
Tilman Döbler, Nicolette Krebitz, Marcus Off, Drake Bell, Justine Ezarik, Jane Lynch, Kristine Knudsen, Peter Lontzek
84 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, rodinný, Německo, Belgie, 2017

Sobota 11. května, 19.30 hodin

ESCOBAR
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety.
A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého
můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier Bardem. Novinářka Virginia Vallejo
(Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě. Pablovo kriminální kokainové království stále roste, má miliony dolarů, vlastní malou
armádu, drogy prodává v tunách. Chce ale víc a jedno mu stále chybí – respekt. Rozhodne se, že si ho vyslouží zabíjením. Jeho
jméno najednou znamená strach, země se zmítá ve válce a teroru, do hrobů putují malí gauneři i vysocí politici. Krvavý pohár ale
přeteče a Escobar se stane důležitým cílem pro americké tajné služby. Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David
Valencia, Giselle Da Silva, Nathan Cooper, Lillian Blankenship, Julieth Restrepo, Carlos Manuel Vesga, Juan Camilo Castillo
123 min. / vstupné 80 Kč, Životopisný, krimi, Španělsko, 2017

Neděle 12. května, 16.30 hodin

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix.
Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší.
Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe,
se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá
zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů. Hrají: Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz, Alexandre Astier,
Elie Semoun, Daniel Mesguich, Bernard Alane, François Morel, Lionnel Astier, Florence Foresti
82 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, rodinný, Francie, 2018

Sobota 18. května, 19.30 hodin

LÁSKA MEZI REGÁLY
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zjevem evokuje pitbulla. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná
jako pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo
sotva zvládá svůj vlastní život a vegetuje na sociálním dně, je i tohle velká výzva. Christiana se ujímá veterán Bruno a zasvěcuje
ho do mikrokosmu, v němž se žije podle specifických pravidel a ve svérázných bublinách jednotlivých oddělení. Při jedné z pauz
potkává Christian prostořekou a okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká, civilní a realistická romance
z místa, kde není vidět na nebe. Hrají: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Clemens
Meyer, Gerdy Zint, Matthias Brenner, Steffen Scheumann, Andreas Leupold, Michael Specht, Sascha Nathan
125 min. / vstupné 80 Kč, Drama, Německo, 2018

Sobota 25. května, 19.30 hodin

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky
Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska,
moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film Cena za štěstí
odvíjí samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký
příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů. Své štěstí najdou často nečekaně, ale to je
přeci jedno! Milenecký a životní pár (Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vychovává dvě děti, když do jejich harmonického soužití
vstoupí muž z minulosti (Tomáš Hanák). Násilnický psychopat (Jaroslav Plesl) se domáhá dcery z rozvedeného manželství, zatímco
jeho bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s dětmi trpí jeho terorem. Dva teenageři od svých rodin prostě a jednoduše utečou. Oddaný muž (Pavel Řezníček) nemá sílu, aby ochránil svou lásku. Hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček,
Jaroslav Plesl, Klára Pollertová-Trojanová, Olga Wdowiaková, Ladislav Trojan, Josef Trojan, František Trojan, Jana Šulcová, Johana Racková, Simona Prasková, Lukáš Kunz, David Černý, Josef Polášek, Vratislav Brabenec, Jan Foll, Ladislav Heryán, Samuel Gyertyák
92 min. / vstupné 80 Kč, Drama, Česko, 2019

Neděle 26. května, 16.30 hodin

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v Laponsku, což je krajina na severu Evropy, jejíž největší část leží až za
polárním kruhem. Nezní to moc povzbudivě. Takový sobík si ale na drsné podmínky snadno navykne. Hned po narození se dokáže
rychle postavit na nohy, stačí mu na to pouhých pět minut. Za dalších pět minut se naučí chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit
sněhem. Díky svým širokým kopýtkům se může v závějích pohybovat rychle a na pastvu také není příliš náročný. Spokojí se s trochou
trávy i mechu, ale jeho nejoblíbenější pochoutkou je lišejník. A jestli je mu zima? Kdepak. Mohutná srst mu umožňuje přežít teplotu
i okolo –40 °C. Při svém putování Laponskem Ailo potkává další obyvatele této nádherné krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné
vlky, chytrého rosomáka, polární lišku, chundelatou veverku, tichou sovu nebo vysoko létajícího orla. Hrají: Peter Franzén
86 min. / vstupné 70 Kč, Dobrodružný, rodinný, Francie, 2018
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Komorní orchestry sehrají slavné melodie hudebních velikánů
Již potřetí se ve Slavkově uskuteční koncert
Národního festivalu neprofesionálních komorních orchestrů.
Letos se uskuteční v neděli 2. června

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

Sehrají klasické skladby hudebních velikánů
jako například Antonio Vivaldi, Jan Václav Stamic a Arcangelo Corelli. Vstupné dobrovolné.
ZS-A
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Noční prohlídky zámeckého podzemí
I letos se Zámek Slavkov – Austerlitz zapojí
do celorepublikové akce Festival muzejních
nocí. Návštěvníkům nabídne 18. května noční
atmosféru zámeckého podzemí s expozicí
Právo útrpné za symbolické jednotné vstupné
50 korun (oproti běžným 130 korunám).
Prohlídky se uskuteční v sobotu 18. 5. v časech 18.00, 19.00 a 20.00 hodin. Z důvodu

omezené kapacity doporučujeme rezervaci
předem na tel. 544 227 548. Těší se na Vás průvodci zámku Slavkov.
Expozice Právo útrpné je v letošní sezoně
otevřená od 1. května. Nabízí pohled na kruté
praktiky středověkého a novověkého soudnictví 13. a 18. století a seznamuje s příběhy muZS-A
čených a trestaných na Slavkovsku.

Škola čar a kouzel – hrané oživené prohlídky
Přijďte navštívit v neděli 5. května 2019
Zámek Slavkov – Austerlitz, který se promění na Školu čar a kouzel.
Tato netradiční kostýmovaná prohlídka
zámku zavede nejen malé návštěvníky do části
prohlídkové trasy Historické sály a částečně do
podzemí. Během necelé hodiny si vyzkoušíte,

jaké je to být čarodějnickými učni a zažijete
i malé dobrodružství. Začátky prohlídek jsou
ve 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Vstupenku je
třeba rezervovat na tel. 544 227 548 a vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem. Kostýmy dětí jsou vítány, nejsou však podmínkou.
ZS-A
Těšíme se na Vás!

17

Výstava ohařů
Dne 4. května
se v zámeckém
parku uskuteční
dvě klubové výstavy, a to XXII.
ročník
tradiční
klubové výstavy
Moravskoslezského klubu anglických ohařů a Tradiční klubová výstava výmarských
ohařů. Veřejnosti
bude vstup do parku umožněn.
PROGRAM VÝSTAVY

7.30–9.00
9.00
9.30–14.30
15.00

přejímka psů
slavnostní průvod
posuzovaní v kruzích
závěrečné soutěže

ZS-A

Dvojité zlato z Prahy pro tým Glitter Stars Slavkov
Předposlední březnovou sobotu se konala v Praze mezinárodní soutěž v cheerleadingu Prague Cheer Open. V silné
konkurenci se tým Glitter Stars Slavkov
rozhodně neztratil a vybojoval 2 zlaté medaile.
Ve sportovní hale Královka se sešlo 1400
sportovců z klubů nejen z ČR, ale i Finska,

Chorvatska, Rakouska, Ruska a Ukrajiny.
Soutěžilo se v týmových sestavách cheerového (sportovního) i tanečního zaměření. Naše tři věkové kategorie
porovnávaly své kvality v cheerových disciplínách. Nejmladší členové získali ve velmi silné
konkurenci 6. místo. Pro mnohé z nich se jednalo teprve o první závodní zkušenost. Zkuše-

nější junioři a senioři za své vystoupení získali
místa první, obě s velkým bodovým náskokem.
Nyní čeká tým Glitter Stars mezinárodní
soutěž v Ostravě, příprava na vrchol sezony,
kterým bude květnové mistrovství republiky
týmových disciplín, pohárová soutěž v Itálii
a červnové mistrovství malých divizí.
Renáta Macharová

Glitter Stars na NJ Cheer Open • Foto: 2x archiv GS

Historicky nejvyšší zisk medailí z Ostravy pro Glitter Stars
Neuvěřitelných 30 medailí a všechny 3 poháry za sestavy s nejvyšším počtem dosažených bodů napříč týmovými sestavami, malými
cheer a dance divizemi získal tým Glitter Stars
Slavkov u Brna v sobotu 6. dubna z mezinárodní soutěže NJ Cheer Open. Tohoto klání se
zúčastnilo 300 soutěžících ze 3 států: ČR, Slovenska a Polska.
Naši soutěžící vybojovali toto umístění:
1. místo – 15x
Marianka Polívková – Individual Peewee L2
Kristýna Slaninová – Individual Junior L5
Tomáš Přichystal – Individual Senior L6
Marianka Polívková a Terka Zemánková –
Double Synchro Tumbling Peewee L2
Klárka Hrabovská a Aneta Růžičková - Double
Synchro Tumbling Youth L3
Kristýna Slaninová a Marie Petříková - Double
Synchro Tumbling Junior L5
Pavel Sedlmajer a Pavel Machálek – Double
Synchro Tumbling Senior L6
Sabina Burianová a Kristýna Slaninová – Performance Doubles FreeStyle Junior
Aneta a Sabina Macharovy – Performance

Doubles FreeStyle Senior
Beata Henrichová a Marie Petříková – Performance Doubles – Jazz Junior
Group Stunt – Junior AllGirl L5 – Elegant
Group Stunt – Senior Coed L6 – Diamonds
Team Cheer - Peewee L2 - Angels
Team Cheer - Junior Coed L4 – Silver Dream
Team Cheer – Senior Coed L5 - Brilliant
2. místo – 7x
Klárka Hrabovská - Individual - Youth L3
Katka Jančíková a Simča Vanderková - Double
Synchro Tumbling Peewee L2
Žaneta Čermáková a Barbora Hadincová - Performance Doubles FreeStyle Senior
Nikol Vanderková a Alžběta Vartová - Performance Doubles - Jazz Junior
Monika Šilerová a Katka Rotroeklová - Performance Doubles - Jazz Senior
Group Stunt - Peewee L2 - Miracle
Group Stunt - Junior AllGirl L5 - Green Gemstones
3. místo – 8x
Matyáš Pospíšil – Individual Peewee L2
Barbora Hadincová – Individual Senior L6

Tereza Trhlíková a David Červinka –Double
Synchronizace Tumbling – Junior L5
Lea Matyášová a Kateřina Votoupalová - Performance Doubles – Freestyle Peewee
Klárka Hrabovská a Aneta Růžičková - Performance Doubles – Freestyle Youth
Kristýna Hráčková a Sára Müllerová - Performance Doubles FreeStyle Senior
Aneta a Sabina Macharovy - Performance Doubles - Jazz Senior
Group Stunt - Peewee L2 – Night Heaven
Poháry za celkové vítězství získali:
v kategoorii malých cheer divizí Tomáš Přichystal; v kategorii dance sestry Macharovy;
v týmových divizích Tým Junior Silver Dream.
Obrovské poděkování patří všem soutěžícím
za skvěle předvedené výkony, trenérům za
vzornou přípravu svých svěřenců a rodičům,
kteří již tradičně pomáhají s přípravou soutěžících v zákulisí. Velké poděkování patří také fanouškům, kteří nás do Ostravy doprovodili.
I když jich nebylo zrovna mnoho, v hledišti
byli rozhodně slyšet a vytvořili skvělou atmorm
sféru pro naše sportovce.
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Družina má talent
Vychovatelky školní družiny, inspirovány
velice populárním a věhlasným zábavným televizním pořadem, zorganizovaly pro děti
v úterý 26. března poprvé soutěž „Družina má
talent“.
Na principu dobrovolnosti si všech 150 dětí
z družiny mělo namyslet, s jakým číslem vystoupí před porotu složenou z vychovatelek ŠD
a hlavně před nekompromisní publikem tvořené spolužáky.
Jak už to v téhle soutěži bývá, byli jsme
svědky neuvěřitelné odvahy dětí předstoupit
před tolik diváků a také jsme byli v několika
případech ohromeni a překvapeni, co se v účinkujících skrývá! Viděli jsme různá taneční vystoupení jednotlivců i skupin, recitaci, jógu,

zpěv a pěvecká dueta, hru na hudební nástroje
a dokonce nechybělo ani kouzelnické číslo. Po
každém vystoupení děti dostaly za svůj výkon
sladkou odměnu s drobnou věcnou cenou
a také pamětní list na tuto ojedinělou akci.
Mezi vystoupeními jsme si všichni společně
zaskotačili veselé tanečky na chytlavé písničky.
A kdo byl největším objevem? Kdo ukázal
svůj talent a stal se tak absolutním vítězem?
Byl to bezpochyby Viktor Sovadina z 1.B,
který předvedl naprosto úžasné a ohromující
bubnové sólo, kterým i vzhledem k svému
věku všechny doslova šokoval! U publika
vzbudil takový ohlas, že si jeho vystoupení neutichajícím potleskem vynutilo ještě jednou na
závěr celé akce.

