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Jaro klepe na dveře, po sněhu
ani památka, někdo vyhlíží
sluníčko, první pupeny a návrat ptactva z teplých krajů.
Já ale vyhlížím bagry a frézy,
které se brzy zakousnou
do vozovky a chodníků při
pokračování rekonstrukce
Michal Boudný
průtahu. Jakmile padne,
s ohledem na počasí, termín, začne se s rekonstrukcí ulice Bučovická od křižovatky ulic Lidická,
Tyršova a Husova po čerpací stanici. Souběžně
budou probíhat práce na ulici Kollárova podél
hřbitovní zdi. Každá taková akce s sebou nese
omezení a překážky, ale horší než úplná uzávěra
pod náměstím v loňském roce to jistě nebude.

Nová škola by mohla
stát už za čtyři roky

Druhá etapa
opravy průtahu

Kulturní život
ve Slavkově ožívá
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Vepřové hody lákaly. Zabijačkové speciality
byly vyprodány za pár hodin
Zabijačková hurka, černá polévka, ale i 350 kilo
jitrnic a tlačenek. Vepřové hody, které se konaly
první únorovou sobotu na Palackého náměstí před
radnicí, přilákaly stovky lidí. Však také skončily mnohem dříve, než pořadatelé předpokládali.

Foto: 5x J. Sláma

Foto: B. Maleček

Po zabijačkových specialitách se zaprášilo už
po několika hodinách. Součástí vepřových hodů
byl i malý řemeslný jarmark s domácími potřebami, hořčicemi, marmeládami, paštikami, sýry
i palačinkami.
Starosta Michal Boudný prodal téměř 300 porcí černé polévky. Výtěžek z prodeje – tedy téměř 9000 Kč – pak putoval na zakoupení pobytu
na dětském táboře pro slavkovské sourozence,
kteří by se jinak v létě nikam nepodívali. Rodinu
doporučily pracovnice sociálního odboru.
Poděkování za první „pocovidovou“ akci patří
Zámecké restauraci, pracovníkům Zámku Slavkov – Austerlitz, technických služeb a také všem,
kteří dorazili a podpořili rozjezd společenského
vs
života v našem městě.
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Zvonokosy
(Dokončení ze strany 1)

O podrobnostech budeme občany a podnikatele v daných lokalitách informovat přímou
formou. Ostatní uživatelé této páteřní cesty
městem budou odkázáni na přechodné dopravní značení objížděk. Chtěl bych vás všechny
požádat o maximální toleranci a strpení celé
dopravní akce, která, rozložená do dvou etap,
bude trvat do podzimu tohoto roku.
Na základě informací ředitelství silnic
a dálnic ČR bude probíhat oprava silnice I/50
mezi Křižanovicemi a Bučovicemi, ale to se
našeho města nijak nedotkne. Uzavření „padesátky“ jsme si již zažili v letech minulých
a černý Petr je teď na bučovické straně. Názory odborníků na dopravu ze sociálních sítí
bych doplnil statistikou denního průjezdu
všech vozidel od mopedů až po těžké kamiony. Pro tisíce aut denně nikdy nebude žádná
vozovka opravená napořád a je třeba ji po letech přebalovat a přebalovat.
Když jsem u sociálních sítí, tak mě nemohla
uniknout velká diskuze nad stavem veřejných
záchodků v našem městě. Ano, pravdu má ten,
který tvrdí, že žádné nemáme. Bohužel je to
tak, toalety v budově kina, které byly provozovány TSMS, byly ročně v hluboké ztrátě
a jejich otevírací doba byla rovněž nedostatečná. Kopírovala otevírací dobu služeb, což odpoledne, navečer, o víkendu nebo svátku bylo
doslova, jakoby nebylo. Snažili jsme se situaci

řešit příspěvkem restauracím nebo otevřením
zámku v sezoně, ale to je opravdu polovičaté
řešení. Obvolal jsem starosty podobně velkých měst a situace je u nich stejná. Bučovice
uvažovaly o kontejnerovém WC, ale cena tří
milionů je krapet mnoho, Rousínov má toalety
na mince v městském parčíku, čili pro centrum
hůře dostupné a nové toalety na autobusovém
nádraží úspěšně využívají lidé bez domova
nebo drogově závislí. Šlapanice a Kuřim využívají možností již zmiňovaných restaurací,
takže jsme na začátku bludného kruhu. Je nyní
na vedení města, a tedy i na mně, se s touto
chevallierovskou tematikou poprat! Vnímám,
že tato otázka mnoho občanů pálí, a proto se
pokusíme vymyslet řešení, které bude fungovat a nepřinese víc škody, než užitku.
Život má ale i své hezčí stránky, než
samá negativa a kritiku. Jsem rád, že se nám
do města pomalu vrací kulturní a společenský
život. První vlaštovkou byla tradiční městská
zabijačka, která proběhla v jiném duchu, než
jsme byli léta zvyklí, ale proběhla! Náš letitý partner Rostěnice, a.s. již nemá ve svém
portfoliu masnou výrobu, tudíž černá polévka, ovar a vnitřnosti zdarma jsou minulostí.
Ve spolupráci se Zámeckou restaurací a zámkem se nám podařilo dostat na náměstí spoustu tradičních pochutin a řemeslných výrobků.
Dokonce i třicet korun za čtvrtlitr černé polévky se obešlo bez větších komentářů a dů-

kazem jsou finanční prostředky, které jsme
za prodej polévky utržili. Necelých devět tisíc
padne na pobyt dvou slavkovských dětí na letním táboře, na který by, vzhledem k finančním
podmínkám, nejely. Dvě stovky nalitých porcí
za hodinu, popálené ruce od legendárních hliníkových konviček stály za to! Vážím si přístupu Slavkováků, že pokud jde o dobrou věc,
nemají do kapsy hluboko.
Byl bych rád, kdyby s takovým elánem
pomohli s úklidem města od odpadků, které
si pod sebe steleme sami. První dubnovou
sobotu přijďte ráno v montérkách ke kašně
a v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko dokažte svoji účastí, že vám vzhled města
a okolí není lhostejný.
Rozloučím se, vážení čtenáři našeho zpravodaje, velkou gratulací slovenským hokejistům, pro které má bronz cenu zlata! Opravdu
složit tým z části z naší a slovenské extraligy
vyžaduje odvahu a je to drobná vzpomínka
na poslední české zlato z MS 2010, kde hráli i borci z ligy druhé! Kromě toho, že nejvyšší slavkovskou horou je Slavkovský štít
(2452 m n. m.) ležící ve Vysokých Tatrách,
tak náš nejlepší hokejista je Juraj Slafkovský.
To „F“ si třeba časem upraví a zapadne tak
do velké slavkovské rodiny, která čítá 11 obcí
u nás, na Slovensku a v Polsku. Přeji vám
krásný březen a více barvy a nálady do života!
Michal Boudný, starosta města

Nová škola by mohla stát už za čtyři roky
Bez pomoci státu se ale neobejdeme

Nová škola by mohla vzniknout v lokalitě za autobusovým nádražím. Nákladný projekt
nebude moci vzniknout bez podpory státu i spolufinancováním obcí. „Už není na co
čekat. Město školu potřebuje, vlastní jediný vhodný pozemek s výhodnou pozicí i dopravním napojením. Je zde velmi reálná šance na získání potřebných dotací,“ vysvětluje
místostarostka Marie Jedličková.
Slavkov, respektive dobrovolný svazek
obcí Václava Kounice, vypisuje architektonickou soutěž poprvé ve své historii. V čem
je takový postup výhodný a proč jste se
rozhodli pro tento postup?
Vypisovat na velké veřejné stavby transparentní architektonické soutěže je současný trend
a je to tak správně. A to nejen z důvodu, že chceme usilovat o nemalé státní peníze. Vždyť stavíme školu, která má sloužit několik desetiletí, ne-li déle. Ve spolupráci s porotou architektonické
soutěže a s městským architektem jsme pak
schopni sestavit podmínky tak, abychom oslovili renomované architektonické ateliéry. Výslednou podobu školy si můžeme vybrat z několika
kvalitních návrhů. Vzhledem k velikosti stavby,
jejímu významu je to důležité.
Není pozdě na stavbu zcela nové školy,
když už nyní jsou kapacity škol naplněné?
V podstatě je pozdě. Ale není pravdou, že se
v posledních letech nic nedělalo. Vždyť na základní škole Tyršova jsme před čtyřmi lety otevřeli přístavbu se šesti třídami. Výstavba školy
je časově i finančně velmi náročná. Nyní odhadujeme, že se náklady vyšplhají cca do 500
mil. Kč. Takové stavby nelze realizovat bez finanční pomoci státu. Proto směřujeme k tomu,
abychom se mohli k 1. 7. 2022 zaregistrovat
do vládou již schváleného dotačního progra-

mu MŠMT pro výstavbu svazkových škol.
Podmínkou registrace je vlastnictví pozemku,
soulad s územním plánem a architektonická
studie školy. I ostatní dotační tituly, např. pro
přístavbu mateřské školy se budou otevírat
na podzim letošního roku. Z pohledu našeho
města je to samozřejmě brzda. Bez ní bychom
se ale museli pouštět do projektů za cenu velkého zadlužení, na které bychom ani neměli.
Kdy by mohla nová škola stát? Bude mít
na ni město peníze?
Budou-li všechny okolnosti příznivé – zejména ty vnější – tedy získání dotace a zajištění financování spoluúčasti svazku, mohla
by škola stát v roce 2026. Dobrovolný svazek
obcí může stavbu realizovat jen za podmínek
získání dotace na výstavbu a dlouhodobého
úvěru, který budou členské obce svazku splácet. I to je nyní předmětem jednání s různými
finančními institucemi. Jiná cesta není možná.
Proč jste se rozhodli pro lokalitu za autobusovým nádražím? Není moc malá?
Protože jiný, dostatečně velký pozemek,
nemáme k dispozici. Ze studie městského architekta navíc vyplývá, že je vyhovující jak
z pohledu rozlohy (18 000 m2), tak z urbanistického a dopravního hlediska. Nachází se v těsné
blízkosti autobusového nádraží – je tedy velmi

vhodný pro dojíždějící z okolních vesnic. Navíc konečně nabídneme bezpečnou a docházkovou cestu dětem ze Zelnice a z jižní části města.
Sem to budou mít jen pár minut cesty pěšky.
To velmi uleví i ranní dopravě u škol v centru.
Kapacita školy bude čítat 540 dětí. Bude to
stačit, když demografická studie ve svých
„maximalistických“ prognózách počítá s nedostatkem až 1200 míst kolem roku 2034?
Demografická studie byla záměrně zadána
v různých variantách rozvoje města. Maximalistická varianta byla spočtena pro výstrahu,
k čemu by mohlo dojít, pokud se bude stavět
podle současného územního plánu a pokud
se povolí další změny území ve prospěch
bydlení. Další rozvoj města bude zcela jistě
předmětem diskuzí nejbližších měsíců. Škola
o kapacitě 540 žáků je pro variantu mírného
postupného rozvoje města a okolních obcí.
Zároveň město koupilo od státu také
pozemek za ZŠ Tyršova. Znamená to, že
město začne zároveň stavět za Tyršovkou
a souběžně i novou školu? Utáhneme to?
Pokud svazek nezíská dotaci na výstavbu
svazkové školy, bude se muset za Tyršovkou stavět co nejdříve. Pokud dotaci získá,
budeme se rozhodovat, zda se pouze doplní
chybějící infrastruktura pro školu (např. jídelna, družiny, odborné učebny…) nebo se
bude současně navyšovat kapacita školy. Toto
rozhodnutí bude souviset s tempem dalšího
rozvoje města. A samozřejmě na to je důležité
vlastnit pozemek, který je přímo určený pro
vs
rozvoj školství v našem městě.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
136. schůze RM – 24. 1. 2022

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021, které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny
rozpočtu na rok 2022 formou rozpočtových opatření.
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 2.500.000 Kč na rekonstrukci budovy Husova 63.
4. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na úpravu
foyer SC Bonaparte.
5. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 1.000.000 Kč na opravu
Židovské školy.
6. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje částí
pozemku parc. č. 2690/193 v k.ú. Slavkov u Brna dle
předložených žádostí paní Mgr. Květoslavy Plimlové,
paní Mgr. Květoslavy Novákové, paní Mgr. Jany Novákové, pana Karla Plimla, pana Jiřího Chloupka a paní
Marie Hálové.
7. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 3668/4 – zahrada,
parc. č. 3668/7 – zahrada, parc. č. 3668/9 – zahrada,
3668/10 – zahrada, vše v k. ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře 713 m2 nacházející se v lokalitě Vinohrady s panem Ing. Dušanem Kmeťem dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
8. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 3668/4 – zahrada, parc. č. 3668/7 – zahrada, parc. č. 3668/9 – zahrada, 3668/10 – zahrada,
vše v k. ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 713 m2
nacházející se v lokalitě Vinohrady s panem Dušanem
Kmeťem dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 3122/25 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. smyčka NN Vičarová“) v předloženém znění.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 2703/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2712/1 ostatní plocha, jiná plocha, vše
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.
3816-7991/2021 (stavba s názvem „Slavkov, přeložka
NN SPAR Kruháč“) v předloženém znění.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 2713/8 – ostatní plocha, silnice v k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 38167991/2021 (stavba s názvem „Slavkov, přeložka NN
SPAR Kruháč“) v předloženém znění.
12. RM uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č.
354/298 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
357/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 38247766/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., přeložka
NN BD CHOUX Kaláb“) v předloženém znění.
13. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 3. 2012 se Základní školou
Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270949,
v předloženém znění.
14. RM vylučuje uchazeče Atelier Štěpán s.r.o., Vranov

278, 664 32, IČ: 28284704, z další účasti v zadávacím
řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební služby,
zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení
v souladu se ZZVZ, s názvem „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp. 107, Slavkov u Brna“.
15. RM ruší veřejnou zakázku s názvem „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp. 107, Slavkov u Brna“ z důvodu dle §127 odst. 2) písm. b) zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění – pro vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení. Zrušení VZ je možné až po uplynutí zákonných
lhůt pro případné odvolání vyloučeného účastníka.
16. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „DPPS –
Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp.107,
Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací
dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Zahájení je možné až po zrušení probíhající VZ.
17. RM doporučuje ZM přijmout předložené znění
zpracované „Adaptační strategie pro město Slavkov
u Brna“, vypracované na základě smlouvy o dílo ze dne
25. 1. 2021 společností Envipartner s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno, IČ: 28358589.
18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna,
s paní Růženou Dohnalovou. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Ivetou Provazníkovou. Nájem bude sjednán na dobu určitou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
20. RM schvaluje uzavření dohody o splátkovém
kalendáři mezi městem a paní Bohuslavou Urbanovou.
21. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy Palackého
náměstí čp. 89, Slavkov u Brna, dle přílohy.
22. RM bere na vědomí předloženou informaci – Přehled nájemních smluv uzavřených na DPS v roce 2021.
23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne
1. 3. 2018 s firmou Jaspa Servis s.r.o., se sídlem Hlavní
69/75, PSČ 747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém
znění.
24. RM doporučuje ZM uvést do Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna podmínku pro lokality
S1a, S1b a S1c zpracování urbanistické územní studie
a studie technické infrastruktury jako pro jedno ucelené
území.
25. RM doporučuje ZM aby zpracovatel změny územního plánu v textové části územního plánu stanovil základní body obsahu zadání urbanistické územní studie
a studie technické infrastruktury.
26. RM doporučuje ZM prověřit z právního hlediska
postup a možnosti stanovení stavební uzávěry pro lokality S1a, S1b a S1c na dobu pěti let.
27. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o poskytnutí
dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt Baroko ve Slavkově u Brna.
28. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné
plnění a trvání úkolů ze zasedání zastupitelstva města.
29. RM schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

137. schůze RM – 7. 2. 2022

1. RM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021, které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny
rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.
2. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu
k rodinnému domu na pozemcích parc. č. 168 a 223
ve vlastnictví města Slavkov u Brna s manželi Břetislavem Vrbíkem a Zdeňkou Vrbíkovou.

3. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce silnoproudu
a slaboproudu v budově radnice čp. 64“ se společností ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34,
614 00 Brno, IČ: 47917059.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov,
IČ: 282 84 704 na vypracování studie využití budovy Koláčkovo náměstí čp. 1002 za účelem rozšíření kapacity
mateřské školy Zvídálek.
5. RM schvaluje znění předloženého oslovovacího
dopisu, který bude zaslán nájemcům bytových domů
na ulici Litavská, které jsou určeny k převodu do osobního vlastnictví.
6. RM schvaluje prohlášení vlastníka o rozdělení
práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
v bytových domech ve Slavkově u Brna na ulici Litavská
č.p.1488,1489,1490, v k. ú. Slavkov u Brna, dle přiloženého návrhu.
7. RM souhlasí s podnájmem v ordinaci fyzioterapie
Mgr. Hany Soldánové, IČ: 07463618, v budově polikliniky, Malinovského 551 ve Slavkově u Brna, pro podnájemce Bc. Markétu Bednářovou, IČ: 88502368, v rozsahu dle přiložené žádosti, nejdéle však do 30. 4. 2022.
8. RM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku
Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského náměstí 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ve výši
20.000Kč.
9. RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského náměstí
1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615, v předloženém znění.
10. RM odvolává členku Komise pro regeneraci městské památkové zóny ve Slavkově u Brna Ing. arch. Janu
Firbasovou.
11. RM jmenuje členku Komise pro regeneraci městské památkové zóny ve Slavkově u Brna Mgr. Lucii
Krajčířovou, zaměstnankyni Národního památkového
ústavu.
12. RM doporučuje ZM souhlasit se změnou stanov
Euroregionu Pomoraví dle předloženého znění.
13. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města
na valné hromadě Euroregionu Pomoraví, pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a ke všem právním jednáním člena sdružení
dle programu valné hromady, stanov a platných právních předpisů v souladu s předchozím rozhodnutím
zastupitelstva.
14. RM souhlasí s uzavřením registračního a identifikačního formuláře se společností GOPAY s.r.o., IČ:
26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, v předloženém znění.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se
Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizací,
se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
00373320 týkající se znaku města z umělého pískovce,
v předloženém znění.
16. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí roku 2021.
17. RM bere na vědomí zahájení veřejné zakázky
na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby
TSMS.
18. RM bere na vědomí plán akcí a připravenost
TSMS na rok 2022.
19. RM schvaluje předložený ceník TSMS na rok
2022.
20. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 1
v předloženém znění.
21. RM schvaluje čerpání z fondu investic ZS-A
ve výši 140.000 Kč.
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22. RM bere na vědomí přijetí příspěvku ZS-A v částce 174. 775 Kč z Úřadu práce.
23. RM schvaluje Dodatek č. 1 k ceníku zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2021/2022 v předloženém znění.

138. schůze RM – 14. 2. 2022

1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 24 o výměře 16,90 m2 v budově Palackého náměstí č.p. 89, Slavkov u Brna se Sportovním
Klubem FBC Slavkov z.s., Sídliště Nádražní 1182, Slavkov
u Brna, PSČ 684 01, IČ: 22757805. Nájemné je stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 22 o výměře 18,80 m2 v budově
Palackého náměstí č.p. 89, Slavkov u Brna s Bc. Markétou Bednářovou, IČ: 88502368. Nájemné je stanoveno
ve výši 2.350 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
3. RM uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 28 o výměře 13,00 m2 a kanceláře č. 31 o výměře
13,50 m2 v budově Palackého náměstí č.p. 89, Slavkov
u Brna s paní Marcelou Martínkovou, IČ: 68056354. Nájemné je stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok a nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.

4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, 684 01 Slavkov u Brna, s paní Drahomírou Svobodovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, 684 01 Slavkov u Brna,
s panem Ladislavem Horváthem. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

27. zasedání ZM – 7. 2. 2022

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění a trvání úkolů
ze zasedání zastupitelstva města.
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 1–9
v předloženém znění
3. ZM schvaluje čerpání Fondu vedlejší hospodářské
činnosti ve výši 2.500.000 Kč na rekonstrukci budovy
Husova 63.
4. ZM schvaluje čerpání Fondu vedlejší hospodářské
činnosti ve výši 1.000.000 Kč na úpravu foyer SC Bonaparte.
5. ZM schvaluje čerpání Fondu vedlejší hospodářské
činnosti ve výši 1.000.000 Kč na opravu Židovské školy.
6. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1
v předloženém znění.
7. ZM bere na vědomí změnu čísla položky schvá-

leného rozpočtu města pro rok 2022 v předloženém
znění.
8. ZM schvaluje předložené znění zpracované
„Adaptační strategie pro město Slavkov u Brna“, vypracované na základě smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2021
společností Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno,
IČ: 28358589.
9. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1133 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře max.
200 m2 dle předložené žádosti.
10. ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemku
parc. č. 2690/193 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložených
žádostí paní Mgr. Květoslavy Plimlové, paní Mgr. Květoslavy Novákové, paní Mgr. Jany Novákové, pana Karla
Plimla, pana Jiřího Chloupka a paní Marie Hálové.
11. ZM souhlasí se změnou stanov Euroregionu Pomoraví dle předloženého znění.
12. ZM deleguje zástupce města na valné hromadě
Euroregionu Pomoraví, pana Bc. Michala Boudného,
starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování
a ke všem právním jednáním člena sdružení dle programu valné hromady, stanov a platných právních předpisů
v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Ve Slavkově u Brna vyhlásili architektonickou
soutěž na novou školu
Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava
Kounice vyhlásil architektonickou soutěž
na Svazkovou základní školu ve Slavkově
u Brna. Kapacita nové školy by měla být 540
žáků. Nový areál by měl splňovat všechny
moderní požadavky na veřejné budovy.
„Rádi bychom předvedli reprezentativní
a důstojnou architekturu soudobých veřejných
staveb podobně, jako to činili naši předci,“
charakterizoval cíl architektonické soutěže
předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice Michal Boudný. Připomněl, že
pro svazek zahrnující Slavkov u Brna a dalších pět okolních obcí, je inspirace posledním
rodovým majitelem slavkovského zámku
klíčovou. Byl to právě hrabě Václav Kounic,
který zasvětil svůj život podpoře vzdělání
a díky němuž byly položeny základy současné
Masarykovy univerzity.
Vyhlašovatel v zadání soutěže definoval
představy o samotné budově školy, jejíž součástí budou nejen třídy, odborné učebny, školní klub, ale i jídelna s kuchyní a tělocvična.
Ve vymezeném prostoru se počítá i s venkovním areálem. Ze zveřejněných dokumentů
vyplývá, že předpokládaná cena stavebních
prací je 420 milionů korun bez DPH. Zájemci
o účast se mohou hlásit do 24. února 2022.
„V nové budově má vzniknout šest kmenových tříd pro první stupeň, které budou navštěvovat děti ze Slavkova. Dvanáct tříd pro
druhý stupeň bude určeno především pro žáky
ze spádových obcí, které podobně jako naše
město musí řešit narůstající počet obyvatel.
Stávající dvě školy však již více dětí přijímat
nemůžou a potýkají se s hraniční kapacitou,“
zdůvodnila nutnost stavby nové školy místostarostka města Slavkov u Brna Marie Jedličková.
Soutěžní zadání počítá s řadou odborných
učeben pro specializovanou výuku, jako například technická dílna, 3D tisk nebo cvičná kuchyně. Samozřejmostí by již měla být

i malá hudebna sloužící také jako učebna
audio-video techniky. Kromě tělocvičny má
vzniknout také malý gymnastický sál a školní
klub pro trávení volného času po výuce. Stavební program obsahuje také šatny, zázemí
pro učitele a vedení školy a jídelnu.
Součástí zadání je také návrh školního pozemku a řešení dopravních návazností. Hlavní příjezd ke škole by měl být z ulice ČSA.
Areál se nachází za stávajícím autobusovým
nádražím.
O vítězném návrhu rozhodne porota, složená ze zástupců svazku, samosprávy a z nezávislých odborníků. Předsedou poroty byl
zvolen Prof. Jan Jehlík, který je mimo jiné
i spolutvůrcem pražského Metropolitního
plánu. Návrhy budou finančně oceněny. Vítěz
dostane 800 000 korun, druhá cena je 450 000
korun, třetí místo je spojené s honorářem
250 000 korun. Mezi další účastníky, kterých
může být podle pravidel soutěže maximálně
sedm, bude rozdělena částka 400 000 korun.
Odkaz na kompletní zadání architektonické
soutěže je na stránkách České komory architektů.

Co je Dobrovolný svazek Dr. Václava
Kounice?

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava

Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem
plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak
výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména
zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého
pobytu na území členských obcí“. Zastupitelé
obcí se dohodli na stanovách svazku, které
řeší i financování chodu samotného svazku
a hlavně financování výstavby nové školy.
Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu
svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.
Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic,
Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova
u Brna, Vážan nad Litavou a starostka obce
Hodějice.

Proč svazek Dr. Václava Kounice?

Václav Robert z Kounic byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český
politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně
byla rodovým majetkem české větve Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své
svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenášství se
podařilo také vystavět studentské koleje pod
Kraví horou, dodnes nazývané Kounicovy.
JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého
života na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.

Prof. Ing. arch. JAN JEHLÍK, předseda
poroty

Architekt-urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Od roku 2007 vede
Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se
problematikou zadávání územních plánů. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad
Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí
nad Labem (2008). V roce 2015 se podílel
na přípravách pražského Metropolitního plánu.
vs
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Jak na platbu odpadů?
Od února je možné platit poplatek za odpad
elektronicky přes platební bránu. Tuto možnost využilo padesát procent občanů, kteří se
rozhodli odpad již uhradit. Čas na zaplacení
máte do konce měsíce května. Výše poplatku
je 700 korun pro každého trvale žijícího obyvatele města Slavkov u Brna a také majitele
nemovitosti, v níž není nikdo trvale hlášen
(zde je nutné provést přihlášení – viz postup
níže). Děti do 18 let pak hradí poloviční poplatek – 350 korun.

Základní údaje, které k platbě přes
elektronický portál potřebujete

• Platby se provádí přes stránku www.portal.
slavkov.cz – sekce chci zaplatit.
• Zadejte si Platba za komunální odpad zadáním rodného čísla.
• Po zadání rodného čísla se vám ukážou údaje
k platbě a variabilní číslo. Pokud máte poplatek již uhrazený, objeví se vám informace, že
„Pro zadané RČ neexistuje žádná nezaplacená platba“. V takovém případě víte, že vůči
městu nemáte žádné pohledávky.
• Platit můžete třemi způsoby: platební kartou
(zde také dostanete potvrzení o provedené
platbě), QR kódem přes vaše mobilní bankovnictví, nebo také můžete zaplatit přímo
přes internetové bankovnictví – po zadání
rodného čísla zjistíte variabilní číslo a příslušnou částku. Peníze pak můžete zaslat
na účet města: 19-729731/0100. Je však
nutné zadávat každou platbu zvlášť – každé rodné číslo má své samostatné variabilní

číslo. Prosíme, neplaťte jednu částku za celou rodinu. Nemáme pak nástroj jak ověřit,
za koho poplatek hradíte.

Jak přihlásit nemovitost, kde není
nikdo trvale hlášen?

• Vaši nemovitost nejdříve musíte přihlásit.
Formulář získáte na pokladně městského úřadu (osobně nebo e-mailem), nebo
na webových stránkách www.slavkov.cz –
sekce potřebuji vyřídit – místní poplatky –
Formulář byt a rekreační objekt bez TP.
• Do tří pracovních dní dostanete odpověď
s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla,
díky němuž se vám vygeneruje variabilní
symbol a dlužná částka). Případně můžete
vše vyřešit osobně.

Mám dítě narozené v prosinci a systém
jej nevidí. Nemusím tedy nic platit?

Platí, že poplatek nehradíte za dítě, které se
narodilo v daném kalendářním roce. Pokud se
vám tedy miminko narodilo v prosinci 2021,
tak již v roce 2022 jste povinni za něj poplatek uhradit. Je však možné, že z centrálních
databází dostáváme informace do systému
zpožděně, proto dítě po zadání rodného čísla
nevidíte. Prosím, také kontaktujte pokladnu.

