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Příští číslo vyjde

Foto: R. Lánský

Dvacátého čtvrtého února
skončil v Evropě mír, který
zde, až na výjimky, trval 77
let. Občanská válka ve Španělsku a Řecku, invaze
sovětských vojsk do Maďarska a Československa nebo
nesmyslné jugoslávské běsMichal Boudný
nění zakončené americkým
bombardováním strategických cílů v Srbsku.
Tohle vše byly válečné události, které provázely
druhou polovinu dvacátého století. Nikdo však
nečekal, že v jednadvacátém století napadne
Rusko svého souseda. Stát, který jasně vyslal
proevropský směr. A už vůbec nikdo nečekal
s jakou statečností, odhodláním a nasazením

Výroční zasedání
Klubu seniorů

Informace k zápisu
do MŠ Zvídálek

Slavkov získal
Masarykovu bustu
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Ples jak chceš pomohl Ukrajině

Koloběžka jako hlavní výhra

David Zádrapa jako „půlnoční překvapení“

Slavkov o víkendu zažil první a zřejmě poslední
ples letošní sezóny. Uspořádala jej skupinka občanů, kteří se nechtěli smířit s tím, že se ve městě podobná zábava neuskuteční již třetím rokem.
Původně „spontánní“ akce se nakonec pod vlivem událostí proměnila v charitativní počin. Díky
návštěvníkům, sponzorům a zejména účinkujícím,
kteří se vzdali nároku na honorář, poputuje na humanitární účely pro pomoc Ukrajincům částka přes
53 000 korun. Další peníze by pak měla vynést
dražba hlavní tombolové ceny – elektrokoloběžky
MAMIBIKE.
Ples jak chceš byl od počátku plánován jako občanský s tím, že na jeho programu se podíleli zejména lidé ze Slavkova a okolí. Skupina AXIOM
vol. 4 spolu se zpěvákem Martinem Křížkou se
seskupila z místních hudebníků, kteří spolu v menších i větších pauzách v obměněném složení vystupovali na jednom pódiu v průběhu posledních
třiceti letech. Nakonec během tří týdnů dokázali
secvičit repertoár téměř padesáti písní, díky kterým
dokázali udržet tanečníky na zaplněném parketu téměř do třetí hodiny ranní. V pauzách se představil
„DJ Balu“, neboli Lukáš Balu Vrána, který svými
tanečními sety naplnil myšlenku plesu, že si každý najde to „své“. Nechyběly tak ani dechovkové
skladby, latinskoamerické rytmy, nebo populární
popové písně.
O barevné vystoupení se postarala Ivory Divine,
která září v brněnském Cabaret Des Péchés (Kabaret
hříchů). Slavkováci mohou tuto umělkyni potkávat
v civilním oblečení jako šéfprůvodce zámku Davida Kučeru. Je to také on, kdo stojí za proslavenými
kostýmovanými prohlídkami pro děti i dospělé.

Půlnočním překvapením se stal zpěvák, taktéž
ze Slavkova, David Zádrapa, který překvapil nejen
profesionálním zpěvem a vystupováním, ale také
rozsahem svého repertoáru.
Průvodkyní večera byla moderátorka „z Hrušek“
Monika Brindzáková, jejíž hlas znáte z vysílání
Českého rozhlasu Brno, tvář z pořadu České televize Dobré ráno nebo také jako mluvčí Jihomoravského kraje.
Každý správný ples se neobejde bez tomboly
a nejinak tomu bylo i tento večer. Pořadatelé se
váží štědrosti každého ze sponzorů. V čele sálu
Bonaparte tak na návštěvníky plesu čekalo téměř
170 krásných cen. Hlavní cenou se stala koloběžka
MAMIBIKE ze slavkovské dílny Spolmetal. Na její
pořízení přispěli i sponzoři SKR stav, Májek – Hutní
materiál a YOGIAM. Výherce hlavní ceny se hned
na místě také rozhodl věnovat ji do veřejné dražby,
jejíž výtěžek bude určen na humanitární účely.
Téměř 260 lidí, kteří se plesu zúčastnili, měli
možnost se také vyfotit ve fotokoutku, který zajišťovali otec a syn Slámovi. Jiří Salik Sláma žijící
ve Slavkově je fotografem jihomoravského Deníku
a také držitelem ocenění Czech Press Photo.
Pořadatelé také děkují za technickou podporu
zvukaři Janu Matyášovi a osvětlovači Eriku Durajovi. O květinovou výzdobu se postaral květinový
ateliér Pugetka. Speciální poděkování patří také
filmové společnosti Filmondo, která vytvořila videopozvánku.
Všem děkují organizátoři plesu: Veronika Šilerová, Petr Šiler, Petra Hrozová, Martin Hroza, Veronika Slámová, Dalibor Kučera, Iva Zádrapová, Iva,
vs
Radek Zemánek a Petra Horná.

Axiom a níže M. Křížka

Ples jak chceš v plném proudu • Foto: 5x J. Sláma

Zahrádkáři ukázali, jak
pečovat o komunitní sad
Slavkovský svaz zahrádkářů pořádal
první jarní sobotu setkání v komunitním
sadě, při kterém jeho členové ukázali, jak
správně pečovat o nově zasazené stromy.
V komunitním sadu, který byl vysazen před dvěma lety, zakořenilo třicet
převážně ovocných stromů původních

odrůd. Nachází se v lokalitě Kozí hory
II, nedaleko cesty vedoucí na Křenovice. Navazuje na něj sad „nových občánků“, kde bylo loni na podzim vysazeno
rodinami dalších 60 stromů. V sázení
stromů se bude na tomto místě pokračovat i letos na Vítání občanů II.
vs

Foto: 2x R. Lánský
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se budou ukrajinští vojáci bránit! Armáda, která svým počtem zbraní a vojáků nesahá ruské
ani po pás překvapila nejen odborníky na vojenství a taktiku, ale především samotné Rusy.
Prezident Putin, který po boku Lenina, Stalina, Chruščova a Brežněva, vstoupil do síně slávy sovětských diktátorů a usurpátorů, nečekal,
že narazí na odpor statečných vojáků a odhodlaných civilistů. Po selhání přímé konfrontace
rudé se žlutou nastalo to nejhorší, co může daný
diktátor nastolit. Bezhlavé ostřelování a bombardování civilních objektů, cílená střelba do prchajících civilistů a použití zakázaných zbraní
a munice. Důsledek tohoto běsnění nyní pociťuje
celá Evropa. Ceny plynu a ropy závratně rostou,
ocel rychle mizí z trhu, ale to je jen velmi slabý
následek války, který všichni pocítíme v našich
peněženkách. To nejděsivější na celé události je,
že se odehrává pár stovek kilometrů od našich
hranic. Důsledek na sebe bohužel nenechal dlouho čekat a naše země a okolní státy jsou zahlceny přílivem válečných uprchlíků. Lidí, kteří měli
bohatě na výběr – život nebo smrt. Muži ve stáří
18–60 let zůstávají k obraně vlasti a na západ
míří miliony ukrajinských žen a dětí.
Myslel jsem si, že moravské tornádo
z loňského roku bude to nejhorší, co zasáhlo
i do našich životů, ale hluboce jsem se mýlil!
Žasnu nad vlnou solidarity s našimi slovanskými sousedy. S lidmi, se kterými jsme donedávna tvořili část samostatného státu. Otevřené
náruče, srdce, ale také peněženky, jsou jasným
důkazem, že vám tato situace zaviněná partou
chorých mozků není lhostejná. Nejsem příznivcem vlajek, stužek, trikolór nebo podkresby
profilu na sociálních sítích. Ukrajinská vlajka
na radnici nevlaje, stejně jako moravská, tibetská nebo gruzínská. Činy a skutky jsou podpora, ne status. Jsem rád a překvapen, kolik lidí
a institucí se zapojilo do pomoci Ukrajincům.
Již dvakrát se podařilo „naplnit“ hasičskou
zbrojnici potravinami, hygienickými potřebami, oblečením a drobnou elektronikou. Rov-

něž nám nabízíte nábytek, především postele,
dále ložní prádlo a jiné věci, které nám připadnou samozřejmé a v pořádku a které tito
lidé nemají. Mají, ale doma. Doma, tedy pokud nějaký domov ještě mají. Kraj začal ihned
po začátku invaze budovat záchytná centra
a mechanismus přerozdělování uprchlíků
mezi městy. I pro ně to je něco zcela nového.
Vnímám však, že dobrá vůle, která je v každém kroku znát, má na celý systém pozitivní
dopad. Chtěl bych proto kraji moc poděkovat
a vyjádřit naše odhodlání pomoci.
Naše město bylo požádáno o tipy na hromadné ubytování. Ihned jsme začali dávat
do pohotovosti dům na Koláčkově náměstí
vedle mateřské školy. Postupně zabydlíme také
kanceláře po bývalém finančním úřadu na Panském domě a třicet maminek s dětmi najde
azyl také na slavkovské faře. Hluboký obdiv
před Slavkováky, kteří poskytují svoje nemovitosti rodinám napřímo! Byla, je a bude snaha poskytnout krátkodobě volné městské byty
běžencům, aby se mohli v klidu aklimatizovat
a odpočinout si v důstojných podmínkách.
Spoustu z nich má vazbu na naši republiku.
Buď rodinnou, pracovní nebo zde studovali
a většina z nich se u nás má na koho obrátit.
Cílem je zmírnit ten prvotní šok. Netušil
jsem, s jakou se potážu a jaká vlna nevole,
závisti a hnusu mě opláchne. „Neumíte se postarat o naše občany, kteří chtějí městský byt
a najednou to budete cpát Ukrajincům?“ Realita je však taková, že město dnes eviduje dva
žadatele, oproti dřívějším dvaceti. A pro ty dva
jsou aktuálně volné tři byty nevhodné. „Berou
nám práci“. Realita? Nejen v našem regionu je
nyní nejvíc volných pozic v historii. A přichází
jaro a s ním i práce v zemědělství…
„Dostávají peníze!“ Ano, pět tisíc měsíčně,
které nepokryjí zdaleka lidské potřeby a jiná
negativa. Některé ta vlna solidarity opustila
velmi rychle. Je to smutné, ale povznesu se
nad tím. Vždy se povznesu. Pokud by válka
skončila zítra, „osvoboditelská armáda“ od-