Miniveletrh povolání
V úterý 9. dubna se žáci osmého ročníku
naší školy zúčastnili miniveletrhu povolání,
který se uskutečnil ve Společenském centru
Bonaparte ve Slavkově. Organizátorem akce
byl MAP rozvoje vzdělávání.
Žáci měli možnost prakticky si vyzkoušet
pracovní činnosti používané v různých povoláních a seznámit se s tím, co obnáší příprava
na výkon jednotlivých profesí.
Studenti ISŠ ve Slavkově předvedli a poté
poradili, jak uchopit tři talíře najednou, pomohli s vyřezáváním vzorů do ovoce a zeleniny a nabídli ochutnávku míchaných
nealkoholických nápojů. Chlapci truhláři se
pochlubili svými výrobky, které přímo na
místě vysoustružili ze dřeva, a svým mladším
kamarádům ze ZŠ ukázali práci s vrtačkou.
Velký zájem vzbudil automobilový trenažér,
jehož obsluha ochotně zodpověděla našim
žákům všechny dotazy.

Mezi další talent školní družiny patří i Karolína Malečková z 2.A, která nás doslova
okouzlila svým kouzelnickým vystoupením.
Také Michal Kubíček z 1.B si získal sympatie
publika svým předcvičováním jógy doprovázené hezkou rýmovanou říkankou. Velký obdiv
a poděkování si od nás diváků zaslouží všichni
ostatní účinkující především za odhodlání
a snahu předvést své umění.
Plni dojmů z rozličných vystoupení si děti
ještě dlouho ve školní družině sdělovaly své
báječné a nezapomenutelné zážitky z této nové
soutěže. A troufáme si říci, že i když tohle byl
1. ročník, rozhodně nebyl poslední!
Za kolektiv ŠD vychovatelky
K. Maradová a T. Hašková

Recitační soutěž

SŠEE Sokolnice předvedla obory mechanik
elektrotechnik a elektrikář. Studenti oživili robota vlastní výroby a sklidili velký úspěch.
Celá řada našich žáků si zkusila naprogramovat cestu pro malého robotka OZOBOTA
a poté žasla, co dokáže.
Firma Hallas předvedla žákům mobilní laser
a umožnila jim vyzkoušet si manuální značení
pomocí gravírovacího pera.
Součástí veletrhu byla i prezentace učebního
oboru výrobce textilií, který podporuje firma
Nová Mosilana Brno.
V neposlední řadě se představila též firma
Lohman – Rauscher se svými produkty. Žáci
si mohli zasoutěžit při sestavování zdravotnických setů. Vítěze čekala sladká odměna.
Přehlídka oborů a profesí pro žáky ZŠ byla
jistě velmi užitečná a mnohým napomohla při
rozhodování o budoucí profesní orientaci.
H. Sokoltová

V posledním březnovém týdnu se na prvním
stupni od 2.–5. ročníku uskutečnila recitační
soutěž. Divadelním sálem se nesla jména oblíbených básníků jako Jiří Žáček, Pavel Šrut,
František Hrubín aj. Nejvíce recitátorů bylo
z 2. ročníku.
Za 2.A recitovali tito žáci: Malečková K.,
Červinka Š., Jančíková B., Hedija A., Rotroekl
K., Krejčířová M., Javůrková L.; za 2.B Hroza
A., Doušek J., Kršková M., Burianová E., Šilerová K., Stejskalová R., Havelka T., Fojt V. Děti
si tuto zkušenost prožily poprvé, byly moc statečné a všechny získaly sladkou odměnu.
Také starší děti musíme pochválit za hojnou
účast. A kdo byl nejlepším recitátorem?
3. ročník – 1. místo Čížková G. (3.A), 2.
místo Marková K. (3.A), 3. místo Boudná M.
(3.B) a Brančová V. (3.C)
4. roč. – 1. místo Chvátalová D. (4.A), 2.
Horká D. (4.B), 3. Kuňáková A. (4.B)
5. ročník – 1. místo Dušková A. (5.B), 2. Ostrovská E. (5.A), 3. Kolofíková H. (5.B)
Dětem gratulujeme a těšíme se na jejich recitační výkony i v dalším roce. Učitelky 1. stupně

Přírodovědný výlet naší třídy
za dětmi mateřské školy do Hrušek

Tajné heslo

Na počátku jara naše paní učitelka připravila
projekt pro nás, žáky VII.C, a děti z mateřské
školy v obci Hrušky. Při tomto setkání jsme
měli dětem předškolního věku předat naše vědomosti a zkušenosti z hodin přírodopisu, konkrétně z kapitoly ptáci.
Jednoho pondělního rána se celá naše třída
setkala na autobusovém nádraží, odkud jsme
společně odjeli na plánovaný výlet.
V mateřské školce nás přivítala paní ředitelka a objasnila nám program celého dne. Nejprve jsme se rozdělili do pěti skupin, ke kterým
byli přiřazeni malí předškoláci. Všechny skupinky šly společně ven ze školky na školní zahradu, kde jsme pozorovali ptáky. Ten den
nebylo zrovna vlídné počasí, byla zima a foukalo, proto jsme se museli na další část programu přesunout do školky. Zde nám pan Petr
Navrátil povídal, které ptáky jsme viděli, měl
připravené fotografie, záznam zpěvu ptáků
a také povyprávěl řadu zajímavostí.
Po přednášce paní ředitelka školky měla ve
školní třídě připravené komponenty na výrobu

Na přelomu března a dubna dostaly děti ze
školních družin ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova
bojový úkol – vypátrat tajné heslo v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna. Po vydatném a dobrém obědě ve školní jídelně jsme postupně vyrazili do zámeckého parku. Instrukce byly jasné:
• najít tajné heslo na jednom ze stromů v parku
• běhat jen po cestičkách
• nešplhat po stromech
• netrhat kvetoucí rostliny.
Děti s nadšením a energií vyběhly do zámeckého parku. Pravděpodobně jsme měli velké
štěstí a vydali se správným směrem, protože netrvalo dlouho a tajné heslo bylo nalezeno. Děti
měly obrovskou radost ze svého úspěchu. Prvňáci heslo hrdě přečetli!
Poté jsme se vydali do informačního centra,
kde děti dostaly sladkou odměnu. A tajné heslo?
Znělo: ,,letadlo“ a nalákalo nás na interaktivní
výstavu fenomén Merkur, kterou se chystáme
navštívit během měsíce května.
Děkujeme zámku Slavkov u Brna a brzy na
lo
viděnou.

ptáčka ze dřeva. Některé děti si takového
ptáčka vyrobily a odvezly si ho s sebou domů.
Následovalo pro všechny příjemné hraní
s dětmi ze školky a jejich hračkami. Školka
nám také připravila občerstvení ve formě jablečného štrúdlu a čaje. Za co jsme byli
všichni vděčni.
Posléze jsme se všichni opět přesunuli na
školní zahradu, kde jsme se společně fotili,
a pan Navrátil nám dopovídal zajímavé informace. Nakonec na památku byla na borovici
zavěšena námi vyrobená budka.
Dále jsme se dětem věnovali my. Sdělovali
jsme informace z předem připravené prezentace a ukazovali obrázky.
Tento projekt byl velmi poučný, jak na nové
informace, tak na vzájemnou komunikaci několika věkových skupin. Nakonec jsme se rozloučili a odjeli autobusem zpět. Poděkování od
nás si zaslouží celý personál MŠ v Hruškách
v čele s paní ředitelkou Silvií Trnkovou-Pernicovou.
Lenka Machaňová, 7.C
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Keramická dílna
Práci s keramickou hlínou si měli možnost
vyzkoušet žáci ze třídy II.B. Ve čtvrtek 28.
března si pro ně paní vychovatelky z Domu
dětí a mládeže Slavkov nachystaly velikonoční
tvoření. Děti si pod jejich vedením vyrobily
krásné jarní dekorace v podobě zajíčka, beránka nebo ovečky. Pro některé děti to bylo
vůbec první seznámení s tímto materiálem.
Vyzkoušely si nejen, jak se s hlínou pracuje,
ale také se dozvěděly, jak se dál výrobek suší
a vypaluje v keramické peci. Tvoření se dětem
velmi líbilo a už teď se těší na hotové výrobky.
Touto cestou bych také ráda poděkovala pí
Martínkové a Ondruškové za perfektní organizaci a průběh celé akce. Těšíme se zase někdy
im
příště.

Matematický klokan
Jako každoročně si žáci 2. až 9. ročníku naší
školy v měsíci březnu vyzkoušeli úroveň svého
logického myšlení při řešení příkladů celostátní soutěže Matematický klokan. Nejlepších
výkonů v jednotlivých kategoriích dosáhli: kategorie Cvrček: Kateřina Obhlídalová (III.A);
kategorie Klokánek: Daniela Mendlová
(V.B); kategorie Benjamín: Anna Lysáčková
(VII.A) a Šimon Přerovský (VI.B); kategorie
zv
Kadet: Adéla Horáčková (IX.A).

Happy Spring
Konečně je jaro tady a zavítalo také k nám
do školy. Žáci 5. třídy si v hodině angličtiny
„hráli“ s jarem a se vším, co k němu patří. Soutěžilo se s písničkou a během luštění slovních
rébusů se děti naučily spoustu nových slovíček. Páťákům se jarní hravá angličtina líbila
a společně si i ve škole užili „Happy Spring“.

Štafetový pohár
Ve středu 3. dubna se ve Vyškově konalo
okresní kolo štafet. Soutěž byla určena pro
družstva žáků a žákyň 1. stupně ZŠ. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. I. kategorii tvořili nejmladší sportovci z 1.–3. ročníku. II. kategorie
byla pro starší sportovce ze 4.–5. ročníku. Ve finále se utkaly obě kategorie složené ze všech
běžců a běžkyň. Časy všech štafet se sčítaly.
Naši školu reprezentovalo 16 žáků. Vybojovali krásné, leč nepopulární 4. místo. Všem
žákům blahopřejeme za vzornou reprezentaci
mo
školy a příští rok to zkusíme zas!

