SLAVKOVSKÝ

6 / 2018

MĚSÍČNÍK MĚSTA SLAVKOV U BRNA 앫 ZDARMA

Palackého náměstí s čerstvě položeným trávníkem • Foto: B. Maleček
Slavnostní sázení lípy ke 100. výročí republiky • Foto: R. Miča

V

Příští číslo vyjde

28. července

letošním roce si naše země připomíná
100. výročí vzniku československé
státnosti. Jihomoravský kraj v této
souvislosti realizuje na stovce vybraných míst
jižní Moravy výsadbu 100 lip srdčitých jako
připomínku této historické události.
V rámci akce 100 lip byla slavnostně vysazena lípa srdčitá jako 27. v pořadí v sobotu
2. června 2018 v těsné blízkosti Domu s pečovatelskou službou v Polní ulici za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka
a ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV
ČR Michala Marka. Symbolického sázení se
dále zúčastnili místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárek a starosta našeho města
Michal Boudný.
V úvodu slavnosti zazněla československá

hymna v podání Zámecké dechové hudby. Bylo milé
po letech opět vyslechnout hymnu i se slovenskou
částí. Slavnostní sázení doprovázelo vystoupení dětí
z Mateřské školy Zvídálek, přípravky TeamGym
a folklorního souboru Křižanováček.
Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1918 a 1919 u příležitosti vzniku
republiky, 1928 k desetiletému výročí republiky a nemálo jich bylo zasazeno v roce 1968 k padesátiletému výročí Československa.
I ve Slavkově byly již v minulosti dvě lípy vysazeny – v dubnu 1919 a také 28. října 1968 (tuto lípu
potkal smutný osud – v roce 2010 musela být skácena, aby uvolnila místo pro přístavbu Mateřské
školy Zvídálek na severní straně nové budovy ZŠ Komenského).
(Pokračování na str. 2)

Léto začalo
Ano, astronomické léto skutečně začalo, ale to pravé léto již
mnohem dávno. Žijeme v období, kdy po zimě nastupují vysoké teploty a s tím spojené
sucho. Sucho trápí celou zemi
a jižní Morava zaujímá v této staMichal Boudný
tistice smutné prvenství. Jediné
pozitivum těchto výkyvů počasí je, že naše město
snad nebude čelit přívalovým dešťům, které zasáhly
nedaleký kyjovský region. Ale znáte počasí… Vždy
je na místě varování, aby občané měli v pořádku
okapy, svody, kanály a cenný majetek na takovém
(Pokračování na str. 3)
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Slavnostní sázení lípy ke 100. výročí republiky • Foto: 4x R. Miča

(Dokončení ze str. 1)

První lípa svobody byla vysazena na počest
vzniku republiky na Palackého náměstí v dubnu
1919 (viz SZ 4/2018).
Druhá lípa svobody byla vysazena z iniciativy
obnovené organizace Junáka 28. října 1968 a sázení se ujali sami členové Junáka v blízkosti nové
budovy ZŠ Komenského. Samotnému aktu výsadby předcházel o den dříve slavnostní večer.
Po normalizaci v 70. letech se na lípu poněkud
zapomnělo – její existenci připomněla až plánoB. Maleček
vaná přístavba mateřské školy.
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Léto začalo
(Dokončení ze str. 1)

místě, kam se vzdouvající voda z kanalizace
nedostane.
S létem přichází každoroční boom stavebních prací. Most přes řeku Litavu finišuje, křižovatka na Křenovice, která způsobila kolaps,
také a jediné, co nás ještě letos čeká, je oprava
povrchu sjezdu na obchvat u rybníka, který je
plánovaný na prodloužený víkend 5. a 6. července. Během těchto dnů bude veškerá doprava z Bučovic na Brno svedena po staré trase
Bučovická, Lidická a Boženy Němcové. Termín byl vybrán na státní svátky, kdy nejezdí
kamiony a kdy většina z vás tráví čas někde
u vody než na silnicích. Pokud voláme po
opravených komunikacích, musíme vždy strpět uzavírky a výluky. Bohužel, ne vždy to
skvěle funguje a město se dozví o konkrétní
uzávěře sotva pár dnů předem, a nestačí tak in-

Práce na vozovce v ul. ČSČK • Foto: M. Boudný
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formovat občany a firmy s dostatečným předstihem. Ač se jedná o investici státu na státním
majetku, první po ruce je vždy starosta a ten
jak, známo, může za vše!
Na letní prázdniny je rovněž naplánována
výměna staré kanalizace na Malinovského náměstí. Jelikož potrubí vede středem vozovky,
práce si vyžádají úplné uzavření komunikace.
Autobusová zastávka bude přeložena do Husovy ulice blízko městského úřadu a autobusy
dostanou na dva měsíce výjimku jízdy přes náměstí v jednom směru. Díky prázdninám však
odpadnou školní spoje, takže doprava to
zvládne.
K pozitivnějším zprávám patří dokončení
chodníku v Tyršově ulici před Svojsíkovým
parkem a výstavba cyklostezky na Hodějice,
která roste jak houby po dešti. Dále mně dovolte, vážení spoluobčané, vás informovat, že
jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci Oranžové
hřiště státní firmy ČEZ, která nám poskytla
půlmilionovou dotaci. Na městském stadionu
tak dojde k výraznému rozšíření herních prvků
nejen pro nejmenší, ale i pro dospělé formou
posilovacích prvků. V těchto dnech rovněž
probíhá v areálu technických služeb výdej
kompostérů a popelnic na biologicky rozložitelný materiál. Informace platí i pro ty z vás,
kteří se nestihli v loňském roce zaregistrovat.
Počítali jsme s rezervou!
Další dobrou zprávou je, že se vláda začala
vážně zabývat dopisy starostů, kde byla vy-
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zvána, aby přehodnotila rušení matrik na malých obcích. Svítá naděje, že zdravý rozum
zvítězil a veškerá agenda správního obvodu nebude na bedrech Slavkova u Brna. Dovolte mi
rovněž informovat vás o ukončení nájemní
smlouvy s kynologickým klubem, kterému
město poskytlo na samém konci ulice Slovákova prostor pro výcvik jejich čtyřnohých miláčků. Nikdo netušil, že v dobré víře
způsobíme vášně a emoce těch, kteří v lokalitě
žijí. Na místo cvičiště tak město plánuje celou
louku a val ozelenit stromy, a ulehčit tak hluku
a prachu z obchvatu.
Jistě jste si všimli, že delší dobu hyzdí společenské centrum Bonaparte lešení. Je to bezpečnostní provizorium kvůli silně zchátralé
věžičce kulturního domu. Nyní však máme již
vysoutěženou firmu a počátkem července se
tesaři vrhnou na kompletní výměnu dřevních
prvků a krytiny. Tento významný akt považuji
za počátek rekonstrukce této společenské budovy!
Na závěr mi dovolte velké poděkování slavkovským jednotkám dobrovolných a profesionálních hasičů, které se podílely na likvidaci
požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech. Věřím, že brzkou odměnou jim bude výstavba nové základny na místě bývalé
cukrovarské váhy, která by mohla začít na podzim tohoto roku. Krásné léto a dětem krásné
a dlouhé prázdniny.
Michal Boudný, starosta města

Oprava kanalizace na ulici Malinovského znemožní
parkování u polikliniky
Tyršova (v případě dokončení prací u Kaunicova dvoru i z ulice Příční).
Kvůli opravám bude přemístěna autobusová
zastávka. Po dobu oprav kanalizace město vybuduje také nové parkovací místo před mateřvs
skou školou Zvídálek.

Stará a popraskaná kanalizace v ulici Malinovského potřebuje opravit. Vodovody a kanalizace Vyškov proto spustí od 2. července
do konce srpna výkopové práce, které se dotknou zejména pacientů směřujících autem na
polikliniku, rodičů vezoucí děti do mateřské
školy Zvídálek a obyvatel ulice Jiráskova.

Stoky s prorůstajícími kořeny • Foto: 3x archiv MÚ

Práce budou rozděleny do dvou etap. V měsíci
červenci bude ulice Jiráskova z ulice Malinovského stále přístupná. Dopravní uzavírka bude
vyznačena až za křižovatkou. Od srpna ale pak
dojde k uzavření nájezdu a ulice Jiráskova
bude maximálně po dobu jednoho měsíce nepřístupná. Nájezd do ní bude pouze z ulice

Centrem města maximální rychlostí 30 km/h
Od srpna začnou platit dopravní změny na
Palackého náměstí, v Husově ulici a části Komenského náměstí. Povolena zde bude maximální rychlost 30 km/h a změní se také
dopravní značky u křižovatky Palackého náměstí a Husova. „Centrum města dlouhodobě
zažívá nárůst dopravy a s tím spojených kolizních situací, zejména při přecházení silnice na
Palackého náměstí. Proto jsme se rozhodli
kontaktovat Policii České republiky a iniciovat
alespoň základní změny, které pomůžou dopravu zklidnit,“ informoval starosta města Michal Boudný.

Platit již nebude stávající hlavní silnice ve
směru od radnice do Husovy ulice a začne platit přednost jízdy zprava. Pozor tak budou
muset dávat hlavně řidiči přijíždějící z Husovy
ulice. Přednost budou muset dát automobilům
najíždějícím od kostela. Ve vyjmenovaných ulicích bude také platit zákaz vjezdu vozidel nad
3,5 tuny s výjimkou dopravní obsluhy a linkových autobusů IDS JMK. Na podnět občanů
vznikne také před historickou radnicí přechod
pro chodce. Změny začnou platit od 1. srpna
2018 a dva měsíce budou řádně označeny značvs
kami „Pozor změna přednosti v jízdě“.
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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

131. schůze RM – 28. 5. 2018
1. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 3750/81 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 100 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Ing. Ivana Jandla a paní Jany Jandlové, dle
přiloženého zákresu do mapy za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 1523-28/2018 ve výši
1500 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán)
uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.
2. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části
pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 30 m2 dle přiložené mapy
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana
Antonína Matyáše, dle přiložené mapy za kupní cenu ve
výši 1120 Kč/m2 bez DPH stanovenou dle znaleckého
posudku č. 3874-444-2018. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
náklady za vyhotovení geometrického plánu a za znalecký posudek) uhradí žadatel. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy.
3. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 8 m2 dle přiložené mapy.
4. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
Programu rozvoje města na rok 2018.
5. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 15 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Leoše Partyky, a pana
Radka Slaniny, za kupní cenu ve výši 420 Kč/m2 bez DPH
stanovenou znaleckým posudkem č. 3875-555-2018 dle
přiložené mapy. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, náklady na
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku) uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemku parc. č. 2820/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinného
domu na pozemcích parc. č. 2759/4 a 2759/5 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi Michalem a Anetou Štarhovými.
7. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 216 ve II. NP budovy č.p. 727 ve Slavkově u Brna
o celkové výměře 10,7 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK v celkové výši 461 000 Kč na realizaci
výměny vrat na stanici Jednotky sboru dobrovolných hasičů s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem Olšanská 6, 130 00
Praha 3, IČ: 04084063, týkající uložením podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a to pro
stavbu s názvem „16010-041584 VPIC Slavkov u Brna
stanice HZS JMK“ na pozemku města parc. č. 2056/1
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem
je město, dle přiložené situace v předloženém znění.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem Olšanská 6,
130 00 Praha 3 , IČ: 04084063, týkající uložením podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě a to pro stavbu s názvem „16010-046765 VPIC
Slavkov Bučovická kanalizace“ na pozemku města parc.
č. 2056/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž
vlastníkem je město, dle přiložené situace v předloženém znění.
11. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava Schulze, Dufkovo nábřeží 16, 619 00 Brno, IČ: 105
46 405, v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při

Dnech Slavkova v letech 2019, 2020 za dosavadních
podmínek.
12. RM schvaluje způsob řešení výsadby parkové zeleně v lokalitě Zelnice dle předloženého záměru.
13. RM schvaluje předložený návrh dopravního řešení
projektu: „III/0501 Slavkov - průtah“, který vypracovala
společnost DOPRAPLAN s.r.o., kde investorem je Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČ:70932581.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy s manželi Janou
a Milanem Rudolfovými upravující nabytí do majetku
města projektovou dokumentaci označenou: „Hotel Rudolf“ ze dne 03/1994 a převod práv a povinností z rozhodnutí č. 200/94 ze dne 17. 8. 1994, to vše za úplatu
ve výši 213 000 Kč.
15. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na zakázku „Zateplení části polikliniky č.p. 288
s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna“ se společností VESTAV group s.r.o., Víta
Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO: 27675912 v předloženém znění.
16. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce části místní komunikace ul. Nádražní“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 2. 6. 2014 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Martinem Moškvanem, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, a to do 31. 5. 2019 za smluvní nájemné 60
Kč/m2.
18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 15. 2. 2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Sabinou Veselou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 5. 2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
19. RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze
dne 13. 5. 2016 k bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov
u Brna, uzavřené s panem Antonem Rosnerem.
20. RM schvaluje úpravy nájemních smluv ve smyslu
zprávy „Smlouvy na poliklinice ve Slavkově u Brna –
úpravy“.
21. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zubní
ordinace – místnosti č. 2.26 o výměře 20,80 m2 umístěné ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
22. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor – poliklinika č. 34/324, která byla uzavřena s paní Světlanou Ivanovou, IČ: 49411225,
dohodou k datu 31. 5. 2018.
23. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání – místnosti č. 1.57 s příslušenstvím (WC - č. 1.58) o celkové výměře 12,30 m2, umístěné v přízemí budovy polikliniky, Tyršova č.p.324,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
24. RM bere na vědomí předložený zápis č. 25/2018
z komise pro životní prostředí.
25. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2018 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno
– Oblastní charitou Hodonín, IČ 44990260, v celkové
výši 50 000 Kč.
26. RM souhlasí s odložením žádosti Diecézní charity
Brno – Oblastní charity Hodonín k dalšímu projednání
na 3. Q. 2018.
27. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018 a předkládá jí k projednání zastupitelstvu města.
28. RM souhlasí s užitím znaku a loga města při pořádání klubových soutěžních zápasů, na pozvánkách
a plakátech – FBC Slavkov, z. s.
29. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o spo-

lupráci při realizaci akce „100 lip – 100 oslav“ mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601
82 Brno, IČ: 70888337 a městem Slavkov u Brna jako
partnerem.
30. RM doporučuje ZM stanovit pro volební období
2018–2022 počet členů zastupitelstva města na 15.
31. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox C7025 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ:
25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice,
636 00 Brno, v předloženém znění.
32. RM schvaluje odměnu ředitelce Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace a řediteli Technických
služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
za 1. pololetí roku 2018, ve výši dle přílohy k této zprávě.
33. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2018
v předloženém znění.
34. RM bere na vědomí předložené cenové nabídky
na zhotovitele výměny střešních krytin budovy a tribuny
stadionu.
35. RM schvaluje odpisový plán TSMS, příspěvková organizace, na rok 2018 v předloženém znění.
36. RM schvaluje uzavření smluv o prodloužení zápůjček – Expozice Austerlitz
37. RM schvaluje postup procesu uzavírání smlouvy
o nájmu movitých kulturních památek.
38. RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace
o procesu uzavírání smlouvy o nájmu movitých kulturních památek.
39. RM bere na vědomí informaci o nutných opravách
v areálu ZS-A.
40. RM souhlasí s napojením rezervního fondu školy
(účet 413) do rozpočtu školy na nákup objednávkového
systému pro školní jídelnu Základní školy Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, ve výši
87 300 Kč.
41. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, rozpočtovou změnu
č. 13 na nákup objednávkového systému v předloženém
znění.
42. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení na
školní rok 2018/2019 do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
43. RM schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
44. RM mění text usnesení č. 2636/127/RM/2018 v čl.
II. takto: II. Rada města schvaluje podání žádosti o zápis
změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2018:
1. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace o 30 žáků. Změna z nejvyššího
povoleného počtu žáků ze 150 na 180; 2. Zápis nového
místa výkonu činnosti školní družiny Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
adrese Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna.
45. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
3000 Kč na akci Podnikatelka roku 2018 a se zajištěním
publicity ve Slavkovském zpravodaji.

130. schůze RM – 22. 5. 2018
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 13. 4. 2018 se společností Swietelsky stavební
s.r.o., Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, v rámci
projektu: „Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice“ v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a za podmínky
schválení financování akce.
2. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtové opatření v předloženém
znění.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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132. schůze RM – 4. 6. 2018
1. RM doporučuje ZM schválit Zprávu o plnění rozpočtu města Slavkov u Brna a zřízených příspěvkových
organizací za I. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
3. RM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,
v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM rozhodnout o umístění nové
budovy mateřské školy v lokalitě označené dle této
zprávy pod písmenem „A“, parc.č. 4245, k.ú. Slavkov
u Brna.

5. RM doporučuje ZM uložit radě města vypracovat
studii, která by prověřila možnost rozšíření kapacity mateřské školy na Koláčkově náměstí.
6. RM doporučuje ZM schválit nové názvy ulic Zelnice
II.; Zelnice IV.; Zelnice V.; U Valu I.; U Valu II. a U Mokřadu
dle předloženého návrhu
7. RM schvaluje plán stavu, tvorby a čerpání fondu investic na rok 2018 v předloženém znění.
8. RM schvaluje služební cestu Mgr. Petra Kostíka a tří
zástupců ISŠ Slavkov u Brna ve dnech 8.–10. 6. 2018 do
polského Slawkówa.
9. RM schvaluje služební cestu Ing. Marie Jedličkové,
Bc. Veroniky Slámové a Davida Kučery, DiS. do partner-

ského města Pag v Chorvatsku ve dnech 21.–24. 6. 2018.
10. RM schvaluje služební cestu Ing. Hynka Charvata
do partnerského města Darney ve Francii ve dnech 14.
až 18. 6. 2018.
11. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného
do partnerského města Darney ve Francii dne 30. 6.
2018.
12. RM schvaluje upravený program 25. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
13. RM bere na vědomí Strategický plán rozvoje
města.
14. RM doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje města.

133. schůze RM – 5. 6. 2018
1. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Výměna umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského“ byla
předložena uchazečem Profil Plus s.r.o., č.p. 15, 463 12
Dlouhý Most, IČ: 43225110.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Výměna umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského“ se společností Profil Plus s.r.o., č.p. 15, 463
12 Dlouhý Most, IČ: 43225110.
3. RM podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za spl-

nění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města následujícím členům zastupitelstva města: Bc. Michal
Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík – především za zajištění významných investičních akcí (zejména obnova stadionu, obnova valů a zámecké zdi,
obnova komunikací ve městě), práce na přípravě strategického plánu rozvoje města a projektu finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci
projektu MAP školství, výsledek auditu hospodaření
města bez výhrad - „A“, Bc. Libor Eliáš, PaedDr. Ilona
Hrbáčková, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát,
Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Věra Křivánková,

Mgr. Vladislava Kulhánková, Mgr. Miroslav Lstibůrek,
Mgr. Renáta Macharová, MUDr. Oldřich Pospíšil,
Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková - za účast na
projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí
zastupitelstva města – zejména rozpočet města, strategický plán rozvoje města, změna územního plánu
města, rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náležela
v kalendářním roce 2018.
4. RM schvaluje upravený program 25. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

134. schůze RM – 11. 6. 2018
1. RM nedoporučuje ZM schválit směnu pozemků parc.
č. 2971/3 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 17 m2 ve vlastnictví pana Marka Stloukala, za
pozemky parc. č. 2972/64 o výměře 47 m2, parc.
č. 2972/62 o výměře 85 m2 a parc. č. 2972/57 o výměře
4 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města. RM
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku: „Výměna
umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského“ se
společností Profil Plus s.r.o., č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most,
IČ: 43225110.
2. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
o výměře 28 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce. RM schvaluje upravený program 25. zasedání
zastupitelstva města v předloženém znění.
3. RM bere na vědomí odstoupení od nájemní smlouvy
ze dne 7. 4. 2017 uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna
a Kynologickým klubem Pozořice, sídlem Na Městečku
664 07 Pozořice, IČ: 65341830.
4. RM souhlasí na základě doručeného odstoupení
od nájemní smlouvy s finančním vyrovnáním ve výši
2250 Kč vůči Kynologickému klubu Pozořice.
5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní pří-

pojky na pozemku parc. č. 1037/1 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu
rodinnému domu na pozemku parc. č. 1035/1 v k. ú. Slavkov u Brna s manželi Richardem a Dagmarou Švehlovými,
oba bytem Jiráskova 566, Slavkov u Brna.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
v rozsahu dle důvodové zprávy se společností LIVINGSTAV, s. r. o., Brno-střed, Staré Brno, Hybešova 726/42, IČ:
255 52 325, na vyhotovení, dodávku a instalaci památníku obětem I. a II. světové války za podmínky schválení
financování v radě města.
7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 6. 2014 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Dášou Vinklarovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 30. 6. 2023 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 6. 2014 k bytu č. 8, Sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Burianovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.06.2023 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
9. RM souhlasí s převodem práv a povinností k bytu
č. 4, Litavská 1487, Slavkov u Brna, z pana Ondřeje Urbana, na paní Alenu Klimešovou. Současně rada města
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Alenou Kli-

mešovou k bytu č. 4, Litavská 1487, Slavkov u Brna.
10. RM bere na vědomí předložené informace a souhlasí s navrženým postupem (Stanovisko k výskytu plísní
a zvýšené vlhkosti v bytech BD Litavská).
11. RM nesouhlasí s prodloužením doby nájmu sjednaného na základě nájemní smlouvy ze dne 28. 1. 2009
uzavřené mezi obchodní společností CORIDA CZ, s.r.o. se
sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ:
27911713 jako nájemcem, městem Slavkov u Brna jako
pronajímatelem a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, jako správcem, na základě které má nájemce do 31. 12. 2018 pronajaty prostory Zámecké
restaurace.
12. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování
osobních údajů mezi městem Slavkov u Brna a společností Edenred CZ s. r. o., se sídlem Pernerova 691/42, 186
00 Praha 8-Karlín, IČ: 24745391, v předloženém znění.
13. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o předfinancování aktivit projektu mezi DSO ŽLaP, se sídlem Jiráskova
502, 685 01 Bučovice, IČ: 61731226, a městem Slavkov
u Brna v předloženém znění.
14. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 37 v předloženém znění.
15. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 38 v předloženém znění.