Humanitární sbírka na hasičce • Foto: archiv MÚ

táhla na své území, tak drtivá většin Ukrajinců
se hodlá vrátit. Pokud bude mít kam. Jejich
země se desítky let bude vzpamatovávat z nevyčíslitelných materiálních škod a jako Evropan cítím a mám povinnost Evropanovi pomoci! A ty, kteří se nechtějí, a nemusí, zapojit,
žádám, aby nic nedělali a nic nepodnikali, ale
rovněž, aby si svoje názory a moudra nechali pro sebe. Naštěstí je tady velká řádka lidí,
kteří chtějí pomáhat. A jim bych chtěl věnovat
celý tento úvodník. Dovolte mi, vážení čtenáři
periodika, poděkovat za pomoc v této těžké
době našim dobrovolným hasičům za organizaci sbírky materiálu. Farnosti za okamžitou
nabídku vyklizení farních prostor a přípravu
ubytování, místnímu akčnímu spolku MAS
Slavkovské bojiště za vypravení prvního nákladního auta a následně vlaku do Lvova, generaci Care a Potravinové bance za dodávku
potravin, společnosti Bono Bijou za paletu
dětských plen, městskému úřadu za organizaci
a firmám LIKO-S, Lohmann & Rauscher a pořadateli „Plesu jak chceš“ za nemalé finanční
dary! Přátelé, prosím, vydržme to, najděme
v sobě solidaritu. Protože pokud se nás uplynulé roky snažily rozdělit, dnešek nás může
pouze posílit a spojit. Nikde není napsané, že
se tohle nemůže stát nám nebo Slovákům… Je
to opravdu moc blízko. Pokud tento úvodník
přečetl až do konce milovník současného hlavy státu Ruska nebo popírač dění na Ukrajině,
tak má můj vřelý obdiv! Слава України!!!
Michal Boudný, starosta města

Slavkov nabídl okolním obcím dohodu na fungování škol
Dlouhodobě píšeme o tom, že naše základní školy bojují s nárůstem žáků a že kapacity
ubývají. Protože se šíří různě více či méně
podložené informace, narůstá v okolních obcích nervozita rodičů, kteří nemají jistotu,
kam budou jejich děti chodit dále do školy.
Proto jsme navrhli obcím Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice,
Vážany nad Litavou a Velešovice a Holubice
dvouletou Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu (Holubicím na jeden rok).
Přistoupením k této dohodě budou mít děti
s trvalým pobytem v dané obci jistotu, že se
budou moci vzdělávat na 2. stupni základní školy ve Slavkově u Brna. Při přijímání
do školy budou mít přednost před dětmi
z jiných obcí. Mimochodem do našich škol
chodí cca 100 dětí mimo spádové obce.
Do roku 2014 obce na výuku pravidelně
přispívaly. Potom se změnil zákon a obce
již nepřispívají. Slavkov na provozní náklady dostává peníze od státu podle počtu dětí
na jednotlivých školách. Investiční náklady
jsou však hrazeny z našeho, městského roz-

počtu. Proto jsme využili zákonné možnosti
a do dohody zakomponovali příspěvek obcí
na vzdělávání jejich žáků na našich školách.
Výše příspěvku vychází i z investičních výdajů od roku 2014 (více než 35 mil. Kč) časově
rozlišených na 10 let a příspěvku z rozpočtu
města na provoz jídelny na jeden rok. Výše
příspěvku tedy činí na jedno dítě 4 500 Kč
za rok.
Budeme-li se držet striktně zákona, tak ten
nám říká, že je povinností každé obce zajistit vzdělávání svých dětí na základní škole
(od 1. až po 9. ročník). Obce mají dvě možnosti – buď mohou provozovat vlastní školu,
které jsou sami zřizovatelem, nebo budou mít
smluvní dohodu s jinou obcí. Není tedy zákonnou povinností našeho města toto vzdělávání zajistit. Chápeme však, že je naší morální povinností či slušností tento problém
společnými silami v našem regionu řešit.
Spoustu let, či spíše desetiletí, k nám
do Slavkova děti do školy chodily a není důvod, proč by nechodily i nadále. Proto jsme
obcím nabídli férovou možnost společně fi-

nancovat výstavbu svazkové školy, která by
jejich problém vyřešila. Na přechodnou dobu
využíváme Dohody o vytvoření společného
školského obvodu – nyní na dva roky. O dalším jejím trvání musí rozhodnout již nové
zastupitelstvo, které vznikne po letošních
podzimních volbách. Dohoda zaručuje přijetí všech dětí, které se vzdělávají na druhém
stupni základních škol v dotčených obcích.
Dokonce je zde i menší rezerva, která umožní, aby se počty dětí z okolních obcí navýšily.
Tato dohoda byla nabídnuta pro nastávající
nový školní rok všem dosud tzv. spádovým
obcím. Pro další školní rok nevíme, zda můžeme uspokojit všechny děti z Holubic, protože
výstavba v této obci je extrémně vysoká...
Budeme se samozřejmě snažit vyhovět
i jim, ale jistotu dnes nemáme. Nejsme nečinní, připravuje pro výuku i další prostory,
ve kterých by se mohly děti učit. I tak vítáme
a podporujeme snahu vedení obce dostavět
vlastní devítiletou školu, kterou by v budoucnu mohly navštěvovat i děti z Velešovic.
Marie Jedličková, místostarostka
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
139. schůze RM – 21. 2. 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 2021 formou rozpočtových opatření.
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00
Praha, IČ: 261 78 541 dle předloženého návrhu.
3. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační
stoky v lokalitě „Zelnice“ se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ:
494 54 587, v předloženém znění.
4. 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, IČO: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 908/4 – zahrada a parc. č.
909 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Bondra“) v předloženém znění.
5. 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. 12/1 – ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN ZŠ Komenského“)
v předloženém znění.
6. RM schvaluje realizaci projektu: „Modernizace městské knihovny Slavkov u Brna“ dle předloženého projektového záměru a gestorem projektu starostu města.
7. RM schvaluje předloženou úpravu zadávací dokumentace na probíhající veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp. 107, Slavkov
u Brna“ spočívající ve změně hodnotících kritérií.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím
kritériem nejnižší nabídkové ceny.
9. RM ruší usnesení číslo 2073/135/RM/2022 a usnesení číslo 2121/II./138/RM/2022.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – místnosti č. 1.57 a místnosti č. 1.58 o celkové výměře 12,30 m2 v přízemí budovy
polikliniky Tyršova č.p. 324 ve Slavkově u Brna, s paní
Bc. Markétou Bednářovou, IČ: 88502368. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 12.903 Kč/rok.“
11. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově u Brna, o celkové výměře
31,80 m2.
12. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2022 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno
– Oblastní charitou Tišnov v celkové výši 10.000 Kč pro
každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce (bude
hrazeno z: ORJ 50 – ORG 708 „SV – jiný poskytovatel“)
13. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na rok 2022 s poskytovatelem sociálních služeb: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích,
ve výši 10 000 Kč pro službu Domov pro seniory (bude
hrazeno z: ORJ 50 – ORG 708 „SV – jiný poskytovatel“).
14. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2022
s poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno
ve výši 10.903 Kč pro službu raná péče (bude hrazeno z:
ORJ 50 – ORG 708 „ SV – jiný poskytovatel“).
15. RM doporučuje ZM a) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí
dotací na rok 2022 s poskytovatelem sociálních služeb:
Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín v celkové výši 1. 209 160 Kč, pro každou službu v konkrétní

výši uvedené v tabulce, b) schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2022 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov,
z.ú. ve výši 150.000 Kč.
16. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – ceník úhrad za služby a činnosti v ZUŠ ( školné) na šk. rok 2022/2023
17. RM schvaluje konání akce ZUŠ Fr. France – ZUŠ
Open dne 25. 5. 2022.