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 4. dubna se 49 žáků 5. až 8. ročníku naší školy zúčastnilo základního kola matematické soutěže Pythagoriáda, ve které během
60 minut řešili 15 úloh. Nejúspěšnější byli Karolína Hornová (VIII.A), Alžběta Šujanová
(VIII.A), Patrik Frank (VIII.B), Lukáš Bok
(VII.A), Hana Obhlídalová (VI.A), Jan Fiala
(VI.A) a Daniela Hrabovská (VI.B). Nejlepší
řešitelé z druhého stupně budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční
29. května ve Vyškově. V pátém ročníku dosáhli nejlepšího výsledku František Schneider
zv
a Jiří Menšík.
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Tyršovka školou čar a kouzel
Začátek jara byl pro žáky 6., 7. a 8. ročníků
v hodinách výtvarné výchovy ve znamení čar
a kouzel. V rámci vyučování proběhla výtvarná
soutěž na téma „Harry Potter a jeho svět“.
Výběr výtvarné techniky pro ztvárnění svých
představ o světě Harryho Pottera byl na žácích.
O nejzdařilejší kresbě, malbě nebo koláži rozhodli hlasováním sami žáci. A kdo byl ten,
komu se dařilo nejvíc a byl ohodnocen diplomem a drobnou cenou?
6. ročník, dívky
1. místo Jolana Karkošková
2. místo Viktorie Fialová

3. místo Daniela Hrabovská a Julie Stříbrná
6. ročník, hoši
1. místo Víťa Kudla a Jakub Kukla
2. místo Martin Jára
3. místo Jakub Kovář
7. ročník, dívky
1. místo Anička Gachová
2. místo Lucka Tomanová
3. místo Emma Rybecká
7. ročník, hoši
1. místo Tomáš Zoubek
2. místo Adam Švaříček
Ns
3. místo Robert Novák

Naši žáci v krajských kolech olympiád
V měsíci březnu se každoročně konají krajská kola různých předmětových olympiád.
A protože naši žáci byli úspěšní v okresních
soutěžích, postoupili někteří z nich až do kraje.
V krajském kole Dějepisné olympiády naši
školu reprezentovali dva deváťáci, Zbyněk Přibilík a Libor Tesař. Přestože se neumístili
v první desítce, jsou jistě hrdí na to, že si mohli
poměřit své vědomosti s nejlepšími mladými

historiky z Jihomoravského kraje, z nichž většina byli gymnazisté. V krajském kole Zeměpisné olympiády pro 6. ročníky za naši školu
bojoval Tomáš Prokeš ze 6.A. Ten se díky
svým zeměpisným znalostem stal úspěšným
řešitelem a obsadil velmi pěkné deváté místo
ze 17 zúčastněných soutěžících. Všem těmto
žákům gratulujeme a děkujeme za příkladnou
pp
reprezentaci naší školy.

Na startu mužnosti a Čas proměn
V pondělí 1. 4. 2019 se žáci a žákyně
sedmých ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným.
Přednášky byly rozděleny na část pro dívky
s názvem Čas proměn a část pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou
a zcela přirozenou cestou dozvěděly nejen důležité informace týkající se dozrávání po

stránce fyzické, psychické i sociální, ale také
o vhodné životosprávě, správných hygienických návycích, preventivních prohlídkách, sexuálních orientacích, pocitech, vztazích,
sebevědomí a bezpečnosti.
Za přednášku i besedu děkujeme paní magistře Heleně Jančálkové, lektorce společnosti
jp
MP Education, s.r.o.

Úspěch v krajském kole Prezentiády
Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy,
určená středoškolákům a starším žákům základních škol. Nejlepší týmy, které prošly nominačním kolem soutěže, se utkaly 1. 4. 2019
v prostorách Gymnázia Matyáše Lercha
v Brně o jediné postupující místo do grandfinále. Soutěžící měli na výběr z témat Můj nejlepší nápad a Kolik stojí štěstí. Přes nominační
kolo postoupily z naší školy hned 3 týmy
a v krajském kole obsadily první, druhé
a čtvrté místo.
1. místo – tým „Štěstíčka“ ve složení Samuel

Vinkler a Sarah Vinklerová, 2. místo – tým „Nekamo“ ve složení Nela Stavělová, Karolína Hornová a Monika Leitnerová, 4. místo – tým
„Bramboráčky“ ve složení Josefína Nováková
a Matěj Frank. Protože do republikového kola
postupují jen vítězové krajských kol České a Slovenské republiky, máme velkou radost, že Jihomoravský kraj bude reprezentovat právě naše
škola s týmem „Štěstíčka“.
Všichni zúčastnění prokázali úžasnou týmovou spolupráci a výborné prezentační schopnosti, děkujeme jim za vzornou reprezentaci
sf
školy.

Den Země 2019
22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí v rámci mezinárodního Dne Země nad
stavem životného prostředí a uvědomují si
podíl člověka na klimatických změnách, čistotě vod a ovzduší i na vymírání rostlinných
a živočišných druhů.
Žáci naší školy se 15. dubna seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí
odpadní vody z domácností do řek. Dále měli
možnost porovnat nakládání se zbytky zeleně
i s tříděným odpadem. 6. ročníky navštívily
kompostárnu ve Slavkově, 7. ročníky čistírnu

odpadních vod v Hodějicích a 8. ročníky
sběrný dvůr ve Vyškově s třídírnou separovaného odpadu a úpravnu vody ve Vyškově
(Lhotě). Deváťáky v tento den čekaly přijímací
zkoušky na střední školy.
Naše velké poděkování patří pracovníkům
TSMS Slavkov, ČOV v Hodějicích, VaK Vyškov a RESPONO Vyškov za čas, který nám
věnovali i za velmi zajímavý výklad obohacený ukázkami praktických činností jednotlivých organizací.
Věra Křivánková

Zaplatit méně
za více.
Moje cesta.

Crafter s 5letou zárukou.
Pracant, který vás nebude stát moc a k němuž získáte 2 + 3 roky záruky s limitem 200 000 km. Je to
neúnavný dříč, který díky prostornosti a všestrannosti přiveze cokoliv. Maximálně hospodárný obr s vysokou
střechou, moderními asistenty a nízkou cenou. Nenechte si tuto jedinečnou, časově omezenou nabídku*
Volkswagen Užitkové vozy ujít a objednejte se na předváděcí jízdu už dnes. Objednání testovací jízdy na
+420 844 555 599.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3,
www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz
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HLEDÁME
POSILY
DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA
Na pozice: automechanik,
autolakýrník, autoelektrikář,
autokarosář

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• asistentka manažera
kvality
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• manipulační dělník-balič
• přední dělnice
• přední dělník balicí zóny

• pracovnice konečné
kontroly
• pracovnice oddělení
vzorků a přípravy etiket
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –
příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v noci
27 Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15 % průměrného výdělku;

příplatek za práci v neděli 20 %
průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vánoční odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Autoservis
Josef Novoměstský

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

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

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

www.automotoslavkov.cz

BONAGRO, a.s.

Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

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

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

přijme do trvalého poměru

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
s místem výkonu práce v hospodářském středisku Šlapanice
P O Ž A DAV KY:

Prodejní doba:

MI
1 7 L E T S VÁ

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

• řidičský průkaz sk. B
• vyučen v oboru
• dobrý zdravotní stav
Bližší informace poskytne na tel. 602 550 687 pan Rajsigl,
případně nás můžete konktaktovat na e-mail.:
jiri.rajsigl@bonagro.eu nebo bonagro@bonagro.eu

Chcete dát o sobě vědět?

Sháníte nové pracovníky či pořádáte časově omezenou akci?
Využijte naší flexibilní reklamy na informačním webu

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

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
SLAVKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
– ZPRÁVY
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Výroba dekorací a přáníček • Foto: 2x archiv školy

Jaro a Velikonoce v Karolínce
Na příchod jara jsme se v naší Karolínce
všichni těšili. První jarní den jsme přivítali klíčem, kterým jsme odemykali jaro a tím jsme
zimu zahnali pryč. Krásné počasí a paprsky
slunce nám dovolilo propojit povídání ze
školky s pozorováním proměn přírody venku

a přímo vybízelo k delším procházkám. Vždy
bylo co pozorovat – jak se probouzí pupeny na
stromech, rozkvétající jarní květiny, ve výběhu
přibyla malá kůzlátka, na trávě vylézali brouci
a naklíčili jsme si ve školce semínka. Na zahradě naší školky jsme vytáhli hračky a odrážedla, a to bylo radosti, ale čekala nás tady
taky práce. S dětmi jsme zasadili nové keře
a nakoupili cibulky jarních květin. Děti se do
této práce zapojili s velkou chutí a radostí, jsou
to moc šikovní zahradníci. Také jsme se
zúčastnili divadla v sálu Bonaparte: Maková
panenka a motýl Emanuel.
Postní doba vyvrcholila a Velikonoční
svátky jsou tady. Připravili jsme se na ně povídáním o jejich smyslu, o tom, co Ježíš prožil
a proč, ale také výrobou dekorací a přáníček
a učením básniček na koledování. Po celou postní dobu jsme se snažili zlepšit naše vztahy ve

třídě pomocí dobrých skutků (pomoc druhým,
umět se omluvit, poprosit, poděkovat, rozdělit
se, ztišit se). Jak se nám to dařilo, jsme si
každý den společně zhodnotili u našeho rozkvétajícího stromu. Snad se nám to tak úspěšně
povede plnit i nadále. Po Velikonocích se už
můžeme těšit na nacvičování vystoupení pro
maminky.
Za třídu Soviček Veronika Buchlovská

Pozvánka na setkání
Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti zve pedagogické pracovníky na květnové setkání, které proběhne
21. 5. 2019 od 15 hodin v jídelně KMŠ Karolínka s názvem „Objevování tajemství říkadel“. Jako host přijede herečka a pedagožka
Markéta Světlíková.

Zápis dětí do KMŠ Karolínka

Námluvy v Divadelní kavárně
Je-li někdo velmistrem komediálních jednoaktovek, pak je to Anton Pavlovič Čechov. Jeho
krátké konverzační komedie čerpají z námětů,
které přináší sám život. V krátké dějové ose je
Čechov schopen vykreslit naprosto geniální
mistrovskou zkratkou příběh, který by jinému
autorovi vydal na celovečerní představení. Přitom má divák pocit, že se dostal do strhujícího
víru událostí, jeho obrazotvornost je napnuta na
maximum a očekává jak „tohle dopadne“.
Herci z Divadelního spolku jednu takovou
krátkou komedii pro vás připravili do programu dubnové Divadelní kavárny. Název komedie mluví sám za sebe. Zveme vás tedy na
zcela nevšední, bouřlivé a ne zrovna příkladné
Námluvy. V hereckých rolích se představí
Miroslav Slováček, Adam Šimoník a Alena
Doleželová. K opravdu velmi dobré zábavě vás
zveme do restaurace Bonaparte v neděli
28. dubna v 16 hodin.
Vaši divadelníci

Vážení rodiče, zápis do KMŠ Karolínka pro
školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 2.
května 2019 v časech 10–12 hodin a 14–16
hodin. Naše mateřská škola je otevřena všem
dětem. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů
s křesťanskou výchovou dítěte. Prosíme Vás
o vyplnění elektronického formuláře, který
spolu s „Žádostí o přijetí“ najdete na webu
(pro rodiče-zápis). Žádost o přijetí si můžete
vyzvednout také osobně v MŠ. K zápisu potřebujete:

 Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí potvrzenou od lékaře
 Rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 Občanský průkaz žadatele, cizinci – povolení
k pobytu
 Děti s postižením – zprávu z SPC, od lékaře
 Přezůvky
K zápisu přijďte se svým dítětem. Těšíme se
na osobní setkání.
S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka

Skončil Dramaťák 2018/2019
V pondělí 8. dubna skončil kurz dramatické
výchovy pro pětici dětí, Honzíka a Kristýnku
Markovy, Eriku Spáčilovou, Barušku Blažkovou a Páťu Šaňka. Během kurzu se děti ledaco
dověděly a hlavně si vyzkoušely, že hrát na jevišti není tak snadné, jak se na první pohled
zdá. Získaly vědomosti a dovednosti, které teď
ovšem musí zúročit pod vedením režiséra Divadelního spolku Stanislava Olbrichta. Uvidíme je jako pětici čertíků v připravované
pohádce Honza a Zlatovláska. Děti jsme již
mohli vidět v úlohách recitátorů v dětských
programech Divadelních kaváren, naposledy
v kavárně „Jaké je to asi v Čudu“, kde děti recitovaly a zpívaly písničky ze stejnojmenné
knihy Zdeňka Svěráka.