Mám trvalé bydliště ve Slavkově, ale
jsem cizinec. Systém mě nevidí. Jak
mám postupovat?

• Podobně, jako při přihlašování nemovitosti je potřeba zaslat na pokladnu (jarmila.
cenkova@slavkov.cz) formulář „Přiznání
k platbě za komunální odpad – cizinec“.
Naleznete ho také na stránkách města www.
slavkov.cz – potřebuji si vyřídit – místní poplatky.
• Do tří pracovních dní dostanete odpověď
s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla,
díky němuž se vám vygeneruje variabilní
symbol a dlužná částka). Případně můžete
vše vyřešit osobně.

Stále jsme pro vás k dispozici
na pokladně úřadu

Platby i předání formulářů můžete i nadále
provádět na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65 ve dvoře.
Provozní doba pokladny:
Pondělí 7.30–17.00*
*Polední pauza:
Úterý
8.00–13.00*
11.30–12.30
Středa 7.30–17.00*
Čtvrtek 8.00 –13.00*
Pátek
zavřeno
Kontakt na pokladnu – v těchto měsících
preferujeme e-mailový kontakt, abychom se
mohli věnovat i lidem, kteří přijdou na přepážku: jarmila.cenkova@slavkov.cz
Postup k úhradě poplatků naleznete také
zde: https://www.slavkov.cz/mesto-a-samosprava/poplatky/
vs

Rozšíření školky má zelenou
Příprava přístavby mateřské školy Zvídálek
na Koláčkově náměstí jde do finále. Projekt
získal stavební povolení. Město bude na náročnou akci žádat o dotaci z evropských fondů. Program, který je pro tento typ projektů
určen, se otevře na podzim tohoto roku. Nové
prostory školky a kompletně zrekonstruovaná
stávající budova by pak mohla pojmout téměř
stovku dětí. Dnes bývalý areál zámeckého zahradnictví navštěvuje 35 dětí.
Projekt předpokládá náklady cca 70 milionů korun. Město má šanci získat dotaci ve výši
minimálně 60 procent. V případě úspěšného
čerpání je městský rozpočet připraven na zahájení stavby již v příštím roce bez nutnosti
zadlužení.
V současné době se jedno z pracovišť Mateřské školy Zvídálek nachází v budově Ko-

Vizualizace: archiv MÚ

láčkovo nám. 107 a částečně i v sousedním
objektu č. 108. Pro navýšení kapacity školky
z 36 na 95 dětí je nutné objem využívané plochy zdvojnásobit. „Toho docílíme rozsáhlou
rekonstrukcí stávajících budov a přístavbou

nového objektu v dvorním traktu, který bude
propojen s uliční budovou spojovacím krč
kem,“ popsal vedoucí odboru investic Petr
Lokaj. Dispozice budovy bude v obou patrech
téměř shodná. Vždy se při jedné učebně pro 25
dětí nachází přípravna jídla, umývárna s toaletami pro děti, šatna, sklad nebo kabinet a zázemí pro 2 učitelky. V podzemním patře nového
objektu vznikne kuchyně a technické zázemí.
Samotný objekt evokuje větší zahradní altán
složený z kostek s plochou zelenou střechou.
Nově bude umožněn vstup i z ulice Kollárovy (od restaurace Hradby). V plánu je také
obnovení propojení mezi dvorem a zámeckou
zahradou, čímž by se veřejný prostor této lokality obohatil. Pro děti a učitelky vznikne
bezpečná trasa pro procházky do parku a pobyt venku.
vs

Uklidíme Slavkov! V sobotu 2. dubna
Už žádné schovávání! Letos se do úklidu
Slavkova můžeme vrhnout naplno, tak jak
jsme byli zvyklí. V příkopech, u rybníka,
v alejích, zámeckém parku… leží tuny odpadků. Dovolujeme si vás proto oslovit a požádat
o zapojení se do každoroční celorepublikové
akce Ukliďme Slavkov!
Sejdeme se v sobotu 2. dubna 2022 v 9.00
u kašny na Palackého náměstí.
Po skončení akce ve 12.00 přijměte pozvání do areálu technických služeb v ulici Čes-

koslovenské armády na opékání špekáčků
a drobné občerstvení.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijeme a těšíme se na pracovně-přátelské setkání! Přestože budou zajištěny pytle a ochranné pomůcky, vítány jsou
i vlastní.
Prosíme, potvrďte svoji účast ve facebookové události (Ukliďme Slavkov!) nebo
na e-mail veronika.slamova@slavkov.cz.
vs


Foto: archiv MÚ
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V březnu startujeme druhou etapu opravy průtahu
Jak budou vypadat objížď ky?

S rozjezdem stavební sezony také odstartuje
další etapa opravy průtahu městem. Od poloviny března se začne s opravou dvou úseků: ulice
Slovákova a Kollárova v úseku od ulice Nerudovy po Brněnskou ulici a z druhé strany se pak
začne s rekonstrukcí Bučovické ulice – od křižovatky s ulicí Lidickou po ulici Slovanskou.
V souvislosti s těmito opravami dojde k několika dopravním změnám – a to nejen v souvislosti s uzavřenými úseky, ale i v systému parkování
i organizace dopravy. Velmi děkujeme všem
občanům za toleranci a dodržování těchto změn.
Zmíněné práce potrvají cca do poloviny prázdnin, následně se stavební stroje přemístí do ulice
Špitálské a také za benzinovou pumpu EuroOil,
kde budou pracovat v celé délce silnice až k obchvatu silnice I/50. Kompletní rekonstrukce tak
bude dokončena do konce roku 2022.

A jaká omezení začnou v souvislosti
se stavbou platit?

Aby byl zajištěn plynulý provoz na objízdných trasách a hlavně, aby nedocházelo
k poškozování zaparkovaných aut, bude platit
zákaz stání v těchto ulicích:
• Zámecká
• Nerudova
• Slovanská – v úseku od ulice Smetanovy až
po ulici Čelakovského
• Čelakovského – zde bude kompletní zákaz
po ulici Mánesovu, následovat pak budou
cca 10 m úseky, kde bude parkování zakázáno (výhybny)
• Smetanova – zákaz parkování bude platit
na cca 20metrových střídajících se úsecích.

Přesun autobusové zastávky

Autobusové zastávky z Bučovické ulice budou přemístěny na Slovanskou ulici (na parkovací stání na začátku ulice u benzinky).
Autobusy pak budou mít objízdnou trasu přes
ulici Slovanskou a Smetanovu.

Zámecká ulice se stane
obousměrnou. Do sídliště Zelnice se
bude zajíždět pouze Nerudovou ulicí

Co se bude opravovat a dít v roce
2022?

• Oprava silnice III/0501, povrchové úpravy
a chodníky podél ní.
• Kompletní oprava silnice III/0501 včetně
povrchu – ulice Špitálská (křižovatka u Penny), Kollárova, Slovákova, Bučovická až
po připojení na silnici I/50.
• Kompletní rekonstrukce chodníků po celé
délce silnice.
• Podél silnice bude také kvalitnější LED veřejné osvětlení.
• Odstavné plochy pro auta – ulice Špitálská
– téměř v celé délce severní strany, část ulice Kollárovy – západní strana, Slovákova
– několik míst po obou stranách (zejména
u ubytovny), ulice Bučovická – po obou
stranách v téměř celé délce (mimo zastávku
a vjezdy).

Zpřehlednění a křižovatek

• Špitálská, Kollárova, Brněnská – zpřehlednění křižovatky.
• Slovákova, Kollárova (výjezd ze Zelnice)
– zpřehlednění a vybudování odbočovacích
pruhů.

• Lidická, Husova, Tyršova, Bučovická –
zpřehlednění křižovatky a bezpečnější přechody pro chodce.
• Odbočka na Němčany – rozšíření vozovky
pro pohodlnější odbočení.

Přechody pro chodce

Nově budou všechny přechody nasvíceny
LED světly.
• Špitálská ulice – nový přechod u Penny, mírné posunutí a zkrácení stávajícího přechodu
u kaple (s jeho výstavbou se začne ve druhé
polovině roku).
• Slovákova – mírné posunutí a zkrácení stávajícího přechodu u Cyklo Kyjovský.
• Přechody u křižovatky Lidická, Tyršova,
Husova zůstanou – jen se mírně se upraví.
• Bučovická – přechod u křižovatky se posune o několik metrů od centra. Přehlednější bude i přechod u Havlíčkovy ulice.
K cyklostezce a na sídliště Zlatá Hora to
také bude bezpečnější – nový přechod s ostrůvkem vznikne u benzinky a ulice Slovanská. (Tyto přechody se začnou realizovat
v jarní a letní etapě.)

vs

Staňte se pěstounem i vy. Podpoříme vás, vybízí
kraj v kampani
Přibližně 800 dětí na jižní Moravě žije
mimo svou biologickou rodinu. Aby se jejich
cesta do nové rodiny co nejvíce urychlila,
spouští od 1. února 2022 Jihomoravský kraj
kampaň na podporu těch, kteří podobný krok
zvažují.
Budoucí pěstouny chce kraj oslovit prostřednictvím animací, vizuálů a spotů v televizi i na sociálních sítích. Připraveny jsou
i rozhlasové spoty, které namluvili herci
brněnského Městského divadla Pavla Vitázková, Lucie Bergerová a Petr Halberstadt.
Informační plakáty a letáky pak mohou lidé
zaznamenat v prostředcích hromadné dopravy, na nádražích nebo v krajských příspěvkových organizacích. Vznikl také web: www.
pestounijmk.cz, kde najdou zájemci podrobnosti a osobní příběhy konkrétních pěstounů.

Od 17. března 2022 si je lidé mohou přečíst
i na výstavě v brněnské Galerii Vaňkovka
nebo poslechnout ve formě podcastů. Jihomoravský kraj inicioval také spolupráci s Českou
televizí, která připravuje pořad o pěstounství.
Novinkou jsou i takzvané Pěstounské pasy.
Ty umožní pěstounským rodinám navštěvovat
sportovní a volnočasové aktivity zdarma nebo
s výrazným zvýhodněním oproti běžnému
vstupnému.
„Není to práce, je to poslání. Potřebujeme co
nejvíce pěstounů, aby děti nemusely vyrůstat
v ústavech. Budeme rádi za každého budoucího pěstouna, který do toho s námi půjde,“ říká
hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Cílem kampaně je dodat odvahu budoucím
pěstounům a zprostředkovat jim pozitivní
emoce, které s sebou péče o děti, které potkal

nelehký osud, přináší. „Jen u nás na jižní Moravě jsou stovky dětí, které by mohly žít v rodinách. Zájemců, kteří se chtějí stát pěstouny, ať už přechodnými nebo dlouhodobými,
ale bohužel spíš ubývá. Loni jsme evidovali
38 žádostí. Kampaní chceme veřejnost oslovit a potenciálním zájemcům přiblížit, co to
znamená být pěstounem. Počítat samozřejmě
mohou s pomocí ze strany úřadu během celého procesu,“ uvádí Jana Leitnerová, radní pro
vs
sociální a rodinnou politiku.

Klavírní koncert

Klavírní koncert Adama Koubka se
uskuteční ve čtvrtek 24. března v 17 hodin
M. Uma
v sále ZUŠ.
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Činnost Městské policie za rok 2021
Vážení občané města Slavkova, ráda bych
vás informovala o činnosti městské policie
za rok 2021.

Strážníci městské policie za loňský
rok řešili 423 přestupků:
• 407 přestupků spáchaných v dopravě
• 16 přestupků proti veřejnému pořádku
• 1 přestupek proti majetku

Správnímu orgánu bylo oznámeno
87 přestupků:

Obhlídka vraku • Foto: 2x archiv MP

• 79 přestupků oznámeno na odbor dopravy
• 3 přestupky proti majetku
• 1 přestupek proti občanskému soužití
• 1 přestupek proti veřejnému pořádku
• 1 porušení veřejné vyhlášky
• 2 porušení tabákového zákona

Odchyceno bylo 15 psů, a to jak ze Slavkova, tak z okolních obcí, se kterými má město Slavkov uzavřené veřejnoprávní smlouvy
na volný pohyb psů.
Strážnici 2x odváželi podnapilou osobu
do protialkoholní záchytné stanice do Brna.
Řešili 2 podezření ze spáchání trestného
činu loupeže a řízení pod vlivem návykové
látky, oba případy byly předány na obvodní
oddělení Policie ČR Slavkov u Brna k dalšímu šetření.
Jak již minulý rok, tak i letošní rok není výjimkou, že strážníci MP řeší v OD Lidl drobné
krádeže, které buď vyřeší na místě blokovou
pokutou, nebo oznámí správnímu orgánu.
Dne 10. 2. 2022 ve večerních hodinách
bylo hlídce oznámeno, že neznámý muž odcizil láhev vodky a utekl směrem k vlakovému
nádraží. Hlídce městské policie se podařilo
muže zadržet na ulici Nádražní. Muž měl
u sebe odcizenou nepoškozenou láhev vodky,
ke krádeži se doznal. Lustrací osob bylo zjištěno, že se jedná o celostátně hledanou osobu, proto byla osoba předvedena na obvodní
oddělení Policie ČR ve Slavkově a předána
k dalším úkonům. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do Lidlu.

Co je to vlastně vrak?

Strážníkům Městské policie Slavkov
u Brna se za rok 2021 podařilo odstranit 11
vraků z ulic a parkovišť města Slavkov.
Co je to vrak a jaký je postup při jeho odstranění? Před novelizací zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích se vrakem rozumělo silniční vozidlo, které je pro závady
v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění, nebo opravu podstatných částí
mechanismu, nebo konstrukce silničního vozidla. Takové vozidlo je, dle ustanovení § 19,
odstavce 2, písmene g) uvedeného zákona,
zakázáno na pozemních komunikacích odstavovat a při jeho zjištění uloží silniční správní
úřad provozovateli či majiteli vozidla příkaz
k jeho odstranění. Není-li vozidlo po uplynutí
2 měsíců od pravomocně uložené povinnosti
odstraněno, předá vlastník pozemní komunikace nebo pozemku vozidlo provozovateli
oprávněnému ke sběru, výkupu, zpracování,
využívání nebo odstraňování autovraků, a to
na náklady provozovatele, majitele vozidla.