140. schůze RM – 28. 2. 2022

1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna
a část školského obvodu základní školy zřízené městem,
v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM vypustit ze Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna rozvojové lokality ozn. 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a, 6b lokality „Dlouhé“.
4. RM doporučuje ZM vzít na vědomí záměr rady města připravit stavební uzávěru na lokality ozn. 5 – lokalita
„Pod vinohrady“, 6a, 6b lokality „Dlouhé“.
5. RM doporučuje ZM uložit radě města předložit
na nejbližší jednání zastupitelstva města zprávu o obsahu samostatné změny územního plánu Slavkova u Brna,
která bude obsahovat rozvojovou lokalitu ozn. 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a, 6b lokality „Dlouhé“.
6. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3647/3 – orná půda a parc. č. 3645/6 – zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 202 m2
dle předložené žádosti.
7. 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 pozemků parc. č. 1805/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a parc. č. 3789 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., přeložka NN MCG DEV“) v předloženém znění.
8. 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. 3583/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN
Klučka“) v předloženém znění.
9. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností Ateliér Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 a se společností Architronix s.r.o. Stojanova
368/4, 602 00 Brno, IČ: 071 73 849, dle předloženého
návrhu smlouvy.
10. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytu
a pozemku v k.ú. Slavkov u Brna : parc. č. 2690/80, Litavská 1488, byt č. 1 včetně podílu na společných částech
domu 398/2310; byt č. 2 včetně podílu na společných
částech domu 478/2310; byt č. 3 včetně podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 4 včetně podílu
na společných částech domu 478/2310, byt č. 5 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310, parc. č.
2690/79, Litavská 1489, byt č. 1 včetně podílu na společných částech domu 398/2310; byt č. 2 včetně podílu
na společných částech domu 478/2310; byt č. 3 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 4
včetně podílu na společných částech domu 478/2310, byt
č. 5 včetně podílu na společných částech domu 478/2310,
parc. č. 2690/78, Litavská 1490, byt č. 1 včetně podílu
na společných částech domu 398/2310; byt č. 2 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 3
včetně podílu na společných částech domu 478/2310;
byt č. 4 včetně podílu na společných částech domu
478/2310, byt č. 5 včetně podílu na společných částech
domu 478/2310, parc. č. 2690/84, Litavská 1484, byt č. 1
včetně podílu na společných částech domu 502/2624; byt
č. 3 včetně podílu na společných částech domu 583/2624,

parc. č. 2690/83, Litavská 1485, byt č. 1 včetně podílu
na společných částech domu 505/2633; byt č. 3 včetně
podílu na společných částech domu 586/2633.
11. RM uděluje plnou moc panu Vojtěchu Lstibůrkovi
k podpisu kupní smlouvy na pořízení dodávky – pracovního vozu, v hodnotě do 300.000 Kč včetně DPH.
12. RM doporučuje ZM schválit přijetí přislíbené dotace Ministerstva kultury z programu regenerace MPR
a MPZ ve výši 400.000 Kč.
13. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace
ve výši 400.000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu
města (dle podmínek Programu) za podmínky, že bude
poskytnuta, následně: Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ: 00292311, ve výši
340.000 Kč z Programu na Zámek s podzámčím, parkem
a sochařskou výzdobou, Římskokatolické farnosti Slavkov
u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 60.000 Kč z Programu
na Kapli sv. Jana Křtitele, ulice Špitálská – sanace hrobky
– 1. etapa.
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón s Římskokatolickou
farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského
2, 684 01 Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného
v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.
15. RM bere na vědomí předložený dokument „Zpráva
o činnosti TSMS v roce 2021“.
16. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připravenosti a ceník služeb ZS-A pro sezónu 2022.
17. RM souhlasí s podáním žádostí ZS-A o poskytnutí
dotací z rozpočtu JMK.
18. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slavkov
– Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy, uvedeného v přílohách.
19. RM doporučuje ZM uvolnit částku 200.000 Kč
podle rozpočtového opatření č. 14 na humanitární pomoc Ukrajině.
20. RM schvaluje rezervování a poskytnutí volných
městských bytů pro humanitární ubytování.
21. RM ukládá starostovi města organizovat humanitární pomoc v součinnosti s krizovým štábem.
22. RM doporučuje ZM odstoupit od Dohody o navázání partnerských vztahů mezi Možajským městským
obvodem Moskevské oblasti (Ruská federace) a městem
Slavkov u Brna (Česká republika) uzavřené 8. srpna 2012,
z důvodu nedodržování cílů článku 1 (upevňování míru
a vzájemného porozumění mezi národy) Ruskou federací.
23. RM schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

141. schůze RM – 14. 3. 2022

1. RM ruší přijaté usnesení č. 2139/140/RM/2022 ze
dne 28. 2. 2022.
2. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna
a část školského obvodu základní školy zřízené městem,
v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zadání územní
studie na lokalitu „7 – Západ“ na parcelách č. 3056/34
a 3056/36 v k. ú. Slavkov u Brna.
4. RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii
Jedličkovou, místostarostku města Slavkov u Brna jako
zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako náhradníka tohoto zástupce pro případ
jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování města Slavkov u Brna na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587,
konaných v průběhu roku 2022.
5. RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. Michala Boudné-
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ho, starostu města Slavkova u Brna jako zástupce a pana
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění, k zastupování města Slavkov
u Brna na valné hromadě akciové společnosti RESPONO,
a.s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2022.
6. RM schvaluje přijetí darů na základě předložených
darovacích smluv od organizací a zapsaného spolku: LIKO-Sport z.s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov
u Brna, Dentistar, s.r.o., se sídlem Nerudova 1140, 684 01
Slavkov u Brna, Bono Bijou, spol. s r.o. se sídlem Šmahova
112, 627 00 Brno-Slatina, IČ: 262 240 62
7. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku parc. č.
2260 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se plynovodní přípojky k RD na ulici Krátká č.p. 908 umístěném
na pozemcích parc. č. 2329 a 2330/3 v k.ú. Slavkov u Brna,
s panem Ladislavem Bočkem a paní Miladou Bočkovou.
8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku parc.
č. 2212/1 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se
plynovodní přípojky k RD na ulici Lidická č.p. 313 umístěném na pozemku parc. č. 2210/1 v k.ú. Slavkov u Brna,
s panem Patrikem Majárkem.
9. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“, byla
nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČ:
67614124.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“
se společností MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32,
288 02 Nymburk, IČ: 67614124 v předloženém znění.
11. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „DPPS
– Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp.107,
Slavkov u Brna“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ:
27714870.
12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí

čp. 107, Slavkov u Brna“ se společností SD Ateliér s.r.o.,
Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 v předloženém znění.
13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Realizační dokumentace – Expozice Slavkov a Evropa v období
napoleonských válek“ dle předloženého návrhu zadávací
dokumentace.

28. zasedání ZM – 14. 3. 2022

1. ZM schvaluje poskytnutí částky ve výši 200.000 Kč
podle rozpočtového opatření č. 14 na humanitární pomoc Ukrajině.
2. ZM schvaluje odstoupení od Dohody o navázání
partnerských vztahů mezi Možajským městským obvodem Moskevské oblasti (Ruská federace) a městem
Slavkov u Brna (Česká republika) uzavřené 8.srpna 2012,
z důvodu nedodržování cílů článku 1 (upevňování míru
a vzájemného porozumění mezi národy) Ruskou federací.
3. ZM ukládá radě města předložit na příští zasedání
zastupitelstva města návrh další finanční pomoci Ukrajině ve výši minimálně 100 Kč na občana města.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění
5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 a 11
v předloženém znění.
6. ZM schvaluje přijetí přislíbené dotace Ministerstva kultury z programu regenerace MPR a MPZ ve výši
400.000 Kč.
7. ZM rozdělení dotace ve výši 400.000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu města (dle podmínek Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně: Městu
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ
00292311, ve výši 340.000 Kč z Programu na Zámek
s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou, Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši
60.000 Kč z Programu na Kapli sv. Jana Křtitele, ulice Špitálská – sanace hrobky – 1. etapa.
8. ZM schvaluje a) uzavření veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2022 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín v celkové výši 1.209.160 Kč,
pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění
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o poskytnutí dotací na rok 2022 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú. ve výši 150.000 Kč.
9. ZM vypouští ze Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna rozvojové lokality ozn. 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a, 6b – lokality „Dlouhé“.
10. ZM bere na vědomí záměr rady města připravit
stavební uzávěru na rozvojové lokality ozn. 5 – lokalita
„Pod vinohrady“, 6a, 6b – lokality „Dlouhé“.
11. ZM radě města předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města zprávu o obsahu samostatné změny
územního plánu Slavkova u Brna, která bude obsahovat
rozvojové lokality ozn. 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a,
6b – lokality „Dlouhé“.
12. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v lokalitě
„Zelnice“ se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587,
v předloženém znění.
13. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna a část
školského obvodu základní školy zřízené městem, v předloženém znění.
14. ZM deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2,
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku
města Slavkov u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora
Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako náhradníka
tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování města Slavkov u Brna
na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2022.
15. ZM deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění, k zastupování města Slavkov
u Brna na valné hromadě akciové společnosti RESPONO,
a. s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2022.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Místní akční plán vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Město Slavkov u Brna pokračuje úspěšně
i ve školním roce 2021/2022 v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP).
Realizace workshopů, seminářů, exkurzí i různých typů setkání pedagogů, pracovníků s mládeží, ale i metodická práce se realizačnímu
týmu projektu dařila i přes přetrvávající omezení způsobená epidemiologickou situací.
Během prvního pololetí aktuálního školního roku se podařilo zrealizoval celkem 62 akcí
pro děti v mateřských školách a žáky základních škol, které působí v území ORP Slavkov
u Brna. Celkem 356 dětí z mateřských škol,
259 dětí v družinách základních škol a 638
žáků základních škol ve výuce se zúčastnilo
řady zajímavých aktivit.
V mateřských školách (MŠ) jsme se v průběhu 1. pololetí letošního školního roku zaměřili na aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost, polytechnické dovednosti a zručnost.
Jednalo se o sadu praktických workshopů
s výrazným aktivním zapojením dětí, a to:
Nový domek pro myšku a Hřebíčky a kladívko. Zapojilo se 12 MŠ, paní učitelky vedly
svoje dítka k radosti z četby prostřednictvím
tzv. čtení knihy s předvídáním a badatelskou
aktivitou. Rozvoj manuální zručnosti dětí byl
pedagogy kvitován a je žádoucí každoroční
pravidelná průprava, neboť schopnosti a dovednosti dětí zatlouci si bez újmy na zdraví
hřebík do smrkového prkna (do šablony), vzít
do ruky základní nářadí a zhotovit si vlastní