VYHLÁŠENÍ 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Podnikatelka roku okresu Vyškov 2018
Okresní hospodářská komora Vyškov společně s městy Bučovicemi,
Slavkovem u Brna a Vyškovem vyhlašují 5. ročník této celookresní soutěže.
Soutěž je určena ženám podnikajícím jako fyzické osoby bez zaměstnanců,
i těm, které mají zaměstnance a výdělečnou
činnost provozují nejméně v letech 2016 a
2017. Za toto období dále odevzdaly přiznání
k dani z příjmu z podnikatelské činnosti.
Podmínkou pro účast v soutěži je, že má
podnikatelka provozovnu, nebo poskytuje

služby, případně převážnou část své
činnosti realizuje na území okresu Vyškov.
Kompletní pravidla soutěže včetně
přihlášky jsou k dispozici na webu
Okresní hospodářskou komoru Vyškov
(www.ohkvyskov.cz). Přihlášku do soutěže je
nutné podat v období od 1. 6. 2018 do 1. 8.
2018 do 16 hodin. Návrhy mohou podávat
obce, pracovní kolektivy, společenské organizace i samotné OSVČ.
Hodnocení přihlášek proběhne od 2. 8.

2018 do 16. 8. 2018 a vyhlášení výsledků pak
dne 30. 8. 2018 u příležitosti Podnikatelského
setkání a dětského dne v hotelu Allvet.
V každé kategorii budou vyhlášeny první tři
umístěné ženy, které kromě věcné ceny budou
mít možnost využít prostor k inzerci v Městských zpravodajích zdarma. Hospodářská komora bude celou soutěž i zúčastněné ženy
propagovat a popularizovat. Dále nabízí
pomoc při zpracování přihlášky.
Kontakt: info@ohkvyskov.cz, PhDr. Antovs
nín Holubář, 603 481 318.
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25. zasedání ZM – 14. 6. 2018
1. ZM bere na vědomí postup procesu uzavírání
smlouvy o nájmu movitých kulturních památek.
2. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 11. 6. 2018.
3. ZM schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu města Slavkov u Brna a zřízených příspěvkových organizací za
I. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
4. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 28 36 v předloženém znění
6. ZM bere na vědomí předložená rozpočtová opatření
č. 21-27 schválená radou města číslem usnesení
2592/125/RM/2018; 2644/128/RM/2018; 2664/129/RM/2018.
7. ZM schvaluje Smlouvu o předfinancování aktivit projektu mezi DSO ŽLaP, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ: 61731226, zastoupený Janem Kaufem,
předsedou a městem Slavkov u Brna v předloženém
znění.
8. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 37
v předloženém znění
9. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 38
v předloženém znění
10. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna, školská právnická osoba, sídlo Malinovského 280, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 213 000 Kč.
11. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 213
000 Kč Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově
u Brna, školské právnické osobě, IČ: 71341251, se sídlem
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém
znění.
12. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018.
13. ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města
v předloženém znění.
14. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018.
15. ZM ukládá radě města vypracovat studii, která by
prověřila možnost rozšíření kapacity mateřské školy na
Koláčkově náměstí.
16. ZM ukládá radě města zajistit studii na prověření
možnosti výstavby mateřské školy, její kapacity a potřebného zázemí v lokalitě A.
17. ZM ukládá radě města zajistit studii na prověření
možnosti výstavby mateřské školy, její kapacity a potřebného zázemí v lokalitě C.
18. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.

č. 3750/81 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 100 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů
Ing. Ivana Jandla a paní Jany Jandlové, dle přiloženého
zákresu do mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 1523-28/2018 ve výši 1500 Kč/m2 bez DPH.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné
legislativy.
19. ZM schvaluje úplatný převod pozemků parc.
č. 232/1 o výměře 119 m2 a parc. č. 2212/6 o výměře
42 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Bohumila Hanáka a paní Ludmily Hanákové,
do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 300 000 Kč
v předloženém znění. Náklady související s převodem nemovitostí uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
20. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 742/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 11 m2 z vlastnictví paní Naděždy Slezákové,
do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2 dle přiložené mapky. Náklady spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
geometrický plán) uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platného zákona.
21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2053 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 2449 m2.
22. ZM schvaluje úplatný majetkoprávní převod k pozemkům (Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem
- sídliště Nádražní)
23. ZM nesouhlasí s jakýmkoliv majetkoprávním nakládáním s částí pozemku parc. č. 354/30 v k. ú. Slavkov
u Brna dle přiložené mapy a přiložené žádosti pana Josefa Andratschkeho, předsedy SVJ Zelnice II 1601, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 64299503.
24. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 759
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 30 m2 dle přiložené mapy z vlastnictví města
Slavkov u Brna do vlastnictví pana Antonína Matyáše,
dle přiložené mapy za kupní cenu ve výši 1120 Kč/m2 bez
DPH stanovenou dle znaleckého posudku č. 3874-4442018. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, náklady za vyhotovení geometrického plánu a za znalecký posudek) uhradí
žadatel. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
25. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 dle přiložené mapy.

26. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2636/1
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 15 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví pana Leoše Partyky, a pana Radka Slaniny, za
kupní cenu ve výši 420 Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3875-555-2018 dle přiložené mapy.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, náklady na vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku) uhradí žadatelé.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
27. ZM schvaluje nové názvy ulic Zelnice II.; Zelnice IV.;
Zelnice V.; U Valu I.; U Valu II. a U Mokřadu dle předloženého návrhu.
28. ZM stanovuje pro volební období 2018–2022 počet
členů zastupitelstva města na 15.
29. ZM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, převedení části účelového investičního příspěvku na víceúčelový zametací vůz
ve výši 175 750 Kč na účelový neinvestiční příspěvek, a to
k zajištění servisních prohlídek a dodání náhradních dílů
rychlého opotřebení, dle důvodové zprávy.
30. ZM bere na vědomí zápis o provedené kontrole
a navrhovaná opatření kontrolního výboru (rekonstrukce
stadionu).
31. ZM bere na vědomí zápis o provedené kontrole
a navrhovaná opatření kontrolního výboru (Dotační akce
ZS-A)
32. ZM poskytuje podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů
města následujícím členům zastupitelstva města: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík –
především za zajištění významných investičních akcí (zejména obnova stadionu, obnova valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve městě), práce na přípravě
strategického plánu rozvoje města a projektu finančního
řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci
projektu MAP školství, výsledek auditu hospodaření
města bez výhrad – „A“, Bc. Libor Eliáš, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch.
Dušan Jakoubek, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Vladislava
Kulhánková, Mgr. Miroslav Lstibůrek, Mgr. Renáta Macharová, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop,
Dagmar Živníčková – za účast na projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města zejména rozpočet města, strategický plán rozvoje města,
změna územního plánu města, rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která
mu náležela v kalendářním roce 2018.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před rtutí, která je
v
těchto
výrobcích
v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti.
Při mnohonásobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, ale
i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek v současnosti
dosahuje více než 90 %. Využitím recyklova-

ných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje
i pro naše město. Obyvatelé našeho města tak
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře na
Zlaté Hoře č. p. 1469,
otevírací doba: Po a St:
13–18 hod.; So: 8–12
hod., na městském úřadě,
Palackého nám. 260 nebo
v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
k ekologické recyklaci, při které jsou z nich

pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo
ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce
2017 recyklovalo 727 t použitých světelných
(téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále
mnoho českých domácností nerecykluje
a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Odd. životního prostředí
zdroj: Ekolamp s.r.o.
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Vizualizace nové louky • Repro: archiv MÚ

Zelnice – Bílá louka?
Pro Zelnice kousek přírody – tak zněl požadavek vedení města na zahradní architektku Evu
Wagnerovou. Ve studii se zabývala prostorem
mezi valem a silničním obchvatem. Navrhla jej
vysadit stromy lužního charakteru s rozložitými
volnými korunami a dosevem bylin.
Centrálním koncepčním prvkem je kruhová
pěšina, lemovaná nepravidelnou oboustrannou
dosadbou dubů. Pod stromy, do stínu korun,
mohou být později umístěny odpočinkové lavice z kvalitního masivního dřeva. Střed kruhu
s průměrem 34 m může být mírně prohlouben
a vytvoří se přirozený mokřad, nebo periodická tůň, atraktivní pro obojživelníky. Ve
vazbě na kruhovou výsadbu dubů jsou navrženy ještě krátké jednodruhové segmenty z domácích typů stromů jilm habrolistý, topol bílý
a vrba bílá. Tyto stromy, na rozdíl od dubů poměrně rychle narůstají a v krátké době mohou
vytvořit funkční clony od komunikace.

Barevnost kmenů bílých topolů a dosev
kopretin v louce daly této lokalitě pracovní
jméno – Bílá louka.
Citlivou dosadbou a dosevem je možné dosáhnout výrazné biodiverzity prostoru, mnohotvárnosti vegetace a na ni navázané pestré
mozaiky živočichů. Na suché západní stráni je
možné po stabilizaci primární výsadbou a dosevem postupně zřídit „přírodní genobanku“
mizejících drobných suchomilných dřevin okolí
Slavkova, například dříve hojná, nyní vzácná
mandloň nízká, višeň křovitá aj… Návrh úpravy
zahrnuje také doplnění spektra bylinných druhů
lučního typu. Kromě kruhové pěšiny, která je
navržena z česaného betonu, nebo z betonových
pásků v trávníku, jsou všechny ostatní pěší trasy
uvažovány jako čistě vyšlapané linie v louce,
pouze primární trasování pomocí častějšího pokosu trasy. Podél betonové protihlukové stěny
budou dosazeny samopnoucí rostliny.

Základem nové koncepce se stane: výsadba
168 vzrostlých stromů, dosadba 114 keřových
vrb, dosadba 51 ks popínavých rostlin, podpora biodiverzity lučního společenstva dosevem a zřízení kruhové pěšiny s mobiliářem. Do
této zóny je možné umístit dětské hřiště i workoutové prvky.
Osázení valu zajišťuje ve své režii stavební
firma Kaláb. Město by mohlo již letos na podzim realizovat „Bílou louku“ formou „náhradní výsadby“. To znamená, že by ji
financovali ti, kdo ve městě kácejí stromy
a mají náhradní výsadbu nařízenu.
Prozatím není ve studii řešen prostor těsně
u obchvatu – pozemky nepatří městu. Pokud
tento záměr nalezne u občanů kladnou odezvu,
město učiní kroky k získání pozemku a výsadba může být doplněna.
Marie Jedličková, místostarostka
(s použitím materiálu Ing. Evy Wagnerové)

Jak postupovat v případě podezření
na týrání zvířat
Máte obavu, že ve vašem okolí žijí týraná
zvířata? V případě, že jste pojali podezření na
zanedbání péče o zvířata ve vašem okolí nebo
pozorujete nestandardní chování problematických chovatelů, tzv. hromaditelů zvířat. Nebo
pokud máte pochybnosti o úrovni péče o zvířata a máte podezření ze zanedbání jiných
povinností chovatele vyplývajících z veterinárních předpisů, obraťte se prosím co nejdříve na příslušnou krajskou veterinární
správu, která prověří stav a okolnosti, případně s ní můžete konzultovat možná opatření.
Sekce KVS SVS pro Jihomoravský kraj,
Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno, epo-

datelna.kvsb@svscr.cz, telefon: 541 594 472,
547 212 451. Kontakty na jednotlivá pracoviště krajských veterinárních správ naleznete
zde: hwww.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/.
Upozorňujeme také, že od 1. listopadu
2017 vstoupila v účinnost novela zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně
některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), která mimo jiné chovatelům ukládá
povinnost oznamovat chov pěti a více fen
a zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata. Díky tomu vznikl veřejně přístupný seznam chovatelů, který je mimo jiné i účinným
nástrojem obcí pro usnadnění křížové kontroly hrazení poplatků ze psů.
vs

Výdej kompostérů
Technické služby města
Pro uzavření smlouvy je
Slavkov u Brna oznamují
třeba, aby žadatel měl u sebe
občanům, kteří si zaregiprůkaz totožnosti. V případě,
strovali na podatelně
že kompostér bude umístěn
městského úřadu požadana jiné adrese, než je adresa
vek na kompostéry, že
trvalého bydliště, musí uvést
tyto budou vydávány na
adresu a číslo pozemku.
základě „Smlouvy o výVýdej bude prováděn
půjčce“ v areálu Technicv úředních dnech v měsících:
Kompostér • Foto: archiv TSMS
kých služeb, na ulici
červen: po, st 8.00 až
Československé armády č.p. 1676. Pro lepší
11.30 13.00–17.00 hod.
manipulaci se kompostér se dodává v rozložečervenec: po, st, 8.00–11.30 13.00–15.00 h.
za TSMS Petr Zvonek
ném stavu.

Dětské hřiště na stadionu
bude větší
Skluzavka, tobogán, lanové prvky, houpačky nebo prolézací tunel. Dětské hřiště na
stadionu bude od září bohatší o nové atrakce.
Rozlehlá věžová sestava zabírající plochu
téměř osmdesát metrů čtverečních rozšíří stávající hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpačkami. Nové prvky budou určeny zejména
pro děti od tří do čtrnácti let.
Na své si přijdou ale i teenageři a dospělí.
Stávající street workoutové hřiště bude doplněno o další sestavu. Její součástí bude žebřík, hrazda, ručkovadlo a šikmá lavice.
Hřiště na stadionu se může rozšířit zejména
díky podpoře nadace Oranžové hřiště společnosti ČEZ. Program pomáhá obcím a městům
financovat budování a rekonstrukce dětských
vs
a sportovních hřišť.

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Zveme obyvatele sousední obce na České dny v Darney • Foto: H. Charvat

Zastávka u štrasburské katedrály • Foto: H. Charvat

České dny v Darney v režii Slavkova
V průběhu minulého víkendu poklidné východofrancouzské městečko Darney nezvykle ožilo.
Ulicemi se linula vůně české a moravské kuchyně, zazněly melodie našich lidových písní
a jindy ospalé městečko se stárnoucí populací
probudil zvonivý smích slavkovských žáků a studentů. Český víkend v Darney v podání slavkovské delegace se odehrával jen několik málo dní
před vyvrcholením oslav stoletého výročí vzniku
Československa. Dne 30. června se u tamějšího
památníku setkají vrcholní představitelé obou
zemí, včetně francouzského prezidenta Macrona,
a další osobnosti politického a společenského života, aby uctili památku československých legionářů. Právě ti přispěli před sto lety velkou
měrou ke vzniku našeho samostatného státu.
Z rukou tehdejšího francouzského prezidenta
Raymonda Poincaré převzali ve své darneyské
základně, v táboře Kléber, svou první vlajku,
čímž Francie již 30. června 1918 oficiálně podpořila právo Československa na samostatný stát.
Může nám být ctí, že toto do počtu obyvatel
sice malé, ale historicky významné městečko je
partnerským městem Slavkova u Brna již od
roku 1987. A jak jsme na místě zjistili, českofrancouzské vazby a vztahy jsou stále silné
a pevné, i když se v průběhu desetiletí nutně vyvíjejí a mění. Současnou situaci mapuje Hynek
Charvat, člen Rady města Slavkov u Brna, který
delegaci do Darney doprovázel a jehož matka
Marie Charvatová byla u samotného zrodu partnerství: „Za více než třicet let se změnila pozice
obou měst. Region Vogézy zažívá odliv obyvatel, i přesto se v Darney najdou lidé se vztahem
k československé historii, kteří nám dokázali
zajistit příjemný pobyt a podmínky pro všechny
části programu. V první dekádě partnerství se
do společných aktivit zapojovalo více spolků
v obou městech. Nebýt členů ,Komisí pro zahraniční vztahy‘ a hasičů v obou městech, tak
se partnerství stane jen výměnou radničních
věnců u pomníků.“

Co konkrétně se tedy v Darney minulý víkend odehrávalo? Dá se říct, že naše delegace
ze Slavkova obsadila strategická místa městečka, aby francouzským příznivcům české kultury a gastronomie zpříjemnila víkend
a obohatila je o další poznatky z českých reálií.
V místní restauraci Chez Stephanie velela paní
kuchařka Věra Vykoukalová s týmem složeným
z řad studentů ISŠ. Hostům restaurace nabídla
tři vybraná menu a o tom, že české a moravské
speciality francouzským hostům chutnaly, svědčily prázdné talíře a spokojené obličeje strávníků. Kdo by si také nepochutnal na pečené
kachničce se zelím a bramborovým knedlíkem,
svíčkové na smetaně či poctivém domácím vývaru s játrovými knedlíčky? Hosté se také olizovali po jahodových knedlících, které většinou
jedli poprvé v životě. Důležitá byla komplexnost prožitku, který delegace ze Slavkova byla
schopna zajistit, jak podotýká Hynek Charvat:
„Všechna jídla byla doplněná moravským
vínem. Téměř všechny rezervace na naše jídlo
byly vyprodány, hosté se zvedali jen pomalu,
když jim hudební kulisu tvořily moravské
housle, harmonika a kontrabas.“ Hudební trio
Ad Hoc Austerlitz ve složení Ladislav Jedlička,
Tereza Škrháková a Miroslav Ročák hrálo nejen
k poslechu, ale i k tanci.
Další styčným bodem programu byla degustace moravských vín a piva ze Slavkovského pivovaru, která se odehrávala v sále André Poirot,
jenž nese své jméno po jenom z iniciátorů partnerství měst. „Degustace moravských vín
a slavkovského piva navštívili občané Darney
i okolních obcí, někteří z nich ochutnali naše
víno a pivo poprvé a byli z nich nadšeni,“ komentuje úspěch Hynek Charvat.
Do Darney se poprvé vydali i někteří členové
úspěšného uskupení Glitter Stars. Naše mistry
v cheerleadingu s celosvětovými úspěchy není
nutno dále představovat. „Malé městečko Darney nás příjemně překvapilo svou moderně vy-