Lze tedy konstatovat, že i před novelizací
existoval způsob, jak se zbavit vraků z ulic
našich měst a obcí. Problém však spočíval
v samotné zákonné definici „vraku“. Policisté,
strážníci a úředníci silničního správního úřadu
nebyli kvalifikováni odborně posoudit, zda se
dle zákona o vrak jedná či nikoli. Když byla
u vozidla rozbitá okna, chyběla kola, a byla
poškozená karoserie, vyjma nosných částí,
nejednalo se o poškození „podstatných částí
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. Některé obce se snažily situaci řešit tím,
že na vozidlo nechají vypracovat znalecký posudek, ale narazily na skutečnost, že tomuto
předchází ohledání vozidla soudním znalcem,
což nelze provádět bez souhlasu provozovatele, majitele, vozidla, který byl zpravidla
i po opakovaných pokusech nekontaktní.

Jak pomůže a co umožňuje
novelizace zákona?

Tato situace se změnila novelizací zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
která vešla v platnost dne 15. 4. 2020. K výše
uvedené definici vraku přibyla slova „nebo
které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním
sklem nebo na výrobním štítku“. Zákon se
v § 19, odstavec 2, rozšířil o písmeno h), kde
se zakazuje „odstavovat silniční vozidlo, které
po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení
pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou“. Dále se novelou zákona upravuje i postup při odstraňovaní silničního vozidla z pozemní komunikace.
Pokud se tedy zjistí, že na pozemní komunikaci je odstavené vozidlo po uplynutí lhůty
pro provedení pravidelné technické prohlídky,
tedy že vozidlo má tzv. „propadlou technickou“ déle jak 6 měsíců, je vlastník pozemní
komunikace oprávněn vyzvat provozovatele
či majitele silničního vozidla, aby odstranil

důvod, pro který nesmí být vozidlo na pozemních komunikacích provozováno, nebo aby
vozidlo odstranil, nebo odstavil mimo pozemní komunikaci.
Není-li s vozidlem po uplynutí 2 měsíců
od výzvy nijak naloženo, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní
komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. V takovém případě oznámí provozovateli, majiteli, místo uložení a způsob
vyzvednutí vozidla, veškeré náklady spojené
s odstraněním a odstavením silničního vozidla
nese jeho provozovatel, majitel. Nevyzvedne-li si provozovatel, majitel, vozidlo ve lhůtě
3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne
silniční správní úřad příslušný podle pozemní
komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla
ve veřejné dražbě. Pokud se silniční vozidlo
ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní
komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele, majitele, provozovateli oprávněnému ke sběru, výkupu, zpracování, využívání
nebo odstraňování autovraků.
Strážníci Městské policie Slavkov u Brna
v současné době provádějí intenzivně kontroly a dokumentaci silničních vozidel, které
jsou odstaveny v rozporu s výše uvedenými
zákonnými ustanoveními, a v této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost, že u takto odstavených vozidel se bude prověřovat, zda si
provozovatel, majitel, plní svoji povinnost dle
ustanovení § 16 odst. 1, zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Věříme, že touto činností se nám podaří nepříjemný nešvar
doby vymýtit ku prospěchu a spokojenosti
všech občanů města.
V současné době jsme odstranili 4 vraky a 2
vraky na ulici Zlatá Hora jsou v šetření.
Radmila Fialová, velitelka MP Slavkov u Brna

Očkování

V ambulanci MUDr. Slavíkové – Tommi
praktik s.r.o na poliklinice ve Slavkově
u Brna, budou očkovat novou vakcínou
proti Covid-19 Novavax.
Očkují registrované i neregistrované
pacienty. Objednávejte se na telefonním
čísle: 544 227 004.
Nuvaxovid (Novavax)
Specifikace očkovací látky:
• rekombinantní proteinová vakcína obsahující adjuvans
• je určená pro osoby od 18 let věku
• je určená pro osoby doposud neočkované proti covidu-19
• vakcína není určená k podání posilovací
dávky proti covidu-19
Očkovací schéma:
• sestává ze 2 dávek (0,5 ml) podaných intramuskulárně v intervalu 3 týdnů
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Klub seniorů informuje
Omlouvám se, těm,
kteří čekali informaci
ze senior klubu v minulém čísle zpravodaje, že
tam nic nenašli, svůj boj
s internetem jsem prohrál
a zprávu poslal do éteru tam, kam nepatřila.
Tak tedy toto bylo určeno pro Vás.
Tož, moji milí, jsem tu zase, abych vás
informoval o tom, co se děje ve Slavkově,
ve vyšších věkových patrech našeho města.
Co mě se týče, nic moc, nejsem sice pozitivní, ale začátek roku z mého pohledu ne moc
šťastný. Vše jednou skončí a těším se na další
dny, kdy se budu opět moci zapojit do dění
pro potěchu duše i těla. Vzhledem k situaci
je stále omezená společenská činnost. Přesto
ale slibně pokračuje vycházková činnost, která nepolevila a překonává všechny nástrahy
počasí, nevzdává se. Je neustále zajímavé,
co vše je v našem okolí k vidění. Kdo z vás
si třeba nenechal ujít prohlídku slámového
betlému v Pozořicích, jako to udělala naše
seniorská výprava, může litovat. Kdo z vás
ví, že ve Slatině je zajímavé muzeum BMW,
co těch zajímavých míst v našem okolí je. Je
namístě dodat, že naše skupina neslábne ani
při tomto počasí a dá se říct, že sílí a posiluje
infarktový stav republiky, neb řidiči a průvodčí uspávaní jedním či dvěma cestujícími
mají najednou plné soupravy lidí veselých,

Valentýnská vycházka • Foto: archiv KS

poznání chtivých, štěbetajících. Někdy to pro
cizí vypadá jak manévry. Váhající, stavte se
v pondělí na klubovně a dovíte se program.
Od 24. ledna začnou na klubovně, pokud bude
zájem, dny šikovných rukou, kdy se zájemci
budou moci přidat do skupiny těch, kteří umí
něco rukama udělat. Začneme pozvolna, háčkování, pletení atd. Toto by měla být pravidelná úterní činnost. Hlavy máme na radění
přeci dobré, tak co s rukama? Zaměstnáme je.
Na 14. února je připravena divadelní inscenace Sněhurka a já, takže první letošní vlaštovka v oblasti kultury, doufáme, že ne poslední.
Nezapomeňte také, že by bylo vhodné zaplatit
členský příspěvek, a tím potvrdili svůj zájem
a mohli se zúčastňovat našich akcí. Pro vede-

ní celého klubu je tak důležité,
kolik lidí za ním stojí, zda vyvinuté úsilí není zbytečné. Připomínám, že stále zatím platí
setkání 8. března v restauraci
Bonaparte, kde bychom se
konečně sešli, mohli se lépe
poznat, pobavit se. Tak tedy
hodně zdraví a brzy na shledanou, neb nás čeká nejkratší
měsíc roku 2022.
Pro toto číslo jen krátce.
V restauraci Bonaparte proběhla beseda na téma Covid
s přednášejícím RNDr. Ivanem Rychlíkem, Ph.D. Zajímavá a poučná
beseda, výsledný dojem spíše optimistický.
Šlo to i bez strašení a katastrofálních informací. Ještě jednou setkání 8. března s překvapením, přijďte. V době, kdy odesílám
tuto zprávu, se řada z nás připravuje na muzikál Sněhurka a Já, kam jedeme 14. 3. Pro
chodce malá rekapitulace, na vycházkách se
ušlo přes 913 km, tady zhruba 8,4 km na vycházku. Poslední, valentýnské, se zúčastnilo
38 odvážlivců, kteří se vydali nejen po pohodlné cyklostezce, ale i blátem (vzhledem
ke změně trasy menším) a též po ledu. Navíc
ty byly i dva kočárky, jejichž obyvatelům to
nijak nevadilo.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Vstupní hala Bonaparte se promění. U dveří bude
vítat Napoleon
Foyer slavkovského společenského centra
Bonaparte bude do několika měsíců vypadat
reprezentativněji. Zastupitelé schválili základní proměnu tohoto vstupního prostoru,
včetně úpravy šatny a nové podlahy.
„Všichni víme, že slavkovský ,Boncek‘ si
zaslouží kompletní rekonstrukci. Nákladná
oprava však bude možná až za několik let.
Proto jsme se ve spolupráci s architekty zamysleli nad základní proměnou vstupního
prostoru, který dlouhodobě působí neutěšeně
a určitě neodpovídá tomu, k čemu je určený

Vizualizace – foyer s fototapetou • Archiv MÚ

– tedy prostoru pro společenské příjemné setkání. Architektka dostala zadání jednoduché,
ale přesto stylové proměny, která bude moci
navazovat na další zásahy,“ komentoval starosta Michal Boudný.
Základní myšlenkou je variabilita prostoru.
Ta je umožněna černými závěsy a pojízdným
nábytkem v šatně. V případě společenské
události je prostor šatny otevřený, za běžného
provozu se za závěsy dají schovat barové stolky, židle apod. Dominantou foyer je kruhová
segmentovaná lavice v dekoru dubu, která se

Současný stav • Foto: 2x archiv MÚ

může „rozmístit“ podle potřeby a typu akce.
Největším stavebním zásahem bude položení
nové podlahy v imitaci betonu. Oprava stropu
a osvětlení se již provedla v uplynulých měsících. Celý prostor bude vymalovaný černou
a bílou barvou.
Architektka Tereza Kupcová navrhla také
grafické prvky a polepy. Hlavní vstup bude
ozdoben siluetou Napoleona. Stěny pak budou zdobit historické fotografie SC Bonaparte. Sály a restaurace budou také označeny
vs
jednotnými 3D podsvícenými nápisy.
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Zprávičky z DDM
Na našich webových stránkách jsme otevřeli přihlašování na letní tábory. V nabídce
naleznete kromě příměstských táborů také
dva pobytové. Tábor „LIMIT – pro náctileté“
v Naloučanech u Náměště nad Oslavou vede
Jirka Paleček, který má bohaté zkušenosti

s vedením kroužků i táborových aktivit. Druhý tábor „Cestou necestou“ je určen pro děti
9–12 let. Vedoucí tábora Jana Bangová připravuje pro účastníky týden plný sportovních
aktivit, výletů, koupání a her ve Vranově nad
Dyjí.

Základní škola Komenského

Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Hledáme brigádníka na DPP

Hledáme brigádníka na údržbu a natření herních prvků na dětském hřišti u DDM. Materiál
zajistíme, na odměně se dohodneme. Předpokládaný termín – březen 2022. V případě zájmu volejte: tel. 605 083 322 – Jana Bangová.

www.zskomslavkov.cz

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy základní školy pro školní
rok 2022/2023 se na ZŠ Komenského uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 14.00 do
17.00 hodin v budově ZŠ – Komenského
nám. 495, Slavkov u Brna.

Povinnost přijít k zápisu

• K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti,
které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2022 (děti
narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).
• Všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.

• Je přípustné, aby se dostavil zákonný zástupce bez dítěte.

Rodiče přinesou k zápisu

• rodný list dítěte
• svůj občanský průkaz
• žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky
• pokud se dostaví k zápisu s dítětem někdo
jiný než zákonný zástupce, přinese doklad
o oprávnění zastupovat dítě – plnou moc

Olympiáda v českém jazyce
je tradiční celostátní soutěž, která je určena
všem „milovníkům“ našeho mateřského jazyka.

Aneta Hrabovská a Adéla Kordiovská

Letošní školní kolo proběhlo 25. ledna a zúčastnilo se ho 19 žáků osmých a devátých ročníků. Soutěžící při řešení jazykových úkolů uplatnili nejen získané znalosti, ale také samostatné
logické myšlení. Své snažení zakončili vlastní
tvorbou na téma „U nás na náměstí/návsi“.
Většina zúčastněných dosáhla pěkných výsledků a ti s nejvyšším bodovým hodnocením
postupují do okresního kola. Naši školu budou reprezentovat Aneta Hrabovská z IX. C
a Adéla Kordiovská z IX. B.
Pochvalu si ale zaslouží všichni soutěžící,
protože prokázali dobrou znalost rodného jazyka, kterou budou dále prohlubovat. Přejeme
OR
hodně úspěchů v okresním kole.

Šlechta v proměnách času
Takové bylo téma letošní dějepisné olympiády. Školního kola se 24. ledna zúčastnilo celkem 12 žáků z 8. a 9. tříd. Kluci a holky řešili
celkem 15 velmi zajímavých úkolů. Někde
bylo třeba umět se zorientovat v textu a pak
doplnit chybějící údaje. V jiných úkolech bylo
nutno odpovědět na zapeklité otázky. Levou
zadní řešili žáci ty úkoly, kde pomáhaly fotografie známých objektů. Tady se naši historici
opravdu vyznali! Při řešení všech úkolů se
soutěžící tak trošku vrátili zpět do minulosti.
A také si připomněli mnohé zajímavosti ze života šlechty. Uvědomili si, že i ona byla hybnou silou ve smyslu rozvoje a pokroku v naší
zemi, např. vaření piva, zakládaní pivovarů,
těžba stříbra, architektura – spousta kulturních
památek. Všechny úkoly tak soutěžícím rozšířily jejich „ kulturní přehled“ o naší zemi.
Do okresního kola ve Vyškově postupují
Taťána Vlčková z 9. A, doprovázet ji budou
ještě Jan Šimoník a Tereza Rozíková z 9.B.
Tak ať se na naše mladé historiky usměje
HČ
štěstí!