jednoduchý výrobek jsou výzvy stále těžší.
Ve školních družinách (ŠD) jsme v průběhu
podzimu 2021 podpořili děti v jejich zvídavosti a zájmu o přírodu. Do zábavně-vzdělávacího programu Naše včely se zapojilo 6 ŠD
a celkem 129 žáků. Seznámili se s historií včelařství a včelaření v našemu regionu, poznali
a vyzkoušeli si pomůcky včelaře a ve hrách
odpovídajích věku dětí si vyzkoušeli péči
o včely, včelí úl či výrobu medu.
Žákyně a žáci I. stupně základních škol (ZŠ)
v celém ORP se aktivně zapojili do čtenářské
soutěže Král/královna knížek. Četba ještě
překvapivě není opomíjenou zálibou, jak by
se mohlo zdát. S pozitivní odezvou se setkal
Komiksový workshop, děti se samy proměnily
ve scénáristy, ilustrátory, režiséry a ve skupinách vytvářely komiks na vlastní téma či
s vtipnou pointou; následná týmová konfrontace textové, výtvarné i dramatické podoby
výsledků práce byla vždy inspirativní a veselá.
Na základě požadavků pedagogů i vedení ZŠ jsme v uplynulém pololetí realizovali
3 typy seminářů v oblasti kyberbezpečnosti
a využívání internetu. Tuto oblast vedli ověření externí lektoři, a to v podobě interaktivních workshopů Bezpečný internet, Ema
řeší problém a FAKESCAPE. Projekt pokryl
zájem 5 velkých ZŠ z ORP a zapojil celkem
350 žáků II. stupňů. Velmi pozitivní zpětnou
vazbu měly praktické hodiny výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím v podobě akce

Angličtiny se nebojíme; tuto finančně náročnou aktivitu se v projektu podařilo zajistit
pro žáky 4 velkých ZŠ (Tyršova ve Slavkově
u Brna, Šaratice, Křenovice, Otnice) a celkem
164 žáků v 8 výukových dnech bylo nadšeno,
ředitelé ZŠ mají zájem o pokračování.
Pro 2. pololetí školního roku máme připravenu řadu aktivit, které v území ORP Slavkov
u Brna opět aktivně zapojí množství dětí do 15
let. Dokončena, distribuována a diskutována
bude např. regionální učebnice Slavkovska,
plánujeme jarní přírodovědné exkurze, uskutečníme miniveletrh povolání pro podporu
kariérové volby žáků ZŠ. Aktuality z projektového dění a vše podstatné ke všem akcím,
přihláškám na ně a dalším informacím z oblasti školství, výchovy a vzdělávání (včetně
mimoškolního) průběžně avizujeme na www.
map-slavkov.cz, www.slavkov.cz, www.slavkovak.cz či na facebooku projektu. Věříme,
že nabídka spolupráce v roce 2022 bude pro
všechny zájemce i účastníky opět atraktivní.
Richard Podborský

Město Slavkov u Brna se omlouvá panu
Jakubovi Samkovi a panu Vladimíru Kočanovi za porušení jejich autorských práv k libretu, které bylo předlohou k napoleonské
expozici na zámku ve Slavkově u Brna – Napoleon – Austerlitz, a které město Slavkov
u Brna užilo neoprávněně.
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Slavkov rekonstruuje páteřní silnici města.
Jak opravy omezují řidiče a obyvatele?
Začátkem jara a stavební sezóny se v ulicích Slavkova opět objevily bagry a těžká
auta, aby pokračovala v rekonstrukci páteřní,
3,5 kilometru dlouhé silnice „od Penny až
po napojení na silnici I/50“. Na jaře a v létě se
budou stavaři pohybovat v ulicích Bučovická
a z druhé strany pak části Slovanské a Kollárovy. Výsledkem budou kompletně opravené
ulice včetně nových chodníků, vjezdů, parkovacích stání, vodovodu, plynovodu, přechodu
pro chodce, úprav křižovatek a také moderního veřejného osvětlení.
V souvislosti s těmito opravami došlo k několika dopravním změnám. Přinášíme opět
jejich přehled. V ulicích, kde je vyznačena
objízdná trasa, jsou umístěny značky zákazu
zastavení.

Pod hřbitovem • Foto: archiv MÚ

Slepé ulice

• Bučovická, Špitálská, Slovákova (po ulici
Nerudova).
• Lomená ulice je zobousměrněná (vjezd
a výjezd z Koláčkova náměstí) a označená
je jako slepá.

Zákazy parkování

• Slovanská – v úseku od ulice Smetanova až
po ulici Čelakovského.
• Čelakovského – kompletní zákaz po ulici
Mánesova, následují cca desetimetrové úseky (výhybny), kde je parkování zakázáno.
• Smetanova – zákaz parkování platí na cca
20metrových střídajících se úsecích.
• Nerudova – je jedinou ulicí pro vjezd
do sídliště Zelnice. Proto je zde zákaz parkování.
• Zámecká – kvůli autům, která se potřebují
otočit ve slepé ulici Špitálka, je tato ulice dočasně vedená jako obousměrná. Proto také
není možné v její úzké části podél zámeckého parku parkovat. Auta je možné parkovat
v širší části ulice.

Přesun autobusové zastávky

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

• 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. V ulici Kollárova vznikne
na druhé straně od hřbitovní zdi zcela nový
chodník.
• Podél silnice bude také kvalitnější LED veřejné osvětlení.
• Odstavné plochy pro auta – ulice Špitálská
– téměř v celé délce severní strany, část ulice Kollárova – 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
Bučovická ulice • Foto: L. Jedlička

K dispozici jsou městská parkoviště a odstavné plochy (za autobusovým nádražím,
Lidická, Polní). Žádáme však občany, aby
co nejvíce využívali prostor před vlastními
domy.
Ulice Bučovická je pro dopravu uzavřena.
Výjimku má zásobování, popeláři a místní
obyvatelé po domluvě se stavbou. Parkování je umožněno pouze před domy, nikoli
na vyfrézované silnici.
Svoz popelnic je zajištěn ve stejném režimu, jako dosud. Popelnice vyvážejte na stejná
místa.
Dodržování dopravních změn je pravidelně
kontrolováno městskou policií.
BUĎME VE SPOJENÍ! Aktuální informace do konkrétních ulic posíláme
formou SMS prostřednictvím Mobilního
rozhlasu. Zaregistrujte se zde: slavkov.
mobilnirozhlas.cz. Nezapomeňte prosím vyplnit adresu (alespoň ulici).

Co se bude opravovat a dít v roce
2022?

• Oprava silnice III/0501, povrchové úpravy
a chodníky podél ní.

• 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
vs
etapě).

Svoz bioodpadu startuje 4. dubna
Sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v pondělí
4. dubna. Pravidelný svoz bude probíhat
ve čtrnáctidenním cyklu v každý sudý týden. Ve stejném týdnu každou sudou středu
si mohou slavkovští občané v Zámecké ulici
v Panské školce od 15 do 17 hod. pro vlastní
potřebu odebrat i zpracovaný kompost. Přesívaný kompost v objemu 1 m3 je k dispozici za cenu 650 Kč a podléhá zpoplatnění
podle schváleného ceníku RM. Menší podlimitní množství pod 1 m3 je také poměrově zpoplatněno. Úhrada proběhne na místě
odběru nebo po předchozí telefonické domluvě na provozovně TSMS. Bližší informace na telefonních číslech: 544 221 302,

544 220 989. Současně budou v průběhu
13. týdne na konci března a počátkem měsíce
dubna po městě rozmístěny maloobjemové
otevřené kontejnery. Jsou k dispozici především pro odkládání BRO při údržbě zeleně
z městských pozemků. Do těchto kontejnerů
se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu. V žádném případě do těchto
kontejnerů neodkládejte komunální odpad.
Svým zodpovědným přístupem prokazujete
respekt k přírodě.
V platnosti nadále zůstává zpoplatněná
služba individuálního přistavení kontejneru
na likvidaci zeleně z privátních pozemků.
Objednávky vyřizujeme na výše uvedených
TSMS
telefonních linkách.