Přeji dětem, aby se jim na divadelních
prknech dařilo a ten elán a obrovská energie,
kterou oplývají, se proměnila v nevšední
a milý zážitek, jímž obdaří své diváky.
Ludmila Nosková

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Blahopřání
Dne 12. dubna 2019 oslavili krásných
společných 50 roků manželé

Tel. 603 904 404

MARIE A JIŘÍ TESAŘÍKOVI

Martina Sedláková

Milí rodiče, do dalších společných let
Vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky.
Dcera Martina.
Blahopřání
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři.
Dne 24. dubna 2019 oslavil své životní jubileum
70 let pan

EMIL KULHÁNEK
Vše nejlepší přeje dcera Soňa s rodinou a syn Zbyněk.
Blahopřání
Dne 30. dubna 2019 oslaví své krásné
narozeniny naše milá maminka a babička, paní

JARMILA MAZALOVÁ
GASTROTECHNO GROUP s.r.o.
Místo pracoviště:

Úzká 799, Slavkov u Brna
přijme kolegu na pozici

SERVISNÍ TECHNIK
Požadujeme:
 řidičský průkaz sk. B

Hodně zdraví, lásky a pohody přeje dcera Olga
a vnuk David.
Blahopřání
Přejeme Ti krásné chvíle, o kterých jsi vždy snila,
aby se svět tvářil mile a Ty jsi nejšťastnější byla.
Dne 3. května 2019 oslaví 80. narozeniny paní

EVA DRBALOVÁ
Vše nejlepší přejí dcery s rodinami.

 časová flexibilita

Nástup:
 květen/červen 2019 dle dohody

Nabízíme:

Vzpomínka
Dne 1. dubna 2019 uplynul smutný rok, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

 pracovní smlouvu (na dobu neurčitou)
 práce na plný úvazek
 bonusy/čtvrtletní prémie
 auto i pro soukromé účely
 mobilní telefon i pro soukromé účely
 stravenky
 firemní akce

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:

servis@gastrotechnogroup.cz
telefonní číslo +420 733 383 999

JAROSLAV ZBOŘIL
Za tichou vzpomínku s námi
děkuje manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas běží jako voda, zdá se to být jako dnes,
stále slyším ta bolestivá slova, že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Dne 18. dubna 2019 jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROMÍR ESSLER

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

S láskou v srdci vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.
Dne 12. dubna 2019 jsme vzpomněli 9. smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 28. dubna 2019 by oslavila své 70. narozeniny
naše sestra, švagrová a teta, paní

IRENA MARKOVÁ
S láskou vzpomínají sestra Jindra, Aloš, Lucka a Dennis.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,
smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2019 uplynulo 21 let, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 28. dubna 2019 by oslavila 70. narozeniny naše maminka,
babička a manželka, paní

IRENA MARKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav,
dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 1. května 2019 by se dožil 70 let
a 10. července 2019 tomu budou dva roky, co nás navždy opustil pan

PAVEL ŘIČÁNEK
S láskou vzpomínají manželka Anna, dcera Marta,
synové Pavel, Petr a Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Zhasly tvoje oči, zmkl Tvůj hlas, měl jsi rád život i nás.
Dne 1. května 2019 by se dožil 80 let náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN MRŇKA
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. května 2019 uplyne 10. smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.
Vzpomínka
Dne 12. května 2019 uplyne smutný rok, kdy nás opustil
náš kamarád, pan

KAREL KANTOR
Vzpomínají kamarádi.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.
Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.
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Opustili nás
Antonín Mikulica (1941)
Marie Voberová (1940)
Marie Halámková (1929)

15. 3.
8. 4.
6. 4.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
HLEDÁM ke koupi malý dům se zahrádkou
ve Slavkově u Brna. Tel. 776 302 650.
KOUPÍM ve Slavkově stavební pozemek
do 500 m2 k výstavbě RD. Tel. 776 883 260.
HLEDÁM ke koupi byt 2+1/3+1. Tel. 739
915 473.
NA SLAVKOVSKU koupím RD k trvalému
bydlení. Tel. 605 871 619.
KOUPÍME chatu/chalupu. Nabídněte. Tel.
732 222 468.
BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ulici Husitská 14, Brno, Královo
Pole – nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy, kotoučové pily – vše pro dům, dílnu i zahradu.
Neváhejte a USNADNĚTE SI PRÁCI. Od
pondělí do čtvrtka 9–18 jsme tu pro Vás.
www.nabrousime.cz.
PRONAJMU dlouhodobě nezařízený byt
2+kk ve Slavkově. 7000,– + energie +
kauce. Tel. 732 421 486.
PRODÁM moped JAWA-Betka 50, zelená
metalíza, najeto 2330 km, jako nová, 12 V –
startér. Tel. 776 821 996, nabídněte.
PRODÁM nové el. skládací kolo. Cena
7000 Kč. Tel. 606 379 987.
PRONAJMU dlouhodobě 3+1 byt v přízemí
ve Slavkově u B. na ZH. Tel. 737 110 667.

Poděkování slavkovským
záchranářům
Můj manžel dostal ve středu 17. dubna
plicní embolii na železniční zastávce v Hostěrádkách-Rešově. Rychlý a odborný zásah
přivolaných slavkovských záchranářů mu
zachránil, podle vyjádření lékařů v nemocnici, život. Chtěla bych tímto poděkovat
a ocenit jejich důležitou a nelehkou práci.
Jana Táborská

Dne 14. května 2019 vzpomeneme čtrnácté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.
Vzpomínka
Dne 20. května 2019 to bude rok, co nás navždy opustil
pan

JIŘÍ ŘIČÁNEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

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

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Na běžkách ze Slavkova u Brna do Prahy
To prý nejde. Ale Ondřej Leitner z ASK
Slavkov to dokázal. Neběžel sice po D1, ale
v závodě, který se koná každoročně na přelomu března a dubna ve Švédsku v Purkijauru
nedaleko Jokkmokku v národním parku Lappland. Jde o nejdelší klasický lyžařský open
závod na světě. Celková vzdálenost 220 km
s převýšením cca 1900 m dělá ze závodu nejdelší klasickou běžeckou soutěž a první ultra
soutěž v moderní době. Závod má historii,
která sahá až do roku 1884, kdy polární průzkumník Adolf Erik Nordenskiöld měl své dva
týmy, které během jedné z jeho expedic lyžovaly na neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti.
Závodní trať se běží po trase Purkijaur–Granudden–ÅrreNjarka–Granudden–Jokkmokk.
Soutěž je otevřena pro elitu i amatéry, respektuje pravidla FIS, včetně značení lyží a kontroly délky lyžařských holí. Maximální doba
pro dokončení závodu je 30 hodin. Závod dělá
těžkým i to, že nestačí jen v daném časovém
limitu do cíle dojet, ale je také nutné v určitých
časových úsecích projet kontrolními body. Nevejde-li se závodník na kontrolním bodu do časového limitu, je diskvalifikován.
Letošní závod pod názvem Red Bull Nordenskiöldsloppet začal v sobotu 30. března
v 6 hodin ráno a vedl přes krásnou scenérii
Lapplandu. Stupně vítězů letos ovládli výhradně Norové. Od roku 2017 má závod stejného vítěze Andrease Nygaarda (celkového
vítěze serie Ski Classic 2018 a vedoucího závodníka letošního ročníku ( na letošní Jizerské
padesátce celkově druhý v pořadí). Jeho časomíra se zastavila po uplynutí 11:49:09 hod,
druhého v pořadí Oevinda Moena Fjelda dělila
od vítěze jediná! sekunda a třetímu Vegardu
Vinjemu chybělo k pokoření 12 hodin pouhých
21 s. Mezi elitními ženami zvítězila Švédka
Nina Linntzen v čase 13:51:07 hod.
Tyto elitní časy uvádíme pro porovnání výkonu Ondřeje Leitnera r. 1971, člena oddílu
ASK Slavkov, jediného reprezentanta Slavkova u Brna a jednoho ze 14 závodníků

z České republiky na startu tohoto nejdelšího
světového běžkařského závodu. Ondřej se do
historie letošního Nordenskiöldsloppetu zapsal
časem 19:24:28 hod. Pokud byste si chtěli udělat malou představu jaké to je, běžet tento
závod, tak se rozběhněte v tempu 5:17 min/km
a vydržte v něm běžet aspoň hodinu. No a pak
už stačí jen maličkost, udržet toto tempo těch
zbývajících skoro 18,5 hodin.
V celkovém pořadí se Ondřej umístil na 202.
místě, 188. místě v jeho věkové kategorii
a mezi 11 Čechy, kteří proťali cílovou pásku,
obsadil 3. místo. O náročnosti závodu svědčí
i to, že z celkového počtu 410 mužů a žen,
kteří se postavili na start závodu, jich do cíle
nakonec dorazilo 335.
Po návratu ze závodu domů jsme se Ondřeje
zeptali:
• Co považuješ na závodě za nejtěžší?
Takovou vzdálenost jsem nonstop na běžkách ani běžecky ještě neabsolvoval. 220 km
poblíž polárního kruhu je přeci už jen trochu
větší krajíc chleba. Z trati jsem měl už kvůli té
délce a klimatickým podmínkám respekt.
• Jak jsi se na závod připravoval?
Závod byl v letošní sezoně pro mě prioritou.
Soustavně jsem se připravoval od prvních zimních vloček a i když ve Slavkově moc sněhu
nebylo, letošní zima na horách připravila kvalitní tréninkové podmínky. V průběhu zimy
jsem absolvoval několik vytrvalostních závodů
serie Ski tour a Ski Classic.
• Která část Nordenskiöldsloppetu pro
tebe byla kritická a jak jsi dokázal krizi překonat?
Závod ztížilo hlavně to, že pár hodin před
závodem napadlo 10 cm nového sněhu, projetá
stopa zapadla a navíc foukal silný vítr. Kritická
byla hlavně část, kdy se běželo přes zamrzlá
jezera, kde se síla protivětru násobila. Po obrátce na 102. km však foukat přestalo, takže

při cestě nazpět zmizela i předpokládaná výhoda jízdy s větrem v zádech, a nezbylo, než
odjet celý závod za své. Naštěstí se změnila
kvalita stopy a sníh se zrychlil. Nějakou zásadní krizi jsem ale neměl, hlavně proto, že
jsem dodržoval rovnoměrné tempo a pravidelné intervaly na jídlo a pití.
• Jaké závody tě v nadcházející sezoně
čekají?
Teď budu asi týden odpočívat a pak se
začnu připravovat na triatlonovou sezonu.
V rámci přípravy na ni si 5. května odběhnu
Pražský maraton. Potřinácté. No a triatlony
a závody v délce od 25 km do 226 km začínají
v červnu.
Ondřeji, děkujeme za skvělou reprezentaci
oddílu, města a republiky a do nadcházející
maratónské a triatlonové sezny přejeme hodně
L. Keson
zdaru.