Slavkovská delegace ve výrobně bonbónů • Foto: H. Charvat

bavenou halou,“ prozrazuje trenérka Renata Macharová. „Naši členové se do této haly na první
pohled zamilovali a po celou dobu svého pobytu
mohli užívat během svých tréninků a vystoupení
sportovního luxusu. Místní návštěvníci našich
představení byli výkony slavkovských sportovců
nadšeni a měli možnost si tento atraktivní sport
i vyzkoušet. Kromě sportovišť nás také zaujala
ruční továrna na bonbóny.“
Víkendová akce byla dozajista přínosná pro
každého člena delegace, mnozí se ocitli ve francouzském partnerském městě poprvé. I když
program byl náročný a všichni byli po celý den
plně vytíženi, úsměv na rtech přetrvával, a v neděli odpoledne byl pro naše studenty a žáky připraven výlet do nedalekého lázeňského města
Contrexéville. Odměnou nám byly také nové
osobní zkušenosti, poznatky a konfrontace s odlišnou kulturou a mentalitou, které jsou vždy
obohacující. Jen namátkou vyberme postřeh
paní šéfkuchařky Vykoukalové: „Na Darney mě
nejvíc překvapili lidi, a to svým bezprostředním
chováním, kdy si z ničeho nedělají hlavu, nikam
nepospíchají a případný problém řeší improvizací. K tomu jsou pořád přátelští a ochotní.“
Český víkend v Darney pod taktovkou Slavkova u Brna byl jedním z posledních střípků
mozaiky akcí s českou tematikou, které se od
začátku roku 2018 v Darney konají. Naší návštěvě předcházely rozličné přednášky o české
historii, koncerty české hudby, výstavy a konference. Další součástí této mozaiky a jakési
symbolické završení uplynulého století českofrancouzských vztahů budou vzpomínkové akce
30. června. Starosta města Slavkova u Brna Michal Boudný s představiteli slavkovských hasičů budou na místě. A co bude dál? Konec? Ani
náhodou. Čeká nás další etapa, započne další
století oboustranné spolupráce, protože jak říká
Hynek Charvat: „Partnerství obou měst má
podle mého názoru nevyčerpaný potenciál,
pokud se ho rozhodnou využívat neziskovky,
školy i mladší lidé v obou městech. Kontakty
máme, rád je předám dál.“
Kateřina Malečková

Zápis do kroniky v čs. muzeu • Foto: K. Malečková
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Ad Hoc Trio Austerlitz v akci • Foto: H. Charvat

Degustace moravských vín, které věnoval Vinařský fond • Foto: H. Charvat

Společný oběd s francouzskými partnery • Foto: H. Charvat

Slavkovské pivo sklidilo úspěch • Foto: H. Charvat

Diváci sledují vystoupení Glitter Stars • Foto: H. Charvat
Glitter Stars trénují kdekoli • Foto: L. Jedlička

Glitter Stars u památníku • Foto: H. Charvat

Nástup do kuchyně byl v 6 ráno • Foto: L. Jedlička

České dny uvítali i Češi žijící ve Francii • Foto: H. Charvat

Setkání se • Foto: H. Charvat

Slavkovská delegace u památníku legionářů v Darney • Foto: H. Charvat
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Vystoupení před hlavním pódiem

Slavkovská chasa

Dny Slavkova zahájil starosta města

Osvěžení na náměstí

Pepa Barnet
Jarmark na náměstí

Dětské dopoledne v parku

Vystoupení folklorního souboru

Vystoupení dětí

Kostýmované prohlídky

Skupina Výlet

Martin Křížka se svým souborem

Podvečerní p

Petra Šany Šancová se skupinou n

Foto na dvoustraně: J. Sláma a R. Miča

Vystoupení baletního souboru

Sobotní dopoledne na Palackého náměstí

Dětské dopoledne v parku

Vyhlašování sportovce roku 2017

Miniveletrh zájmových organizací

Palackého náměstí

Ota Balage

pohoda na náměstí

na nádvoří Panského domu

Vystoupení Báry Basikové

Firearms

Večerní Palackého náměstí

Bára Basiková
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Dny Slavkova nepřerušil ani déšť
Bára Basiková, Mňága a Ždorp nebo také
Simona Stašová a Ota Balage. To byly hlavní
hvězdy letošních Dnů Slavkova, které trvaly
téměř celý týden – od pondělí 28. května do
neděle 3. června. Hlavní program se uskutečnil
v sobotu 2. června. Na Palackého náměstí opět
vyrostl řemeslný jarmark a pódium, kde vystoupilo více než dvě stě dětí ze slavkovských
souborů a spolků. V odpoledním a večerním
programu pak vystoupil například Ota Balage
nebo Bára Basiková. Přestože sobotní program
provázely občasné přeháňky a silný noční déšť,
na dramaturgii ani návštěvnost to velký vliv
nemělo. Palackého náměstí i centrální pódium
bylo po celý den zaplněné.
Dny Slavkova odstartovaly už v pondělí 28.
května divadelním představením Vězeň na
Druhé avenue. V hlavní roli se představila Simona Stašová a Kamil Halbich. Ve středu 30.
května pak na dvoře Panského domu vystoupili
studenti Konzervatoře Brno – žesťová a bicí
sekce.
Ve čtvrtek 31. května se do programu se zapojil také Divadelní spolek Slavkov svým hudebně – dramatickým představením Všechny
lásky světa. Čtvrteční odpoledne patřilo vernisáži uznávaného fotografa Otty Ballona Mierneho, který v zámecké galerii představil
výstavu Osobnosti II. věnovanou předním tvá-

řím České republiky. Přítomná byla i jedna
z portrétovaných osobností basketbalistka
Edita Šujanová, která pózovala speciálně pro
výstavu v zámecké galerii.
Páteční odpoledne již tradičně patřilo dětem,
které zaplnily zámecký park. Večer pak ovládla
valašská formace Mňága a Žďorp.
Ani letos nechybělo v sobotu představení
místních farmářů a řemeslníků, kteří vystavili
své zboží na řemeslném jarmarku. Do něj se
letos zapojily také místní spolky a zájmové organizace. „Velmi si vážím zápalu a nadšení,
s jakým se některé organizace zapojily. Ukázali jsme tak nejen Slavkovákům, jak trávit
volný čas, ale zejména jsme ukázali světu, jak
pestrý a aktivní je občanský život v našem
městě,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Do jarmarku se zapojilo téměř dvacet organizací. Díky tomu si návštěvníci Dnů Slavkova
mohli vyzkoušet například skoky na trampolíně, střílení do florbalové brány nebo se mohli
podívat na modely letadel. Velkolepě svoji prezentaci pojali také místní chovatelé, kteří vystavili nejen domácí zvířata jako jsou králíci,
morčata, papoušci.. ale obohatili program
o králičí hop, který sklidil velký úspěch. Díky
Domu dětí a mládeže se zase mohli zabavit rodiče s dětmi, kteří si mohli zkusit zahrát společenské hry nebo zapojovat elektroobvody.
Broučci na Urbánku • Foto: archiv školy

Broučci z MŠ Zvídálek v měsíci červnu
Prvního června slaví všechny děti svůj svátek.
Pro děti ze třídy Boučci jsme připravily týden
k této příležitosti – soutěže, diskotéka, výprava
na střelnici kolem Obory s pozorováním a poznáváním okolní přírody a města Slavkova, dále
maňáskové hříčky a pohádková cesta za pokladem s plněním úkolů na stanovištích. Všechny
aktivity si děti náramně užívaly.
Další akcí třídy v červnu byl výlet do Dinoparku a Zoo ve Vyškově. Děti se seznamovaly
i v rámci tematické části Putování do pravěku
s dobami dávno minulými a dále pak se zvířaty,
která žijí na naší planetě v současnosti.

Broučci v Dinoparku • Foto: archiv školy

Pro všechny děti z MŠ Zvídálek byla uspořádána sportovní olympiáda. Předškolní děti soutěžily na hřišti ZŠ Tyršova a mladší děti v parku.
Všem byla odměnou sladká medaile. Předškolní
vítězové jednotlivých disciplín navíc obdrželi
medaile kovové a diplomy.
Další výprava, kterou jsme podnikli, byla na
kopec sv. Urbana. Naskytla se nám příležitost
prohlédnout si kapli uvnitř s výkladem pana Seiferta, který se stará o její údržbu, nejen o kapli,
ale i o historii Slavkova a jeho okolí. Děti pozorovaly Slavkov, který byl z kopce jako na dlani.
Velmi zajímavá byla pro děti také beseda se
známým sportovcem města Slavkova, cyklistou
Pavlem Boudným, tatínkem chlapce ze třídy.
Z dalších mnoha aktivit v tomto měsíci je
nejvýznamnější loučení s našimi budoucími
školáky pasováním. Přejeme jim ve škole
mnoho úspěchů a všem dětem, ať si užijí
krásné prázdniny.
Paní učitelky S. Machalová a B. Herzánová

Kulturní a společenské dění se letos přeneslo i před Dům s pečovatelskou službou.
Město se zapojilo do projektu Jihomoravského
kraje 100 lip (více o této akci na straně 1).
Pohodová atmosféra vládla i na nádvoří Panského domu, kde se po celou sobotu střídali
písničkáři a slavkovské kapely jako Na stará
kolena nebo Výlet. Odpolední program pak
tvořila šňůra koncertů Ota Balage Band, The
Firearms, Martin Křížka Band a Šašci v manéži. Vrcholem bylo vystoupení Báry Basikové. Její zpěv nepřerušil ani silný déšť, kvůli
kterému museli organizátoři koncert o hodinu
posunout. „Děkuji vám, že jsme mohli hrát
a pařit i hluboko po půlnoci. Takovou pohodovou atmosféru jsem už dlouho nezažila,“ vzkázala následně zpěvačka.
Návštěvníci Dnů Slavkova však nemuseli
zůstat pouze u pódia na náměstí. Živo bylo i na
zámku, kde se uskutečnily kostýmované prohlídky v podání divadelního spolku Per Vobis.
Dům dětí a mládeže zase pořádal tradiční dětské dopoledne v parku, letos s názvem Beruškiáda.
Také letošní ročník městských slavností byl
obohacený o nedělní program. Na zámku Slavkov – Austerlitz se uskutečnil koncert v rámci
Národního festivalu neprofesionálních komorvs
ních a symfonických těles.

Příprava nového školního
roku v zájmovém vzdělávání
Dětem začínají prázdniny a my
v našich prostorách v DDM přivítáme účastníky příměstských táborů.
V letošním školním roce jsme jich připravili
šest. Děti prožijí nevšední zážitky, budou se
sportovně a pohybově rozvíjet, naučí se hrát
nové hry, tvořit i zdravě soutěžit, naučí se samostatnosti.
V novém školním roce připravujeme několik novinek, které ocení zejména rodiče předškolních dětí. V nabídce se také objeví kroužky
zaměřené na náctilété. Přehled zájmového
vzdělávání naleznete na našich webových
stránkách od konce srpna. Elektronické přihlašování bude spuštěno od 10. 9. 2018. Závěrem
děkuji Všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a rodičům, kteří se zapojují do našich akjb
tivit.

Prázdninový provoz
dětského hřiště DDM
Jaký bude prázdninový provoz dětského
hřiště u DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2017/2018?
Červenec:
2.–6. 7.– zavřeno
9.–13. 7. – zavřeno
16.–20.7. – otevřeno (po–pá do 19 hod.)
23.–27. 7. – otevřeno (po–pá do 13 hod.)
Srpen:
30. 7.–24. 8. – zavřeno
27.–31. 8. – otevřeno (po–pá do 19 hod.)
V termínech uzavření hřiště probíhají
v DDM příměstské tábory. Děkujeme za pojb
chopení.
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Základní umělecká škola F. France Slavkov u Brna
Komenského nám. 525, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 623, zus.slavkov@volny.cz

ZUŠ Open – radost
Dovolte mi, abych se s vámi s odstupem několika dní podělil o své dojmy z letošní ZUŠ
Open.
I letos, stejně, jako při loňském prvním ročníku jsem na místě cítil ohromné nadšení, energii, odhodlání předvést, snahu zaujmout i chuť
poslouchat a přijímat. Teď, když už opadly
přímé emoce z minulého čtvrtka, ale cítím, že
ve mně z této akce stále něco přetrvává. Něco
hlubšího a trvalejšího – radost.
Radost z přirozeného nenásilného propojení
diváků, dětí, rodičů, učitelů a ducha školy v prostoru parku, z toho, jak všichni přítomní jedou
na stejné vlně. Radost z výkonů všech účinkujících, bez ohledu na to, jestli někomu ujel tón,
ukvikl nátisk nebo na okamžik vypadl z rytmu
– to všechno bylo zastíněno a zapomenuto nasazením, elánem, drajvem a fantastickou účastí
a podporou publika. Radost ze setkání a spoluprožívání – přestože se rodiče a prarodiče přišli
podívat hlavně na svoje dítě, nešetřili potleskem
a podporou každému z účinkujících. Radost
z pospolitosti, vtažení všech diváků do děje,
malé děti si spontánně zatancovaly nebo doplňovaly kresby na chodníku, dospělí se přidávali ke zpěvu… Zkrátka radost z toho, že jsem
byl přitom, při akci, kterou stojí za to opakovat
a má šanci stát se krásnou tradicí.
Týden předem jsem měl možnost potkat se
s paní ředitelkou Janou Jelínkovou i jejím zástupcem Martinem Umou a vidět, kolik času
a práce dá příprava detailů akce celému učitelskému sboru. Znovu mi to připomnělo, jak unikátní je český systém základního uměleckého
školství a jak významně se podílí na předávání
kulturního kapitálu našim dětem. I když si to

Fotografie z akcí ZUŠ najdete na www.veslavkove.cz

často neuvědomujeme a bereme to jako samozřejmost, ZUŠka životy dětí velmi významně
obohacuje o pozitivní vztah k hudbě, výtvarnému i pohybovému umění (tím snad i ke kultuře ve všech formách obecně) a dává naději,
že jej dál přenesou i na příští generaci.
Myslím si, že právě tohle je hlavním posláním základních uměleckých škol – uchovat kulturu přirozeně živou tím, že aktivní umělecké
dovednosti udržuje jako běžnou součást našich
životů, v tom, že si děti i dospělí mohou společně zahrát, zazpívat, zatancovat, něco vytvořit, že dítě díky potlesku ostatních může zažít
pocit úspěchu a současně poznat, že úspěch je
až odměnou za úsilí, které předtím přípravě věnovalo. A jsem přesvědčený, že přesně to se

Absolventské koncerty

viná, Náchod, Třeboň, Přeštice a Benešov.
Soutěžní repertoár v podání Zuzany Chladilové zaujal porotu natolik, že jí udělila ocenění
nejvyšší, 1. místo. Procítěný a soustředěný pěvecký výkon byl zásluhou také klavíristky
Tamary Bláhové, která zde získala za nastudovaný klavírní doprovod ocenění poroty.
Úspěšný soutěžní víkend obě završily účinkováním na koncertě vítězů v Městském divadle
Turnov písní Jana Kunce: Bodaj by vás, vy
mládenci, kterou si porota vybrala pro tuhle
příležitost.
Na obě jsem patřičně pyšná a ještě jednou
jim gratuluji k výjimečnému uměleckému
Kamila Sokolová
úspěchu.

Ústřední kolo hry na bicí nástroje
V pátek 18. května proběhlo ústřední kolo
soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Místem
konání byla pověřena ZUŠ Holice v Pardubickém kraji.
Ze ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna se
tohoto bubenického klání účastnil žák 3. ročníku Marián Jandl. Výkony i konkurence soutěžících gradovaly v každém kole, od
okresního až po celorepublikové a není divu,
že i tato skutečnost vyvolávala v soutěži určitý
respekt. To bylo patrné již při rozehrávkách na
tomto finálním kole, kde nechybělo nasazení

naší ZUŠce perfektně daří. To, že někteří žáci
i absolventi naší slavkovské ZUŠ dosahují vynikajících úspěchů v republikových soutěžích,
či úspěšně pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých vysokých školách je pak
bonusem, potvrzujícím vynikající kvalitu pedagogického sboru.
Děkuji tedy s vděkem a hlubokou úctou ředitelce a všem učitelům naší ZUŠky nejen za
přípravu letošního ZUŠ Open, ale za všechen
čas, péči, nápady, aktivitu, které trvale dávají
svým žákům, i které pravidelně věnují kulturnímu a společenskému životu Slavkova u Brna
a jeho obyvatel a věřím, že z vystoupení dětí
pod jejich vedením v nás bude i v budoucnu
B. Fiala
zůstávat čistá a opravdová radost.

ZUŠ Open • Foto: archiv školy

Ústřední kolo pěvecké soutěže
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu vyhlášené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR proběhlo
ve dnech 27.–29. dubna 2018. V posledním
dubnovém víkendu v koncertním sále školy
a ve velkém sále KC Střelnice v Turnově soutěžilo 121 sólistů a 53 komorních souborů, celkem 143 zpěváků.
ZUŠ Františka France zde měla také své zastoupení. Zuzana Chladilová, žákyně 4. ročníku II. stupně, ze třídy MgA. Mgr. Kamily
Sokolové, Ph.D., soutěžila za IX. kategorii
společně s dalšími 14 dívkami, a to ze ZUŠ
Ostrava, Praha, Železný Brod, Havlíčkův
Brod, Tišnov, Jičín, Pelhřimov, Liberec, Kar-

www.zusslavkov.cz

a odhodlanost jít tvrdě za nejlepším umístěním.
První kategorie, v níž nadaný Marián soutěžil, čítala jedenáct talentovaných žáků a bylo
opravdu co pozorovat, jak dle výběru skladeb,
tak i jejich zpracování. I přes dobré provedení
jsme na konec obdrželi v této silné konkurenci
čestné uznání. Závěrem nutno konstatovat, že
ač nebyl žádný cenný kov, pro nás měla soutěž
velký přínos v získané zkušenosti a zážitku,
které nás motivují do další činnosti.
Josef Handrla

Ve dnech 21. a 22. května jsme poznali 22
nových absolventů hudebního oboru ZUŠ Fr.
France. Oba koncerty se nesly v duchu mírné
nervozity všech zúčastněných. Žáci si uvědomovali okamžik, kdy musí prokázat své dovednosti, které získaly během studia. Všichni
pedagogové stáli pevně při nich a rodiče v sále
mačkali pěsti, aby vystoupení svého potomka
dopadlo co nejlépe. Všichni účinkující odvedli
maximum a titul „absolvent“ jim právem náleží.
Poděkování zaslouží všichni učitelé, kteří žáky
připravili, všichni korepetitoři a hosté, kteří
v programu vystupovali. V závěru mi dovolte,
abych poděkoval i vám rodičům, kteří své děti
podporujete a myslím si, že na ně můžete být
právem hrdí.
Noví absolventi hudebního oboru ZUŠ Fr.
France:
Klavír: Anna Drápalová, Anežka Šujanová,
Lenka Zelinková, Johana Havrdová, Kateřina
Klinkovská, Drahomíra Křivonožková, Daniel
Pliml.
Housle: Natálie Dohnalová, Tereza Janů, Andrea Večerková, Marie Vostřelová, Marek Navrátil.
Kytara: Antonín Červinka, Šimon Chmela,
Štěpán Kučera, Radek Pflimpfl, Jakub Šujan.
Zpěv: Zuzana Chladilová, Michaela Bučková
Zobcová flétna: Anna Ošmerová, Julie Kašpárková.
jj
El. klávesové nástroje: Daniel Fajmon.
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Na největší sraz automobilových veteránů můžete přijet
stylově. Zdarma historickým vlakem i autobusem

Více než tisícovka historických auto-moto
veteránů letos se již po sedmnácté sjede do zámeckého parku ve Slavkově u Brna. Poslední
červnovou sobotu – 30. června 2018 – se zde
po roční odmlce koná největší tuzemský sraz
historických vozidel. Koncept setkání zůstává
podobný, jako tomu byli návštěvníci zvyklí
předchozích čtyřiadvacet let. Jedinou podmínkou registrace dopravního prostředku je jeho
„stáří“ minimálně třiceti let. Novinkou je

Veteráni na zámku • Foto: B. Maleček

hlavně změna názvu a organizátora. Veteranfest organizuje Zámek Slavkov – Austerlitz ve
spolupráci s odbornými kluby.
Organizátoři navíc letos připravili několik
novinek jako například možnost dorazit na
akci zdarma nostalgickými dopravními prostředky. Z Brna a Bučovic vypraví jihomoravský dopravce Kordis historický vlak a ve
Slavkově u Brna bude pendlovat po celý den
historický autobus z Technické muzea a bude
svážet cestující z vlakového nádraží k zámku.
Veteranfest se letos bude ještě více stylizovat do atmosféry první republiky. „Připomenutí sto let od založení našeho státu se
samozřejmě logicky nabízí, jednou z největších ozdob setkání budou totiž vozy pamatující
i tuto dobu. Návštěvníci pak v doprovodném
programu zažijí stylovou tančírnu, přehlídku
dobové módy či tematický fotokoutek. Prvorepublikový šmrnc bude mít i jarmark s občerstvením,“ přiblížila ředitelka Zámku Slavkov
– Austerlitz Eva Oubělická. Sraz letos nabídne

ještě více vyžití pro nejmenší návštěvníky.
V jižní části parku přibude i dětská zóna plná
atrakcí a stylových dílen. Součástí Veteranfestu
bude i burza náhradních dílů a historických
předmětů.
Organizátoři upozorňují na dopravní uzavírky, které ovlivní plynulý nájezd vozidel do
areálu zámku. Silnice I/50 ze směru od Brna
a Uherského Hradiště je částečně uzavřená
a očekávají tak vznik kolon.
„Návštěvníkům a vystavovatelům doporučujeme využívat i dálniční exit 216 Rousínov.
Přijedou tak do Slavkova z východní části,
odkud se pak pohodlněji dostanou do parku.
Pro návštěvníky však bude nejpohodlnější veřejná doprava. Ti, kteří na pokladně předloží
aktuální jízdenku, se můžou těšit na dárek od
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,“ uvedla ředitelka Eva Oubělická.
Základní vstupné na akci činí 140 Kč, snížené vstupné pro seniory, děti od 10 let a studenty je 100 korun. Rodinná vstupenka vyjde
na 400 korun. Oficiální zahájení akce a otevření pokladen: od 9 hodin, registrace vozidel:
6–11 hodin. Informace naleznete na stránkách
TZ
www.veteranfest.cz.