V sobotu
2. dubna

UKLIĎME
SLAVKOV!
Sraz v 9 hodin na Palackého náměstí
před kašnou. Pytle a pracovní pomůcky budou zajištěny.
Od 11 hodin jste zváni do areálu
technických služeb na občerstvení
a opékání špekáčků.

3/2022
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Vítání občánků výsadbou ovocného sadu
se uskuteční 23. dubna
Slavkov u Brna přivítá již podruhé své nové
občánky výsadbou sadu. Děti narozené v loňském a letošním roce, které ještě nebyly takto
symbolicky přijaty mezi Slavkováky, mají možnost nechat zapustit kořeny svého stromu v sobotu 23. dubna od 9 hodin v lokalitě Kozí Hory
II, nedaleko cesty na Křenovice. Rodiče, kteří
chtějí své dítě přivítat tímto způsobem, musí zaslat přihlášku na e-mail lenka.elznerova@slavkov.cz do pátku 8. dubna. Stačí zaslat jméno, datum narození dítěte a kontaktní telefon a e-mail.
Každé přihlášené dítě a rodina pak na místě
dostanou od města dárek v podobě sazenice

stromu a pamětní cedulky se jménem a datem
narození dítěte. Rodiny žádáme pouze o přinesení vlastního rýče. Na místě bude k dispozici voda s potřebnými věcmi. Zajištěno bude
také občerstvení v podobně čaje a špekáčků,
které si na místě upečeme.
„Protože se v posledních letech nedařilo důstojně přivítat naše nové občánky na radnici,
zvolili jsme tuto symbolickou podobu na čerstvém vzduchu. Rodiče tak získají pro své dítě
nejen „strom“, ale i cíl svých vycházek. Mohou sledovat, jak dítě i strom rostou a jakou
péči potřebují. Našemu městu zas bude tento

nový kus zeleně po mnoho let připomínat životy a osudy místních obyvatel,“ komentoval
akci starosta města, Michal Boudný.
Vítání občánků v novém sadu se neobejde
bez spolupráce a aktivního zapojení místních
obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů
Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou
konzultaci. Technické zázemí poskytují technické služby. Výrobu nerezových cedulek
a dopravu stromků zajišťuje společnost LIKO-S. Akci pořádá matrika městského úřadu
vs
a odbor vnějších vztahů.

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika
MAS Slavkovské bojiště
a DSO Ždánický les a Politaví
ve spolupráci s projektem Podnikni to! spouští bezplatný kurz
pro své občany. Je určen těm,
kteří mají v hlavě podnikatelský
nápad, ale neví, jak ho zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají
novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů nebo
zájemcům, které podnikání
láká, ale konkrétní nápad ještě
hledají.
Pět setkání v pěti týdnech vás
naučí, jak systematicky krok
po kroku hledat a najít funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho potenciál
a nastartovat finančně udržitelný projekt.
Získáte obecné know-how, které už vám
nikdo nevezme a nápady ve vaší hlavě získají
reálné obrysy. S minimem rizika a finančních
investic. Nezáleží na tom, jestli je vaším snem
mít menší lokální firmu, přivydělat si vlastním
projektem při zaměstnání, nebo vybudovat
mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete
mít smysluplný projekt a hlavně plán, jak jej
úspěšně rozjet.
Naše absolventka Kateřina shrnuje: „Díky
kurzu jsem si dokázala postupně stanovit jednotlivé kroky, které povedou k rozjezdu podnikání a získala také cennou zpětnou vazbu
od lektora, který neváhal nasměrovat rizikové
situace správným směrem. Před účastí v kurzu

jsem se nedokázala zaměřit na jeden jasný cíl,
měla jsem v hlavě několik možných cest a variant projektů a vlastně se nedokázala podívat
na svou situaci s odstupem a správně zhodnotit, co povede k úspěchu. Byly to také podněty
ostatních účastníků kurzu, které mi pomohly
posunout se v plánech dál. Unikátní je také
inspirativní prostředí, které přináší nové podněty i zavedeným podnikatelům.“
Provázet vás bude zkušený podnikatel
a zakladatel rodinné firmy LIKO-S. Díky
jeho vedení a letitým zkušenostem se můžete vyhnout největším začátečnickým chybám
a budete mít dost prostoru svůj projekt dobře nasměrovat. Inspirací budou bezpochyby
i ostatní účastníci. Staňte se součástí komunity podnikavých lidí ve Slavkově!

Kurz je určený pro občany
města i okolních obcí, pro zaměstnané, studenty i maminky
na mateřské.
Skládá se z 5 setkání, která
budou probíhat jednou týdně
vždy ve středu. První workshop
odstartuje v úterý 19. dubna
2022 v 17.30 h. v přednáškové místnosti radnice. Účast je
díky podpoře MAS Slavkovské
bojiště a DSO Ždánický les
a Politaví zdarma. Zájemci se
mohou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Podnikni to! ve Slavkově
u Brna nebo jednoduše napsat na e-mail platenikova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to!
ve Slavkově

• Kurz je určen pro všechny občany města
a okolních obcí.
• Úvodní workshop začíná 19. dubna 2022
v 17.30 h.
• Kurz proběhne v přednáškové místnosti radnice, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov
u Brna.
• Celkem je připraveno 5 tematických setkání,
vždy v úterý od 17.30 do 19.30 h.
• Kurz vede zkušený podnikatel ze Slavkova –
zakladatel rodinné firmy LIKO-S Ing. Libor
ts
Musil.

Informace živnostenského úřadu
1. Vstup do paušálního daňového
režimu

Od letošního roku se mohou podnikatelé
v rámci podání učiněného na živnostenském
úřadě prostřednictvím jednotného registračního formuláře přihlásit mimo jiné i ke vstupu
do paušálního daňového režimu.
Aktivní podnikatel může do paušálního
daňového režimu vstoupit pouze na přelomu
daňových období a musí příslušné oznámení
učinit do 10.1. roku, ve kterém bude daňový
paušál využívat. Z hlediska daňového zákona
je aktivním podnikatelem takový podnikatel,
který má alespoň jednu živnost v živnostenském rejstříku aktivní a nic na tom nemění ani

oznámení o přerušení samostatné výdělečné
činnosti na jiných orgánech státní správy jako
je ČSSZ a ZP.
V průběhu kalendářního roku je možné se
přihlásit ke vstupu do paušálního daňového
režimu jen v případě vstupu do podnikání
nebo v případě, že měl podnikatel přerušené
provozování všech živností a alespoň u jedné
přerušení končí.

2. Evidence uchazečů o zaměstnání
na Úřadu práce ČR

Podnikatelé – OSVČ, kteří hodlají být
u úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání, podle platné legislativy nemusí mít

u živnostenského řadu přerušenou živnost, ale
musí mít doklad vystavený Okresní správou
sociálního zabezpečení o době podnikání.
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě
1. doporučujeme podnikatelům zvážit ohlášení přerušení provozování živnosti u živnostenského úřadu. Pokud přerušení neohlásí, zůstávají z hlediska daňových zákonů aktivním
Oddělení ŽÚ
podnikatelem.
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Klub seniorů informuje
Přísloví říká, že „březen, za kamna vlezem,
duben, ještě tam budem“.
To ale neplatí pro naše
turisty, kteří bez ohledu
na počasí vyrážejí do našeho okolí za poznáním, květy, přírodou, poučením. Zdolali procházku do Mariánského
údolí, přelézali či podlézali popadané stromy
přes cestu, nedali se, všichni došli. Zdolali
cestu ze Šaratic přes Rešov, kolem pomníku
letců, aby skončili v Újezdě u Brna. Protože
se přeci jen blíží konec zimy a první kvítka
se ukazují, následovaly cesty za kvítky konikleců, které ozdobily okolí Kamenného vrchu
v Brně či koberce bledulí v okolí Nedvědice,
ke kterým vedly dřevěné chodníčky, aby nedošlo k jejich poškození. Tedy těch bledulek.
Konec měsíce pak má být ve znamení mandloňových sadů v okolí Hustopečí.
Pro zájemce jsou otevřeny dveře každé
pondělí v klubu, kde lze získat všechny potřebné informace. Dne 8. března se konečně
uskutečnila výroční schůze se zhodnocením
loňského roku a načrtnutím toho, co se chystá letos. Za město se zúčastnil pan starosta
Boudný a paní Slámová. Jim patří poděkování
za pomoc při činnosti klubu. Současně je dobré poděkovat i firmě LIKO-S, která klubu věnovala počítačovou techniku. Díky také všem
členům, kteří se postarali o výrobu chlebíčků
na občerstvení a zajištění celé akce. Sešlo se
nás 105, což je velmi slušné číslo. Závěr potom vyšperkoval koncert skupiny Karel Gott

Výroční schůze Klubu seniorů • Foto: 3x archiv KS

Revival, se kterou si mnozí rádi zazpívali.
Zlepšování nálady je dnes velmi prospěšné
pro každého.
Z akcí pro nejbližší dobu je Den zdraví,
který se uskuteční 12. 4. od 9 do 13 hodin,
kterého se zúčastní řada firem jak jste byli
zvyklí. Předtím proběhne úklid Slavkova,
a to 2. dubna. My se sejdeme u kašny před
radnicí a uvítáme všechny, kteří mají zájem
o to, aby naše město bylo a zůstalo pěkné.
V době, kdy čtete tyto řádky, tedy 31. 3. si
řada z vás bude užívat pohostinnosti lázní
ve Velkém Mederu. Jistě zná písničku Tova-