Foto: 2x archiv školy

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je nutná písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy.
Přílohou žádosti musí být:
1. Doporučení odborného lékaře (klinického psychologa) s podrobným udáním důvodů
2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
Podrobnosti k zápisu a potřebné formuláře budou k dispozici na webových stránkách
školy od 1. 3. 2022.
Věra Babicová

Doučování
na ZŠ Komenského

Základní škola Komenského se v září
2021 zapojila do národního plánu doučování, jehož cílem je minimalizovat dopady
distanční výuky na žáky základních škol.
V uplynulém pololetí probíhalo doučování ve 21 skupinách a zúčastnilo se ho 178
žáků.
Od ledna 2022 jsme zahájili další cyklus doučování. Bylo vytvořeno 27 skupin
a do tohoto typu výuky je zapojeno 23 pedagogů z naší školy a jeden externí učitel.
Největší zájem mají žáci o doučování matematiky, dále probíhá doučování českého
Věra Babicová
a anglického jazyka.

2/2022
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Tým GLITTER STARS
ve virtuální soutěži bodoval
Dne 29. 1. 2022 se konal 5. ročník oblíbené
soutěže v cheerleadingu Evolution Cheer Battle
2022, který vzhledem k epidemiologické situaci proběhl v online formátu. Soutěžící zasílali
své sestavy formou videozáznamů. Na sociálních sítích měli možnost diváci sledovat celodenní průběh soutěže, živé vysílání ze studia
a vyhlašování výsledků. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 soutěžních vystoupení ze 14 klubů
s 532 soutěžícími. Slavkovský tým Glitter Stars
vybojoval celkem 9 medailí – 4 zlaté, 4 stříbrné
a 1 bronzovou medaili v těchto kategoriích:

• Performance Doubles Senior Freestyle –
1. místo – Kristýna Slaninová a Nikol Vanderková
• Individual Mini – 1. místo Adélka Javůrková; 2. místo Klárka Slaninová; 3. místo
Simonka Vanderková
• Individual Senior Girl – 2. místo Kristýna
Slaninová
• Individual Senior Boy – 1. místo – Pavel
Sedlmajer; 2. místo – Pavel Machálek
• Group Stunt Senior Premier Coed – 1. místo
• Cheer Team Mini L2 – 2. místo.
RM

Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

Školní olympiáda
Okresní kolo olympiády
v matematice

Přestože je v současné epidemiologické situaci pořádání okresních předmětových soutěží velmi obtížné, probíhají klání matematiků
alespoň prostřednictvím internetového spojení. Žáci pátého ročníku se okresního kola
zúčastnili ve středu 26. ledna.
Vedli si docela úspěšně. Jakub Killer, Lukáš Komárek a Tomáš Nepomucký obsadili
dělenou pátou příčku. Nazar Žartun skončil
zšt
devátý.

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 si žáci naší školy
mohli poměřit své zeměpisné znalosti. Původně jsme se měli všichni sejít v 7.00 ve škole,
ale nařízená karanténa pro dvě třídy nám to
trochu zkomplikovala. Nakonec se však téměř

všem nahlášeným žákům ze šestých až devátých tříd podařilo do školního kola Zeměpisné
olympiády zapojit. Někteří psali ve škole, jiní
doma u svých počítačů. Náplní olympiády
byla práce s atlasem a test geografických znalostí. Ve třech kategoriích si soutěžící prověřili
své schopnosti vyhledávat geografické informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti.
Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii A se stala žákyně 6. A Julie Fialová, na druhém místě
se umístil Daniel Morris z 6. B. a třetí příčku
obsadila Nikola Majárková z 6. A. Kategorii
B jednoznačně ovládla Rozálie Maleňáková,
která dosáhla téměř plného možného počtu
bodů. Druhé místo náleží Barboře Blažkové
a třetí Richardu Gachovi. Všichni tři zmínění jsou žáci 7. A. V kategorii C rozhodovaly o umístění na pomyslné bedně půlbodíky.
Výhercem se stal Tomáš Prokeš z 9. A, druhé

místo náleží Vítu Kudlovi z 9. B a třetí Ondrovi Kučerovi z 9. A. Všichni budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude
konat v únoru on-line formou přes informační
ej
systém Masarykovy univerzity.

Školní kolo Dějepisné olympiády

V druhé polovině ledna proběhlo v naší
škole každoroční školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošní soutěže znělo „Šlechta
v proměnách času“. Olympiády se účastnili
žáci 8. a 9. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem
se stal V. Kudla z 9. B s počtem 49 bodů. Druhé místo obsadil žák 8. B M. Novotný, který
získal 48 bodů. Třetí místo s 44 body obsadil
T. Prokeš z 9. A. Všichni tři nás budou reprezentovat v okresním kole, které by mělo proběhnout v březnu ve Vyškově a do něhož jim
pp
přejeme mnoho štěstí.

Hurá do druhého pololetí (školní družina)
První pololetí ve školní družině při ZŠ Tyršova je úspěšně za námi. Statečně jsme propluli strašidelnou zátoku plnou nástrah, užili
si krásnou vánoční atmosféru na vánočním
ostrově, probojovali jsme se ledovým ostrovem a nyní se už těšíme, co nás všechno čeká
během února na karnevalovém ostrově.
Během plavby jsme společně prožili plno
skvělých zážitků. V prosinci nás v naší družině navštívil Ježíšek a přinesl dětem spousty
krásných dárečků, ze kterých jsme měli vel-

kou radost. A nejen to, s dětmi jsme si užili
hezké odpoledne plné pohádek, dobrého jídla
a pití.
Leden byl po „náročných“ Vánocích plný
sportu a pohybu. Děti se účastnily zimní
olympiády, kde soutěžily v různých disciplínách, a to i bez potřebného sněhu a ledu, který
je na zimní olympiádě tak důležitý. Vyzkoušely si bobování, hokej, bruslení a asi nejvíc
zábavné lyžování, ve kterém šlo o soustředěnost a hlavně dokonalou týmovou spolupráci.

Školní kolo soutěže v anglické
konverzaci
V úterý 8. února 2022 se v naší škole
uskutečnila již tradiční soutěž v anglickém jazyce. Soutěžící ze 7.–9. ročníků
nejprve čekalo první kolo v podobě
gramatického a poslechového testu,
z něhož postoupilo do kola druhého
jen šest nejlepších. Ti se utkali v boji
v konverzačních a komunikačních
schopnostech – u vylosovaného tématu
museli soutěžící předvést bohatou slov-

ní zásobu, gramatickou správnost a pohotové reakce na někdy záludné dotazy
poroty.
Ze 7. ročníku jako bezkonkurenční vítěz vzešla Klaudie Navarová (7.B), z vyšších ročníků vybojovali vítězství Viktorie Fialová (9.A) a Šimon Jopek (8.A).
Všichni budou naši školu reprezentovat
v okresním kole této soutěže ve Vyškově,
mn
takže jim přejeme „good luck“.

Všichni byli odměněni za skvělé výkony medailí a diplomem.
Pololetí uteklo jako voda, na děti čekalo pololetní vysvědčení a my jsme si pro ně za odměnu připravily odpolední promítání filmů.
Děti si vyrobily své vlastní kornouty na popcorn, hlasovaly si o film, na který by se chtěly
podívat, a filmové odpoledne mohlo začít.
Hurá, vyplouváme do druhého pololetí, kde
nás čeká spousta krásných zážitků a výzev!
Dominika Jiráčková

Deváťáci virtuálně v elektrárně

Zdroje energie – i to je jedno z témat výuky chemie. A v dnešní době téma velmi aktuální. I ve složité covidové situaci se deváťáci dostali do jedněch
z nejstřeženějších prostor v zemi. Do jaderné elektrárny v Dukovanech.
Protože nebyla možná osobní návštěva, podívali
jsme se do jaderné elektrárny alespoň virtuálně. V úterý 8. 2. 2022 jsme v rámci této prohlídky navštívili
areál jaderné elektrárny. Dověděli jsme se, jak elektrárna pracuje, kolik energie vyrobí i co musí člověk
udělat pro to, aby mohl v jaderné elektrárně pracovat.
dp
Na závěr jsme si zasoutěžili o věcnou cenu.
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

Slavnostní zahájení sezony
na Zámku Slavkov – Austerlitz
Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení
sezony 2022, které proběhne předposlední
čtvrtek v březnu v 16 hodin v Historickém
sále zámku.
Můžete se těšit na představení akcí v tomto roce, hudební představení Patrika Havelky
a živou sochu, s kterou se můžete vyfotit. Dále

Jarmarky
v letošním roce
9. dubna

Jarní trhy

7. května	Májový Flerjarmark
27. května	Dny Slavkova –
řemeslný jarmark
13. srpna 	Napoleonský jarmark
17. září	Václavský jarmark
a burčákový pochod
9. října

Dýňobraní

2. prosince	Vzpomínkové akce –
Tenkrát ve Slavkově –
řemeslný jarmark

proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s tématem „Strašidla na zámku“, všechna
díla zúčastněných si budete moci prohlédnout
ve vstupní hale zámku. V neposlední řadě budete mít možnost, jako první navštívit novou
výstavu Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih.
ZS-A

2/2022

www.zamek-slavkov.cz
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Poděkování za dary
Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem příznivcům a dárcům za věnované předměty.
V roce 2021 se muzejní sbírkový fond
rozrostl o 770 přírůstkových čísel, což
představuje 1230 předmětů. Sbírkové
předměty byly získány pouze darem či vlastním výzkumem. V roce 2021 nebyl zakoupen do sbírkového fondu ani jeden předmět.
Kromě dárců ze Slavkova u Brna, přispěl
rovněž jeden dárce z Vážan nad Litavou.
K zajímavostem v nových akvizicích patří
zejména sbírka grafik, kde se nacházejí např.
portréty podle Rembrandta či P. P. Rubense
a reprezentativní portréty některých příslušníků rodu Habsburků. Do sbírkového fondu
byl rovněž darován šestnáctiramenný křišťálový lustr, který byl po zrestaurování umístěn do zámecké prohlídkové trasy.
K dalším zajímavostem patří reklamní
diapozitivy obchodníků, které se promítaly
ve slavkovském kině před vlastním filmem,
soupravy porcelánu či vzorníky bižuterních
řetízků.
K raritám patří taktovka a osobní doklady
slavkovského učitele hudby, ředitele kůru,
varhaníka, sbormistra a dirigenta Františka
France.

V nových akvizicích jsou
zastoupeny tyto okruhy předmětů:

Doplňky – kabelky, klobouky, pokrývky
hlavy, pásky, pánské motýlky, korále, manžetové knoflíčky.
Dýmky – dřevěné.
Fotografie, diapozitivy – reklamní diapozitivy, prohlížečka diapozitivů, ateliérové sva-

Depozitář • Foto: B. Maleček

tební, portréty lidí, vojáků, zámku ve Slavkově u Brna.
Grafiky – s církevní tematikou, různými
událostmi, vojenskými a loveckými scénami, osobnostmi, městy a krajinami, s napoleonskou tematikou – část z nich je věnovaná
členům Jednoty krasoumné.
Hodiny – budíky, náramkové hodinky.
Hračky – deskové hry, stavebnice Merkur,
dřevěné figurky, soubor loutek.
Keramika – talíř závěsný.
Lékařství – fonendoskop, lékařský tlakoměr, krabičky od pastilek, brašna – lékárnička.
Mapy – různé.
Mince – stříbrná – František Josef I. z r.
1900.
Nádobí – cedníky, kovové podnosy reklamní, lis na citron, hliníková bandaska, smaltované nádobí.

Novoroční přání – 1969, 1977, 2004, 2006,
2020.
Obrazy – malba na hedvábí, olejomalba zátiší.
Oděvy – podvazkový pás, zástěry.
Odznaky – ČsŽ.
Osvětlovací prostředky – křišťálový lustr,
velké žárovky – 500 W.
Plakáty – různé.
Pohlednice – z počátku 20. století – města,
reklamní, sokolské, T. G. Masaryk, legionářské, vojenské, autorské od A. Liebschera.
Porcelán – cukřenky, dózy, hrnky, konvice,
mísy, misky, omáčníky, podnosy, podšálky,
solničky, šálky, talíře, talíře závěsné, teriny,
zvonečky.
Pozůstalosti – slavkovských osobností.
Různé – mechanický pořadač kontaktů, síťovky, krabičky, vzorkovníky bižuterních
řetízků, cestovní skládací štětka na holení.
Sklo – číše na nožce, džbánky, flakony
na voňavku, karafy, misky, odlivky, podnosy, podšálky, sklenice, vázy.
Sport – brusle.
Suvenýry – dřeváček.
Vybavení domácnosti – ručníky ozdobné,
vypeckovávač třešní.
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového fondu a současně také kulturního dědictví
města Slavkova, které tak zůstane uchováno
pro příští generace.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
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Kulturní život ve Slavkově ožívá! Na co se můžete těšit?
Bigbítový koncert tří oblíbených kapel,
ples i otevření sezony na zámku. Kulturní život ve Slavkově u Brna pomalu ožívá. Na co
se můžete těšit?
V SC Bonaparte zahraje dne 26. 2. na BIG
BÍTOVÉM PLESE v riflích a tričku slavkovská kapela Výlet a hosté z Kyjova Blend
a Long Drink. Správná oslava se musí zapít,
takže prvních padesát piv bude zdarma! Vstup
na akci je 100 korun.