Nová expozice Právo útrpné
V podzemí Zámku Slavkov – Austerlitz
bude od 1. července 2018 otevřena nová interaktivní expozice s názvem Právo útrpné. Zaměří se na téma trestního (hrdelního)
soudnictví v době od 13. do 18. století. Soudnictví doby středověku a raného novověku se
od soudobé justice v řadě záležitostí lišilo.
V expozici však nepůjde pouze o nějaký
obecný výklad, ale návštěvníci se seznámí
s osudy konkrétních lidí ze Slavkovska (např.
Jana Bezprstého nebo Václava Špičků), kteří
byli obžalováni, vyslýcháni a v případě prokázání viny i potrestáni. S nimi pak budou moci
projít městskou šatlavou, kde zjistí, že vězení
v této době většinou nesloužilo jako trest, ale
pouze k zadržení podezřelého. Obviněný člověk procházel výslechem, který mohl být „pro
vyzvědění víceje zlého“ provázen prvky práva

útrpného. Mučení však nebylo samoúčelné
a mělo mít vždy přesná pravidla. V případě, že
tázaný člověk na sebe vyznal určité zločiny,
následovalo vynesení trestu. Trest měla být
adekvátní odplata, kterou mělo dojít k urovnání zločinu a jeho následků pro poškozeného
nebo jeho příbuzné. Krutost trestu měla sloužit
k exemplárnímu odstrašení v drsné středověké
a raně novověké společnosti. Mezi rozsudky
nalezneme ovšem i ty milosrdné, které přihlédly k různým polehčujícím okolnostem.
V rámci expozice je použita moderní audiovizuální technika a 3D projekce. Návštěvníci si
budou moci rovněž část exponátů vyzkoušet.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí
2. července 2018 v 17 hodin v sala terreně
slavkovského zámku.
Martin Rája, ZS-A

Popelka na zámku – speciální
pohádková prohlídka
Zámek Slavkov – Austerlitz opět uvede oblíbenou pohádkovou prohlídku, která proběhne
o prázdninách dokonce ve dvou termínech!
Vidět ji můžete 15. 7. nebo 29. 7. 2018. Pohádka o Popelce se odehraje na prohlídkové
trase zámku a nejen děti s rodiči se tak mohou
stát součástí tohoto krásného příběhu.

Délka této speciální kostýmované prohlídky
je přibližně 45 minut. Začátek prohlídky je
vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Z důvodu
omezené kapacity je nutná rezervace předem
na tel. 544 227 548.
Vlastní kostýmy dětí jsou vítány. Těšíme se
vs
na Vás!

Dovolená v městské
knihovně
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na uzavření ve dnech 9.–20. července
2018 z důvodů čerpání dovolené. Výpůjční
lhůta zapůjčených knih z předchozího období
bude adekvátně prodloužena. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Blažek, Jarmila Urbánková, ZS-A
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Program Letního filmového festivalu
Neděle 29. července, 21 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Jumanji není jen stará videohra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Čtveřice školáků se vydává na nejnebezpečnější
dobrodružství svého života – objevit to, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně. Jinak ve
hře uvíznou navěky… Režie: Jake Kasdan. Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Virginia Newcomb,
Missi Pyle, Bobby Cannavale, Maribeth Monroe a další
119 minut, vstupné 50 Kč
Pondělí 30. července, 21 hodin

ČERTOVINY
„Čertovská“ pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva, Richard Müller, Oldřich Navrátil, Míra Nosek, Andrea Hoffmannová, David Gránský, Jana Bernášková, Radek Holub, Růžena Meunková, Nelly Řehořová,
Ondřej Havel
101 minut, vstupné 50 Kč
Úterý 31. července, 21 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí.
Hrozba německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout
národ a změnit průběh světových dějin. Režie: Joe Wright. Hrají: Gary Oldman, Kristin Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Nicholas Jones, Samuel West, David Schofield, Richard Lumsden, Hilton McRae, Benjamin Whitrow a další
125 minut, vstupné 50 Kč
Středa 1. srpna, 21 hodin

TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy má ještě stejně starého
nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnuta nečekané odhalení
velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se
vydávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc… Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička,
Boleslav Polívka, Jana Plodková, Václav Neužil ml., Dominika Frydrychová, Ivana Uhlířová, Milan Aulický
90 minut, vstupné 50 Kč
Čtvrtek 2. srpna, 21 hodin

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Detektivní příběh podle předlohy Agáthy Christie s legendárním Hercule Poirotem v hlavní roli. Nové zpracování klasického námětu.
Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Kenneth Branagh, Johny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench,
Lucy Boynton, Leslie Odom jr., Derek Jacobi, Tom Bateman, Joseh Long a další
114 minut, vstupné 50 Kč
Pátek 3. srpna, 21 hodin

PO STRNIŠTI BOS
Edu Součka už známe z filmu obecná škola. Nyní jsme však ve válečném Protektorátu, kdy je jeho rodina donucena vystěhovat se
z Prahy na venkov k příbuzným. Musí se přizpůsobit novému prostředí a soužití pod jednou střechou s tetou a její rodinou, což zahrnuje
i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný
od městského. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat
odvahu vůči vlastní rodině… Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich
Kaiser, Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Petra Špalková, Zdeněk Svěrák, Sebastian Pošmourný, Miroslav Hanuš, Petr Brukner, Miroslav
Táborský, Dominika Frydrychová, Ivana Lokajová, Martin Havelka, Martin Uhlíř, Václav Hubka a další
111 minut, vstupné 50 Kč
Sobota 4. srpna, 21 hodin

COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol Ernesto de la Cruz.
V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectova a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. Animovaný film. Režie: Lee
Unkrich, Adrian Molina
105 minut, vstupné 50 Kč

Neděle 5. srpna, 21 hodin

TOMB RAIDER
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec zmizel beze stopy. Když si však přečte záhadný vzkaz, který
jí zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravy stalo. Vydá se po jeho
stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově poblíž japonského pobřeží. Tato mise ale nebude jednoduchá… Režie: Roar
Uthaug. Hrají: Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi, Hannah John-Kamen,
Alexandre Willaume, Nick Frost, Josef Altin a další
118 minut, vstupné 50 Kč

Fyzika hrou – nebojte se fyziky
Konečně výstava, kde je sahání na exponáty
dovoleno! V severní části bývalých koníren od
24. července do 9. prosince můžete na vlastní
kůži pochopit, jak fungují fyzikální zákony. Na
výstavě Fyzika hrou – nebojte se fyziky budou
k dispozici technické hračky, jejichž autorem
je učitel Vítězslav Prokop. Návštěvníci se díky
nim například dozvědí, jak funguje magnetismus, co říká Ampérovo pravidlo pravé ruky
nebo jak vzniká elektřina. Některé z exponátů
na první pohled popírají základní fyzikální zákony a návštěvník se musí zamyslet proč a jak
LW
fungují.

Předprodej vstupenek
na Informačním centru a na stránkách www.zamek-slavkov.cz
Historickým vlakem na Veteranfest Slavkov
Termín akce: 30. 6. 2018 – vstupné: zdarma
Historickým autobusem na Veteranfest Slavkov
Termín akce: 30. 6. 2018 – vstupné: zdarma
Pavel Šporcl
Gipsy fire. Termín akce: 20. 7. 2018 od 20.00, nádvoří zámku
vstupné: 450–550 Kč
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
První křaplavky jazzové. Termín akce: 28. 7. 2018 od 19.30 h.
nádvoří zámku, vstupné: 450 – 550 Kč
Michal David
Open air tour. Termín akce: 22. 9. Od 19 h., nádvoří zámku
vstupné: 490 Kč (pouze osobní prodej na Infocentru)
Caveman
Termín akce: 5. 9. 2018 od 19 hod. SC Bonaparte, vstupné: 350
až 390 Kč
Infocentrum Slavkov u Brna, Palackého n. 1, tel. 513 034 156
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Západočeský a slovenský folklor probudí zámecké nádvoří
Po dvou letech se na nádvoří zámku Slavkov
opět vrací folklorní soubory, hostující na folklorním festivalu v nedalekých Dambořicích.
Tentokrát můžete „porovnat“ dva různé temperamenty –západočeský a slovenský. V kulisách zámku totiž vystoupí Folklorní soubory
Mladina Plzeň a Stavbár Žilina. Program ve

Slavkově se uskuteční v neděli 1. července od
14 hodin.
Milovníci folkloru si však přijdou na své už
od pátku. Pestrý program Soutěžního festivalu
folklorních souborů Dambořice se letos koná
pod mottem „Ve svém živlu“. V třídenním programu se vystřídají přední české i zahraniční

soubory, můžete se zapojit do výuky tanců
nebo do rána zpívat u cimbálu. Do Dambořic
se sjedou nejen české, moravské a slovenské
soubory, ale přiletí i pestrobarevní Chilané.
Hlavní hvězdou letošního programu je Fleret
se Zuzanou Šulákovou. Koncert se uskuteční
vs
v neděli od 21 hodin.

Královna skončila – nastupuje princezna
Je pátek 15. června roku 2018. Společenské
centrum Bonaparte ve Slavkově „praská ve
švech“. Plný sál babiček, tetiček, dědečků,
strýčků, rodičů a jejich známých očekává velkou událost. Po roce se opět na jevišti objeví jejich ratolesti v tanečních kreacích. Základní
umělecká škola Františka France uvádí závěrečný koncert tanečního oddělení. A jedna veliká změna ! Na postu učitelky tanečního
umění, vystřídala Lenku Krahulovou nová posila. Její jméno je Simona Tihelková. Rozhodně
nemá jednoduchou pozici. Po Lence by ji neměl
nikdo.
Je potřeba podotknout, že postavit patnáct tanečních čísel a secvičit je s našimi ratolestmi,
je pro začínající učitelku velký nápor na nervy.
Simona se s tímto úkolem vypořádala se ctí.
V první části odpoledne se soustředila na
práci s dětmi v rytmice a spolupráci v kolektivu.
Jak odpoledne postupovalo, přidávala paní učitelka i výrazový tanec a velkým plus byl tanec
lidový. Z přehršle pěkně postavených a odvedených choreografií mne zaujala dvojice pa-

voučků, a pro mne osobně přitažlivý orientální
tanec. Jsem rád, že v přemíře dívčích postav se
objevilo i několik chlapců. Co byste si, děvčata,
počaly, kdyby vás někdy chlapci nepodrželi.
Zaujatost diváků se projevovala bouřlivým

Loučení absolventů školy • Foto: B. Maleček

potleskem po každém jednotlivém vystoupení.
A tak přeji všem účinkujícím vytrvalost, aby
pod vedením paní učitelky rozvíjeli dále své
schopnosti. A paní učitelce opravdu pevné
Stanislav Olbricht
nervy a pevnou ruku.

Další fotografie najdete na www.veslavkove.cz

Členové Glitter Stars přivezli do Slavkova 18 medailí z Mistrovství ČR
V sobotu 2. června se konalo v Praze v BB
aréně v Letňanech Mistrovství ČR malých divizí
sportovního cheerleadingu, tedy v individuálních kategoriích do pěti soutěžících. 24 týmů z
ČR soutěžilo o kvalifikaci na ECU Performance
Cheer Doubles Championship 2018, která se
bude konat 6. a 7. října 2018 v Nizozemsku. Přes
únavné vedro naši svěřenci předvedli skvělé výkony a do Slavkova si dovezli 18 medailí!
9 titulů MČR získali:
- Kristýnka Slaninová (Individual peewee)
- Dominik Glos (Individual Coed Junior)
- Tomáš Přichystal (Individual Coed Senior)
- Monika Šilerová a Kateřina Rotroeklová
(Doubles Jazz Junior)
- Diana Divácká a Barča Hadincová (Doubles Freestyle Junior)

- Aneta Macharová a Sabina Macharová
(Doubles Freestyle Senior)
- Kristýna Hráčková a Anna Přichystalová
(Doubles Jazz Senior)
- Group Stunt Coed Junior (Sabina Burianová, Tomáš Pešica, Jeanette Trnková, Nikol
Vanderková, Lenka Machaňová)
- Group Stunt Coed Senior Premier (Sabina
Macharová, Tomáš Přichystal, Pavel Machálek, Pavel Sedlmajer a Jan Daniel)
6x 2. místo:
- Barča Hadincová (Individual Allgirl
Junior)
- Tomáš Pešica (Individual Coed Junior)
- Sabina Macharová (Individual Allgirl
Senior)
- Pavel Machálek (Individual Coed Senior)

- Aneta Macharová a Sabina Macharová
(Doubles Jazz Senior)
- Group Allgirl Senior Premier (Aneta Macharová, Žaneta Čermáková, Daniela Martínková, Petra Soustružníková, Denisa Křetínská)
3x 3. místo:
Pavel Sedlmajer (Individual Coed Senior)
Lea Matyášova a Kačenka Votoupalová
(Doubles Freestyle Peewee)
Nikča Vanderková a Lenka Machaňová
(Doubles Jazz Junior)
Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony a umístění. Zvláštní poděkování patří trenérkám za vzornou přípravu svých svěřenců.
Všechny nové zájemce, kluky i holky, kteří
se chtějí stát členy tohoto úspěšného týmu, rádi
GS
přivítáme v září na náboru.
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

„Tyršovačky“ v krajském finále Poháru
rozhlasu v lehké atletice
Vítězná družstva okresních kol Poháru rozhlasu se zúčastnila v úterý 22. května krajského kola v Břeclavi, aby si zde poměřila síly
v disciplínách lehké atletiky. Okres Vyškov reprezentovaly jak v kategorii mladší žákyně, tak
v kategorii starší žákyně dívky ze ZŠ Tyršova
ve Slavkově u Brna
Ve velmi silné konkurenci si družstvo ve složení: Adéla Červinková, Pavla Čamlíková, Karolína Ševčíková, Julie Kachlířová, Karolína
Hornová, Viktorie Obořilová, Nela Stavělová,
Eliška Šemorová a Tereza Pokorná vybojovalo
pěkné 5. místo za 4338 bodů. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhla Adéla Červinková ve
skoku vysokém, kdy výkonem 141 cm obsadila 2. příčku, což ji v bodovém ohodnocení

spolu s během na 60 metrů (8,95 s) posunulo
na 5. místo úspěšnosti mezi všemi mladšími
žákyněmi. Velmi milým překvapením byl bodový zisk Karolíny Ševčíkové v bězích na 60
a 600 metrů.
V kategorii starších žákyň obsadila děvčata
6. místo s kvalitním celkovým součtem 5317
bodů, z nichž většinu zajistila pětice Barbora
Šujanová (1. místo ve vrhu koulí), Sarah Vinklerová, Dominika Chmelařová, Adéla Žáková
a Tereza Šedá, kterou dobře doplnily Tamara
Zmrzlá, Adéla Horáčková, Nela Navrátilová
a Adéla Antošová.
Všem děvčatům patří velký dík za vzornou
reprezentaci školy a zvláště za zodpovědný
zv
přístup k soutěžním disciplínám.

Projekt Hasík
V průběhu druhého pololetí žáci druhého
a šestého ročníku v rámci projektu Hasík navštívili požární stanici ve Vyškově. Nejen hoši,
ale i děvčata si se zájmem prohlédli vybavení
hasičských vozů, speciální protipožární techniku, vyzkoušeli si pravou hasičskou helmu
i kombinézu, zhlédli oživování raněného a další
zajímavosti. Škola tak navázala na první část
projektu, která probíhala u nás ve Slavkově.
Projekt Hasík je preventivní program určený

žákům základních škol v celé České republice.
V naší škole probíhá tento projekt současně ve
2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat
dětem důležité informace a návyky v oblasti
prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou, vedou ji odborně vyškolení instruktoři
z řad profesionálních a dobrovolných hasičů.
Prostřednictvím Hasíka děti předávají inforzšt
mace i svým rodičům.

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Ve středu 6. června navštívila Základní
školu Tyršova spisovatelka Ivona Březinová,
jejíž knihy máme ve školní knihovně a žáci
si je se zájmem čtou. Společně s ní za námi
přišla také paní knihovnice Jarmila Urbánková z Městské knihovny ve Slavkově
u Brna, která s sebou přinesla celou řadu knih
od paní spisovatelky.
Ivona Březinová píše pro děti všech věkových kategorií, od předškoláků po dospívající. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Některé
její knihy zaujmou tématem jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozíku, Alzheime-

rova choroba, šikana, závislosti atd.) a jsou
čtenáři zvláště vyhledávané. Mnozí naši žáci
si tak přečetli např. triptych Holky na vodítku
či knihu Řvi potichu, brácho.
Tato autorka je také držitelkou mnoha ocenění, mezi která patří např. Zlatá stuha nebo
Cena knihovníků. V roce 2002 byla nominována na prestižní cenu Magnesia Litera.
S paní Ivonou Březinovou jsme besedovali
v den, kdy v Brně pokřtila svou novou knihu
s názvem www.bez-bot.cz., a protože jsme si
jeden výtisk koupili do školní knihovny, jsou
dvě děvčata ze 6.B jejími prvními čtenáři. vd

Nultý ročník
Stejně jako v předešlých letech proběhl
i letos na naší škole tzv. „Nultý ročník“. Uskutečnily se dvě lekce a zúčastnilo se ho 45 předškoláků, kteří byli rozděleni do menších
skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly
a zapojily se do všech činností s velkým nadšením. Cílem bylo ukázat dětem i jejich rodičům, jak se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se
školním prostředím, se svojí třídou i s paní učitelkou a také upozornit rodiče, co všechno by
děti měly zvládnout, než nastoupí do 1. třídy.
Tak tedy popřejme budoucím prvňáčkům
hodně úspěchů ve škole a rodičům hodně trpězšt
livosti!

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 23. května se žáci 3. a 4. ročníku
zúčastnili turnaje ve vybíjené o Pohár DSO
Ždánický les a Politaví. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Naše družstvo obsadilo
ve své skupině druhé místo a v boji o medailové umístění získalo při mohutném povzbuzování diváků celkové třetí místo, čímž si
zajistilo postup do finálového kola.
Finálové kolo se konalo 12. června v Křenovicích. Naše družstvo ve složení Filip Vrána,
Richard Gach, Diana Macháčková, Vanesa
Červinková, Arnošt Urban, Lukáš Kotolan, Terezie Šebečková, Alexandra Duráková, Tomáš
Vévoda, Matěj Tůma a Daniela Pislcajtová se
ve své skupině utkalo s družstvy ZŠ Bošovice
a ZŠ Bučovice 711 a v dalším souboji s družstvem ZŠ Bučovice 710. Navzdory velké konkurenci bojovali naši žáci statečně a umístili se
zšt
na pátém místě.