čov, Tovačov. Kdo chce vědět víc, může se
přidat k zájezdu, který se uskuteční 5. května
s trasou Tovačov, Kroměříž – Floria. Nakonec něco pro milovníky činohry, na 12. května se připravuje zájezd k Mrštíkům na něco
veselého, Splašené nůžky. Cena 380 Kč včetně dopravy autobusem. No a úplně poslední
informací je cesta do brněnské hvězdárny,
kde je připraven nový program. Ladí se jen
termín, autobus a i naplnění lidmi. Všem
dobrou náladu, hlavně zdraví a odolnost proti
jakémukoliv stresu.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Bezplatné poradenství v nepříznivé sociální situaci
Oblastní charita Hodonín nabízí ve Slavkově u Brna, v Bučovicích a v Hodoníně bezplatné sociální poradenství. Toto poradenství
poskytuje Charitní sociálně právní poradna.
Pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci
ve věku od 18 let. V nepříznivé sociální situaci
mohou být například lidé ve finanční tísni, nezaměstnaní nebo ohrožení ztrátou zaměstnání,
lidé ohrožení dluhovou pastí, ztrátou bydlení
nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi a senioři.

Poradna pomáhá odborným
poradenstvím v oblastech:

• Řešení dluhů – hospodaření s finančními
prostředky, dluhy a exekuční řízení, insolvenční řízení včetně sepsání a podání návrhu
na povolení oddlužení.

• Rodinná problematika – otázky spojené s rozvodem manželství, vymáháním výživného,
základní pomoc v oblasti domácího násilí.
• Pracovně právní vztahy – podpora při hledání zaměstnání, práva a povinnosti v pracovně právních vztazích.
• Sociální podpora a pomoc – orientace v sociálních systémech a službách, informace
o možnostech využití sociálních dávek a jiných výhod státu.
• Ochrana spotřebitele – odstoupení od smlouvy, reklamace, práva a povinnosti stran.
• Bydlení – nájemní bydlení, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů.
• Občanská problematika – základní občanská
práva, sousedské vztahy a spory, základní
otázky spojené s dědictvím.

Poradenství je poskytované na pracovištích poradny, která jsou ve Slavkově u Brna
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Polní, dále v Bučovicích v budově Polikliniky
na ulici Sovětská a v Hodoníně na ulici Wilsonova.
V případě, že se člověk nemůže ze závažných (např. zdravotních) důvodů na některé
z pracovišť dostavit, je možné poradenství
poskytnout i mimo prostory poradny. Poradenství poskytují odborně proškolení sociální pracovníci. Doporučujeme předchozí objednání. Telefonický kontakt je 731 646 977
(Slavkov u Brna), 739 389 266 (Bučovice),
731 425 497 (Hodonín). Více informací
na www.hodonin.charita.cz.
Lucie Růžičková, vedoucí poradny
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Informace k zápisu do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek oznamuje, že zápis
do mateřské školy na školní rok 2022/2023
bude probíhat od 2. do 6. května 2022.
Tiskopisy k zápisu do MŠ Zvídálek si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo
si je vyzvednout v mateřské škole od 14. 3.
2022 v době od 7 do 10 hodin.
Podrobné informace k zápisu, způsob předávání vyplněných dokumentů a kritéria
k přijímání dětí najdete také na našich webových stránkách www.ms-zvidalek.cz a úřední
desce MŠ.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte
a souhlas se zpracováním osobních údajů
bude možné doručit následujícím způsobem:
• osobně (i s dítětem) ve dnech 2. 5.
a 3. 5. 2022 v ředitelně školy od 7 do 11 hodin

v budově MŠ na Komenského náměstí 495.
Můžete využít Dnů otevřených dveří a prohlédnou si třídy mateřské školy, zahradu, terasu
i mateřskou školu na Koláčkově náměstí.
Další možnosti předání žádostí o přijetí:
• vhozením do poštovní schránky (MŠ Komenského)
• do datové schránky školy (ID fjsk4ve)
• e-mailem (žádost podepsanou elektronickým podpisem!)
Po doručení žádosti o přijetí do MŠ Vám
bude přiděleno registrační číslo (předáno
osobně, odesláno zpět datovou schránkou,
e-mailem).
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví

splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním nebo mít doklad, že
je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které bude
plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31. 8. 2022). Po telefonické
dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví.
Prosím, zajistěte si včas potvrzení žádosti!
Zákonný zástupce může místo povinného
předškolního vzdělávání (platí pro děti, které
k 31. 8. 2022 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o indivi
duální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.
U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba zpráva z SPC a od dětského
Eva Jurásková, ředitelka
lékaře.

Z Mateřské školy Zvídálek
V měsíci únoru jsme
ve spolupráci s Místním akčním plánem opět
přivítali
lektora
pana
Hrozka. Přišel za námi
s programem „Abeceda
s robotem – příběhy zvířátek“. Ve workshopu seznámil děti s miniaturními roboty, kteří dokáží sledovat čáru
a reagovat na různé příkazy za pomoci fixů
a papíru. Děti byly z programu plné dojmů
a neobvyklých zážitků.
S dětmi jsme také prožívali zimní olym
piádu. Zahájili jsme ji malováním olympijské

Foto: 3x archiv MŠ

vlajky a výrobou pochodně. V průběhu her
jsme si vyzkoušeli některé sportovní disciplíny. Závodili jsme ve třídě na lyžích, vlastnoručně vyrobených z krabic a kartonů. Venku
jsme zahráli hokej a zkoušeli i biatlon. Na závěr „našich“ her jsme všichni dostali zlatou
olympijskou medaili.
Před jarními prázdninami jsme si spolu
s dětmi připravili pohádkový karneval. Ve vy-

zdobené třídě jsme vyráběli masky a škrabošky. Nechyběly zábavné hry, tancování a promenáda v maskách.
A tak jsme si ve třídě Sluníček konec zimního období pěkně společně užili.
Dagmar Červinková

Pekelné plány – divadelní
představení pro děti

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí
na poslední chvíli před úpravou vestibulu
Společenského centra Bonaparte pohádku
Ivy Kočí Pekelné plány. Premiéra se uskuteční v neděli 24. dubna 2022 v 16 hodin
na jevišti velkého sálu Společenského
centra Bonaparte. Čekají na vás všechna
strašidla, bydlící na hradě Větrník. Ale
nemusíte se bát přivést své potomky jakéhokoliv věku. Strašidla jsou mírná a ohleduplná. A občas si i zazpívají. Vstupenky
v ceně 100 Kč jsou za tuhle podívanou jistě
laciné. Na představení Vás zvou Strašidla
S. Olbricht
ze Slavkova.
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Okresní kola soutěží ZUŠ
Po dvou letech, kdy múzy musely téměř
mlčet, se opět pomalu rozbíhá kulturní život.
Základní umělecké školy se postupně vrací
k normálnímu chodu a moc si přejeme, aby
už bylo jen lépe. Ve dnech 22. a 28. února se
uskutečnily okresní kola ve hře na dechové
a bicí nástroje a ve zpěvu. Všichni žáci, kteří
nás reprezentovali, se se svými učiteli pilně
připravovali už od září. Dosažené výsledky
nám všem udělaly velkou radost.

Zde je jejich přehled:
Barták Jiří, bicí
2. místo
Skalický Richard, bicí	1. místo
s postupem
Loucký Martin, bicí
1. místo
Šebeček Tomáš, bicí	1. místo
s postupem
Bednařík Viktor, trubka	1. místo
s postupem
Dopitová Vendula, příčná flétna
1. místo
Karkošková Vilma, příčná flétna
1. místo
Kubíček Andrej, příčná flétna	1. místo
s postupem
Dopitová Linda, příčná flétna
2. místo
Svobodová Zuzana, příčná flétna
2. místo
Moudrá Marie, příčná flétna
1. místo
Daňková Eliška, klarinet
1. místo
Schwecová Terezie, klarinet
2. místo
Rožteková Žofie, saxofon	1. místo
s postupem
Partyková Emily, zpěv	1. místo
s postupem
Paleček Václav, zpěv
2. místo
Rožnovský Martin, zpěv	1. místo
s postupem
Svoboda Kryštof, zpěv
2. místo
Troják Ela, zpěv
2. místo
Hedija Adam, zpěv
3. místo
Stanislavová Kateřina, zpěv
1. místo
Nováková Rozálie, zpěv
3. místo
Carroll Ella, zpěv
2. místo
Jandlová Veronika, zpěv
2. místo
Janů Markéta, zpěv
2. místo
Lysáčková Anna, zpěv
3. místo
Džumanijazová Amalia, zpěv
2. místo
Horká – Stanislavová, duo zpěv
2. místo
Carroll – Paleček, duo zpěv
2. místo
Janů – Jandlová – Džumanijazová, trio zpěv	1. místo
s postupem

Všem soutěžícím a jejich pedagogům gratulujeme k jejich umístění, postupujícím
do krajských kol budeme držet palce, ať se
M. Uma, ZŘŠ
jim daří.