Slavkovská skupina Výlet • Foto: P. Maleček

O týden později – v pátek 4. března se
pak na stejném místě odehraje PLES, JAK
CHCEŠ. Občanské uskupení MILFASO se
rozhodlo uspořádat taneční zábavu s tombolou, dobrým jídlem, vínem, vystoupením
Ivory Divine i půlnočním překvapením. Pro
tuto jedinečnou příležitost se zformovala
také kapela Axiom vol. 4 se zpěvem Martina Křížky, která hraje převážně rockovou
a populární hudbu českých i zahraničních
kapel. Prostor však dostanou i další taneční
žánry díky DJ Balu. „Protože se v letošním

roce nemohla opět rozjet plesová sezona naplno, jak bychom si přáli, rozhodli jsme se
uspořádat alespoň jeden ples, kde si na své
přijdou všichni, kteří si rádi zatančí a pobaví
se. Jedná se o občanský ples v neformálním
stylu,“ uvedly spolupořadatelky Veronika
Šilerová a Petra Hrozová. Vstupenky jsou
v předprodeji v květinovém ateliéru Pugétka
na Husově ulici, na recepci Dentistar v Nerudově a také v centru Yogiam na Špitálské.
Rezervace vstupenek na telefonním čísle:
731 109 115 nebo e-mailu: Hrozovapetra@
seznam.cz.
Březen bude také měsícem, kdy se ote
vřou brány zámku. 24. března se od 16.00
těšte na tradiční zahájení v Historickém sále
i v dalších komnatách.
Víkend pak bude patřit sportovcům – aktivním i jejich fanouškům. Zámecký park se totiž
stane dějištěm Mistrovství republiky v pře
spolním běhu žáků a dorostu. Prestižní akci
pořádá Atletika Slavkov. Čtrnáct dní nato pak
přivítáme oživlou přírodu tradičním Jarním
trhem v zámeckém parku. Akci vyhledávají
nejen zahrádkáři, ale i milovníci dobrého jídla
a řemeslných výrobků. Od tohoto víkendu se
pak už na zámku prakticky život nezastaví.
Novinkami letošního společenského kalendáře je například velkolepý food festival
s názvem To nejlepší z jižní Moravy (30. 4.).
Kvalitní víno, dobré pivo, frgály, tradiční
sýry, zabijačkové pochutiny, ryby, kuchařské
soutěže a mnoho dalšího v doprovodu cimbálové hudby v jedinečném prostředí zámeckého parku ve Slavkově u Brna… jednoduše
TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY! Následovat

pak bude Májový Flerjarmark (7. 5.), který
sdružuje české rukodělné výrobce.
Zámek Slavkov – Austerlitz také letos představí „pecku“, kterou si musel dva roky schovávat na „lepší časy“. Mezinárodní festival
Živých soch a body art. Akce se uskutečnila
v roce 2018 v Kroměříži, kde přilákala tisíce
návštěvníků.
Jen o týden později se pak slavkovské náměstí uzavře kvůli stavbě pódia, kde se uskuteční program Dnů Slavkova (27.–28. 6.).
Letos se těšte nejen na „klasický program“,
kde se konečně představí naše děti, na menší
i větší koncerty, divadelní představení… ale
také průvod dobrovolných hasičů a prezentaci
složek integrovaného záchranného systému
k příležitosti 140. výročí dobrovolných hasičů
ve Slavkově u Brna.
Na sobotním koncertu vystoupí Dan Bárta
s Orchestrem Gustava Broma. Představí zde
skladby z unikátního alba, které spolu nahráli v loňském roce poté, co nemohli vystoupit
na brněnském Jazz festu.
Stálicí slavkovského kulturního programu
je také Veteranfest. Letos je jeho termín naplánovaný tak, jak jste byli vždy zvyklí – tedy
poslední červnovou sobotu 25. 6.
…a co by to bylo za kulturní kalendář posledních let, kdyby v něm chyběl koncert slavné britské legendy zpěváka Stinga. Termín je
naplánovaný na 31. 7. a my pevně věříme, že
kletbu v podobě tří zrušených termínů letos
prolomíme! Jednáme i s dalšími promotéry,
kteří připravují letní vystoupení a koncerty.
Sledujte web www.slavkovak.cz, kde budeme
vs
vše postupně doplňovat.

2/2022

15

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Rekonstrukce klubovny 2. oddílu Junáka
Opakují se dotazy rodičů
nejmladších členů slavkovských oddílů na stavební
materiály a suť, která je
v těchto týdnech u skautské
klubovny. Odpověď přináší
následující řádky.
Již nějakou dobu jsme v oddíle mluvili o rekonstrukci, kterou by naše prostory, kde se konají schůzky, potřebovaly. Strop byl už trochu
prověšený a my si říkali, že by to chtělo i nově
vymalovat. O vánočních prázdninách se konalo oddílové přespání na klubovně, kdy jsme
s rekonstrukcemi začali.
Zapojili se také mladší členové našich družin a přiložili ruce k dílu. Vystěhovali jsme
veškerý nábytek, položili na podlahu plachtu
a otrhali strop. Nebylo by to ale pořádné drama, kdyby se nedostavily komplikace. Při pří-

Foto: 2x archiv Junáka Slavkov

pravě zdí na montáž sádrokartonového stropu
jsme zjistili, že polovina plochy je pokryta
starou omítkou, která nedrží. Náš původní
plán s dokončením do konce března tak možná nebudeme schopni dodržet.
Od čeho jiného jsou ale plány než od toho,
abychom je měnili. Čeká nás nejen natáhnutí nové omítky a namontování stropu. Prací,

na kterou se těší nejvíc našich skautů a skautek, bude nová výmalba. Na závěr novou klubovnu vyšperkujeme kachličkovou mozaikou
za kamny a novými LED světly.
Doufáme, že na nás už žádné nepříjemné
překvapení nečeká a my se tak brzy budeme
moct scházet v naší klubovně s novým kabátem.
Anna Ošmerová

Pohádkově v Karolínce
Po ukončení vánoční doby
jsme se s celou školkou ocitli
v kouzelném světě plném pohádek. Žádné dítě nezůstalo stranou, naopak se všechny musely
pilně snažit, aby hrdinům našich
pohádek pomohly v jejich nesnadné cestě.
S třídou Oveček jsme se vypravili do pohádky o mašinkách. Děti si sami vyzkoušely náročnou práci strojvůdců a s pomocí čaroděje
Zababy, dědečka a jeho vnoučka se jim podařilo pyšného pana přednostu proměnit v dobrého člověka. Třída Rybiček se zase snažila
vyléčit nemocnou princeznu Zubejdu. Děti
nejprve spolu s Lotrandem úspěšně prošly
školou, naučily ho pracovat a pak s drvoštěpem princeznu vyléčily. S nadšením jsme vešli
do další pohádky, tentokrát to byla Sněhurka.

Foto: archiv KMŠ

Děti si vyzkoušely různé role, od trpaslíků až
po kouzelné zrcadlo. Pomocí pantomimy se
pak děti převtělily do všech sedmi trpaslíků.
Navíc si každý domů donesl své vlastní kouzelné zrcadlo. Od Sněhurky jsme se přesunuli
ke Dvanácti měsíčkům. Děti byly opravdu pilné a hodné. Marušce pomohly vytvořit krásné

krepované fialky, jahody šité z filcu a papírová
jablíčka. U Holeny ale s ničím nepochodily,
a tak musely pokaždé i s Maruškou poprosit
o dary dvanáct měsíčků. Nakonec se ale i Holena dočkala svého osudu, být neslušný a líný
se totiž nevyplácí. Děti ze Soviček se zase vydaly stopovat ptáčky ve sněhu a vytvořily nádherné krmítko z Lega. I ony se vydaly do pohádek a pomohly Popelce s tříděním zrníček.
Na začátku února k nám zavítalo divadlo
Musica Animae se svým Hudebním pohádkovým pásmem. A stejně jako v Pekingu se
i u nás ve Slavkově rozhořela zimní olympiáda. Na sportovišti nemohly chybět ani závody
v curlingu, běh na lyžích, biatlon nebo kraso
bruslení. Každý sportovec si pak zaslouženě
odnesl i velkou zlatou medaili.
Za KMŠ Karolínka Eliška Nečasová

Naučně-zábavná stezka
s Lištičkou
Lesní školka Pampeliška se rozhodla uspořádat naučně zábavnou stezku pro rodiče
s dětmi v termínu 17. 2.–12. 3. 2022 ve Slavkově u Brna.
Rodina, přátelé a děti mají tak příležitost
společně a aktivně trávit čas v přírodě a zároveň se nejen děti dozví spoustu zajímavých
informací.
Stezka je zaměřená na poznávání zvířecího
obyvatelstva, které žije ve Slavkově. Nejde
jen o zábavné plnění úkolů, ale i o získává-

ní povědomí, jak bychom se mohli zapojit
do ochrany zvířat a prostředí. Na příjemné
procházce strávíte cca 1,5–2 hodiny. Stezka
začíná na parkovišti u stadionu a její zakončení je v lesíku, kde na vás čeká i tematická
odměna.
Projděte si naši stezku a užijte si společný
čas s rodinou a přáteli. Více informací získáte
na FB stránkách Lesní školka Pampeliška. Těšíme se na vaši účast!
Anna Plašková

Dírky bez dírek
V neděli 13. února jsme se s rybářským
kroužkem vydali do Podolí na Zukalův rybník lovit pstruhy. Počasí nám na jednu stranu
moc nepřálo, protože na rybníku už žádný
led nebyl, ale na druhou stranu nás po celý
den příjemně hřálo sluníčko.
První hodiny byly těžké. Nedařilo se
nám pstruhy na naše nástrahy nalákat. Rybí

koncert přišel po poledni. Posilněni klobáskou jsme začali tahat pstruha za pstruhem. Nejvíce nám brali na rotační třpytky
a „mastňáky“. Dohromady jsme pochytali
přes deset pstruhů duhových a několik sivenů amerických. Rybářský výlet jsme si
opět moc užili.
Za rybářský kroužek instruktor Adam Janek

Foto: archiv autora
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 9. ledna 2022 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky, paní

JIŘINY URBANOVÉ
S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, úcta, vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 8. února 2022 uplynulo 5 let od smutného dne, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a syn se svými s rodinami.

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

ZAHRADNICTVÍ
TESÁK
Slovákova 338
Slavkov u Brna
tel.: 544 221 477

Vážení zákazníci,
dovolujeme si oznámit,
že i v době rekonstrukce
příjezdové komunikace bude

PROVOZ
ZAHRADNICTVÍ TESÁK

NEPŘERUŠEN
Sortiment sadby zeleniny,
ovoce i květin bude
v obvyklém rozsahu.
Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 9. února 2022 by se dožil 92 let pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David s rodinou.
Vzpomínka
V Ledči nad Sázavou se 19. února 1929 narodila naše milovaná maminka
MARIE KOVAŘÍKOVÁ, rozená Ročková.
Milovala lesy ve svém rodném kraji. Milovala život, rodinu, pracovala neúnavně pro
spokojený život i svých spoluobčanů v Němčanech, ve Slavkově i okolí jako krajská
poslankyně. Ve slavkovském zahradnictví vázala nádherné kytice k oslavám, svatbám i poslednímu rozloučení. Mnoho let byla předsedkyní místní organizace ČSŽ
v Němčanech. Před pěti lety 6. března 2017 se nelehký maminčin život dovršil.

„Maminko, žiješ dál v našich srdcích.“ S láskou a úctou vzpomínají děti, rodina a přátelé.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 27. února 2022 vzpomínáme 4. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, sestra, babička a teta, paní

PAVLA NOVOMĚSTSKÁ
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Odešla, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 25. února 2022 vzpomínáme 14. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce, nová
elektroinstalace, revize. Tel.: 797 676 748.
NABÍDNĚTE RD se zahradou ke koupi –
do 30 km od Brna. Zn. STĚHOVÁNÍ. Tel.
732 578 325.
HLEDÁM ke koupi chatu/chalupu i mimo
okres. Tel. 732 448 527.
RODINA hledá byt koupi – Slavkov u Brna,
Holubice, Rousínov, Újezd u Brna a okolí.
T. č. 605 288 787.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve Slavkově u Brna. Nabídněte.
725 164 106, max.prace@post.cz.

Vzpomínka
Dne 28. února 2022 uplynou tři roky, kdy nás opustil pan

STANISLAV KOHOUTEK
Děkujeme za tichou vzpomínku, manželka a synové.
Vzpomínka
Dne 6. března 2022 uplynou čtyři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV KUBA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Marie
s manželem a vnoučaty Kristýnou a Marianem.

2/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 6. března 2022 uplyne 1. smutné výročí, kdy nás opustil pan

Věra Kubíčková (86 let)
Bohumila Šmorová (83 let)
Petr Šimek (65 let)
Anděla Jakoubková (85 let)
Karel Hrabovský (79 let)
Radek Hala (51 let)
Karel Švec (86 let)
Jan Jeřábek (77 let)
Jaroslav Švančara (83 let)
Jaroslav Kos (47 let)
Anna Kupčíková (87 let)
Augustin Vitoul (77 let)

PETR SVATOŇ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn Petr a dcera Helena s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 10. března 2022 uplyne třetí rok, co nás opustila maminka,
babička a prababička, paní

RŮŽENA ANDRLOVÁ z Němčan
S láskou na ni vzpomínají rodina Holubářova – Laďa, Radek s rodinou,
Milan a paní Dáša.

15. 1.
20. 1.
25. 1.
28. 1.
29. 1.
29. 1.
31. 1.
4. 2.
5. 2.
5. 2.
11. 2.
15. 2.

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavkova najdete na www.slavkov-austerlitz.com.

Vzpomínka
Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.
Dne 10. března 2022 uplyne dvacet let od úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

JAROMÍRA ZWILLINGA
S láskou stále vzpomíná celá rodina…
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Oznámení lze
vyřídit i elektronicky – email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. března

VÝROBA RAZÍTEK

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

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

Milan Májek

• 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
2 0 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz
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Slavkovští atleti na Mistrovství Moravy a Slezska
Prodloužený víkend 4.–6. února patřil Mistrovství Moravy a Slezska v ostravské atletické hale. Během tří dnů se vystřídaly všechny
kategorie od mladšího žactva až po dospělé.
Přestože výpravu mladších i starších žáků
oslabily nemoci a karantény a žádnou medaili
nepřivezli, padla spousta osobních rekordů.
Za zmínku stojí výkon Julie Fialové, která
hned svým prvním startem v kategorii mladších žákyň předčila očekávání a ve vrhu koulí
dosáhla na 4. místo výkonem 9,52 m. Dalším
příjemným překvapením bylo 5. místo Arnoš
ta Urbana ve skoku do výšky, zdolal 158 cm.
Co se nepodařilo v pátek a sobotu, to dohnali naši dorostenci v neděli. Roli favorita
obhájil Marek Hrubý, který svým výkonem
17,30 m ve vrhu koulí vyhrál a potvrdil vedoucí pozici v ČR ve své kategorii. Ziskem bronzové medaile za vrh dlouhý 14,52 m nezaostal
ani čerstvý dorostenec Jan Fiala. Oba atleti si
vysloužili účast na nadcházejícím Mistrovství
ČR v hale 19. a 20. února opět v Ostravě.