NOC KOSTELŮ VE SLAVKOVĚ U BRNA
pátek 24. května 2019
Farní kostel Vzkříšení Páně (16.30–22.45)
16.30–18.00
18.00–18.05
18.00–18.05
18.05–18.45
18.45–21.00
18.45–21.00
18.45–22.00
18.45–22.00
18.45–22.00
18.45–22.00
21.00–21.30
21.45–22.00
22.00–22.30
22.30–22.45
celý večer
celý večer

Kostel zvenčí i zevnitř – program pro malé děti
Slavnostní vyzvánění všemi zvony
Zahájení Noci kostelů 2019
Vděčnost jako klíč k radosti – zamyšlení doprovázené scholou rodin
Ježíšův příběh dnes – průvodce kostelem pro školáky i dospělé
Varhaníci a varhanice – komentovaná prohlídka kůru a varhan
Kostelníkem v našich časech – komentovaná prohlídka zázemí pro bohoslužbu
Ve víně je pravda – poznáváme mešní víno
Přímluvná modlitba – příležitost k osobní modlitbě a rozhovoru
Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů
Malý varhanní koncert – skladby v podání našich mladých varhaníků
Kníže Kounic staví kostel – scénické obrazy oživené historie
Reliéfy v záři reflektorů – čeho jsme si ve dne nevšimli
Urbi et populi – požehnání městu a lidu
Práce jako na kostele – fotografie z historie oprav kostela
Občerstvení pro duši – slovo na cestu životem

Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (17.00–22.00)
17.00–22.00 Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním o proměnách kostela

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (19.00–21.00)
19.00–20.00 Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych
20.00–21.00 Otevřený kostel – prohlídka kostela

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (19.00–22.00)
19.00–19.15
19.15–20.00
20.10–20.55
21.00–21.50
21.50–22.00
celý večer

Úvodní slovo
100 let Českobratrské církve evangelické – obrazem i slovem
Letem světem evangelickým zpěvníkem – zpívá pěvecký sbor, doprovod slovem i hudebními nástroji
Otevřená modlitebna – prohlídka modlitebny s promítáním
Modlitba a požehnání
Zpěvníky, kancionály, chorálníky – výstavka
Vstup zdarma

4/2019

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

29

230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně
3. Další čtyři reliéfy
Při návštěvě chrámu si návštěvník neuvědomí, že reliéfní výzdoba, působící jednotným
výtvarným stylem, vznikala celých 121 let. Jak
jsem zmínil v minulém článku, hlavní reliéf
Vzkříšení Páně s reliéfy Křtu Páně, Poslední
večeře a Archy úmluvy jsou dílem vídeňských
akademických sochařů, vedených Františkem
Zacherlem. Jaký byl důvod, že další čtyři reliéfy doplnily výzdobu chrámu později, neznáme. Můžeme se domnívat, že to byl
nedostatek času k rychlému dokončení stavby
nebo nedostatek financí. Při posvěcení kostela
však byly čtyři niky na dalších sto let prázdné.
Reliéf Dvanáctiletý Ježíš, jak připomíná
nápis v levém dolním rohu reliéfu, je od brněnských sochařů Hansmana a Stürmera z roku
1893. Připomíná událost z Lukášova evangelia,
kdy po třech dnech hledání nachází Maria
a Josef dvanáctiletého Ježíše uprostřed znalců
Zákona v Jeruzalémském chrámu, kteří se podivují jeho moudrosti. Celému reliéfu dominuje
postava mladého Ježíše obklopeného izraelskými učenci. Pozadí tvoří sloupořadí chrámu,
lustr a jemně vypracované záclony. Pod nohama chlapce leží na schodech rozvinutá listina
s textem: „Věnovala Antonia Čápová.“
Reliéf Vzkříšení Lazara. Monumentální reliéf, zaplněný velkým počtem lidí, se námětem
poněkud vymyká dějové lince života Ježíše
Krista tím, že je zasazen mezi Poslední večeři
a Ukřižování Páně. K tomuto zásahu v chronologii reliéfů došlo díky dlouhému časového období a různým autorům, kteří se na výzdobě
kostela podíleli. Reliéfu vévodí vznešená postava Ježíše se vztyčenou pravicí směrem ke
klečícímu Lazarovi, kterého Kristus vzkřísil
z mrtvých. Celému zázraku přihlíží dav lidí mizící v nedohlednu pod obloukem městské
brány. Pod klečícím Lazarem v dolním levém

rohu na kameni ve tvaru trojúhelníku je znovu
zmiňována Antonia Čápová jako donátorka.
Jmenováni jsou také autoři reliéfu Hansman
a Stürmer s rokem zhotovení 1893.
Farář P. Josef Pospíšil učinil v roce 1893 do
farní kroniky tento zápis: „Co utěšený a radostný úkaz v těchto pro kněze trapných
a smutných časech znamenati lze, že jistá nepatrná, skromná osoba ze Slavkova Antonia
Čápová z dědictví, ku kterémuž neočekávaně
přišla, dala zhotoviti ve farním chrámu Páně
dva plastické obrazy, jak se tam až dosud nalézají – Dvanáctiletý Ježíš v chrámu a Vzkříšení
Lazarovo. Obrazy tyto zhotoveny od slovutných sochařů brněnských Hausmanna a Stümmer za cenu 2300 zl. rak. val. aneb 4600 korun
byly na hody, tj. 15. října 1893 od veledůstojného pana preláta kapituly brněnské Dr. Františka Zeiberta slavnostně posvěceny.“
Reliéf Narození Páně zobrazující radost
křesťanských vánoc, je dílem akademického sochaře Čeňka Vosmíka z roku 1910. Pod jednoduchou stříškou betlémské stáje vidíme klečící
postavu Panny Marie nad položeným Jezulátkem. Z druhé strany klečí sv. Josef a pastýř.
V pozadí stáje stojí oslíček a volek. Nad stříškou letí tři andělé nesoucí stuhu s nápisem:
GLORIA IN EXCELSIS DEO (Sláva na výsostech Bohu). Pod klečící postavou Panny
Marie můžeme nalézt podpis autora.
Reliéf Ukřižování Páně zhotovený v roce
1910 Čeňkem Vosmíkem, byl zničen po bombardování města za II. světové války. Znovu byl
vytvořen v 50. letech. Znázorňuje kříž s tělem
Krista, naklánějícím hlavu k ženě, která objímá
jeho nohy. Vedle ní stojí postava zahalující si
rukama tvář, z druhé strany je vzpřímená postava se sepnutýma rukama. Pozadí, umocňující tichou bolest a tragiku výjevu, tvoří pouze
holá stěna a náznak mraků nad křížem.

Noc kostelů ve Slavkově popáté
Letošní ročník Noci kostelů připomene u katolíků 230. výročí postavení chrámu Vzkříšení
Páně. Otevřeny budou prostory chrámu s oratořemi, kaple sv. Jakuba a katolická
fara. Programy vám kromě koncertu
Collegia musicale bonum, malého
varhanního koncertu a občerstvení ve
farní kavárně nabídne témata o vlastním budování kostela knížetem Kounicem v letech 1786–1789. Vycházíme z nových
poznatků, zjištěných z historických archivních
materiálů. Ve scénickém ztvárnění nám stavbu
a její stavitele představí sám kníže, umělecké
vybavení chrámu shlédneme v noční prezentaci
ve světle reflektorů s doprovodným slovem.
Výstava a film o dvacetileté obnově kostela
nám přiblíží všechny části chrámu, které prošly opravami. Nebudou chybět ani aktivity pro
malé děti, připravené hned odpoledne. Průvodce kostelem bude ve verzi jak pro školáky,
tak pro dospělé. Běžný provoz kostela nám
v zázemí představí kostelníci a varhaníci, novinkou bude ukázka mešního vína. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým
programem.
Mottem loga Noci kostelů je každý rok jiný
biblický verš, jehož součástí je právě slovo
„noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy

proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu
NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů
a modliteben. Také letos budou moci
návštěvníci ve stovkách otevřených
kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale
i živé přítomnosti. Myšlenka otevřít kostely
v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů.
V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice
a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010
se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, 2012
v Estonsku, v roce 2016 ve Švýcarsku. Loňská
Noc kostelů v České republice zaznamenala na
500 000 návštěvnických vstupů ve více než
1500 kostelech, kde pořadatelé připravili na
7000 programů.
Milí přátelé, v pátek 24. května 2019 večer
jste znovu pozváni navštívit naše kostely
a modlitebny netradičním způsobem. Program
Noci kostelů je k dispozici na internetových
stránkách www.farnostslavkov.cz.
Za přípravný tým P. Milan Vavro, děkan

Autor Vincenc (Čeněk) Vosmík, nar. 5.
dubna 1860 Humpolec, † 11. dubna 1944
Praha, byl český sochař a restaurátor. Vlastnil
sochařskou dílnu na Smíchově a byl autorem
např. čtyř štítonošů na nárožích Mohyly míru
u Prace, soch na Národním muzeu, katedrále
sv. Víta, Kutné Hoře aj.).
Osm reliéfů tvoří životní příběh Ježíše
Krista, z toho v kostele je jich sedm. Reliéfy na
levé straně poukazují na Ježíšovo vtělení – narození v Betlémě a potvrzení že je Božím
Synem, když jako dvanáctiletý sděluje Marii,
že musí být v domě svého Otce. Při křtu v Jordánu ukazuje na své spojení s Otcem a Duchem
Svatým v Boží Trojici. Na pravé straně je soubor reliéfů vystihující Ježíše Vykupitele – darujícího život při vzkříšení Lazara, předjímání
své smrti při poslední večeři a vydání se na
smrt při ukřižování. Své poslání završuje zmrtvýchvstáním na hlavním reliéfu, když vítězí
nad zlem, hříchem a smrtí. Osmý reliéf v tympanonu průčelí je vyvrcholením Ježíšova života, kdy předává moc apoštolům a rozesílá je
do celého světa, aby v jeho moci hlásali a šířili
Boží království. Ještě jeden reliéf doplňuje Ježíšův život – Archa úmluvy nad oltářem. Jako
Archa úmluvy starého zákona byla znamením
Boží přítomnosti mezi Božím lidem, tak je
Ježíš v Eucharistii (proměněné hostii) ve svatostánku, který je někdy nazýván Archou nového zákona, přítomen mezi svým lidem
dnešní doby.
Podle soukromé práce „P. Oldřich Chocholáč, Nástin
dějinné cesty“ zpracoval P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
pátek v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00 (farnost Dražovice)
2. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00
8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, středa, pěší 10.00
od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody,
16.30 mše sv. v Žarošicích
13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00,
mše sv. v 18.30
17. – 18. 5. Program pro dívky 4. – 6. tř. „Jsem, který
jsem“, vede P. Petr Soukal a školské sestry
18. 5. Misijní diecézní den, Rousínov 10.00, biskup Vojtěch
18. 5. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči,
16.00 farní kostel
19. 5. První svaté přijímání, Slavkov 9.00
19. 5. Sbírka na charitativní účely
24. 5. Noc kostelů 2019 Slavkov
26. 5. Svatourbanská pouť na Urbánku, 10.00 průvod
od sochy, 11.00 mše svatá, táborák
30. 5. - 8. 6. Svatodušní novéna
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. Vavro 604 280 160,
P. Pacner 737 509 507.

slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Modlitebna ČCE • Foto: B. Maleček
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Členové Junáka Slavkov • Foto: 2x archiv Junáka
K

Velký skautský závod zavítal do Slavkova

Aby skautky i skauti z celé republiky mohli
mezi sebou vybrat ty nejšikovnější, obrok je
pořádán takzvaný Svojsíkův závod. Název získal po zakladateli Junáka Antonínu Benjaminu Svojsíkovi. Každý ročník této akce se
skládá z kol základních, krajských a finálového
celostátního závodu. V letošním roce se jedno
ze základních kol konalo ve Slavkově u Brna
v sobotu 30. března. Sjelo se na něj 23 družin
ze Znojma, Vyškova, Břeclavi, Mikulova,
Lulče a samozřejmě mezi startujícími nechyběla družina domácí.
Ranní teplotu lehce nad nulou rychle rozpustilo sluníčko, které hřálo všechny závodníky během celého dne. Ti měli za úkol „přežít
soudný den“. Legendou závodu totiž bylo, že
se přes svět převalila obrovská pandemie neznámého viru a oni jsou jedni z mála, kteří
zatím přežili a musí se prokousat neznámými
nástrahami. Měli tak za úkol zachraňovat zraněného člověka, vlastnoručně z lan a klacků

vyrobit žebřík, zorientovat se v přírodě a vyznat se v rostlinách a zvířatech, porvat se s fyzickou námahou i logickými hádankami nebo
si uvařit jednoduché jídlo – smažená vejce. To
se stalo jednoznačně nejpopulárnějším úkolem
nejen proto, že své dílo pak mohli skauti
a skautky sníst, ale hlavně si u toho užili legraci. Někteří s hrůzou zjistili, že nikdy předtím nic podobného nedělali.