Andrej Kubíček • Foto: 10x archiv školy

Emily Partyková

Markéta Janů, Veronika Jandlová, Amalia Džumanijazová

Tomáš Šebeček

Eliška Daňková

Richard Skalický

Viktor Bednařík

Martin Rožnovský

Martin Loucký

Žofie Rožteková

Hudební večery
Každý školní rok se konají soutěže základních uměleckých škol. Je to již dva roky nazpět, kdy byla tato tradice přerušena celkovou
situací ve světě. V letošním školním roce došlo
konečně k opětovnému restartu soutěžních přehlídek, a my učitelé i žáci se dočkali možnosti
znovu začít veřejně vystupovat. Byla nám tak
dána opět možnost ukázat progres žáků, získaný především během těchto náročných a složitých podmínek za dobu již zmíněnou.
Jsem moc ráda, že se s vámi čtenáři mohu
podělit o zážitek z hudebních večerů, které
byly věnované vítězům školních kol soutěží.
Koncerty proběhly 10. a 17. února 2022, vždy

v 17.00 hodin. Na obou večerech vystoupilo
téměř třicet studentů, kteří budou dále reprezentovat naši základní uměleckou školu
v kolech okresních, a sice v Bučovicích a Vyškově. Zastoupeny budou sólový a komorní
zpěv (žáci z pěveckých tříd učitelek Kateřiny
Jirákové a Kamily Sokolové), sólová hra bicích nástrojů (žáci ze třídy pana učitele Josefa
Handrly) a hra na dechové nástroje (v zastoupení žáků ze tříd paní učitelky Vítězslavy Šujanové – příčná flétna, Martina Umy – klarinet, saxofon a Miroslava Červinky – trubka).
Všem vystupujícím ještě jednou moc děkuji
za krásné výkony, ale též za snahu se co nej-

lépe připravit a načasovat soutěžní formu.
Současně všem přeji pohodu a štěstí, ve které
je třeba věřit na koncertním pódiu. Velké díky
také patří samotnému pedagogickému vedení a klavírním korepetitorům za jejich práci
(p. uč. Jana Jelínková, p. uč. Jarmila Mašová,
p. uč. Štěpánka Puchelová a p. uč. Tereza Pecháčková).
Ať už bude další vývoj soutěží jakýkoliv,
největší cenou pro děti je zkušenost. Možnost
ukázat co umí, ale také srovnání, v jaké hráčské
kondici jsou jejich vrstevníci na jiných okresních školách. Držme tedy všem palce a přejme
Tereza Černá, učitelka
mnoho úspěchů.
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Základní škola Tyršova

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

www.zsslavkov.cz

Recitační soutěž na prvním stupni
Konec února a začátek března byl v naší
škole mezi žáky prvního stupně ve znamení
poezie, neboť proběhla školní kola recitační
soutěže. Nejprve se utkali recitátoři ze čtvrtých a pátých tříd. Početné řady recitujících
bohužel oslabila nemoc, a tak nakonec před
porotou přednášelo své básně dvanáct dětí.

Statečně se popraly s trémou a svým výkonem
porotu potěšily. Ta rozhodla, že vítězství bude
patřit Jakubu Dvořákovi z IV.A, druhé místo
získala Michaela Svobodová z V.A, jako třetí
se umístila Natali Doleželová z V.B. Čestné
uznání za mimořádný přednes si zasloužila
Alexia Kosíková z IV.A.

Vítězové recitační soutěže – 4. a 5. ročník

V dalším kole poměřili své recitátorské
umění žáci druhého a třetího ročníku. Hodnotil se celkový projev, výraz při přednesu
i zvládnutí textu. Všechny výkony byly velmi
vyrovnané a porota tak měla těžké rozhodování. Soutěžící byli velmi dobře připraveni
a po dlouhé době měli opět možnost předvést
své dovednosti před publikem. Za první místo
byly nakonec oceněny V. Pospíchalová a Z.
Aujezdská ze 3.B a A. Pospíchalová z 2.B.
Všem malým recitátorům blahopřejeme
im
k jejich pěkným výkonům.

Malí recitátoři z 2. a 3. třídy • Foto: 2x archiv školy

Život v Asii
V rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání – šablony 2 pro ZŠ proběhl 22. 2. 2022 projektový den s názvem
Život v Asii. Hlavním cílem bylo představit
žákům sedmých tříd život v několika asijských zemích. Prostřednictvím fotek a vyprávění zkušeného průvodce a cestovatele,

Biologická olympiáda

pana Karla Starého, si žáci mohli udělat
obrázek nejen o přírodních krásách daných
zemí, ale hlavně o životní úrovni a zvycích
tamních obyvatel. Na základě besedy si
také uvědomili rozdílný přístup k přírodě
i k ochraně životního prostředí v jiném kulturně společenském prostředí.
ej

VZPoura úrazům
Každoročně přijíždí na Základní školu Tyršova ve Slavkově u Brna ambasadoři Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR. Jedná se o handicapované osoby, které skončily na invalidním vozíku
v mladém věku. Nejčastější příčinou úrazu bývá
nepozornost, přeceňování sil nebo nešťastná
náhoda. Ambasadoři vždy otevřeně pohovoří o konkrétní příčině svého úrazu a o životě
na vozíku. Zároveň ale ukazují na vlastních příkladech, že ani v takové situaci život nekončí.
Je třeba dál žít aktivním způsobem, především

po stránce sportovní. Všichni ambasadoři se
totiž věnují sportům, které jim jejich tělesné postižení dovolí. Beseda žáky vždy velmi zaujme
a aktivně se do ní zapojují, mají možnost zeptat
se na cokoliv v souvislosti s danou situací.
Hlavním smyslem a myšlenkou celého
projektu je vést děti k tomu, aby přistupovaly
zodpovědně ke všem činnostem, které provádějí. Aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, ať se jedná o sport, zábavu nebo pracovní aktivitu.
hch

Okresní kolo Zeměpisné
olympiády
Únor již tradičně patří k měsícům, kdy se
koná okresní kolo Zeměpisné olympiády. Letos již podruhé kvůli epidemiologickým opatřením proběhla soutěž on-line formou přes
informační systém Masarykovy univerzity.
Obsah zůstal stejný (práce s mapou, tematicky
zaměřený test geografických znalostí a praktická část). Do okresního kola mohli postoupit
tři soutěžící z každé kategorie. Naši školu reprezentovali tito žáci. V kategorii A (6. třídy):
Julie Fialová, Daniel Morris a Nikola Majár-

ková, v kategorii B (7. třídy) Barbora Blažková, Richard Gach a Rozálie Maleňáková.
V kategorii C (8. a 9. třídy): Tomáš Prokeš,
Ondřej Kučera a Vít Kudla. Naši žáci se mezi
zástupci základních škol a gymnázií neztratili.
Nejlepšího výsledku dosáhl Vít Kudla, který
se umístil ve své kategorii na výborném čtvrtém místě.
Všem žákům patří velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný
ej
přípravě na soutěž.

V polovině února proběhlo v naší škole
každoroční školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D (šesté a sedmé ročníky) a kategorii C (osmé a deváté ročníky). Téma letošní soutěže bylo „Jak přežít
zimu“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ – praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických
znalostí.
Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii C
se stal žák 9.A Tomáš Prokeš, na druhém
místě se umístil Ondřej Prokeš z 8.B a třetí
příčku obsadila Daniela Svobodová z 8.A.
V kategorii D zvítězil David Ocásek z 6.B,
druhé místo náleží Barboře Blažkové ze
7.A a na třetím místě se umístily žákyně 6.A Kateřina Obhlídalová a Markéta
Schwecová. Všichni nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne
v dubnu ve Vyškově a do něhož jim přejeme mnoho štěstí.
sf

DDM Slavkov u Brna

nabízí od září 2022 volná místa v odpoledních hrátkách
• pro žáky 1. tříd ZŠ
• denně 12.00–15.00 hod.
• spontánní činnost v herně, tvoření, pohybové a společenské hry
• cena 200 Kč/ na den za pololetí
Tzn. pokud dítě přihlásíte k docházce
na 1 den v týdnu, zaplatíte za celé pololetí
200 Kč. V případě každodenní docházky
po–pá zaplatíte 1000 Kč za pololetí. Kapacita je omezená. V případě zájmu nebo
dotazů volejte tel. číslo 730 181 376 – Simona Ondrušková.
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Zámek Slavkov – Austerlitz

3/2022

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

www.zamek-slavkov.cz

Poklady nejen z depozitářů
Otevření zámku ve Slavkově u Brna přináší
z hlediska jeho vybavení další novinku – nově nasvícenou kounicovskou knihovnu na trase historických salonků. Tuto novinku uvidí rovněž každý,
kdo půjde do Divadelního sálu.
V loňském roce se do sbírek zámku dostal neobvyklý dar – křišťálový lustr z 20. let 20. století. Díky
práci známé restaurátorské dílny paní Ley Raisové
z Brna mohl být tento šetnáctiramenný lustr umístěn jako funkční do prohlídkové trasy. Dutá ramínka svědčí o původní elektrifikaci. Jednotlivé ověsky
tvoří tzv. polobrusy – tzn. skleněné odlitky byly
pro větší odraz světla ručně dobroušeny. Překvapení však představovala nosná kovová konstrukce.
Při opravě poniklovaného povrchu bylo zjištěno, že
kostra lustru je provedená v mosazi. Po vzájemné
konzultaci tak byl lustr uveden do původního stavu.
Díky zručnosti českých sklářů, kteří vyrobili chybějící části a precizní práci restaurátorů tak můžete spatřit funkční lustr, který obohatil zámeckou expozici.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Foto: 2x Martin Rája