Starší žáci na Mistrovství Moravy a Slezka v Ostravě • Foto: 4x archiv Atletika Slavkov

Halové přebory přípravek v Brně

Atletický klub Moravská Slavia v lednu
uspořádal halové přebory pro kategorii přípravek. V kategorii nejmladších přípravek
Slavkov reprezentoval Ondřej Navrátil, který vybojoval stříbrný hattrick výkony 11,60 s
na 60 m, 2,50 m ve skoku dalekém a 47,45 s
v běhu na 200 m.
V kategorii mladších přípravek za Slavkov nastoupily Eliška Navrátilová a Ane
ta Kalinová. Aneta dosáhla na prvenství na
60 m (10,08 s), na 400 m byla třetí (93,68 s)
a ve skoku dalekém byla sedmá (2,82 m).
Eliška předvedla úctyhodný výkon ve skoku

Marek Hrubý a Jan Fiala

dalekém, kde za 3,35 m brala stříbro, na 60 m
byla čtvrtá (10,57 s) a na 400 m pátá (94,71 s).
V kategorii starších přípravek největšího úspěchu zaznamenala Natalie Pischová,
která posbírala kompletní sbírku medailí,

Aneta Kalinová, Eliška Navrátilová a Ondřej Navrátil

Ondřej Jachymiák, Adam Kotolan,
Adéla Procházková a Natalie Pischová

když byla suverénně nejrychlejší na 400 m
(84,45 s), druhá ve skoku dalekém (3,79 m)
a třetí na 60 m (9,73 s). Zdatně ji mezi dívkami doplnila Adéla Procházková, která
byla první na 60 m (9,22 s) a pátá ve skoku
dalekém (3,58 m). Mezi hochy si za Slavkov
nejlépe vedl Adam Kotolan, který bral dvě
stříbra na 60 m (9,23 s) a ve skoku dalekém
(4,08 m) a na 400 m byl třetí (81,17 s). Skvěle mu ve svých prvních atletických závodech
sekundoval Ondřej Jachymiák, který byl
třetí na 60 m (9,66 s) i ve skoku dalekém
(3,91 m) a pátý na 400 m (84,93 s).

Halové závody žactva v Olomouci

14. 1. se v Olomouci konaly zahajovací závody mladšího žactva, ve kterých Slavkov zastupovali Amálie Krčmářová, Sára Skoupá,
Vendula Machálková a Matěj
Mráz. I přes velkou konkurenci se slavkovští atleti neztratili.
Nejlepšího umístění dosáhl Matěj Mráz, když ve skoku dalekém
dolétl do vzdálenosti 4,45 m a byl
tak čtvrtým nejlepším skokanem, a na 60 m byl celkově 11.
(8,88 s). I děvčata se v mohutném
poli závodnic neztratila a srdnatě
si vylepšovala mnohé osobní rekordy – nejlepšího umístění dosáhla Amálie Krčmářová, když
na 60 m doběhla v konkurenci 74
závodnic patnáctá v čase 9,18 s.
Trenéři atletiky

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

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

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Nehtové studio
Manikúra
Pedikúra – přístrojová

Mobil:
776 087 661
Hodějice 425
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Třetí lednový týden ve znamení vzdělávání
V třetím lednovém týdnu se naši studenti
vzdělávali hned na několika frontách. V úterý
18. 1. 2022 se rozjeli do Brna na kurz pivního specialisty a kurz latte art. Studenti již ví,
z čeho a jak se pivo vyrábí a umí perfektně načepovat hladinku, mléko či šnyt. Na latte art si
studenti zdokonalili své dovednosti v kreslení
obrázků do kávy. Ve středu 19. 1. 2022 čekal
studenty naší školy motivační seminář Barmanů Zlín pod vedením Adama Navrátila. Studenti se dozvěděli, kam až se svou pílí a úsilím
může student hotelové školy ve své pracovní
kariéře dostat. V pátek 21. 1. 2022 se konal
druhý kurz teatendera. Cesta čaje z plantáže
až na zákazníkův stůl je dlouhá a pracná, ale
velmi zajímavá. S čajem se dají dělat i kouzla

v podobě míchaných nápojů. To vše již naši
studenti umí a těší se na nějakou soutěž, kde
L. Poláčková, ISŠ
své znalosti zúročí.

Barmanský kurz

Naše škola nabízí mnoho odborných kurzů
a jedním z nich je i barmanský kurz, kterého jsme se zúčastnili společně s dalšími žáky

(DEZ)INFORMACE

naší školy v týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022
pod vedením lektorů Vzdělávacího střediska
NcM Brno.
V průběhu celého týdne jsme se postupně naučili, z čeho se skládá a jak se vyrábí
jednotlivé druhy alkoholu a jak správně
namíchat a připravit jednotlivé drinky a nápoje. Kurz byl zakončen teoretickou, ústní
a praktickou zkouškou, na základě které získali úspěšní absolventi certifikát. Poslední
den proběhla mezi studenty soutěž o nejlepší
nealkoholický drink. Všichni si to moc užili
a těšíme se na další spolupráci.
Kocourková, Julínková, ISŠ

Jak se stát úspěšným barmanem
V lednu naši školu navštívili Barmani Zlín se
svým členem Adamem Navrátilem, který nám
představil svoji motivační přednášku a přidal

krátké vystoupení. Přednáška obnášela zajímavé informace o jeho cestě stát se úspěšným
K. Váňová, A. Jégrová, ISŠ
barmanem.

Víte kolik žije v ČR cizinců? Kolik jich studuje
na vysokých školách? Které pracovní pozice nejčastěji obsazují? Na jaké úrovni musí znát český
jazyk při žádosti o trvalý pobyt? Na tyto a mnoho
dalších otázek odpověděli v rámci projektu (DEZ)
INFORMACE žákům 2. ročníků učebních oborů
lektoři Integračního centra Praha.
Cílem společného setkání bylo formou interaktivního workshopu poukázat na skutečnost, že
dezinformace se díky moderním technologiím šíří
stejně rychle jako pravdivé údaje a hranice mezi
skutečným stavem věcí a názorem jednotlivce se
pomalu rozmazává. Cizinci, žijící v České republice, jsou vděčným cílem šíření těchto pomluv. Účelem tohoto projektu je poukázat na nejčastější předsudky kolující mezi Čechy, vysvětlit, jak vznikají
a také je konfrontovat se skutečností.  Hortová, ISŠ

Lednové dny otevřených dveří

V letošním školní roce jsme již podruhé v rámci
dnů otevřených dveří umožnili uchazečům o studium navštívit naši školu a seznámit se blíže s nabídkou studijních a učebních oborů.
Pokud jste naši školu nenavštívili a máte zájem,
zveme Vás na individuální prohlídku po předchozí
telefonické dohodě. Více informací na www.iss-slavkov.eu.
Srdečně všem děkujeme za návštěvu a společný
D. Hortová, ISŠ
zážitek z prohlídky školy.

Podívali jsme se do Maroka

Pan Jan Miklín si na nás udělal čas v úterý 18. 1.
2022 a povyprávěl nám o Maroku, neboť patří mezi
naše přední cestovatele. Měl krásně připravenou
přednášku a promítal nám své profesionální fotky.
Nejvíce mě zaujaly fotky pouště. I když jsme si s panem učitelem Mgr. V. Hirtem už o Maroku povídali
a psali jsme test, tak jsme se dozvěděli další zajímavé věci o Maroku, např.: převážná část je pustina.
Když někde uvidíte zeleň, tak se vše zavlažuje uměle
i přes to, že je na spoustě místech nouze o vodu.
Za sebe bych řekla, že to je další skvělý způsob,
jak se dozvědět informace hned z první ruky a nemít výuku klasicky psaných zápisků, ale něčím ji
zpestřit, aby to studenty více zaujalo a bavilo je to.
Z. Elznerová, ISŠ
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Slavkov před 50 lety
Co přinesl v našem městě rok 1972?

Byla zahájena výstavba sídliště Pod Zlatou
horou (předání staveniště generálnímu dodavateli, rozhodnutí k realizaci a vybudování
provizorní trafostanice).
Uskutečnily se přípravy k vybudování zahrádkářské lokality v trati Vihohrady (pod
Urbánkem). Cena za 1 m2 půdy: 1, 2 a 3 Kčs.
Prvomájové oslavy byly zahájeny v 9 hodin
slavnostním průvodem. Manifestace na náměstí se zúčastnilo přes 5000 lidí. Hlavní projev přednesl předseda ONV Alois Sedláček.

Byla rekonstruována vozovka v Sušilově
ulici. Finální živičné povrchy byly provedeny
ve Fügnerově a Smetanově ulici.
V souladu s volebním programem byla
ve městě rozšiřována a zlepšována obchodní
síť. Např. počátkem druhého čtvrtletí r. 1972
byl dokončen a dán do provozu moderně vybavený obchodní dům podniku Domácích
potřeb na Palackého náměstí. Je to nejhezčí
obchod svého druhu v okrese Vyškov.
Velká péče byla věnována podnikům Restaurace a jídelny. Nejpřitažlivější pro návštěvníky Slavkova je závod Bonaparte zařazený do II. cenové skupiny i s vinárnou
v přízemí. Důležitá svou polohou je také
restaurace Sokolský dům. Menším podílem
na uspokojování požadavků cizích návštěvníků jsou závody ležící při hlavní průjezdové
trase, a to Brněnská a Čtyřlístek. V uzavírací
den Sokolského domu poskytuje služby také
závod Na náměstí. Hotel U nádraží zajišťuje
ubytování (24 lůžek a 7 přistýlek), bufet ČSD
slouží veřejnosti cestující po železnici.
V rámci boje proti alkoholismu zřídil MěstNV pětičlenný protialkoholní sbor, který se
zaměřuje především na problematiku alkoholismu u mládeže a u řidičů. Práce sboru
je ztížena tím, že ve výlohách obchodů jsou
vystavovány lihoviny ve značném množství.
Nepochopitelné je také, že pivovar ve Vyško-

Domácí potřeby – otevření

vě rozšiřuje svoji kapacitu. Naproti tomu sodovkárna kapacitu nezvyšuje.
S účinností od 1. 10. 1971 byly zvýšeny
důchody přiznané před rokem 1957 a nízké
důchody ma částku 550 Kčs měsíčně u jednotlivce a na 900 Kčs u manželské dvojice.
Čs. svaz ovocnářů a zahrádkářů má v tomto
roce 127 členů. Čs. svaz včelařů má 99 členů
a 731 včelstev. Čs. svaz chovatelů drobného
zvířectva 72 členů, z toho 11 mladých chovatelů. Myslivecké sdružení má 38 členů a 3
kandidáty. Místní organizace Čs. rybářského
svazu se v r. 1972 sloučila s MO Bučovice
pod společným názvem Český rybářský svaz
– MO Slavkov u Brna. V tomto roce rybáři
oslavili i 30 let od založení místní organizace. K 31. 12. 1972 mají rybáři 231 členů a 35
mladistvých členů-pionýrů.
Dne 17. března 1972 vznikla ve Slavkově
ZO SSM. Má 17 členů (8 místních a 9 registrovaných). Organizace SSM působí ve Slavkově také při několika závodech a školách,
např. při ZOU a DOŠ (77 členů), při n. p. Potraviny (15 členů), dále při v. d. Destila, n.
p. Cutisin, ÚPZT a Jezdecký klub.
Základní devítiletou školu Komenského náměstí navštěvovalo ve školním roce
1971/1972 705 žáků (nyní cca 640). ZDŠ Tyršova ulice navštěvovalo 443 žáků (nyní 447
žáků). Lidovou školu umění 303 žáků (nyní
navštěvuje ZUŠ cca 540 žáků).
Počátkem roku nastoupil do zámku nový
ředitel František Vícha.
Historické muzeum v zámku otevřelo
1. dubna nově instalovanou výstavu napoleonského oddělení. V sezoně 1972 byla

Ulice Za Branou směrem k Palackého náměstí

návštěvnost 48 400 osob. Oproti roku 1971
stoupla návštěvnost o 52 %. Na podzim t. r.
započala velká rekonstrukce zámeckého parku, naplánovaná až do r. 1975.
Na doporučení velvyslanectví ČSSR v Paříži schválilo plenární zasedání MěstNV dne 29.
února 1972 udělení čestného občanství města
Slavkova u Brna panu Františku Kotáskovi
z Paříže pro svůj kladný vztah k v rodné zemi,
za dary pro slavkovské muzeum a za pomoc
různým zájezdům z naší republiky.
V roce 1972 slavil Slavkovský cukrovar
100 let od svého založení.
V katastru města se stalo 30 dopravních nehod, při nichž byl jeden člověk těžce zraněn
a dalších devět lehce.
Ve Slavkově se před padesáti lety narodilo celkem 76 dětí (32 chlapců a 44 děvčat).
Zemřelo 51 osob, z toho 23 mužů a 28 žen.
Bylo uzavřeno 48 sňatků. V 1640 bytech žilo
cca 5000 obyvatel. Nejstaršími občany v tomto roce ve Slavkově byli František Obdržálek
(99 let) a Jana Holá (93 let).
Z kroniky města vybral B. Maleček
Další zajímavé články z historie Slavkova u Brna najdete
na webu www.slavkov-austerlitz.com.