Slavkováci bohužel do krajského kola nepostoupili. I když si poctivě připravili kostýmy do
postapokalyptické doby, nevyhráli nad nejlépe
připravenými skauty a skautkami z vyškovského střediska. Ti obsadili všechna postupová
místa. Startující i vedoucí, kteří s dětmi přijeli,
závod chválili, a to nás potěšilo víc než neúspěch domácí hlídky. Uvidíme za dva roky,
jestli to zvládneme Vyškovákům natřít…

Poděkování občanům

Sběr železného šrotu • Foto: archiv Junáka

Jménem slavkovských skautů bych rád poděkoval všem občanům, kteří během roku střádali staré železo a první dubnový víkend jej
darovali skautům. S pověřením radnice jsme
železný šrot sesbírali, vrátili do kovošrotu
a z vytěžených prostředků budeme financovat
provoz klubovny i dětských oddílů.
Děkujeme městu Slavkov u Brna i vám, že
nám fandíte a podporujete nás!
Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka Slavkov

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy.
Fišbacherských Alp se přehoupneme do maPečlivá příprava motocyklů před sezonou se
ďarských nížin. Ochutnáme zdejší kuchyni,
vyplatila. Kolona dvaceti motocyklů se propřes Balaton se přeplavíme lodí, navštívíme
táhla vlásenkami silnic hladce a plynule. Cespřírodní rezervace, termální lázně, vodní dílo
tou přes Drahanskou vrchovinu jsme si všímali
na Dunaji, vojenské letiště, megalitické mentechnických památek a lidové architektury.
hiry… No, vlastně ani nechci prozrazovat celý
Hned první výlet se vydařil, počasí nám přálo.
čtyřdenní program výletu. Konečně, přidejte se
Těsně před Velikonocemi jsme se vrátili
k nám a zažijete to sami! Tak vám nic nez třídenní výpravy do Orlických hor a Kladunikne! Těším se na setkání na některé klubové
ského pomezí. Hledali jsme pozůstatky opevakci. Více na stránkách: mkausterlitz.cz,
nění, válečných objektů a železnic z období
fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii kalendáZa Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek
druhé světové války a bezprostředně po ní. Serium.
známili jsme se s důlní
činností na polské straně
Rychlebských hor, s životem lidí a s místními
zvyky. Ze sedla motocyklu je krajina a lidé v ní
nějak blíž.
První květnový svátek
plánujeme vyjížďku za
poznáním odboje a posledních válečných událostí tentokrát v oblasti
Chřibů. Hned na druhý
svátek odjíždíme na vícedenní zahraniční výpravu.
Navštívíme
Rakousko, kraj Wachau
a Vídeňské Alpy. Přes
Vyjížďka MK Austerlitz • Foto: archiv MK
vrcholky Rax a hřeben

Rybářské závody
V sobotu dne 25. května se uskuteční na
velkém rybníku ve Slavkově u Brna společné
rybářské závody. Soutěž bude rozdělena do
čtyř kategorií. Děvčata, chlapci, ženy a muži.
Prezentace je od 6 hodin u technických budov
na východní hrázi. Lovná místa se nelosují.
Začátek závodů je od 7 hodin. Ukončení soutěže v kategorii mládež končí ve 12 hodin
a dospělí ve 13 hodin. Po sečtení výsledků následuje vyhlášení vítězů.
Lov dle platných bližších podmínek výkonu
rybářského práva MRS. Přijděte podpořit
především začínající rybaříky. Od 14 hodin
pz
vystoupí hudební skupina Výlet.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – květen

Slet čarodějnic • Foto: archiv

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očekávány radou starších na sletu čarodějnic v úterý
dne 30. dubna L.P. 2019. Setkání bude od 17
hod. na hřišti naproti TSMS v ulici ČSA, zde
budeme křepčit a dovádět kolem ohně. Výběr
oděvů je na vaší fantazii, nezapomeňte na
koště! Je možné si donést špekáček a prut na
Srdečně zve Sdružení čarodějnic
opékání.

Kam na fotbal
Termíny utkání A mužstva SK Slavkov u Brna
28. 4.
4. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.
9. 6.
15. 6.

Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

do
doma s
do
doma s
do
doma s
do
doma s

Hodějic
Rousínovem „B“
Ivanovic
Letonicemi
Pustiměře
Otnicemi
Brankovic
Bohdalicemi

v 13.45
v 16.30
v 17.00
v 16.30
v 17.00
v 16.30
v 10.00
v 17.00

Pranostika: Svatá Žofie políčka často zalije.
Květen je dobou plného jara. Vše kvete
a roste. Dubnové aprílové počasí nám mnoho
vody nenadělilo. Čekáme tedy na stálé deštivé
počasí a přáli bychom si, aby sv. Žofie v tuto
dobu políčka často zalévala až do sv. Medarda,
který by za těch čtyřicet dní doplnil chybějící
vláhu. Pokud se tak nestane musíme napnout
svaly a vydatně zalévat sami. Ovocné stromy
jsou již většinou odkvetlé. Nastává čas výsevu
mrkve, petržele, salátové řepy, mangoldu,salátů,
okurek, tykví a cuket. Po „zmrzlých“ vysazujeme na venkovní záhony rajčata, papriky, cukety, melouny, hlávkové zelí, brokolici, květák…
Víte, co je to způsob pěstování „tři sestry“?
Je to starý způsob pěstování kukuřice, dýní a fazolí na jednom pozemku. Kukuřice poskytuje
oporu pro fazole, ty zásobují půdu dusíkem
z hlízek na kořenech a tykve svými velkými
listy zakrývají půdu a brání prorůstání plevelů
a prospívají jedna druhé. Také můžeme mezi
užitkové rostliny vysévat afrikány, které odhánějí molice. Jiné rostliny vysazujeme tak, abychom dosáhli maximálního užitku.
Brokolice patří do skupiny brukvovitých, a ty
mají rády přítomnost aromatických rostlin, jako
je heřmánek, kopr, celer, šalvěj, máta a rozmarýna. Prospívá ji sousedství brambor a řepy, naopak se ji nedaří vedle rajčat, tyčkových fazolí
a jahod. Čeleď brukvovitých má také dobré

vztahy s cibulí. Ta zase dobře vychází s řepou, jahodníkem, rajčaty, salátem, saturejkou a heřmánkem. Naopak nesnáší fazole a hrách, což je
oboustranné. Fazole jsou spokojené vedle saturejky a obilovin, nemají však rády přítomnost
kedlubny a slunečnice. Kedlubny se vhodně doplňují s řepou – mají stejné nároky na obdělávání,
ale odebírají výživu z různých úrovní půdy. Nepřátelského běláska odežene od květáku celer
pěstovaný v jeho blízkosti. Hrách roste dobře
vedle mrkve, vodnice, ředkviček, okurek, kukuřice, fazolí, brambor a aromatických bylin. Cibule, pór, rozmarýna a šalvěj chrání mrkev od
pochmurnatky mrkvové, jejíž larvy napadají kořínky mladých rostlin. Mrkev bychom neměli
skladovat vedle jablek, aby nezhořkla. Nikdy neskladujeme jablka v jednom sklepě vedle brambor, jelikož natahují jejich špatné vlastnosti. Dvě
nebo tři ředkvičky vysazené k okurce odhánějí
ploštice, kukuřice zase chrání okurku před viry
způsobující vadnutí rostlin. Sousedství rajčat
a brambor s sebou nese riziko přenosu plísně
bramborové. Naopak cennou společnicí pro rajčata je bazalka. A špenát je zase vhodným společníkem pro jahodník kvůli vysokému obsahu
saponinů. Až budete uštipovat květy česneku, tak
je nevyhazujte do kompostu, ale vytvořte z nich
výluh. Jeho silná vůně vpravená do chodbiček vyhání krtky ze zahrady.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Ukliďme Slavkov
Jako každoročně jsme se letos zúčastnili
akce Ukliďme Slavkov! Sešli jsme se u mostu
přes Litavu a rozdělili se podle různých osobních možností. Na úklid zámeckého parku se
vydali manželé Alena a Radek s dětmi a přáteli(18 hod.). Na úklid potoka Prostředníček od
ulice Polní až po obchvat Rodina Malečkova
s přáteli (cca 10 hod). Petr, Radek, Alena
a Mirek se vydali čistit okolí mokřadů 13 jezer
a Šámy (cca 10 hod). Jarek Seifert odpracoval
obrovský kus práce v minulém týdnu při vysekávání náletových dřevin u Stojarovy studánky, úklidu odpadků v jeho okolí 3 hodiny

a dalších 5 hodin při sběru odpadků při sběru
odpadků kolem Frédské cesty, Křížové cesty
od sv. Jana až po kapli sv. Urbana a jeho okolí
včetně ohniště a bunkru.
Vybaveni igelitovými pytli jsme vyrazili na
sběr odpadků zanechaných nevychovanci, kterých je bohužel stále dost. Je to k zamyšlení,
proč stále nacházíme plné koryta vodních toků,
příkopy a okolí silničních tahů plná odpadků.
Sortiment je pestrý, převažují PET láhve, různé
igelitové sáčky(často plněné psími exkrementy...), stavební materiály jako kusy polystyrénu apod. Kolem obchvatu lze najít zejména

kvanta plastových kelímků od kávy, asi načerpané na benzínkách nedaleko stojících. Spolu
s nimi letí z okýnek vozů i všeliké sáčky,
zbytky potravin, disky od kol apod. Mezi obchvatem a mokřadem jsme dokonce našli
i plnou nádobu se značně rezavým dnem.
Podle obalu je vidět, že se jedná o látku pro
přírodu extrémně nebezpečnou viz. foto.
Líbilo se mi, že bylo mezi námi hodně nových a mladých nadšenců a to je dobře. Není
jim jedno, jak místo, kde žijeme vypadá. Sbírali všechno, i vajgly od cigaret a vršků od
piva. I to je obrázek vize, jakou by Slavkováci
chtěli přírodu mít.
Nyní budeme sledovat, jak se s úklidem vypořádají majitelé-správci značně „zaneřáděných“ území – obchvatu Slavkova a Litavy.
Závěrem musím všem poděkovat za Vaše
úsilí a volný čas. Chci tímto vyzvat všechny lidi,
aby předcházeli konání těchto akcí a aby jsme
nebyli lhostejní a nebáli se upozornit lidi, kteří
Petr Navrátil
tyto „nepořádky“ páchají.