Biologická olympiáda
V pátek 25. května proběhlo v Brně krajské
kolo Biologické olympiády kategorie D.
Z okresního kola postoupili Samuel Vinkler
a Alžběta Šujanová. Oba se pečlivě připravili
na reprezentaci naší školy. Ve všech částech
soutěže (poznávací úkoly, laboratorní práce
a test z teorie) obstáli a stali se úspěšnými řešiteli krajského kola. Ve velmi vyrovnané tabulce
konečného pořadí třiceti soutěžících obsadila
zšt
Alžběta 15. místo a Sam 21. příčku.

Poznávací zájezd Amsterdam–Londýn
Ve dnech 15.–20. května se žáci naší školy
zúčastnili poznávacího zájezdu do Amsterdamu a Londýna.
Odjížděli jsme ze Slavkova v odpoledních
hodinách přes Německo do Nizozemí a v osm
hodin ráno druhého dne jsme vysedali v centru
Amsterdamu. Prohlédli jsme si měšťanské
domy z období Zlatého věku, květinový trh,
kostel Nieuwe Kerk a dům Anne Frankové,
pak jsme zamířili do přístaviště, odkud vyplouvají výletní lodě po třech nejznámějších kanálech. Svítilo sluníčko, hodinová plavba
příjemně ubíhala. Byla tu i první možnost procvičit si angličtinu prostřednictvím audioprůvodce.
V další části dne jsme se vlakem přemístili
do skanzenu Zaanse Schans, kde se nachází

okolo třiceti pěti dřevěných chaloupek a mlýny
posbírané z celého Nizozemska. Návštěvníkům se nabízí možnost spatřit výrobu dřeváků,
čokolády nebo slavného holandského sýra.
Následující den jsme časně ráno zamířili do
Calais, odkud odjíždí vlakové soupravy Eurotunelu do anglického Folkestone. My jsme
pokračovali do anglické metropole. Z londýnských památek jsme ten den ale nestihli ani
jednu, na programu totiž byla Warner Bros studia se svojí expozicí Harry Potter. Strávili jsme
zde celé odpoledne. Večer už byl jen čas přesunout se do anglických rodin, které pro nás
zajišťovaly ubytování.
Ani v pátek jsme se ještě do Londýna nedostali, jeli jsme totiž do Portsmouth. Prohlídku
města jsme zahájili vyhlídkou ze Spinnaker

Tower a pokračovali Královským námořním
muzeem.
Poslední den našeho zájezdu jsme se konečně dočkali a dostali se do hlavního města
Velké Británie. Z autobusu jsme vystoupili
v Greenwichi, lodí pokračovali do centra města
a prohlédli si všechny památky, které se během
jednoho dne dají stihnout: London Eye, Big
Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square,
Piccadelli Circus, Tower i Tower Bridge. Nachodili jsme dvanáct kilometrů, projeli se červeným double decker busem, londýnským
metrem a nakonec se svezli i lanovkou Emirates.
Večer jsme unavení, ale šťastní, nasedli do
našeho jednoposchoďového zájezdového autoŠn
busu a vydali se na cestu domů.
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Sběr papíru

Osmička v dějinách ČR

Velký úspěch. Při letošním sběru jsme naplnili čtyři velké kontejnery, celkem 13,5 tuny
starého papíru. Nejúspěšnější byli žáci V.A (
1 707 kg), na druhém místě II.A ( 1 657 kg)
a na třetím I.A (1 168 kg). Pochvalu zaslouží
i chlapci Martin Holoubek, Tomáš Rozsíval,
Adam Köhler, Ladislav Duraja, Adam Feik
a Matěj Šenkyřík, kteří vše naložili. A ještě
jedna novinka. Na školním dvoře máme přistavěný kontejner, do kterého po celý rok sbíráme
starý papír. Od ledna do května jsme ho celý
naplnili. Pokud budete mít zájem podpořit naši
školu, můžete se přidat i vy. Hana Stárková

je název celoškolního projektu, který se zabývá významnými letopočty v dějinách českého státu. A protože je jejich požehnaně, tak
se zřejmě ujala i představa o magických letech
končících osmičkou.
Žáci si pod vedením svých třídních učitelů
vybrali nějakou dějinnou událost nebo období
mezi roky, které končí osmičkou. Každá třída
si podle svého zájmu vybrala téma a toto zpracovala. Výstupem projektu je výstava na
zámku, kterou jsme instalovali v pátek 22. 6.,
a která potrvá až do konce prázdnin.
A jakým tématům jsme se věnovali? T. G.
Masaryk, Číselné variace k výročím, Porovnání módy, techniky atd., v roce 1918 a v roce
2018, Fantazie – Slavkov 2118, Dobývání vesmíru – Remek (1978), Státní symboly, Zajímavé události v průběhu staletí v letech

Úspěšní matematici
na Pythagoriádě
Na konci května se ve Vyškově uskutečnilo
okresní kolo v matematické soutěži zvané Pythagoriáda. V letošním roce se poprvé soutěže
účastnili i žáci 5. tříd. A právě v této kategorii
nám udělali velkou radost Dalibor Povolný,
který přivezl z Vyškova 2. místo a Julie Hrubá
se 4. místem. Ale ani soutěžící v ostatních kategoriích se neztratili. Pochvala patří Julii Bajákové za 4. místo mezi šesťáky a Veronice
Dúbravkové za 4. místo mezi osmáky. Všem
soutěžícím patří poděkování za účast a za snahu,
která se jistě přetaví v ještě lepší výsledky v dalMiL
ších ročnících této oblíbené soutěže.

Vybíjená s Komeňákem
Tento měsíc se uskutečnil již VIII. ročník
turnaje školní mládeže ve vybíjené „O putovní
pohár DSO Ždánický les a Politaví“. Už tradičně se také zúčastnilo družstvo ZŠ Komenského. Úspěšně prošlo rozřazovacím kolem
a odjelo reprezentovat naši školu do Křenovic,
kde proběhlo finálové kolo.
O první místo a putovní pohár zde bojovalo
celkem šest družstev. Po velmi napínavém finálovém boji, mezi naším družstvem a družstvem ze ZŠ Bučovice, jsme nakonec zvítězili.
Žáci si kromě poháru odnesli spoustu drobných cen a obrovskou radost z výhry. Už teď
se těšíme na další ročník a doufáme, že putovní
cena i příště zůstane na naší škole.
Jana Formánková

Úspěch ve finále OVOV 2018
Po roce se můžeme pochlubit dalším dobrým výsledkem z krajského finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. V tomto
školním roce se z okresního kola do krajského
finále probojovala šestice našich žáků a žákyň
a také naše družstvo. Ve čtvrtek 31. května
jsme na „modrém“ atletickém stadionu brněnského VUT bojovali o postup do republikového finále v kategorií jednotlivců i družstev.
Vynikajícího výsledku dosáhla Kristýna Slaninová (5.B), která získala stříbrnou medaili,
a bude velice pravděpodobně nominována na
republikové finále. Družstvo se na horké brněnské půdě dopracovalo na 10. místo – uvážíme-li obrovskou konkurenci, tak i toto je
velice dobré umístění.
Martin Bauer, učitel TV

s osmičkou, Rok 1848 ve Slavkově, Dopravní
prostředky za posledních sto let, Dopravní prostředky prezidentů, Bankovky roku 1918, Osm
slavných osobností, Rok 1948 – ČSR, Tatra 87
a cesty Hanzelky a Zikmunda, ČSR v roce
1918, Změny v desetiletích za posledních 100
let, Raška 1968, Přímka času 1918–2018,
Móda a zbraně za posledních sto let, Nagano
1998.
Ve druhém pololetí se žáci věnovali přípravě, sbíráním informací a obrazového materiálu. V tomto nám pomohli pan Bedřich
Maleček, pan Martin Rája (historik – slavkovský zámek), firma Liko-S a pracovníci okresního archivu ve Slavkově. Děkujeme.
Pokud Vás práce našich žáků zajímá, zveme
Vás na výstavu, která je umístěna v salla terVladimír Soukop
reně zámku.

Poznávací zájezd do Anglie
V sobotu 19. května vyrazilo 46 žáků ZŠ
Komenského na poznávací zájezd do Anglie.
Program byl opravdu nabitý. V neděli jsme
tunelem dorazili do Anglie a celý první den
jsme strávili v v malebném univerzitním Oxfordu. Prošli jsme se městečkem, navštívili
jsme Christ Church College, kde se natáčely
některé scény z Harryho Pottera, a Pitt Rivers
Museum s rozsáhlými přírodovědnými a etnografickými sbírkami. Druhý den byl naším
cílem Birmingham, Coventry s Muzeem
dopravních prostředků a katedrálou, která zůstala rozbořená jako památka na nálety za II.
světové války. Tento den jsme se také dosyta
namlsali čokolády při prohlídce slavné čokoládovny Cadbury World a den jsme zakončili
procházkou po Stratfordu, rodišti W. Shakespeara.
V úterý jsme se vydali do Nottinghamu.
Nejprve nás historickým středem města provedl Robin Hood, potom jsme si prohlédli

uměle vytvořené pískovcové jeskyně, které
se nacházejí téměř pod celým městem.
Závěr tohoto dne jsme strávili v synagoze,
kde pro nás naši přátelé připravili pohoštění
a také povídání o tom, jakým způsobem jsou
spojeni se Slavkovem. Vlastní totiž tóru,
která původně patřila židovské obci ve Slavkově, tuto tóru nám všem ukázali a vysvětlili, jakým způsobem se k nim dostala. Také
nám oznámili, že koncem října přijede asi
třicetičlenná skupina na návštěvu do Slavkova.
Poslední den byl vyhrazen Londýnu. Projeli jsme se lodí po Temži, prošli jsme se
kolem nejznámějších památek, vyzkoušeli
jsme i jízdu londýnským metrem.
Žáci se seznámili nejen s památkami, ale
mohli si vyzkoušet svoji angličtinu v rodinách, kde byli ubytovaní, nebo při drobných
nákupech, a zjistit tak, že se ji neučí jen kvůli
L. Záleská
známce z tohoto předmětu.

Škola „nanečisto“
I letos byla rodičům a jejich dětem, budoucím žákům naší školy, nabídnuta přípravka na
školu. Jednalo se o setkání, ve kterých se děti
seznámily s prostředím školy a rodiče, mimo
jiné, poznali paní učitelky, kterým od září svěří
svoje děti. Ale také paní učitelky poznaly trochu blíže své budoucí žáky. Při setkání s nimi
zjistily, jestli mají základní návyky pro práci
v první třídě.
Věříme, že i pro rodiče byla tato setkání pří-

nosem. Poznali, jak se jejich dítě chová v kolektivu, jak reaguje na pokyny učitelky a měli
možnost své dítě porovnat s ostatními.
Tato přípravka na školu měla u většiny rodičů dobrou odezvu. Ve spolupráci s rodiči budeme pokračovat. Nabídneme jim například
možnost zúčastnit se už ne „školy nanečisto“,
ale školy pravé, a to návštěvou přímo ve výuce.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme pěkné
Hana Stárková
léto a v září na shledanou.

Úspěšná obhajoba vítězství na florbalovém
turnaji OpenFair Vyškov 2018
Naši florbalisté (žáci šestého až devátého
ročníku) úspěšně zakončili florbalovou sezonu
na vyškovském turnaji OpenFair Vyškov 2018.
Letos stál před námi přetěžký úkol – pokusit
se o obhajobu loňského prvenství. Obě klíčová
utkání (semifinále a finále) jsme rozhodovali
až v nastaveném čase respektive v penaltových

nájezdech a oba zápasy jsme zvládli a celý turnaj podruhé vyhráli.
Díky patří trenérům a chlapcům z týmu FBC
Slavkov a hlavně dvěma hrdinům: gólmanovi
Š. Řezníčkovi a úspěšnému exekutorovi trestných nájezdů L. Bočkovi.
Martin Bauer, učitel TV
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Topfest v zámeckém parku • Foto: 5x J. Sláma

TOPFEST 2018
Třetí ročník Topfestu, který se konal v zámeckém parku v sobotu 9. června zámku ve
Slavkově u Brna, přilákal tisíce návštěvníků.
Festival hostil opět přední slovensko-české
hudební hvězdy jako No Name, Tublatanku,
Ivana Mládka, Katarínu Knechtovou, Desmod, Slzu nebo Horkýže Slíže. Zámecký
park se opět proměnil v pohodové místo,
kde si atmosféru užívaly rodiny s dětmi i hudební fanoušci z celé republiky. Nabitý program lákal od dopoledních hodin až do
jedné v noci. Festival navštívilo přes sedm
tisíc lidí.
vs

Festival krajky v Pagu • Foto: 3x archiv MÚ

Zámecká dechovka obohatila festival krajky v Pagu
Veselé moravské a české písničky se nesly
v sobotu 23. června náměstím Kralja Petra Krešimira IV. v partnerském městě Pag. Populární
polkové a valčíkové rytmy roztancovaly kolemjdoucí turisty i starousedlíky, kteří se na více
než hodinové vystoupení z České republiky již
dlouho těšili. Jedenáctičlenná dechová kapela
ze Slavkova u Brna v starobylém chorvatském
ostrovním městě obohatila program 9. ročníku

mezinárodního festivalu pažské krajky. Artiklu,
který je od roku 2009 zapsán na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Zámecká kapela, která se stává z letitých slavkovských hudebníků i hostujících „dechovkářů“
nerozveselovala pouze na oficiálním večerním
koncertě. Úsměvy kouzlili i na pobřežní promenádě nebo na rozlučkové večeři, při níž se sevs
tkaly krajkářky z celé Evropy.

Bioodpad patří do kontejneru
Technické služby sváží biologicky rozložitelný odpad pouze ve svozových hnědých

Černá skládka • Foto: archiv TSMS

240litrových nádobách. Dále v maloobjemových a velkoobjemových kontejnerech, které
je možné individuálně na požádání přistavit.
Ukládání odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky
města Slavkov u Brna č. 2/2012. Fyzická
osoba se tímto dopouští přestupku proti veřejnému pořádku a neoprávněně zakládá černou
skládku mimo vyhrazená místa. Za toto jednání lze uložit pokutu až 50 000 Kč. Občan má
stále do vyskladnění zásob možnost získat
zdarma pro své potřeby svozovou nádobu
P. Zvonek
anebo kompostér.

Nový chodník • Foto: J. Sláma

Část Tyršovy ulice má nový chodník
Tyršova ulice se dočkala oprav dalšího úseku
chodníku. Tentokrát je nová dlažba položená
v západní části ulice – od vjezdu do integrované střední školy až po ulici Husova. Téměř
dvou set metrový úsek byl kompletně rekonvs
struovaný do necelých dvou měsíců.

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• 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

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

Prodejní doba:

MI
1 5 L E T S VÁ

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Výroba
razítek
Obdelníkové, kulaté, datumovky

Nejpoužívanější
rozměry
Colop 20 – 38x14 mm
Colop 30 – 47x18 mm
Colop 40 – 59x23 mm

BM typo, s.r.o.

PŘEVOD

Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• skladník
• údržbář budov
• manipulační dělník
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• švadlena ve zdravotnické výrobě

VHS na DVD
1 hodina záznamu

300 Kã
uzenac@slanecek.cz
604 706 900
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pﬁíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

www.akr-stehovani.cz

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

Bližší informace k pozicím a aktuální nabídku námi nabízených pozic najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

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

Máte-li zájem o určitou pozici, neváhejte a kontakujte nás na emailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632,
na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s.r.o.,
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

pátek 20. července do 16 hodin

Uzávěrka pro inzerci
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

LETNÍ
NABÍDKA
Akce trvá od 20. 6. do 11. 7. 2018

Řetězová pila HUSQVARNA 450

Řetězová pila HUSQVARNA 565

Výkonná pila druhé generace pro všestranné
použití, vybavena motorem X-Torq se sníženou
spotřebou paliva a nízkými emisemi.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20",
hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Vysoce výkonná pila s optimalizovaným
systémem chlazení a vysoce účinnou ﬁltrací,
vybavena funkcemi AutoTune™ a Air Injection™.
Výkon 3,7 kW, délka lišty 18", hmotnost bez
lišty a řetězu 6,5 kg.

Akční cena: 11 690 Kč
Běžná cena: 12 590 Kč

AKCE

Akční cena: 23 190 Kč
Běžná cena: 24 990 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 347V
Kvalitní a odolná sekačka s variabilním
pojezdem, skládací rukojetí a snadno
nastavitelnou výškou sečení pro snížení
námahy zajišťuje vynikající výsledky.
Motor Briggs & Stratton, objem válce
163 cm³, šířka sečení 47 cm, výška sečení
20–75 mm, objem sběrného koše 60 l.

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným
ovládáním. Motor X-Torq, nastavitelné rukojeti.
Dodáván s nosným popruhem Balance 35,
strunovou hlavou a travním nožem.
Výkon 1 kW, objem válce 25,4 cm³, hmotnost
bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 13 990 Kč
Běžná cena: 14 990 Kč

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody
a mírné svahy. Vhodná pro středně velké
zahrady s nižším počtem překážek.
Plocha: 1500 m² +/– 20 %
Sklon: až 40 %
Akční cena: 51 690 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

www.rumpova.cz

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

VÝSTAVBA BYTİ
A RODINNÝCH DOMİ
VE SLAVKOVÜ U BRNA

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ DİM

Univerzita třetího věku – ideální
místo pro vzdělávání a setkávání
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem aktivním
seniorům s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen možnost vzdělávat
se, dozvídat se nové poznatky ze světa
vědy a seznamovat se s erudovanými
odborníky, ale i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky.
Obliba seniorského vzdělávání neustále roste, proto je naší snahou připravovat pestrou a zajímavou nabídku
pro co nejširší okruh posluchačů. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších
vědních oborů, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU,
čímž je zaručen víceoborový charakter.
Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování. Naopak ty, jejichž
zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech
jeho podobách, určitě zaujme tříletý

kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách.
Neméně atraktivní jsou nabízené
jednoleté kurzy Kulturní dědictví
a památková péče na Moravě (ve
spolupráci s Národním památkovým
ústavem) nebo Univerzita třetího
věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se
jednou za 14 dní v období od října do
května. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které
bylo pro akademický rok 2018/2019
stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat do 30.
června 2018 buď osobně v kanceláři
Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky.
Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí
a možnostech přihlašování naleznete
na www.u3v.muni.cz.
za kolektiv U3V MU

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ BYT

Marcela Strmisková
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Dá!

Myslíte, že se dá
pořídit prodloužený Golf
už za 4 700 Kč měsíčně?

Golf Variant v nabídce Maraton Edition s nízkou měsíční
splátkou a výbavou v hodnotě 75 800 Kč navíc.

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1,0 TSI v ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za uzavření
a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 309 320 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 386 245 Kč, RPSN vč. pojištění 12,940 %, délka úvěru
60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 379 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 661 Kč, úroková sazba
p. a. 4,49 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast), GAP a povinné ručení s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Další parametry klienta jsou věk 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou
závazkový vztah. Nabídka platí do 30. 6. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km a 103–166 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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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Vystoupení TeamGymu • Foto: 5x J. Sláma

Přípravka TeamGymu zabodovala hned na svém prvním vystoupení
V sobotu dne 26. května se v Otrokovicích
konal již 11. ročník Mezinárodní přehlídky pohybových skladeb Otrokovice 2018. V letošním ročníku byla konkurence obrovská, bylo
nahlášeno 47 vystoupení a v nich kolem 600
vystupujících.
Za TeamGym Slavkov u Brna se přehlídky
zúčastnila dvě družstva – přípravka TeamGymu, která vystoupila se skladbou Šmoulí
branný den, a družstvo již starších žáků TeamGymu se skladbou Taylor Swift Shake it Off.
Obě družstva ze sebe vydala to nejlepší a jejich

snaha byla oceněna nejen doprovodným potleskem divákům po celou dobu vystoupení našich nejmenších šmoulů, ale velkou poctou
bylo i zapojení jedné z porotkyň do vystoupení
našich starších dětí v Shake it Off.
Navzdory tomu, že přípravku navštěvují ty
nejmenší děti, a to od 4 do 8 let a že tyto děti
vystupovali před veřejností poprvé, předvedli
opravdu nádherný výstup, za který získali obrovské vyznamenání, a to ocenění – Cenu starosty města Otrokovice.
Po ukončení závodních skladeb měly

všechny přítomné děti možnost vyzkoušet si
airtrack – nafukovací trampolínovou dráhu,
což bylo pro mnohé děti také jistou odměnou
a rádi této možnosti využili v rámci relaxace
i naše děti, ačkoliv Airtrack k dispozici
v naší tělocvičně také mají.
O nácvik a přípravu dětí na vystoupení ale
i o choreografii obou vystoupení se jakožto trenér TeamGymu Slavkov u Brna postaral trenér
Miroslav Hrazdil, za což mu formou svého
nadšení, s jakým vystoupili, děkují všichni
trenéři
jeho žáci.