Park a zámek před 50 lety

Interiér Domácích potřeb • Foto: 5x archiv B. Malečka
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Malá vzpomínka na slavkovský cukrovar
V letošním roce by cukrovar oslavil 150. výročí od svého vzniku
a také první řepné kampaně, která se uskutečnila 20. října 1872
Rodiny Pechánků a Zdražilů jsou slavkovskými cukrovarnickými legendami. František
Pechánek patřil mezi přední vařiče cukru
v poválečné éře, jeho zeť Ivo se stal ve dvaatřiceti letech nejmladším ředitelem moravských cukrovarů a já se stal na konci šedesátých let učněm svého dědy.
Když jsem byl kluk, rád jsem během řepné
kampaně utíkal za dědečkem Františkem Pechánkem na varnu, kde jsem důkladně pozoroval, jak se vaří cukr. Bylo to pro mě úplné
dobrodružství… To byla podívaná, když se
za okny varostrojů krystalky cukru třpytily
jako „bílé zlato“.
Šel čas a já sám jsem se ocitl na varně.
Stál jsem u tří čtyřmetrových kolosů jménem
„varostroje“, které pojaly 350 metráků „cukroviny“. Vše je jednou poprvé… A když to
bylo opravdu poprvé, tak jsem měl tu svoji
malou dušičku v kalhotách. Nakonec jsem

Jedna ze sta
Rovnost, 25. 11. 1974

Ivo Zdražil se slavkovským cukrem • Foto: archiv autor

Cukrovar v 70. letech 20. stol. • Foto: archiv B. Malečka

Povídku níže jsem napsal v průběhu jedné noční
směny. V tu dobu jsem vůbec netušil, že bude otištěna.
V dnešní době, kdy už cukrovar neexistuje, je to oživující
vzpomínka pro mne a zároveň kolegy, zaměstnance, kteří tuhle krásnou dobu „bílého zlata“ zažili.

odvařil 22 kampaní, a kdyby nebyl rok
1989…, tak bych v cukrovaru byl snad dodnes.
Těmito pár řádky a 24 lety strávenými
ve slavkovském cukrovaru mně dovolte
s úctou vzpomenout na své kolegy, s kterými
jsem se setkával, a na všechny zaměstnance
cukrovaru, kteří se podíleli na výrobě „bílého
Ivo Zdražil
zlata“.

Kukačkové hodiny právě odbíjejí 21.30 hodin –
musím jít. Je krásná podzimní noc. Obloha se třpytí
jasnými hvězdami. Na zemi i na střechách domů je
jemný povlak přímrazku. Zdánlivé ticho ruší rozmanitý zvuk stařičkého slavkovského cukrovaru. Čím
blíže k závodu, tím je hlasitější…
Za „dveřmi“ cukrovaru mne vítá teplo sálající
z technologického zařízení. Přicházím na pracoviště. Kolega z předcházející směny mi ve varně
předává tři varostroje na hrubý krystal k obsluze
na dalších osm hodin. Důkladně je prohlížím – vše
je v pořádku, směna, jedna ze sta, může začít. Tlakoměry ukazují na klidný průběh směny. Přichází
provozní technik a dává pokyny…
Z rádia se slabě ozve zvuk zvonů a vzápětí naše
hymna. Dělí starý den od nového…
Opět procházím pracovištěm se zrakem upřeným
na přístroje. Každý „přítah“ šťávy do varostrojů je pod
důkladnou kontrolou. Zrnka cukru se třpytí jako křišťál. Ještě poslední kontrola varu, zahuštění – a celý
proces, na jehož konci je „bílé zlato“, končí. Je ráno.
Hodiny ukazují za deset minut šest. Přichází nová
směna. Předává se varna a s ní i zkušenosti z posledních osmi hodin. Na dalších šestnáct hodin se s cukrovarem loučím…
Ivo Zdražil

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• kalkulant/ka
•o
 perativní nákupčí/referent-ka nákupu
•s
 pecialista/specialistka sterilizace
•d
 ělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník – balič
•o
 bsluha sterilizační jednotky
zdravotnických výrobků
• skladník/skladnice
Co vám můžeme nabídnout:
• z ázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou
a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitaminové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123
email: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 632; +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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Rady do zahrady – březen
Pranostika: Dá-li nebe deštíčka, bude růsti
travička.
Sluneční paprsky pomalu začínají probouzet přírodu. Je to příjemný čas očekávání lepšího počasí po táhlé zimě plné mraků, větrů
a mlh. Na zahradě nás však čeká spousta práce. Dříve než začneme s generálním úklidem,
výsadbou a výsevem, provedeme jarní řez
stromů.
Nejdříve začneme u jádrovin, u kterých můžeme provádět jarní střih od doby, kdy pomine
období velkých mrazů až do rašení poupat.
U nově vysazených ovocných stromků,
které jsme vysadili na podzim loňského roku
(nejvhodnější doba výsadby) provedeme řez,
tak jak je uvedeno na obrázku č. 1, Terminální
výhon zkrátíme tak, aby byl o 15–20 cm delší
jak postranní větvičky. V nově vznikající korunce ponecháme 3–5 postranních větví, kte-

Obr. 1

Obr. 2

ré zkrátíme na 3 očka, kdy poslední směřuje
z korunky ven, a tím bude vytvářet vzdušnou
a pevnou budoucí korunu stromu.
Výchovný řez ovocných stromů je nutno
provádět nejméně prvních pět roků růstu.
Aby byla koruna stromu vzdušná, odstraní-

me všechny větvičky, které směrují do koruny stromu a nebo se vzájemně kříží. Dále
zlomené, poškozené, suché a nemocné.
Napomoci nám může obrázek č. 2, kde je
znázorněn postup při duté kotlovité koruně
stromu.
Řez peckovin je vhodné provádět až v době,
kdy již proudí míza. S řezem broskvoní počkáme do počátku rozvíjení poupat a v doby
květu. Tímto opožděným řezem omezíme
vytváření klejotoku. Rány po řezu začistíme
a větší zatřeme štěpařským balzámem a nebo
latexem.
Odborné informace pro úspěšné pěstování
ovoce, zeleniny, květin a úpravu zahrad najdete v časopise Zahrádkář.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje

Vlastik Jelínek

Řízené degustace
na Slavkovském pivovaru
cz
ar.

kovskypi
vo
.slav
v
ww

z Kyjovského pivovaru. Téma degusta
ce: Pivo, restaurace, hotel, lázně.

2, 6

8

4

Změna programu vyhrazena. Kapacita omezena – nutná rezervace předem (obchod@slavkovskypivovar.cz tel.
702 056 843).
44

˘na 142
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Slavkovský pivovar se již řádku let
snaží poukazovat na řemeslo, které je
nejen pro nás ušlechtilé a vznešené,
ale také rozvíjí obzory, chuťové vjemy, sbližuje lidi a hlavně přináší zážitek. Přijměte prosím pozvání na akce,
které tyto atributy spolehlivě slibují.

•
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ciální nadhodnotou. Tu si elektrická motorka
osvojí jen těžko. Motocyklistika je především
výrazem individuality a svobody člověka,
kterou elektromobilita popírá, když degraduje
motorku pouze na dopravní prostředek, na pohyblivé úložiště elektrické energie.
Motorismus obecně je globální kulturní
a sociální fenomén vázaný na vozidla se spalovacími motory. Ovlivňuje naše estetické
vnímání stejně jako třeba architektura. Pro
miliony lidí je neodmyslitelným průvodcem
jejich životů, životní náplní a vášní. A to
všechno má v příští dekádě zákazem spalovacích motorů zaniknout?
Nedovedu si představit, že se beze všeho
vzdáme svých koníčků, své životní náplně,
a hlavně toho pocitu nezávislosti a svobody.
Chceme poslouchat vlastní rozum, držet pevně v rukách řídítka svého života. Přátelé dělejte, co máte rádi, přidejte se k nám, vždyť
začátek sezony se blíží!
Podrobnosti o našich aktivitách najdete
na stránkách fechtl.cz nebo slavkovak.cz.
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Konečně sportovní motocyklové dění poutá
pozornost milionů diváků a je součástí globální kultury. Společenská funkce motorismu se
nedá popřít. Sdružujeme se v motocyklových
spolcích, pořádáme se srazy, na nichž se navzájem chlubíme svými miláčky. Stovky z nás
sbírají, renovují a udržují v chodu motocyklové veterány. Existují nesčetné kluby, vydávají
se časopisy, a čeští motorkáři jezdí po celém
světě. Zkrátka je to náš životní styl, svobodná
volba, ze které dobrovolně neslevíme.
Můžete namítnout, že i elektrická motorka
se může stát esteticky vytříbeným předmětem
a možná i některý model novou ikonou průmyslového designu. Ovšem kam se poděje
zvuk a charakter spalovacího motoru? Co rozkoš řazení, a dalších jezdeckých dovednosti,
které ke spalovacímu motoru patří? Přátelé,
může tohle nabídnout vykleštěný elektromotor? Vždyť automatickým převodovkám se
vyhýbáme jako čert kříži a považujeme je
za dekadentní.
Motocykl s benzínovým motorem není jen
nějaké přibližovalo, disponuje kulturní a so-

w

Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. Co
napsat o motorkách teď v zimě? Snad něco
o elektromobilitě a vztahu motorkářů k ní.
Spalovací motor, zdroj pohonu motocyklu,
pokládají motorkáři za součást své kulturní
identity. Motocykl se spalovacím motorem
je pro nás předmět s velkou estetickou hodnotou. Samotný motor se stal objektem průmyslového designu. Řada konstrukcí náleží
do světového kulturního dědictví (plochý
boxer, desmodromický rozvod, V-motor 45º
atd). Motory jsou nejen vrcholná technická
díla, ale svým designem a řemeslným provedením taky díla umělecká. Pokud vnímáte
motorismus jako kulturu, pak motorkáři tvoří
nejsvobodymilovnější subkulturu.
Řízení motocyklu pro nás představuje dovednost, podobnou spíše létání, nebo baletu.
Srůstáme se svým strojem v jeden celek a všemi smysly vnímáme dynamiku jeho pohybu.

Slavk

ov u Br n

a, t

e

Přehled termínů degustací:

9. 3. 2022 • Náš host: Aleš Dvořák z Budějovického budvaru. Téma degustace: Národní bohatství aneb Pivo nás všech.
22. 3. 2022 • Náš host: Aleš Šmerda z šumického pivovaru Vildenberg. Téma degu
stace: Víte, kde se pivo vaří?
6. 4. 2022 • Náš host: Tomáš Machalínek

Aleš Dvořák • Foto: archiv pivovaru
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•D
 ělení hutního materiálu
• Návrh a realizace stavebních konstrukcí
• Příprava polotovarů pro Váš finální
výrobek
• Výroba ocelových konstrukcí
a obráběných dílců
• Zámečnická výroba

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ

Po–Ne: 7.00–20.00

Křenovická 1854, SLAVKOV U BRNA,
telefon: 732 751 719, email: slavkovubrna@droptik.cz

DrOptikMoraviaSro

Tel. 704 757 555 • info@noxcontrol.cz
Křenovice, Brněnská 647

dr.optik_moravia

www.zelezo.org

www.doctoroptic.cz

Akce platí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 na vybrané obruby a čočky.
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 cel – kari sítě, roxory
O
Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
Jekly – čtvercové, obdélníkové, ohýbané
Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

Těšíme se na budoucí spolupráci
11.02.2022 13:44

DAKO Brno, spol. s r.o.
Křenovská 333
664 58 Prace

DAKO Brno, spol. s r.o.
Křenovská 333
664 58 Prace

Do naší rodinné firmy s více jak 25letou tradicí

Do naší rodinné firmy s více jak 25letou tradicí

hledáme kolegy na pozici

hledáme kolegy na pozici

BETONÁŘ

OPERÁTOR VÝROBY

Co bude náplní Vaší práce
•V
 ýroba betonových dílců pomocí aplikace cementopískové
směsi do připravených forem.
•S
 tahování, válečkování, gletování betonové směsi.

Co bude náplní Vaší práce
• Příprava, údržba a kontrola stříkacího zařízení, kontrola formy
před aplikací směsi
• Nanášení mlhy a ostatních vrstev do formy dle technologických
postupů
• Oprava a servis stříkacího zařízení, zapisování každodenní výroby
do kontrolních protokolů, vedení malé skupiny pracovníků

Co od Vás očekáváme
•F
 yzická zdatnost a manuální zručnost, kladný přístup k práci
•O
 rientace v technické dokumentaci, manipulace s drobným
ručním nářadím a výrobky, jeřábem, elektrickým paletovým
vozíkem a podtlakovým manipulátorem výhodou
Na co se u nás můžete těšit
•N
 adprůměrné platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, jednosměnný provoz
• Náborový příspěvek 10.000 Kč po uplynutí zkušební doby,
stravenkový paušál
• Práce na HPP i OSVČ

Nástup možný ihned nebo dohodou.
www.dakogrc.cz, informace
na tel. č.: 773 754 430, 543 212 142

Co od Vás očekáváme
• Fyzická zdatnost a manuální zručnost, kladný přístup k práci
• Orientace v technické dokumentaci, manipulace s drobným ručním nářadím a výrobky, jeřábem, elektrickým paletovým vozíkem
a podtlakovým manipulátorem výhodou
Na co se u nás můžete těšit
• Nadprůměrné platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, jednosměnný provoz
• Náborový příspěvek 10.000 Kč po uplynutí zkušební doby, stravenkový paušál, práce na HPP i OSVČ

Nástup možný ihned nebo dohodou.
www.dakogrc.cz, informace
na tel. č.: 773 754 430, 543 212 142

INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY
spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

1 Gbit

490 Kč

spolehlivý ráno,
v poledne i večer

4x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
DSL PŘIPOJENÍ

Naše optické připojení
je 4x rychlejší než DSL
připojení ve směru k
zákazníkovi a dokonce
40x rychlejší ve směru
od zákazníka.
Zároveň není důležité
jak daleko je zákazník
od ústředny.

20x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
WIFI PŘIPOJENÍ

Naše optické připojení
je až 20x rychlejší než
WIFI připojení.
Rychlost není závislá na
počtu současně připojených klientů a i ve večerních hodinách je velmi
spolehlivé s nízkou
odezvou.
Nemusíte řešit ani potíže
s rušením jinými sítěmi.

10x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
5G PŘIPOJENÍ

Naše optické připojení
je 10x rychlejší než
5G připojení směrem
k zákazníkovi a až 100x
ve směru od zákazníka.
Oproti bezdrátovým
přenosům pro optické
sítě není problém
počasí, ani večerní
špička.

Přejděte do konce března 2022 na rychlejsí a spolehlivější připojení a získáte internet s rychlostí
1Gbit, modem se super rychlou wifi 1700Mbit (se skutečnou propustností 800 Mbit) za korunu
televizi s 30 kanály a návratem až 7 dní a to vše až do konce května 2022 zdarma.
https://www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