Semináře klubu Pampeliška

Úklid Slavkova • Foto: R. Lánský

Lesní klub Pampeliška vás zve na seminář
I. Kubantové Vztek a vzdor, který se bude
konat v úterý 9. května od 16.30 do 19.30
hodin na Palackého náměstí 126 ve Slavkově
u Brna. Cena 350 Kč/osoba.
•
Lesní klub Pampeliška vás zve na seminář
I. Kubantové Sourozenci, který se bude konat
ve čtvrtek 30. května od 16.30 do 19.30 hodin
na Palackého náměstí 126 ve Slavkově u Brna.
Cena 350 Kč/osoba.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory
je žák z naší školy
Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 27.
února při příležitosti mezinárodního veletrhu
nábytku a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 2. 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. Počínaje letošním rokem je soutěž zařazena do přehlídky „České ručičky“, zaměřené na popularizaci učňovského školství
a jejím mediálním partnerem je 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 8 žáků z pozvaných partnerských škol
ze Slovenska, Polska a Maďarska. Finalisté
měli za úkol vyrobit před návštěvníky veletrhu
v daném časovém limitu podnožku, kterou
hodnotila nezávislá komise složená z odborníků z praxe. Podle hodnoticí komise se svého
úkolu nejlépe zhostil a stal se mistrem ČR

v oboru truhlář Pavel Sedlmajer z ISŠ Slavkov
u Brna, na druhé pozici se umístil Jiří Zuzaňák
ze SŠ technické a zemědělské Nový Jičín
a třetí příčku vybojoval Tomáš Müller ze SŠ
stavební Jihlava. Výše jmenovaný letošní Mistr
ČR Pavel Sedlmajer byl navíc porotou ještě
nominován k zisku zlaté plakety v projektu
„České ručičky“. Nejlepším zahraničním soutěžícím byl Samuel Bulejko ze slovenské SPŠ
stavebnej Emila Belluša Trenčín. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové předměty a drobné
dárky a Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny
a vítěz i finanční odměnu, za což děkuji všem
V. Bábek, ISŠ
sponzorům této akce.

Ve středu 7. března se konal jednodenní lyžařský výcvik na Dolní Moravě. Počasí bylo
krásné, a tak se lyžníci a prknaři, pod bedlivým
dohledem instruktorů mohli oddávat zimním
radovánkám… zkrátka „tempo di primavera“,
jak říkají Italové. Kurz proběhl bez problémů.
Doufáme, že příští rok pojedeme znovu.
R. Vaňura, ISŠ

Kouzla ze zeleniny
a ovoce – carving
Ve dnech 1. a 2. dubna se zájemci z řad žáků
zúčastnili kurzu vyřezávání zeleniny a ovoce.
Lektor kurzu pan Luděk Procházka z Czech
carvingového studia v Benešově je propagátorem tohoto pozoruhodného gastronomického
oboru a sám prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních ocenění. Začátek kurzu věnoval krátkému seznámení s nářadím a technikou řezání,
učil žáky vytvářet jednoduché zeleninové
a ovocné ozdoby. Absolventi kurzu získali
účastnický list. Věřím, že nové znalosti a dovednosti budou dále prohlubovat, procvičovat
a uplatňovat ve svém oboru. P. Horáková, ISŠ

Stříbrní Slavkováci

P. Sedlmajer • Foto: archiv školy

Finanční gramotnost
Dne 26. března se v rámci projektu Global
Money Week pod vedením Mgr. Vlastimila
Havránka konala přednáška, které se účastnili
žáci 3. ročníků hotelnictví. Přednáška se týkala
rodinných financí, rozpočtu, nástrah a častých
chyb, které lidé ve financích dělají a možností,
jak se jim vyvarovat. Žáci komunikovali

Lyžování na Dolní Moravě

s Mgr. Havránkem, zapojili se do diskuze a reagovali na nejrůznější otázky. Pro velký úspěch
byl pan Havránek opět pozván dne 1. dubna
a přednášel žákům dalších tříd. Touto cestou
bych mu jménem vedení i jménem svým ráda
poděkovala za jeho čas a možnost získání noJ. Výletová, ISŠ
vých poznatků.

V pátek 29. března se ve sportovní hale ZŠ
Purkyňova ve Vyškově konal tradiční turnaj
středních škol ve futsale. Hrálo se systémem
každý s každým. Suverénem bylo družstvo
Gymnázia Vyškov. Na druhém místě se umístili
žáci ISŠ Slavkov u Brna. Třetí místo obsadilo
družstvo SOŠ Vyškov a brambory si odvezli
kluci z Bučovic. Nejlepším brankářem turnaje
byl „náš čaroděj“ D. Novák, který svými doslova kouzelnickými zákroky přiváděl hráče
soupeřů k šílenství. Kluci si za předvedený
R. Vaňura
výkon zaslouží velkou pochvalu.

Jarní srdíčkové dny
Ve dnech 25.–29. března se uskutečnily Jarní
srdíčkové dny, charitativní sbírková akce. Vybraná částka je určena vážně nemocným dětem
v celé ČR. Letos jsme pomáhali i malému
Adámkovi, který trpí spinální muskulární atrofii
typu 1, což je výrazné svalové onemocnění.

Téměř každý přispěl nějakou peněžní částkou,
a proto jsme ve Slavkově u Brna vybrali přes
7000 Kč. Tímto chceme všem laskavým dárcům
poděkovat za příspěvek pro vážně nemocné děti.
Za všechny účastníky akce
N. Vrbovská, O. Pavliuk, žáci ISŠ Slavkov u Brna

Přebírání cen barmana roku
V pátek 12. dubna proběhla akce ABZAC
HANDS UP, na které se v barmanském centru
v Brně sešli barmani, gastronomové, učitelé
a jiní odborníci a milovníci dobrého pití z celé
České republiky. Při příležitosti této skvělé
akce proběhly přednášky přímo na hlavním
pódiu předních českých odborníků z barové
scény jako je David Neumann, Zdeněk Kortiš,
Georg Němec a také odborníka na etiketu Daniela Šmída. V dalších částech barmanského
centra probíhali zajímavé přednášky i s ochutnávkou například čajového likéru, který vyrábí
pan Metelka ve spolupráci s českými teatendery, na jehož vzniku má podíl slavkovská soutěž, kterou každoročně pořádáme.
My jsme však do ABZAC přijeli hlavně
proto, že jsme zde přebírali ceny – barman
roku, do jehož soutěže jsem zapojení. Naši

žáci se skvěle umístili, dostali krásné ceny
a měli možnost setkat se významnými osobnostmi, které jsou pro ně velkými vzory jako
je Václav Abrahám, David Neumann, Tomáš
Kubíček nebo Martin Vogeltanz. Naši ocenění
žáci byli L. Musil a T. Jelínek, žáci učebního
oboru kuchař-číšník. Tito žáci se umístili na
soutěžích takto:
RED BULL 2018:
L. Musil – 2. místo, T. Jelínek – 3. místo,
BARMAN ROKU 2018 Czech flair team:
L. Musil – 2. místo, T. Jelínek – 3. místo,
TEATENDER ROKU 2018:
L. Musil – 3. místo.
Doufáme, že i příští rok bude stejně tak
úspěšný. A budeme mít možnost opět vidět na
pódiu naše žáky s poháry a spoustou cen.
L. Svobodová, ISŠ

Minutková příprava
s odborníkem
Ve dnech 19.–20. března jsme měli možnost
získat zkušenosti od šéfkuchaře Michala Masaříka. Vařili jsme menu o třech chodech, na
téma minutková kuchyně: teplý předkrm – grilovaná buvolí mozarella v jihotyrolském špeku
se salátkem a opečeným toastem, hlavní chod
– vepřová panenka s omáčkou se zeleného pepřem, kuřecí prso na grilované zelenině, pečené brambory granaile s bylinkami a jako
dezert – čokoládový fondán s malinovou
omáčkou a vanilkovou zmrzlinou. Společné
dny pro nás byly velkým přínosem. Tímto
panu Masaříkovi děkujeme.
žáci 3. ročníku oboru kuchař-číšník, ISŠ
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna III
(Pokračování z minulého čísla)
V roce 1920 se konal VII. všesokolský slet.
Přišel právě včas, aby vlil sokolům do žil nový
elán a chuť do práce. Ze Slavkova se ho zúčastnilo 40 mužů, 15 dorostenců a tři závodníci.
Původní župa Petra Chelčického se rozdělila
na dvě nové župy: Petra Chelčického (Slavkovsko a Bučovicko) a Milíčova (Vyškovsko
a Rousínovsko). Slavkov se stal nejsilnější jednotou nově vytvořené župy.
V roce 1921 došlo k obměně výboru. Pro
nemoc odstoupil dlouholetý starosta A. Stojar
i místostarosta K. Hladík. Zemřel člen výboru
F. Novák. Novým starostou byl zvolen E. Látal
a místostarostou F. Hrozek. Mj. se v tomto
roce konalo cvičení v zámecké aleji za účasti
64 mužů, 32 žen, 41 dorostenců, 43 dorostenek, 64 žáků a 64 žákyň.
Rok 1922 je prvním rokem ve vlastní tělocvičně. Sokolové se kromě několika veřejných
cvičení zúčastnili též otevření nového stadionu
Brno I. Úspěšné z hlediska umístění byly
i župní lehkoatletické závody, kdy muži a dorostenci získali několik prvních míst a ženy
zvítězily téměř ve všech disciplínách. Na mimořádné valné hromadě byly přijaty nové
spolkové stanovy.
Nadšení vyprchává – stěžuje si v roce 1923
jednatel jednoty J. Brauner. A členů ubývá.
Koncem roku 1921 měla jednota 440 členů,
v r. 1922 396 a v r. 1923 již jen 368.
Místo určené ke stavbě nové Sokolovny
bylo prodáno obci, protože Sokolský dům vyčerpal všechny uspořené peníze.
Rok 1924 byl památným rokem návštěvy
prezidenta republiky T. G. Masaryka. Jednota
postavila vedle Spořitelny (SC Bonaparte) velikou živou vlajku na uvítanou, prezident vlídným úsměvem sokolům poděkoval.
Důležitou novinkou toho roku se staly lékařské prohlídky.
Rok 1925 se stal rokem intenzívní přípravy
k VIII. sletu. Sokolové v té době disponují nej-

Sokolský dům • Foto: archiv

lépe vybavenou tělocvičnou v župě a také nejvyšším počtem členů. Ministerstvo národní obrany udělilo Josefu Hejtmánkovi 5 diplomů ze
jeho vynikající výkony při závodech a veřejných vystoupeních v legiích. Bylo mj. i modernizováno kino v Sokolském domě a po
úpravách disponovalo 240 místy.
VIII. všesokolský slet se konal v roce 1926
a ze Slavkova se ho zúčastnilo 99 mužů a žen,
10 dorostenců a 10 dorostenek. Velkého úspěchu dosáhl František Balija, který získal zlatou
a čestnou medaili. Jednota darovala 2000 Kč
zdejšímu Masarykovu ústavu sociální péče.
Městské hřiště v Jílkově
(Jiráskově) ulice bylo
nutné v důsledku postupující výstavby zrušit.
Nové hřiště vzniklo na
pozemcích velkostatku
na tehdejším jižním
konci města u Litavy.
Na udržování dřevěné

ohrady kolem hřiště dostal sportovní klub od
města příspěvek 1000 Kč.
Za dlouholetou činnost byl oceněn Antonín
Stojar a František Lejsek, mj. i za rozvoj kina.
V následujícím roce se pokles členstva zastavil. Jednota v té době měla 326 členů. Jednotu v roce 1927 vedl František Hrozek.
V roce 1928 se stal starostou jednoty
prof. Jaromír Pluskal, za jehož vedení se opět
rozvířila otázka postavení nové tělocvičny. Stavitel V. Ledabyl doporučoval postavit sokolovnu na místě nynějšího Sokolského domu
a vedlejšího domu E. Stracha. Jednání však nevedlo k cíli, a tak se museli sokolové spokojit
s tělocvičnou v Sokolském domě.
Rok 1928 byl rokem 10. výročí trvání republiky a členové Sokola Slavkov se zúčastnili
28. října lampionového průvodu a slavnosti
vztyčení státní vlajky.