Vzpomínka na pilota
Řadě občanů Slavkova a okolních obcí jistě
neušlo, že na návrší na rozhraní Velešovic
a Slavkova vyrostl v minulých letech malý
pomníček s pamětní deskou. Je věnován památce pilota nadporučíka Miroslava Peši, který
v těchto místech zahynul dne 16. června 1958
během nácviku vzdušného boje.

Vzpomínka na pilota • Foto: 2x S. Stejskal

V sobotu 16. června 2018, tedy na den
přesně po šedesáti letech, si tuto událost připomněli zástupci Svazu letců Brno za přítomnosti sestry npor. Peši paní Křížové, neteře
pilota paní Houdkové a dalších rodinných příslušníků. Město Slavkov u Brna zastupoval
místostarosta Mgr. Petr Kostík.

Předseda Svazu letců Brno pan Miroslav
Kovál ve svém vystoupení přiblížil životní
cestu pilota, který se pro dráhu letce rozhodl
po absolvování Gymnázia v Boskovicích a následně Leteckého učiliště v Prostějově. Podle
hodnocení tehdejšího velitele leteckého pluku
šlo o svědomitého pilota, se snahou neustále
se učit.
Všichni přítomní ocenili vstřícný přístup vedení města Slavkov u Brna. Poděkování patří
rovněž technickým službám města za pomoc
při realizaci nezbytných úprav na místě.
Šedesát let, které uplynuly od této události,
je jistě dlouhá doba. Nic to ale nemění na skutečnosti, že muži, kteří se v určité době rozhodli bránit vzdušný prostor naší země, a mezi
nimi i nadporučík Peša, si zaslouží naši úctu
Stanislav Stejskal
a vzpomínku.
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Martina Sedláková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

V červnu 2018 oslavil své 90. narozeniny pan

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
PRODÁM kazetovou elektricky ovláGDQRXPDUNÚ]X6&5,1*12}PxÊŦND [ } P YÚVXY %DUYD NRQVWUXNFH
VWŦÊEUQ¾EDUYDO¾WN\ĦHUYHQ¾tFLKORY¾3ƀYRGQÊFHQD.Ħ3URG¾P
]D.Ħ7H

AUGUSTIN KUČERA
Do dalších let všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví,
pohodu a radost z vnoučat a pravnoučat přejí
synové Gustav a Karel s rodinami.
Blahopřání
Dne 29. června 2018 oslavili 50 let společného života manželé

JANA A KAREL KŘÍŽKOVI
Hodně zdravíčka, pohody a životního elánu
do dalších společných let přeje
dcera Jana s rodinou.
Blahopřání
Dne 13. července 2018 oslaví
své krásné 80. narozeniny paní

JARMILA KUBÍČKOVÁ
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
milované mamince, babičce a prababičce přejí
dcery Jana a Hana s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 31. března uplynulo 6 let, co nás navždy opustil tatínek, pan

ZDENĚK CVILINK
a 14. června 2018 to bylo 10 let od úmrtí maminky, paní

JULIE CVILINKOVÉ
Kdo jste je znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Dcera Jarmila a syn Zdeněk s rodinami.

FORMAT 1

spol. s r. o.

hledá spolupracovníky
na tuto pozici:

ELEKTROMECHANIK /
ELEKTROMECHANIÈKA
slaboproud, do dílenského provozu
osazování desek s plošnými spoji, kompletace a oivování výrobkù
jednosmìnný provoz Po-Pá 6:30-15:00
poadujeme znalost v oboru, praxe vítána
V pøípadì zájmu nás kontaktujte na:
tel.: 739 069 991 nebo 544 223 668
nebo na e-mailu: format1@format1.cz
nebo osobnì v Køenovicích u Slavkova u Brna na adrese
Mlýnská èp. 304/84

Vzpomínka
Dne 17. června 2018 uplynulo 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

BOHUMILA CHUDÁČKOVÁ
Dne 22. května 2018 by se dožila 50 let.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina, syn David,
dcera Kristýna s rodinou a maminka.
Vzpomínka
Dne 10. července 2018 tomu budou dva roky, co zahynul
při motocyklových závodech náš syn a vnuk

OLIN HANÁK
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiny Hanákova a Kotlánova.
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.
Dne 11. července 2018 uplyne první smutné výročí, kdy nás opustila paní

HANA BURIANOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové 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.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na toho, kdo už s námi není…

Dne 12. července 2018 by se dožil 87 let pan

ZDENĚK ANDRLA
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Opustili nás
Jiří Řičánek (1935)
Milada Neužilová (1945)
Milan Mráz (1974)
Růžena Rozsypalová (1928)
Jan Šujan (1936)

20. 5.
21. 5.
5. 6.
9. 6.
9. 6.

ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 19. července 2018 by oslavil 90 let náš tatínek, pan

OLDŘICH RYS
Dne 23. července 2018 uplyne již 34 let, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Dcery s rodinami.
Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 23. července 2018 uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan

PETR ZÁSTŘEŠEK
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manželka Lenka a celá rodina.
Děkuji všem za tichou vzpomínku.
Vzpomínka
Již rok není mezi námi. Již rok nám chybí její úsměv, její rada, její pohlazení.
Již rok nám schází.
Dne 24. července 2018 si připomeneme smutný rok, co nás opustila
naše milovaná manželka a maminka, paní

JANA SEKERKOVÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Manžel a synové s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 26. července 2018 by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička, paní

VĚRA LÁNÍČKOVÁ

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
NABÍDNE mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení. S opravami počítám. Tel.
732 907 439.
KOUPÍME byt 2+1 nebo 3+1, balkon výhodou, Slavkov a okolí. Tel. 731 333 710.
HLEDÁME paní na úklid domácnosti ve
Slavkově, jedenkrát týdně 2–3 hodiny. Cena
130/hod. Tel.: 774 881 661.
PRODÁM závěs (k autu) 130x110 cm, TK
10/18. Výborný stav – levně. Tel. 606 781 424.
PRONAJMU dlouhodobě garáž na Zlaté
Hoře od srpna 2018. Tel. 604 293 970.
DOUČÍM matematiku 2. stupně ZŠ (během
prázdnin). Tel. 604 293 976.
KOUPÍME pozemek ke stavbě RD, případně
starší domek se zahradou ve Slavkově. Tel.:
724 764 533.
KOUPÍM garáž ve Slavkově u Brna. Tel.
728 549 142.
PRODÁM český biočesnek 100 Kč, menší
60 Kč. Tel. 737 971 271.
PRONAJMU chatu 7 km od Slavkova, 350 Kč/noc
za chatu, kapacita 10 lidí. Tel. 737 971 271.
HLEDÁME paní na úklid ubytovny ul. Nádražní, 3x týdně 4 hod. Nástup 1. 8. 2018.
Tel.: 724 778 220 www.skrubytovna.cz.
HLEDÁM brigádníka na občasné sekání
trávy křovinořezem a likvidaci keřů. Vybavení mám. Tel.: 605 830 218.
KOUPÍM garáž i nezkolaudovanou, příp.
rozestavěnou ve Slavkově u Brna. Dohoda
jistá. Tel. 724 331 550, 775 491 897.

a dne 1. července 2018 uplyne 9 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Miroslava s rodinami.
Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten kdo Tě miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 26. července 2018 by se dožila 85 let paní

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

OTEVŘENO DENNĚ 10–18 HODIN

AUGUSTINA ANDRLOVÁ
S úctou a láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou.
Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. srpna 2018 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 92 let
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtěch, Alžbětka a Nelinka.

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz
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Collegium musicale bonum • Foto: L. Kábrtová

V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá
Ano skutečně živá hudba, dají mně jistě za
pravdu všichni, kteří znají toto vokálně instrumentální těleso. Letos tomu bude 5 let, co se
v seznamech kulturních akcí nejen ve Slavkově
a Brně začal nenápadně objevovat latinský
název tohoto souboru, jehož protagonisté jsou
opravdu celým srdcem přátelé dobré hudby.
Pozná se to právě na jejich výkonech. Tito lidé
přistupují k hudbě s láskou a zaujetím, a to se

projevuje v kvalitě, která pak uchvacuje srdce
a povznáší posluchače nad každodenní kolotání, dává člověku odpočinek a uvádí jej do radostného a svátečního rozpoložení. A právě
toto plné nasazení protagonistů ve spojení s přijetím naslouchajících dělá z mrtvého notového
zápisu živou hudbu, která naplňuje.
Chci všem zpěvákům, muzikantům poděkovat a zvláště pak děkuji uměleckému vedou-

címu souboru Karolkovi Frydrychovi a jeho
manželce Olince, že se věnují těmto lidem, že
z nich milým a kamarádským přístupem dokázali vybudovat těleso, na nějž mohou být právem hrdí. A také chci poděkovat za skvěle
sestavované programy koncertů, které jsou
pestré, nápadité, udržují posluchače ve stálé
pozornosti, a tudíž nikdy nenudí. Bravo,
LN
přátelé!

Venkovní hrací prostory
Pro aktivity dětí jsou v rámci programů našeho komunitního centra využívány i venkovní
prostory. Proto v letošním roce nezahálíme
a dali jsme si za úkol zkvalitnit dětem tyto venkovní hrací prostory, které jsou průběžně doplňovány o nové herní prvky.
K pískovišti, skluzavce, houpačce, trampolíně, dřevěnému hracímu domečku a zastřešenému odpočinkovému prostoru jsme za
finanční podpory Jihomoravského kraje mohli
dětem pořídit nová houpadla, kolotoč a dopadové plochy. Děti je využívají celodenně ke
spontánní hře a k pohybovému rozvoji v rámci
programů v centru; a také je využívají po akti-

vitách v Komunitním centru k vyžití za přítomnosti rodičů. Podařilo se nám tak výrazně
zkvalitnit venkovní prostranství a jejich využití
je teď mnohonásobně větší pro všechny děti,
které se v centru účastní aktivit, programů a seminářů. Naše venkovní prostory se stávají příjemným prostorem pro rozvoj dětí a pro
podporu jejich samostatné hry. Díky nim
mohou děti při pobytu stráveném venku rozvíjet své dovednosti, cítit se šťastně a spokojeně.
Venkovní hrací prostory mohou využívat
nejen děti z našeho centra, ale i rodiče a děti,
které do našeho centra nedocházejí. Těšíme se
na vás. Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

KC Korálky • Foto: archiv KC

Rybářské závody ve Slavkově u Brna
Pobočný spolek Moravského rybářského
svazu ve Slavkově u Brna pořádá již řadu let
tradiční rybářské závody. Z důvodu opravy jižního břehu velkého rybníka v roce 2017, kdy
bylo nutno snížit vodní hladinu, se tyto závody
společné pro děti i dospělé nekonaly. Letos
jsme je naplánovali na sobotu 26. května. Od
ranního kuropění se netrpěliví závodníci scházeli cestou po hrázi rybníka k technickým budovám na východním břehu k zápisu

a prezentaci. Od 7 hodin byl závod oficiálně
odstartován. Některým se dařilo lovit a zdolávat ryby hned v úvodu samotného závodu, jiní
si na záběr museli počkat. Soutěž byla hodnocena ve čtyřech kategoriích. Ve věku 8 až 15
let závodilo celkem 32 dětí. V kategorii 16–18
let plus dospělí se zúčastnilo 52 startujících.
V průběhu závodu, který byl ukončen v 13
hodin, odchytilo 84 rybářů 220 kusů ušlechtilé
ryby, převážně kapry a 184 kusů ryby bílé tzv.
plevelné o předpokládané celkové váze 500 kg.
Lov probíhal dle platných pravidel bližších
podmínek výkonu rybářského práva MRS. Odlovené ryby byly bodovány systémem u ušlechtilé ryby za každý centimetr její délky
náležel jeden bod a bílá ryba byla hodnocena
jednobodově. Výsledková listina je přílohou.
Další závody, které náš spolek pořádá, se uskuteční v sobotu dne 14. července na revíru Cézava 3A v Bučovicích. V současnosti
registrujeme 1059 členů a z toho v počtu 204

je zastoupeno mládeží do 18 let. Rybářský
kroužek ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ve Slavkově u Brna, Bučovicích, Brankovicích a v Hruškách celkem 39 nových
rybaříků. Rád bych touto cestou poděkoval
všem příznivcům a sponzorům za poskytnutí
věcných a finančních darů, jenž byly současně
motivací, výzvou a oceněním sportovního ryPetr Zvonek
bolovu. Petrův zdar!

Rybářské závody • Foto: 2x P. Zvonek
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Akční červen v Karolínce
V měsíci červnu jsme zažili hodně akcí.
Kromě toho děti ve třídě soviček moc bavilo
stavění zoo z plyšových zvířátek, které si přinesly z domu, ale také povídání a sledování
videí o vesmíru. Svůj červnový svátek prožily
všechny děti na zahradě plněním zábavných
úkolů a před školkou si mohly zaskákat na nafukovacím hradě. Stanoviště s úkoly přichystali studenti Církevní střední zdravotnické
školy z Brna. Zmrzlina na závěr byla v dopoledním horku příjemným osvěžením. „Naši
velcí kamarádi by mohli přijet třeba ještě stokrát, škoda, že už jsou pryč…“ okomentovala
setkání se studenty jedna předškolačka. Hned
druhý den vystoupily děti třídy soviček na náměstí na slavkovských dnech s příběhem
„O kohoutkovi a slepičce“ a s pohádkou „Ku-

Akční červen v Karolínce • Foto: 2x archiv školy

řátko a obilí“. I přestože paní učitelky musely
na poslední chvíli měnit obsazení některých
rolí, děti vystoupení krásně zvládly. O týden
později měly děti třídy rybiček v rámci Farního
dne a věčných slibů sestry Pavlíny vystoupení
na školní zahradě. Roztleskaly své obecenstvo
zpívanou pohádkou O Popelce, výborně zvládnutým tancem a hlavně písní ušitou na míru sestře Pavlíně, která ve třídě rybiček pracuje.
Následující středu se konala již tradiční Zahradní slavnost. I když bylo zataženo, chladno
a větrno, děti se těšily na odpolední program
a předškoláci na své pasování na „školáky“.
Vzácný host této slavnosti, P. Cyril Havel - garant pedagogiky Franze Ketta v naší zemi, přivítal předškoláky a vyprávěl jim příběh
O medvědovi, který hledal, až našel. Našel své

srdce, které mu říká: ži-ješ, ži-ješ, ži-ješ.
Potom mohly děti plnit úkoly, za které získávaly část papírového srdce, to jim pak bylo vyměněno za srdce perníkové s přáním: „Přeji
ti, aby se ti v životě dařilo naslouchat svému
srdci a rozdávat radost druhým. A jestli
chceš, můžeš to zkusit hned tak, že až budeš
toto srdíčko jíst, můžeš se o něj rozdělit
s někým, koho máš rád.“ Děti, které půjdou
po prázdninách do školy, dostaly něco na památku. Odvážní „školáci“ pak měli možnost
spát ve školce. Někteří se moc těšili, jiní byli
nejistí, zda to zvládnou. Večer měli příležitost
si namalovat hrníčky, hrát si, společně povečeřet, sledovat a poslouchat světelnou pohádku
a také zažít stezku odvahy. Unavení pak brzo
usnuli. V průběhu června se na místa předškoláků pomalu chystaly děti, které po prázdninách nastoupí do naší školky. Během tří
červnových odpolední se blíže seznamovaly
s prostředím mateřské školy. Za doprovodu
jednoho z rodičů mohly absolvovat projekt
„Zůstat a hrát si“ ve třídě, do které jsou zařazeny v novém školním roce. Výlet na hrad
Buchlov a mše svatá s poděkováním za Boží
blízkost a ochranu korunovaly celý školní rok.
A kdyby mělo být sepsáno všechno to krásné,
co jsme v něm společně mohli prožít, určitě by
na to nestačil celý slavkovský zpravodaj! Přejeme vám všem krásné prázdniny!
Za KMŠ Karolínka Marie Blaháková

Slavkovská chasa v Brně • Foto: 4x L. Jedlička

Slavkovská chasa kosila v centru Brna lóku
V rámci 18. ročníku akce Brněnsko tančí a zpívá se 12. června vpodvečer uskutečnila na nádvoří Staré
radnice v Brně přehlídka deseti
folklorních souborů a skupin
z Brna a okolí. Slavkovská chasa ze
Slavkovského króžku tam předvedla divákům pásmo Adama Blaháka s názvem Kosení lóky.
Zatímco na premiéře tohoto pásma
na Dny Slavkova nedovolovalo
menší slavkovské pódium našim

žencům se pořádně s kosou
rozmáchnout, rozměrné pódium u Staré radnice si naši sekáči dokonale užívali, stejně
jako svých chlapeckých her.
Pásmo písní a tanců doprovodila sedmičlenná slavkovská
kapela. Součástí přehlídky byl
i tradiční krojovaný průvod ze
Staré radnice přes náměstí
Svobody a Zelný trh.
Ladislav Jedlička
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Gulach Open Austerlitz 2018
Třetí květnovou sobotu se ve Slavkově
u Brna konal již jedenáctý ročník ve vaření
kotlíkových gulášů. Letošní kulinářské klání
poctilo svou účastí celkem třináct týmů, z toho
bylo pět nováčků a necelá tisícovka příchozích
návštěvníků. Výsledky soutěže byly hodnoceny v pěti kategoriích. V hodnocení o nejchutnější hovězí guláš se na třetím místě
umístil tým ISŠ Slavkov u Brna, druhý stupínek obsadilo družstvo nováčků Pokus – omyl
a prvenství si vyvařili nestoři tohoto klání Marefáci. V kategorii o jakýkoliv jiný výborný

K

Vítězní Marefáci • Foto: M. Marek

koupaliště a ten, kdo neholduje gulášům, si
mohl pochutnat na grilovaných vepřových kýtách na rožni. Spokojenost přítomných návštěvníků a pohodová atmosféra z příjemně
strávené soboty svědčily o vydařené akci pro
širokou veřejnost. Soutěžící pojali gulášovou
výzvu s nadsázkou. Vždyť není prioritou vyhrát, ale užít si společně příjemnou náladu
s gurmánsky provoněnou kulisou. Rádi bychom tímto poděkovali městu Slavkov u Brna,
všem partnerům a sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem napomohli uskutečnění letošního
ročníku.
Za pořadatele všem děkují Laďa, Ivan, Petr a Pavel
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U
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Guláše chutnaly • Foto: M. Marek

guláš se na třetí a současně i druhé příčce
umístili se dvěma vzorky krůtího a segedínského guláše nováčci Zubatý žáby od Bruntálu. Prvenství se svým králičím gulášem se
vybojovali taktéž dlouholetí vařiči Rockeři.
Pořadatelé udělili po velmi těžkém rozhodování cenu za celkovou image soutěžícího družstva týmu Draci v hrnci. V kategorii o nejstarší
kuchtíky s mnoholetou účastí bylo nominováno družstvo Šmaky. Diváci u vstupu obdrželi
žeton, který dle vlastního uvážení přidělili
družstvu za nejlépe uvařený gulášový vzorek.
Cenu za první místo si na základě divácké ankety vysoutěžili opět Marefáci. O dobrou náladu se postarala v dopoledních hodinách
hudební skupina Výlet, následována až do
pozdních nočních hodin kapelami Vertex, Šemora Band rock “n“ beat a SMP+. Děti se
během dne zabavily skákacím hradem
a mnohé z nich si nechaly zvěčnit výjevy ze
zvířecí říše, ale i jiné originální motivy na obličejové partie. Bohaté občerstvení včetně točené zmrzliny zajistil personál obou barů

Střediskový zájezd Junáka – Western park Boskovice

Jako každoročně i letos slavkovští skauti
uspořádali střediskový zájezd pro své členy, rodiče a širokou veřejnost. Tentokrát bylo cílem
westernové městečko nedaleko Boskovic.
Vstup do areálu znamenal cestu časem
k prostorem. Prohlédli jsme si typické stavby
Divokého západu, které známe jen z filmů,
navštívili jsme osadu severoamerických indiánů. Posezení v týpí bylo nejen příjemné, ale

Junáci ve Western parku • Foto: 3x archiv Junáka

nám skautům i blízké. Celým dnem se prolínali
komponované bloky, jichž hlavním tématem
bylo propojení života koní a lidí od okamžiku
prvních nájezdů španělských dobyvatelů Ameriky až do dnešních dní.
Jedním z vrcholů celého dne byl nepochybně úžasný zážitek z velké koňské arény.
Zde jsme zhlédli vítězství Hernanda Cortése
a podrobení si aztécké říše. I zde však před krví
a násilím, bylo zdůrazněno spojení lidí a koní.
V 16 hodin pak ve zdejším přírodním amfiteátru začalo divadlo „Tombstone aneb tenkrát
v Arizoně“. Zhlédli jsme zajímavé, vtipné
a přitom poučné představení o pověstné přestřelce obránců zákona a jejich nepříteli. Zákon
chránili maršál Wyatt Earp, jeho bratři a přítel
pistolník Doc Holliday. Banda lupičů a vrahů
na druhé straně terorizovala město i široké
okolí. Pokud někdo z vás neví, jak to tenkrát
dopadlo, doporučujeme zajet do Boskovic
a třeba jako závěrečnou tečku si dát dobrou
zmrzlinu stejně jako jsme to udělali my.
Třebaže v těchto dne finišují přípravy na letošní prázdninový tábor, těšíme se již nyní na

další akce, kterých se zúčastní nejen naši členové, ale i ostatní slavkovští spoluobčané.
Olda Bayer, středisko Junáka Slavkov

Slavkovští zahrádkáři na zájezdu v sovím království
Není to sice království, ale soví to určitě je,
neboť sovy oblast poblíž Rýmařova na Olomoucku obývaly v hojném počtu kdysi dávno,
ale vyskytují se tam i nyní. Do této oblasti se
v sobotu 26. května vypravili slavkovští zahrádkáři na svůj letošní první zájezd. Krásné počasí
je provázelo po celý den.
Nejprve si prohlédli arboretum Makču Pikču,
které je umístěno v přírodním svahu na bývalé
skládce slévárenských písků a stavebních sutí
s nádherným výhledem do Hornomoravského
úvalu v obci Paseka u Šternberka. Více než 3200
druhů rostlin je pěstováno v čedičovém substrátu,
který jim dodává potřebné živiny, zadržuje vláhu
a zabezpečuje jejich hustý a kompaktní růst.
Skvělé mikroklima je vhodné pro růst i polosubtropických rostlin. V unikátním přírodním prostředí se vyskytuje také mnoho teplomilných

živočichů. Na prohlídkové trase je z odpočinkového posezení nádherný pohled na různě kvetoucí
skalničky, kaktusy, růže, bylinky a cibuloviny.
Mnohé z nich si bylo možné i zakoupit.
Jen tři kilometry od arboreta se nachází hrad
Sovinec, jehož počátky sahají do 1. poloviny
14. století. V roce 1643 švédská vojska po neúspěšném obležení Brna tento hrad obklíčila
a po úporných bojích jej po čestné kapitulaci
posádky hradu obsadila. Švédové hrad opravili
a učinili z něj další opěrný bod umožňující
švédskou kontrolu široké oblasti až do roku
1650, kdy odtáhli z Čech. V době 2. sv. války
hrad používal také Wehrmacht jako zajatecký
tábor pro francouzské důstojníky. Při přechodu
fronty v květnu 1945 hrad z velké části vyhořel.
Poté byl zestátněn a až do dnešních dnů se postupně rekonstruuje. Nyní jsou v prostorách

hradu instalovány expozice týkající se jeho historie a na nádvoří se konají často různá představení, z nichž některá jsme zhlédli i my.
Prohlídkou Pradědovy galerie u Halouzků
v Jiříkově u Rýmařova, ve které je stálá výstava
obřích dřevěných soch a betlémů vytvořených
Jiřím Halouzkem, držitelem 25 českých
a 4 světových rekordů, byl zájezd ukončen. Pohledem na jeho dřevořezbu Praděda vysokou
10,5 metru a vážící 15 tun a na velikost našeho
přistaveného autobusu jsme se vrátili do každodenní reality…
Další zájezd připravujeme na podzim (září říjen) asi na Slovácko, se závěrečným posezením u vína.
Vladimír Luža, Ladislav Jedlička
(Fotogalerie – na webu Veslavkove.cz u článku
Zájezd zahrádkářů na Makču Pikču)
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Svatá Markéta vede žence do
žita.
Zemědělci se sklizní obilí v tomto roce určitě nebudou čekat na svatou Markétu. V důsledku vysokých teplot vše dříve dozrává
a z nedostatku vláhy bude úroda nejen obilovin menší. Ovoce dozrává asi o dva až tři
týdny dříve. A tak jahody, třešně, višně a ranější meruňky byly sklizeny již v červnu.
Sice v dobré kvalitě, ale v menší velikosti.
Stále čekáme na dešťové srážky, které by zvýšily úrodu některých pozdějších plodin.
Za poslední roky jsme si zvykli na to, že
musíme více zalévat, abychom uspokojili potřebu rostlin na zahradě. Rostliny zaléváme
vodou méně častěji, ale ve větším množství,
aby se voda dostala hlouběji a přes kořenový
systém je využila celá rostlina. Rosení na povrch půdy je neúčinné, protože se voda za
slunečních dnů brzy odpaří a rostliny dál
žízní.
Podle dlouhodobého pozorování ubývá
dešťových srážek. Vodohospodáři nám zahrádkářům zakazují zalévání zahrad. Z těchto
důvodů se budeme muset naučit hospodařit
s dešťovou vodou, tím, že ji budeme jímat do
podzemních nádrží. Pokud to přírodní podmínky dovolí můžeme vodu z okapů přivádět

DIA okénko

drenážemi (trativodem) do zahrady, čímž se
zvýší hladina podzemní vody. Kořeny stromů
prorostou do větší hloubky odkud si takto
uloženou vodu odeberou i v době sucha.
Pokud byl červnový propad jádrovin nedostatečný, doplníme ho ruční probírkou. Na
stromě je vhodné ponechat menší množství
plodů, které dorostou do větší velikosti, než
jich ponechat hodně ze kterých bude drobné
ovoce prakticky nepoužitelné. Jednotlivé
plody by měly být asi 10 cm od sebe.
Tak jak dozrává ovoce je vhodné instalovat
lapáky na vosy. Po náletu vos a sršní se objeví
monilinioza a kvalitní ovoce je znehodnoceno.
Zvýšenou pozornost věnujeme výskytu
plísní u brambor, rajčat, a cibule. Za vlhkého
počasí můžeme použít Kuprikol 50. Na mandelinku bramborovou je vhodná náhrada za
Calypso nový Spintor nebo Decis Protech.
Totéž možno použít u obaleče jablečného. Na
obaleče švestkového, broskvového a vrtuli
ořechovou platí Decis Protech.
Práce na zahradě sice zabere dost času, ale
nesmíme přitom zapomínat na odpočinek
s odreagováním od běžných starostí a hlavně
prožít nezapomenutelnou dovolenou!
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

 Sousedské vztahy
Žiji na ulici Nádražní, nyní Sídliště Nádražní
73let. To, že čas od času, jak jsme se začali rozrůstat, někdo něco slavil, nebo štěkal pes, je pochopitelné i normální.
Naše trápení začalo, když si vedle nás postavil dům pan Petr Jeřábek. Při stavbě domu jsme
mu vycházeli vstříc jak a co potřeboval. Hlavně
jsme se domnívali, že tak se sousedé chovají.
Pak si ale přivedl psa, který štěkal celé noci (po
čase přibyl pes další…).
Trvalo několik let, kdy jsme nemohli kvůli
silnému štěkotu ani otevřít okna – prosbami
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i zlobením se nic nezměnilo. Nyní se začalo
slavit. Zase jsme začali s prosbami i zlobenímse stejným výsledkem. Noční štěkání přestalo,
když si údajně další sousedé stěžovali na radnici. Máme si také stěžovat?
Celá situace je nám velmi nepříjemná, ale
soudě dle chování souseda – docela dobře se
baví. Nikomu nepřeji, aby si procházel stejným
či podobným „nesousedským“ vztahem. Ohleduplnost k okolí by měla být součástí denního
(i nočního) chování nás všech.
Filuše Macháčková, Slavkov u Brna

Po květnové návštěvě Thermalparku v Dunajské Stredě se tam opět vracíme v úterý
26. června. Líbí se nám termální bazény s vířivkami a upravené venkovní prostory s růžemi
a bylinkami. Pro návštěvníky je dobře zabezpečené občerstvení a stánkový prodej slovenských specialit jako langoše, brynzové halušky,
nebo dunajské ryby. V červenci pořádáme zájezd do Rakouska, plavbu lodí údolím Wachau
a návštěvu benediktinského kláštera v Melku.
Na „Dnech Slavkova“ jsme preventivně měřili
zájemcům glykémii a tlak krve a poradili jsme,
jak se stravovat v letních měsících, aby měli
dobře kompenzovaný diabetes.
V minulém článku jsme vysvětlili, jak se
mění glykémie v průběhu dne. Pokud diabetik
nedodržuje léčebný režim, pak dochází k velkým výkyvům. Zvlášť nebezpečné jsou nízké
glykémie pod 4 mmol/l, kdy následuje rychlá
reakce mozku. Příznaky hypoglykémie jsou
třes rukou, pocení, hlad, porucha soustředění,
nervozita, bušení srdce, bolesti hlavy. V těchto
případech je potřeba změřit se glukometrem
a okamžitě si vzít rychle vstřebatelné sacharidy. Nejlépe sladký nápoj, džus, kolu, hroznový cukr a ještě sníst potraviny s pozvolným
vstřebáváním jako chleba, rohlík, ovoce. Obzvlášť nebezpečné jsou stavy hypoglykémie
v noci, nebo u lidí, kteří tyto příznaky nepociťují. Při těžké hypoglykémii, kdy pacient nereaguje a je v diabetickém kómatu, je nutné
ihned zavolat rychlou zdravotní pomoc na
linku 155. Tento stav vyžaduje injekční podání
glukagonu. Příčiny takového stavu jsou vynechání jídla a pití, nadměrná fyzická námaha,
aplikace větší dávky inzulinu, nebo tablet, infekční onemocnění, požití alkoholu. Zodpovědný diabetik má u sebe nosit stále hroznový
cukr, pití, nějaké sušenky, kartičku diabetika.
Někdy však také může dojít k hyperglykémii,
kdy naměříme hodnoty 10–15 mmol/l. Tento
stav však nastupuje pozvolna a jeho příznaky
jsou slabost, únava, žízeň, časté močení. Na
příčině je porušení diety a léčebného režimu,
aplikace menší dávky inzulinu a léků, nebo jejich vynechání, jiné onemocnění. Opakující se
nižší a vyšší hodnoty glykémie je nutné konzultovat s lékařem a vrátit se k dodržování léčebného režimu a chovat se zodpovědně.
Pokud se chystáte na dovolenou, uložte si
všechny léky v dávkovači, inzulin, aplikační
pero, glukometr a testovací proužky, lancety,
jehly nejlépe do termo tašky. Nezapomeňte na
hroznový cukr, vhodné pití, průkaz diabetika
a kartičku zdravotní pojišťovny. Do letadla potřebujete lékařské potvrzení o užívání inzulinu,
který si berete s sebou. Stejně to platí o inzulinové pumpě. Před jízdou autem se změřte glukometrem a pokračujte, až máte optimální
hodnoty, dodržujte bezpečnostní přestávky.
V místě dovolené dejte přednost lehčím jídlům
se zeleninou a ovoci s vlastním obalem (banán,
pomeranč, kivi). Ovoce obsahuje řadu vitamínů
a rychle nás zasytí, ale musíme si ho započítat
do denního povoleného množství sacharidů,
zatím co zeleninu můžeme jíst bez omezení.
Pěkné letní dny přeje Marie Miškolczyová

Slavkovský zpravodaj na internetu
Makču Pikču • Foto: V. Luža (k článku na vedlejší straně
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Osmičky, které změnily Československo

Gulach open 2018

Stejnojmenný třídní projekt žáků 1.A a 1.B
oboru hotelnictví naší školy byl realizován
v rámci hodin dějepisu. O názvu hlasovali
sami žáci a vybrali ho z několika návrhů. Celý
projekt byl zaměřen k 100. výročí vzniku Československa a odstartoval akce, kterými si
budou žáci ISŠ toto výročí i v příštím školním
roce připomínat. Studenti prvního ročníku byli
rozděleni do jedenácti pracovních skupin,
které se musely vypořádat se zadanými tématy,
z nichž některá měla další podtémata:
• 1918 – Vznik Československa, T. G. Masaryk, Muži října, Čs. legie
• 1938 – Mnichovský diktát, čs. bunkry a opevnění

V sobotu 19. května se na slavkovském koupališti konal již 11. ročník soutěže Gulach open,
jehož se zúčastnilo 13 družstev. Soutěžili jsme
celkem ve třech kategoriích, a to – o nejlepší hovězí guláš, o jiný guláš a image družstva. Naši
školu reprezentoval tým žáků a učitelek odborného výcviku učebního oboru kuchař – číšník,
který se v kategorii o nejlepší hovězí guláš
P. Horáková, ISŠ
umístil na 3. místě.

• 1948 – Únorové události, Klement Gottwald
• 1968 – Pražské jaro, srpnové události
• 1978 – První čs. občan ve vesmíru
• 1998 – Václav Havel
Touto cestou se žáci seznámili s významnými událostmi v dějinách českého národa,
které se odehrály ve 20. století. Vyhledali, ověřili a zpracovali nejdůležitější informace, k jejichž získání zapojili čtenářskou a mediální
gramotnost a vytvořili obrazové mapy, které
postupně jednotlivé skupiny prezentovaly dalším spolužákům. Ze svých výtvarně ztvárněných děl vytvořili žáci ve škole malou galerii,
která je zdrojem poznání i pro žáky ostatních
E. Zemánková, ISŠ
tříd a oborů.

Automobileum 2018
Ve dnech 16. a 17. května se naši žáci P. Maxián a F. Macháň jako vítězové krajského kola
zúčastnili v Hradci Králové celorepublikového
finále. Čtyřčlenné družstvo doplnili žáci z brněnské automobilní školy a COP Kyjov. První
den všech 56 žáků ze 14 krajů České republiky
soutěžilo v teoretických znalostech řízení
a oprav vozidel. V odpoledních hodinách pro
všechny účastníky připravila pořádající škola
SOŠ a SOU Vocelova prohlídku hvězdárny
a planetária a poté pro žáky návštěvu místního

aquaparku. Druhý den pokračovala soutěž na
dopravním výcvikovém centru S-Drive polygon Hradec Králové, kde žáci předváděli své
umění v řidičských dovednostech. V devíti disciplínách museli žáci předvést své řidičské
umění v osobním automobilu, nákladním automobilu i na koloběžce a to na mokrém i suchém povrchu. Po vyhodnocení všech disciplín
se P. Maxián umístil na pěkném 13. místě a F.
Macháň skončil 16. Děkujeme za reprezentaci
J. Moudrý, ISŠ
naší školy.

Mistrovství světa v sajdkárkrosu
V sobotu 12. a v neděli 13. května jsem
zúčastnil se svým spolujezdcem Honzou Všetečkou, kterému bylo 14. 5. 2018 77 let,
Mistrovství světa Sajkarkros Grand Prix v Kramolíně u Nepomuku. Účast na mistrovství
světa byla v letošním roce rekordní a byla to
pro mne mimořádná zkušenost. V sobotu probíhaly tréninky a kvalifikace a v neděli proběhly hlavní závody. V naší kategorii side
veteránů bylo přihlášeno 29 posádek, u kterých
kralovala
německo-švýčarská
dvojice
Schmid–Kälin na EML Yamaha 1000. My

V pondělí 28. května navštívili žáci 3.A HT
festival RE:PUBLIKA, který probíhá na brněnském výstavišti k 100. výročí založení Československa. Naše návštěva začala Divadlem vědy,
kde žáci VUT Brno předvedli komentované chemické pokusy. Mohli jsme i ochutnat dezert
a bublinkový čaj z molekulární kuchyně. Poté
na nás čekala výstava Dva světy – Slovenská
epopej a plakáty, kde jsme si prohlédli velkoformátová plátna i plakáty z dílny Alfonse Muchy.
Dále si žáci vybrali ty z pavilonů, které je něčím
zaujaly, např. Re:lax zónu, v níž se představily
sporty a sportovci z minulosti i současnosti. Součástí expozice byla i stylizovaná sportoviště, kde
si návštěvníci mohou sporty i vyzkoušet. Za sebe
bych doporučila expozici Avant Garde se zrcadlovým bludištěm, vodopádem, archivem a imŠ. Freyová, ISŠ
pozantním lešením.
Sjíždění řeky • Foto: archiv školy

jsme se umístili na 19. místě, což je velký
úspěch, protože jsme nejeli na vítězství, ale pro
zábavu a hlavně pro diváky. V současné době
jezdíme s Honzou Mistrovství republiky, kde
se držíme na 2. místě. Děkuji Honzovi za velké
zkušenosti, které mi poskytuje při mých začátcích v tomto krásném motosportu.
V. Kašpárek, ISŠ

Jménem vedení školy blahopřejeme k velkému úspěchu a přejeme hodně nejen sportovKulhánková Vlad.
ních úspěchů.

Polní den
Dne 6. června jsme se s vybranými žáky třídy 2. A HT vydali do Rostěnic, kde se konala
akce firmy AGRO SOUFFLET, jíž se zúčastnilo celkem 200 osob. Žáci obsluhovali přítomné
hosty. Nás laiky zaujaly především zemědělské stroje, které jsme měli po celou dobu na očích
a mohli jsme si je prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Všichni žáci pracovali na jedničku
M. Svobodová, ISŠ
a tímto jím ještě jednou moc děkuji za profesionální přístup.

Mirek Vrábel opět u nás
Ve dnech měsíce května k nám v rámci projektu Odborník do škol zavítal kuchař Miroslav
Vrábel. Vztah k naší škole má především díky
tomu, že u nás vystudoval obor kuchař-číšník.
Prošel mnoha stážemi a různými pracovišti,
mezi ty nejzajímavější patří Café Imperial
u Zdeňka Pohlreicha. V současnosti spolupracuje s Radkem Šubrtem v jeho společnosti
Šubrt Catering Praha. Společně s našimi žáky
připravoval menu. Jako předkrm jsme připravili
marinovanou žlutou řepu se salátkem frissé
s čerstvým sýrem, piniemi a levandulovým olejem, jako mezichod jsme mohli ochutnat pa-

Festival Re:publika

nenskou svíčkovou, grilované portobello,
chřest, cherry rajčata s balsamico omáčkou.
Kdo rád kus masa, mohl si pochutnat na hovězím ribeye steaku s karotkou, fialovou mrkví
a dušenou zeleninou. K masu jsme si mohli vybrat ze tří druhů omáček – višňové s vanilkou,
pepřové, nebo choron omáčky. A sladkou tečkou na závěr byl jahodový tartar s citronovým
krémem a slaným karamelem. Celé menu jsme
připravovali s více skupinami žáků. A i když se
jednalo o stejné suroviny a postupy, vždy nás
překvapil nový způsob, jakým lze pokrm podáM. Svobodová, ISŠ
vat.

Týdenní sportovní kurz
Každý rok absolvují žáci druhého ročníku
hotelnictví v období květnových maturitních
zkoušek týdenní sportovní kurz. Letos byl program rozvržen na jednotlivé dny, v nichž probíhaly různé aktivity. V tomto týdnu jsme
uskutečnili turistickou vycházku na Jalový dvůr,
sjížděli řeku na raftech, učili se základy golfu,
prošli Pavlovské vrchy na hrad Děvičky a podívali se do Archeoparku v Pavlově. Poslední den
si žáci zahráli beachvoleybal na slavkovském
koupališti. Podle vyjádření žáků se jim kurz líbil
Učitelé TEV, ISŠ
a byli rádi za nové zážitky.