Tělocvična v Sokolském domě • Foto: archiv

Sokolská „živá vlajka“ • Foto: archiv

Zpracoval Bedřich Maleček
z veřejně dostupných zdrojů
Pokračování v příštím čísle
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Nábory do oddílu Krav Maga a Muay Thai-K1 od 16 let
Akademie Bojových Umění ve Slavkově
pořádá nábor do oddílu Krav Maga Seal/Austerlitz – Sebeobrana, který proběhne
v úterý 7. května v 17.45 h.

Oddíl Krav Maga je určen pro kluky i holky
od 16 do 99 let. Základní kurz je v trvání dvou
měsíců a po složení zkoušky lze pokračovat do
vyšší navazující skupiny. První kurz je určen
pro úplné začátečníky a předchozí zkušenosti
nejsou opravdu nutné. Zásadou je, aby se
každý naučil adekvátně reagovat na verbální
i neverbální útok, obranu proti jednomu i více
útočníkům, se zbraní i beze zbraně. Nezáleží
kolik vážíte, měříte či máte, nebo nemáte zkušenosti. Vše, co budete potřebovat, Vás naučíme. Nejdůležitější je chtít a začít!
Letos máme výzvu pro každého, kdo by
chtěl vyzkoušet speciální seminář pod názvem
Internation BootCamp, který pořádáme již po
šesté. Tento seminář bude opět v našem krás-

ném městě Slavkov. Tento sedmihodinový trénink bude pod vedením Petra Hlaváče, Františka Mejzlíka a speciálním hostem Matei
Florinem (Rumunsko/Německo). Registrace je
možná do 8. května 2019 dle instrukcí na
stránkách: www.kravmagaseal.com. V sekci
semináře.
Zápis do oddílu Muay Thai – K1 proběhne
v květnu 2019 každé pondělí a středu od
17.30 h. v akademii bojových umění ve Slavkově a každé úterý a čtvrtek od 17 hod. v Akademii Bojových Umění ve Vyškově. Muay
Thai – K1 – Kickbox od 15 let je pod vedením
zkušeného instruktora Bohuslava Chudáčka.
Budeme se těšit na nové zájemce.
instruktoři Akademie Bojových Umění

Hvězdárna ve Vyškově
Gulach Open Austerlitz
V sobotu 18. května se v areálu městského
koupaliště ve Slavkově u Brna uskuteční, již
dvanáctý ročník kulinářské soutěže ve vaření
kotlíkových gulášů „Gulach Open Austerlitz“.
Hodnoceny budou čtyři kategorie. Nejchutnější hovězí guláš, jakýkoliv jiný výborný
guláš, guláš, který dostane nejvíce hlasů od diváků a družstvo s nejzajímavější image.
Vlastní soutěž bude zahájena v 10 hodin a výsledky porota vyhlásí v 18 hodin. O dobrou náladu se v průběhu dne až do půlnoci postarají
kapely VÝLET, RAIN a SMP+. Celodenní
vstupné je 50 Kč, děti a důchodci mají vstup
zdarma. Družstva, která si chtějí zasoutěžit, se
mohou zaregistrovat na e-mail goausterlitz
Srdečně zvou pořadatelé
@seznam.cz.

Otevírací doba v květnu: každé úterý
a pátek od 20 do 22 hodin.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů včetně dalekohledu typu Newton
s průměrem zrcadla 50 cm. Meteory sledujeme
za každého počasí na monitorech pomocí speciálního přijímače.
Nabízíme programy pro mateřské, základní
a střední školy. Připravíme také individuální
program pro skupiny, pracovní kolektivy atd.

Uzávěrka pro inzerci je pátek 17. května do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 5/2019
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 14. května.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 27. dubna 2019
www.veslavkove.cz • www.slavkov.cz

Úterý 14. 5. od 17 hodin – Večer pro rodiny s dětmi – začneme pozorováním Slunce,
posedíme u táboráku a pak si budeme povídat
o zvířecích kosmonautech a o létání do vesmíru.
Úterý 28. 5. od 18 hodin – Večer pro rodiny s dětmi – tentokrát se naučíme některá
souhvězdí. Pomohou nám k tomu astronomické pohádky.
Na programy se prosím telefonicky objednejte na tel. 602 59 62 09. Informace získáte
na stránkách www.zoo-vyskov.cz.
Dobromila Patáková, vedoucí hvězdárny

Setkání u Zlatého jelena
Pojďme si společně připomenout boj našeho lidu proti nacistům u pomníku J. Jírovského ve
Ždánickém lese. Setkání se uskuteční ve středu 8. května v 10 hodin za účasti poslanců I. Pojezného a M. Pěnčíkové a kandidátů do Evropského parlamentu. Autobus odjede v 8.30 hod. ze
Slavkova z parkoviště v ul. B. Němcové přes Heršpice, Nížkovice a Kobeřice.

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2019
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Akce na hvězdárně

Datum

hod.

4. 5.
5. 5. 13.30–15.30
8. 5.
19.00
9. 5. 16.30–19.30
11. 5.
15.00
11. 5.
17.00
13. 5. 13.00–15.00
14. 5.
13–16.30
14. 5.–7. 6.9.00–16.00
15. 5.
18.00
16. a 17. 5.
17. 5.
19.00
18. 5.
10.00
18. 5. 18.00–21.00
19. 5.
18.00
21. 5.
17.30
24. 5.
16.30
25. 5.
7.00
26. 5.
10.00
30. 5. 16.30–19.30
30. 5.
18.00
31. 5. 14.00–17.00

akce/místo konání

pořadatel

Výstavy ohařů, zámecký park
ZS-A
Škola čar a kouzel Austerlitz – hrané oživené prohlídky, zámek a podzemí
ZS-A
Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete…, SC Bonaparte
MK-promusic
Vztek a vzdor. Seminář I. Kubantové, Pal. nám. 126
Lesní klub Pampeliška
Zemětřesení Open Air 2019, zámecký park
ZS-A
20. jubilejní galakoncert J. Strauss orchestru „Z operety do operety“, Historický sál zámku ZS-A
Příběh zpoza železné opony pana Leo Žídka, knihovna na zámku Brno for you, z.s.
Den otevřených dveří ZUŠ, ZUŠ F. France
ZUŠ F. France
Slavkovské restaurování, OK galerie
ZS-A
Absolventský koncert, sál ZUŠ F. France
ZUŠ F. France
Talentové zkoušky ZUŠ, ZUŠ F. France, 16. 5. taneční obor 15–17 h.,
17. 5. hudební a výtvarný obor 11–17 hod.
ZUŠ F. France
Ondrášovské putování, nádvoří zámku
ZS-A
Gulach Open Austerlitz, areál koupaliště. Hrají Výlet, Rain a SMP+
Večerní prohlídky podzemí, zámecké podzemí
ZS-A
Přednáška Vandráci – Vagamundos: Liška a Révai, SC Bonaparte
Jan Švanda
Absolventský koncert, sál ZUŠ F. France
ZUŠ F. France
Noc kostelů 2019
ř.-k. farnost
Rybářské závody, rybník ve Slavkově u Brna
MRS Slavkov
Svatourbanská pouť na Urbánku. Vycházíme od sochy sv. Jana
ř.-k. farnost
Sourozenci. Seminář I. Kubantové. Palackého nám. 129
Lesní klub Pampeliška
Divadelní představení Doba kamenná, SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov
Dětský den, zámecký park
ZS-A

Výstavy na zámku
22. 3.–30. 6. 9–16 Fenomén Merkur, galerie v přízemí
1. 5.–3. 11. 9–16 Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí
10. 5.–31. 8. 9–16 Výstava Nerosty a zkameněliny, severní část bývalých koníren

ZS-A
ZS-A
ZS-A
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Úspěšná sezona zimních plavců
Závodem v Nové Pace skončil minulý týden
další ročník Českého poháru v zimním plavání.
Celkem 24 sobot od října do dubna jsme se setkávali v chladných, studených i ledových vodách řek, rybníků, jezer nebo venkovních
plaveckých bazénů. Nejen v České republice,
součástí soutěže se staly i závody v Polsku a na
Slovensku.
Soutěží se zúčastnilo 38 registrovaných oddílů. Přes 380 mužů a 160 žen odplavalo nejméně jeden závod, body z více než deseti
závodů si započítalo přes 100 mužů a 50 žen.
Sezona se v říjnu závodem ve Slavkově otevřela ve vodě 14,5 °C. V prosinci a lednu bývá
opravdu ledová, v polských Katowicích ukázal
teploměr 0,6 °C, v Hradci Králové 0,8 °C.
O něco teplejší , pod 2 °C, byla voda na Sázavě
a v Náchodě.
Český pohár v zimním plavání má tři vrcholy
– mistrovství ČR v prsařském a volném způsobu a celkové pořadí. Z obou mistrovství se
součtem časů vyhlašují vítězové a medailisté
duatlonu. Oddíl dálkového a zimního plavání
Fides Brno, jehož jsme my Slavkováci členy od
roku 2005, si i letos vedl výborně. Celkové
druhé místo za I.PKO Praha jsme obhájili a získali velký počet medailí z obou mistrovství,
duatlonu i v celkovém pořadí.
MČR v prsařském způsobu Praha Podolí
7 zlatých, 4 stříbrné, 4 bronzové medaile.
MČR ve volném způsobu Záříčí
5 zlatých, 4 stříbrné, 6 bronzových medailí
Duatlon
8 zlatých, 6 stříbrných, 4 bronzové medaile.

Český pohár
5 zlatých, 1 stříbrná, 3 bronzové medaile.
O slavkovských medailích z MČR v Praze
jsem psala minule, zbývá doplnit naše další
umístění. V Záříčí na MČR ve volném způsobu jsme získali čtyři medaile. Zlatou J. Matuštíková a V. Fialová, stříbrnou I. Marek
a bronzovou J. Mašová. H. Pavézková skončila
těsně čtvrtá, J. Pospíšil desátý, H. Hložková
dvanáctá. Medaile z obou mistrovství daly základ pro umístění v duatlonu. V kategorii
Masters C zlato J. Mašová, stříbro J. Matuštíková, na 4. místě H. Pavézková. Masters D
zlato V. Fialová, Masters C muži bronz
I. Marek.
Závěrečné umístění slavkovských plavců
v Českém poháru:
Masters C ženy:
Jana Matuštíková – 1. místo
Jarmila Mašová – 2. místo
Helena Pavézková – 3.místo
Hana Hložková – 19. místo
Masters D ženy:
Vladimíra Fialová – 1. místo
Masters B muži:
Jiří Pospíšil – 10. místo
Masters C muži:
Ivan Marek – 4. místo
V lednu a únoru jsme se zúčastnili i dvou
zahraničních závodů Světového poháru v ZP.
V německém Veitsbronnu a na Bledu ve
Slovinsku. I tam jsme získali medaile, ale
o tom už taky víte z našich příspěvků. Potěšilo nás vyhlášení Jany Matuštíkové Spor-

Slavkovští zimní plavci • Foto: archiv plavců

tovní osobností okresu Vyškov pro rok 2018.
Na příští ročník Českého poháru se budeme
připravovat celé léto. Začneme hned v květnu
soustředěním u moře v Baška Vodě, někteří
z nás budou pokračovat v závodech dálkového
plavání, koncem prázdnin nás ve vodáckém
kanále v Račicích čeká MČR ve štafetách
4x1250 m. A na koupališti se i letos v létě setkáte s některými zimními plavci, kteří zde působí jako plavčíci.
V říjnu se rozbíhá nový ročník Českého poháru v zimním plavání 2019/2020 právě na
slavkovském koupališti, kam se všichni plavci
každoročně rádi vracejí. Díky podpoře a pochopení vedení města i technických služeb
tam máme zajištěné zázemí a výborné tréninkové podmínky po celý rok, i proto je ve Slavkově zimní plavání úspěšné.
Hezké a slunečné léto Vám všem přejí slavFiV
kovští zimní plavci.

Foto na straně: archiv ZS-A

Prohlídky zámecké půdy a krovů 19. dubna

Kč