Odborná exkurze
do penzionu Kadlcův mlýn
Dne 1. června se žáci tříd druhých ročníků
oboru hotelnictví a kuchař-číšník zúčastnili odborné exkurze do penzionu Kadlcův mlýn
v Brně, kde si žáci prohlédli ubytovací zařízení,
nahlédli do zázemí kuchyně, zhlédli sklepní
prostory bývalého mlýna včetně pozůstatků
mlýnského kola a prošli se po krásném okolí
Mariánského údolí. Exkurze byla velmi přínosná pro žáky obou oborů a bude jim dobrým
zdrojem informací k maturitní či závěrečné
Marcela Burgetová, ISŠ
zkoušce.
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Události ve farnosti
Farnost se zapojila v sobotu 7. dubna do
úklidu Slavkova v národní akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. V rámci MSKA vyprávěl
v pondělí 9. dubna oficiální olympijský kaplan
a náš slavkovský rodák Oldřich Chocholáč
o zážitcích ze Zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Celonárodní
sbírkou na migranty v neděli 15. dubna reagovala česká církev na nekončící utrpení lidí
v Sýrii. Ve slavkovské farnosti se vybralo
33 000 korun. Druhá pouť děkanství do Svaté
země 2018 se konala 13.–23. dubna 2018 s cestovní kanceláří Awertour Zábřeh. V jednom
autobuse se vydalo na letiště 55 poutníků ze
slavkovského děkanství, v druhém autobuse
byli šlapaničtí poutníci. Z naší farnosti se účastnilo 16 poutníků. Doprovázeli kněží P. Milan
Vavro, P. Pavel Buchta a P. Martin Kohoutek.
Kurz Alfa o základních tématech křesťanství
začal v lednu, vyvrcholil před Velikonocemi

a účastníci pokračovali od 8. dubna v setkáních,
s pozváním nejen pro hosty kurzu Alfa. Na
XIV. pěší pouť do Žarošic nás 8. května vyšlo
ze Slavkova 34 poutníků, z Jalováku kolem 70.
Zvláštní pochvalu mají nejmenší, nejmladší
a nejstarší poutníci.
Na Noc kostelů 2018 jsme se vydali letos
v pátek 25. května do Heršpic, kde připravily
program církev katolická i evangelická. Kostely navštívili lidé celkem se 150 vstupy.
V Heršpicích proběhla prezentace faráře
o nově zpracovaných dějinách katolické farnosti v Heršpicích.
Při prvním svatém přijímání v neděli 13.
května přijalo poprvé Pána Ježíše v Eucharistii
ve Slavkově, v Němčanech na Lutrštéku
a v Hodějicích celkem 21 dětí. Úklid farního
kostela a kostela na Špitálce proběhl za účasti
ochotných farníků v sobotu 19. května. Ministranti s tatínky se navíc sešli k brigádě na far-

ním dvoře v Nížkovicích. Za dopoledne se
všechny práce zvládly dokončit.
Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku se
konala v neděli 27. května poprvé dopoledne. Na
pouť k patronu města Slavkova se vydalo v 10 h.
křížovou cestou kolem 110 poutníků, hlavně dětí
a rodičů. Po modlitbě cesty světla začala před
kaplí za krásného počasí mše svatá. V poledne
se rodiny rozložily na dekách k polednímu pikniku. Biskup Pavel Konzbul navštívil v sobotu 9.
června Slavkov u příležitosti slavných slibů školské sestry Marie Pavlíny. Slavnost pokračovala
odpoledním setkáním farnosti a školských sester
Milan Vavro, farář
při farním dni.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem
18.45, nebo se domluvte na tel. 604 280 160
nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz • www.farnostslavkov.cz

Motookénko
Vážení čtenáři v minulých dnech jsme si připomněli nedožité 82. narozeniny pana Frankiho
Mrázka. Narodil se v Brně. Jeho rodina byla
„kapitalistická“, a tak ho provázely problémy.
I přes to se vyučil jako letecký mechanik. Se závoděním začal v roce 1950 na půjčeném stroji
ČZ 125, rok poté už pořídil vlastní ČZ 150.
První větší úspěchy i výhry přišly v roce 1956,
poté co si koupil motocykl Jawa 350 od Juraje
Ejema. Jak sám říkal, s ní už se dalo slušně závodit a vyhrávat.V roce 1959 se oženil a přestěhoval do Bratislavy, kde žil až do roku 1965.
Kvůli tomu si ho mohou pamětníci vybavit, že
v programech byl uváděn pod Slovenskou klubovou příslušností a s místem Bratislava. Později měl jako jeden z prvních strojů Jawa OHC
a s tovární Jawou po Janoušovi přišla další série
vítězství. Tuto Jawu pak v závodě v Trenčíně po
pádu rozbil a pak prodal. Posledním motocyklem této etapy byl 6rychlostní Bol d’Or od Fera
Srna. V této době vyhrál čtyřikrát Popradskú valašku a úspěšně závodil v Nitře, Bánovcích,
Trenčíně, Pezinku, Spišské Nové Vsi, Žilině a na

dalších místech a získal tak titul Mistra Československa v roce 1962 ve třídě 350 ccm. V roce
1965 emigroval do Kanady, kde pokračoval
v závodech. Úspěšně se zapojil do závodů v motokrosu, ale i do silničního závodění. Získal
první místa a úspěchy v severoamerických superbicích a endurance. Startoval kde se dalo, na
všech slavných tratích a jeho jméno se tam tak
stalo pojmem. Svědčí o tom i 20 titulů v Kanadě
a 12 titulů v USA. Jezdil klasické závody, ale
i vytrvalostní. Vyhrál i slavnou Daytonu. Závody se tak staly jeho životní náplní. Po revoluci
se vrátil zpátky a dokonce i do závodění. V posledních letech ho bylo možné vidět v závodech
veteránů na Triumphu a byl tak asi jediným stále
aktivním závodníkem, který zažil v sedle motorky slávu v „zlaté éře“ 50. a 60. let. Od roku
1950 nasbíral kolem 2000 startů a z toho dosáhl
na neuvěřitelných 1300 vítězství. Například
v roce 1976 měl rekordních 82 startů v sezoně.
Frankie stál na startu po boku slavných závodníků, jako jsou Hailwood, Roberts, Baldwin,
Baker, Romero,… Nejcennější trofejí tohoto zá-

Frank Mrázek • Foto: archiv MK

vodníka byla z roku 1976, když se stal Severoamerickým šampiónem a šampiónem USA endurance. V roce 1978 byl v USA vyhlášen jako
jezdec roku superbike. Byl člověkem, který měl
touhu vyhrávat až do konce a i v těchto letech
měl stále motivaci závodit dál a plánovat další
sezony. Neměl moc rád závody na pravidelnost,
protože jeho srdce bojovníka potřebovalo souboje a být v cíli první. Netaktizovat, ale bojovat
J.M.
o každé místo a sekundy.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Děkujeme všem za návštěvu našeho stánku
během Dnů Slavkova a projevený zájem
o naši činnost. Bylo znát, že se vlády ujalo
léto s konečnou platností. Motorkáři chystali
cestovní výbavu, aby si naplno užili dovolené
a prázdnin v sedle motocyklu. Náš stánek poskytl každému potřebné informace k vyjížďkám za jezdeckými zážitky i za poznáním.
Aktivním motorkářům jsme nabídli účast na

Motovýlet • Foto: 2x archiv MK

klubovém programu. Třídenní cestování Slovenskem a Maďarskem je už také historií. Projeli jsme horami i uherskou rovinou,
rázovitými vesnicemi i centrem historických
měst, nedotčenou přírodou i kolem průmyslových komplexů automobilek, přehrad a bezpočtu zajímavých míst. Část cesty jsme se
plavili lodí. Všechno se to ani vypovědět
nedá, prostě přidejte se k nám hned příští akci
a zážitky vás neminou.
V době, kdy máte v rukou tohle číslo Zpravodaje, jsme na desetidenní výpravě do bulharského města Varna. Cestou nás budou zvláště
zajímat stopy českých lidí, kteří se podíleli na
vybudování bulharské státnosti a kulturních
institucí. Máme v plánu projet Transylvánské
Karpaty a zastavit se na Drákulově hradu.
Podle Brama Stockera byl hrad sídlem upírů.
Nebojte se, vezeme zásobu česneku pro případ,
kdyby nějaký upír bydlel na hradě dodnes…
O prázdninách 27. až 29. července se už tě-

šíme na třídenní ježdění horskými silnicemi
okolím jezera Erlaufsee, v blízkosti rakouského Mariazell. Krom jezdeckých zážitků si
užijeme koupání, vysokohorské turistiky i prohlídky oceláren, solných dolů, poutního
chrámu a jiného. A vůbec, nač to dlouze popisovat. Přidejte se k nám a zažijte to na vlastní
smysly. Těšíme se na setkání při příští klubové
akci. Podrobnosti najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek
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Borci z ASK Slavkov opět výborně

Ondřej Leitner • Foto: archiv J. Martínek

O uplynulých dvou víkendech se konaly
akce s mezinárodní účastí, kde členové amatérského sportovního klubu ASK Slavkov nechtěli
a nemohli chybět.
Mezinárodní mistrovství ČR ve středním
triatlonu CzechMan se konalo 2. 6. v Pardubicích. Oddílový IronMan Ondřej Leitner se ho
zúčastnil už popáté. Svůj jubilejní start přetavil
do svého historicky nejlepšího výsledku na
tomto podniku a s rostoucím věkem potvrdil
také neustále rostoucí výkonnost a všestrannost.
Letos už dokázal posunout svoje osobní rekordy
na lyžařských podnicích na Vasově běhu a Jizerské 50 a také na Pražském maratonu.
V Pardubicích dosáhl ze všech zúčastněných
Slavkováků nejlepšího času. Trať 1,9 km plavání, 90 km kolo a 21,095 km běh překonal za
5:20:14 hod. Celkově se umístil na 212. místě
a v kategorii M 45–49 let obsadil 32. místo. Až

za Ondřejem se umístili další tři železní muži
z dalších slavkovských oddílů. Jiří Hořava
5:24:12 hod celkově 228. místo, v kategorii M
34–39 let 48. místo, Boris Vlach 5:25:19 hod,
celkově 237.místo, v kategorii M 45-49 let 36.
místo a Tomáš Matucha 6:12:45 hod, celkově
440. místo, v kategorii M 34-39 let 96. místo.
V sobotu 9. 6. 2018 se uskutečnil už 30.ročník Záhoráckého maratonu v Senici. Běžci
ze Slovenska, Česka a Polska se i letos museli
kromě vzdálenost 42,195 km poprat také s vedrem a tentokrát i s vvsokou vzdušnou vlhkostí.
Za náš oddíl se zúčastnil Pavel Nosek a trať ze
Senice do Šaštína a zpět dokázal uběhnout za
3:27: 55 hod. Celkově se umístil na 13. místě
a v kategorii 50-59 let na 5.místě.
Všem závodníkům k dosaženým časům
i umístěním blahopřejeme.
L. Keson, www.ubehnito.cz

Fitness & squash
Přísloví všeho moc škodí, platí u cvičení
dvojnásob. Myšlenka, že čím více se cvičí, tím
lépe, není úplně správná. Pokud je tělo přetrénované, což znamená že nemá dostatek času na
regeneraci, výsledné cvičení je nulové. Pokud
se cvičí každý den, tělo na cvičení přestává reagovat. To se projeví na stagnaci svalů, ale i výkonu. Trénování je důležité, ale odpočinek
důležitější! Jak tělo regeneruje, kdy dochází
k superkompenzaci a co vlastně superkompenPetr Smejsík
zace je, napíši příště.
Mladí slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

Legiovlak
Zveme Vás na prohlídku unikátní expozice
replik legionářských vagonů z let 1918–
1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli
Sibiř. Vlak bude přistaven v železniční stanici
Bučovice od 7. do 12. srpna. Otevřeno ve
všední dny 8–18 hodin, o víkendu 9–19 hodin.
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Úspěšné atletické jaro
Slavkovská atletika zažívá jednu z nejnabitějších sezón. Vzhledem ke stále rostoucímu
počtu závodníků v několika věkových kategoriích, se slavkovští atleti a atletky účastní velkého množství závodů a soutěží.
Starší přípravky (ročníky 2007 a 2008) se
výborně předvedly v soutěži družstev. Do tohoto krajského seriálu jsme přihlásily hned
dvě družstva – A a B. Díky široké členské základně a kvalitní trenérské přípravě a výborným podmínkám na novém stadionu, se

družstva umístila na nejlepší možné pozici. Do
finálového kola, které se shodou okolností
bude konat ve Slavkově 6. září 2018, totiž postoupila senzačně obě dvě družstva slavkováků! Dětem i trenérům gratulujeme ke
skvělému výsledku a těšíme se, že si naši svěřenci zabojují o krajské tituly na svém domovském stadionu.
Zároveň tímto zveme všechny fanoušky atletiky, aby přišli vytvořit kvalitní kulisu pro
trenéři
všechny závodníky.

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2018
Datum

hod.

1. 7.
14–15
1. 7.–31. 10. 9–17
24. 7.–9. 12. 9–17
28. 7.
29. 7.
19.30
29. 7.–5. 8. 21.00
15. 7. a 29. 7.
20. 7.
20.00
25. 6.–31.8. 9-17

akce/místo konání

pořadatel

Vystoupení folklorních souborů (Dambořice) vstupné zdarma, nádvoří zámku
ZS-A
Právo útrpné, podzemí
ZS-A
Zahájení výstavy Fyzika hrou, konírny
ZS-A
Grand Prix d’Austerlitz – turnaj v pétanque, zámecký park
Pétanque klub
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, nádvoří zámku
ZS-A
Letní filmový festival, zámecký park
ZS-A
Popelka za zámku (pohádkové prohlídky), sály zámku
ZS-A
Pavel Šporcl – GIPSY FIRE, nádvoří
ZS-A
Výstava Osmička v dějinách ČR, sala terrena
ZS-A

Výstavy na zámku
9–17 Výstava Svět kostiček – filmová tvorba, OK galerie
do 31. 8.
do 31. 8.
9–17 Výstava tvorby Darii Novotné, slavkovské malířky, před kavárnou
25. 6.–31. 8. 9–17 Výstava V lese ZUŠ Fr. France, galerie přízemí

Výzva pro pořadatele akcí
Informace o pořádaných sportovních a společenských akcích či propagační materiály ze Slavkova
a okolí dodávejte na Informační centrum, Palackého nám. 1, Slavkov u Brna, tel.: 513 034 156,
infocentrum@zamek-slavkov.cz.

CITY

INTERNET, CO ŠLAPE JAKO ŠVÝCARSKÉ HODINKY
KG\ŀ FKFHWH P¯W RSUDYGX VSROHKOLY¿ D U\FKO¿ LQWHUQHW, SěHMGÝWH N Q£P DRVWDQHWH U\FKO¿
LQWHUQHW MHQ ]D  KÏ PÝV¯ÏQÝ, NWHU¿ Y£P EXGH ģODSDW MDNR ģY¿FDUVN« KRGLQN\ FHO¿ URN
SDPR]ěHMPRVW¯ MH ZLȴ URXWHU ]GDUPD D PRŀQRVW REMHGQ£Q¯ VNYÝO«
TV V HD NDQ£O\ D PRŀQRVW¯ Q£YUDWX Dŀ R  GQ¯ ]SÝW
THO   

KWWSZZZFLW\PDLOF]

CITY

HLEDÁME BARISTU NA HPP
PUR QDģL NDQFHO£ě YH SODYNRYÝ X BUQD KOHG£PH
]NXģHQ«KR EDULVWX QD KODYQ¯ SUDFRYQ¯ SRPÝU
PRŀDGXMHPH ]NXģHQRVW Y RERUX, Y\VRN« SUDFRYQ¯
QDVD]HQ¯, RGSRYÝGQRVW D ÏDVRYRX ȵH[LELOLWX
NDE¯]¯PH GREU« SODWRY« RKRGQRFHQ¯, YHOPL
]DM¯PDY« EHQHȴW\ D SU£FL Y PODG«P NROHNWLYX

HLEDÁME BARISTU NA BRIGÁDU
PUR QDģL NDQFHO£ě YH SODYNRYÝ X BUQD KOHG£PH
EDULVW\, NWHě¯ PıŀRX SUDFRYDW R SU£]GQLQ£FK L YH
ģNROQ¯P URFH
NDE¯]¯PH ȵH[LELOQ¯ SUDFRYQ¯ GREX, SO£QRY£Q¯ VPÝQ V RKOHGHP
QD ģNROQ¯ SRYLQQRVWL, SU£FL Y PODG«P NROHNWLYX D VWDELOQ¯ ȴUPÝ
ND YDģH ŀLYRWRSLV\ VH WÝģ¯PH Y QDģ¯ NDQFHO£ěL YH SODYNRYÝ
QD VSROHÏHQVN«P FHQWUX BRQDSDUWH
V¯FH LQIRUPDF¯ Y£P SRGDM¯ QDģL NROHJRY«

REFKRG#YLYRF]

CITY

HLEDÁME SPECIALISTU BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ
HOHG£PH VSHFLDOLVWX QD EH]GU£WRY« V¯WÝ QD KODYQ¯ SUDFRYQ¯
SRPÝU
PRŀDGXMHPH ]QDORVW EH]GU£WRY¿FK WHFKQRORJL¯ ]QDÏHN
UELTXLW\, SXPPLW GHYHORSPHQW, ]QDORVW NRPXQLNDÏQ¯FK
SURWRNROı, ]UXÏQRVW D SHÏOLYRVW
NDE¯]¯PH GREU« SODWRY« RKRGQRFHQ¯, VOXŀHEQ¯ YR]LGOR,
WHOHIRQ D QRWHERRN D ]DM¯PDY« EHQHȴW\
N£SOQ¯ SU£FH EXGH S«ÏH R QDģL EH]GU£WRYRX V¯ħ
Y BUQÝ D RNUXKX NP RG BUQD
ND YDģH ŀLYRWRSLV\ VH WÝģ¯PH Y QDģ¯ NDQFHO£ěL YH SODYNRYÝ
QD VSROHÏHQVN«P FHQWUX BRQDSDUWH
V¯FH LQIRUPDF¯ Y£P SRGDM¯ QDģL NROHJRY«

UŽIJTE SI
PĚKNOU DOVČU.
V LIKO-SU
SI NA NI VYDĚLÁTE!

Vítáme každého, kdo chce něčeho dosáhnout a má pozitivní
přístup nejen k práci, ale i k životu.

Tak do toho skočte s námi!
VEDOUCÍ VÝROBY

KONSTRUKTÉR

SVÁŘEČI

MONTÉŘI

Naše výroba příček běží jako
po drátkách a nyní bychom
naši výrobu chtěli ještě více
vyladit. A k tomu potřebujeme super vedoucího výroby.

Naše zakázková kovovýroba
pracuje pro mnoho průmyslových odvětví. Láká vás konstrukce příslušenství k vodním
turbínám, 12-ti metrových fritéz, nebo zařízení pro jaderné
elektrárny?

LIKO-S hledá svářeče,
kteří jsou mistři ve svařování,
práce je baví, ocení čisté pracovní prostředí a ještě si dobře
vydělají.

Vaši práci ocení spousta
lidí – vždyť budete vylepšovat
prostředí, ve kterém lidé tráví
většinu svého času.

Pokud se vyznáte ve výrobě,
excelu, a komunikaci s lidmi,
tak k nám jistě zapadnete!

Ať jde o kanceláře prestižních
firem nebo jednu příčku, vždy
vám poskytneme technickou
podporu, prima vybavení
a skvělý tým.

Přijeďte se nezávazně
podívat!

Dejte nám o sobě vědět!

Staňte se součástí naší rodiny!

SKLADNÍCI

BRIGÁDNÍCI

LIKO-SCHOOL

Do naší výroby interiérových příček hledáme dva
skladníky, které baví práce
s materiálem – přece jenom
vám ho pod rukama projde
spousta.

Peníze nerostou na stromech,
ale trocha práce dělá zázraky!

Chcete se seznámit s praxí
ještě před tím, než nastoupíte
na své vysněné místo?

Za jednoduchou manuální
práci pro vás máme
100 – 120 Kč/hodinu.

Tak pojďte s námi posílat
příčky do celého světa!

Monika Zemková
725 553 584

Poznáte LIKO-S ve třech úrovních – čeká vás manuální,
technická i obchodní práce.

Místo:
Slavkov u Brna

liko-s.cz/kariera