To nejlepší z Moravy – food festival pro celou rodinu
To nejlepší z Moravy na jednom místě?
Ano, je to možné. Na našem food festivalu
pro celou rodinu, který pořádáme v areálu
rozkvetlého parku Zámku Slavkov – Austerlitz, najdete pivo, víno, uzené, sýry, ryby, koláče, čokoládu a další laskominy už v sobotu
30. dubna 2022.
Představí se to nejlepší z našeho kraje,

v areálu budou připraveny desítky stánků
s prodejem snad jakékoliv dobroty, na kterou
si ve spojení s Moravou vzpomenete. Návštěvnou nás poctí skvělá pekařka a kuchařka Petra Burianová, seznámíme vás s knihou
skvělých receptů Jihomoravský krajáč. Vítězové klání Gourmet Jižní Morava nabídnou
to nejlepší ze své nabídky, regionální restau-

race pro vás uvaří tradiční pokrmy, zkrátka
– čeká na vás den plný dobrot. A navíc –
po návratu domů si naplníte spíž a ledničku
na další dny.
Součástí je bohatý doprovodný program,
cimbálovka, soutěže ve vaření a program pro
děti, včetně oblíbené pátrací hry v zámeckém
ZS-A
parku.

3/2022
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Analfabeta

Akce 2022

Máte doma dítě, které nebaví číst? Čtěte dál. Zámek Slavkov vás zve na interaktivní výstavu, která
dětem pomůže najít chuť ke čtení a zájem o knihy.
Výstavní projekt Dětského muzea MZM představuje zábavnou, narativní i vizuální formou původní autorskou literární tvorbu přímo určenou
pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou
od minulých staletí a desetiletí do současnosti.
Základní koncepci výstavy tvoří žánrová struktura. Smyslem je, aby se dětský čtenář dokázal lépe
orientovat v oblasti literatury a podpořil se i jeho
zájem o četbu. Výstava připomene jednak velká
opakovaně vydávaná díla, ke kterým se vracejí další a další generace čtenářů, ale také tvorbu
z posledních let.
Výstava potrvá od 24. 3. 2022 do 31. 8. 2022.
Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku, dle otevírací doby.

30. 4. To nejlepší z Moravy

Mezinárodní festival živých
soch a bodyartu

24. 3.

Zahájení sezony 2022 a výstavy „Analfabeta
Negramotná a další hrdinové z knih“

Historický sál,
galerie přízemí

9. 4.

Jarní trhy

park

30. 4.

To nejlepší z Moravy – food festival

park

7. 5.

Májový Flerjarmark

park

14. 5.

Koncert skupiny Traktor

park

21. 5.

Mezinárodní festival živých soch a bodyart

park, konírny

27.–29. 5.

Dny Slavkova

park

28. 5.

Prohlídky zámeckých krovů

zámek

3. 6.

Floristická soutěž

konírny

4. 6.

TOPFEST

park

9. 6.

Concentus Moraviae

Historický sál

22. 6.

Concentus Moraviae

Historický sál

25. 6.

VETERANFEST Slavkov

park

12.–13. 7.

Divadlo Bolka Polívky

nádvoří zámku

20. 7.

GLORCHESTRA

park

23. 7.

Benátská noc

park

31. 7.

Slavkov Open 2022 – STING – My songs

park

4.–12. 8.

Letní Filmový festival

park

13. 8.

Napoleonský jarmark a kostýmované
prohlídky zámku

park, zámek

20. 8.

Bál princezen

park

10. 9.

Prohlídky zámeckých depozitářů

zámek

16.–18. 9.

Zahrádkářská výstava

konírny

16.–17. 9.

Věda a technika jede

park

17. 9.

Václavský jarmark

park

21. 9.

Czech Virtuosi

Historický sál

23.–25. 9.

ČOKOFEST

nádvoří

1. 10.

Běh Slavkovem

park

9. 10.

Dýňobraní a burčákový pochod

nádvoří

2.–3. 12.

Vzpomínkové akce – Tenkrát ve Slavkově

park

4. 12.

Mikuláš na zámku

nádvoří

10. 12.

Vánoční Flerjarmark

nádvoří

11. 12.

Ukončení sezony 2022

zámek

Jako jediný pořadatel mezinárodního festivalu
živých soch a bodyartu v České republice Vás
zveme do areálu Zámku Slavkov – Austerlitz
v sobotu 21. května 2022.
Přehlídka živých soch a bodyartu je fascinující
podívanou znázorňující, kam až je lidská představivost schopna posouvat hranice tvořivosti a umění. Krása areálu zámeckého parku ve francouzsko-anglickém stylu ještě víc podtrhne pestrost
a originalitu naší události.
Desítky oživlých soch a modelů bodyart budou
netradičním a jedinečným zážitkem jak pro rodiny
s dětmi, tak pro všechny milovníky umění a ladnosti.
Přijďte si zblízka prohlédnout piráta, bílého
páva, nebo jedinou českou vítězku mistrovství
světa World Bodypainting Festivalu a staňte se
součástí poroty, která rozhodne o vítězi klání
o nejpůsobivější živou sochu.
V doprovodném programu je zahrnuta dětská
zóna, soutěže pro veřejnost, food zóna a řemeslný
jarmark.

Traktor

Aktuálně
nejžádanější
hard & heavy
česká
kapela
Traktor zamíří
v sobotu 14. 5.
2022 na nádvoří
zámku Slavkov
u Brna. Fanoušci této legendární formace,
která letos slaví
20 let na scéně,
se mohou těšit
na
velkolepý
Open Air koncert, kde uslyší především songy z posledního
alba Sedmá strana kostky a zároveň i průřez těch
největších hitů. Téměř dvouhodinová velkolepá
show bude plná světelných efektů a především
kvalitní muziky. Jako support se představí parta
Panoptiko.
Otevření areálu od 17.00, 18.30 Panoptiko,
20.00 Traktor.
Vstupenky na Ticketstream & Turistické informační centrum Slavkov u Brna.
ZS-A

25. 6. Veteranfest

21. 5. Festival živých soch

25. 6. Veteranfest
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Slavkov získal Masarykovu bustu. Věnoval ji
profesor Táborský
K příležitosti 172. narozenin Tomáše Garrigue Masaryka získalo město jeho bronzovou
bustu. Slavkovu ji věnoval prof. Miloš Táborský, který ve městě žije. Jedná se o druholití, jehož autorem je slavný kubistický sochař
Otto Gutfreund.
„Město Slavkov u Brna dosud nemá žádnou hmatatelnou připomínku na muže, který
položil základy našeho státu. Přitom v období první republiky navštívil naše město hned
dvakrát. Tato nádherná busta bude připomínat
nejen jeho zájem o náš region, ale zejména
jeho poselství, které ve městě proslaveném evropským krveprolitím pronesl a které je dnes
tak aktuální: Mír a smír mezi sebou a mezi národy!“ uvedl starosta Michal Boudný.
Město nyní navrhne důstojné místo pro její
umístění do veřejného prostoru. Odhalení je
plánováno na datum Masarykova skonu, tedy
21. září.

Profesor M. Táborský a starosta M. Boudný s bustou TGM • Foto: 2x archiv MÚ

Busta TGM není prvním darem, který profesor Táborský městu poskytl. V uplynulých
letech věnoval několik desítek javorů, které zakořenily v ulicích Pod Vinohrady a Slunečná.
Děkujeme!

Kdo je prof. Miloš Táborský, CSc.,
FESC, MBA

Je předsedou České kardiologické společnosti. Studoval na Univerzitě v Münsteru
(Německo). Působil i v kardiocentru v Lipsku
(Německo). Disertační práci na téma „Biventrikulární stimulace u nemocných s pokro-

čilým srdečním selháním“ obhájil na 1. LF
UK Praha v roce 2001. Docentem vnitřního
lékařství byl jmenován v roce 2006 na LF
MU Brno. Od roku 2001 do roku 2006 byl
předsedou Pracovní skupiny arytmie a trvalé
kardiostimulace České kardiologické společnosti. Je členem výboru České kardiologické
společnosti a dále také členem Deutsche Kardiologische Gesellschaft (Německo) a Cardiac Electrophysiology Society (USA). Profesorem se stal na Lékařské fakultě univerzity
Palackého v Olomouci. V současné době žije
vs
ve Slavkově u Brna.

Socha T. G. Masaryka na Palackého náměstí
Od 14. srpna 1927 dominovala prostoru
mezi radnicí a zámkem socha prezidenta T.
G. Masaryka. Kvůli německé okupaci byla
v roce 1939 socha demontována a uschována.
V dubnu 1945 byl Slavkov osvobozen
a na oslavu znovu nabyté svobody byl v neděli 3. června 1945 slavnostně otevřen pro
veřejnost zámecký park. Dostal název Park
26. dubna podle návrhu pana Opluštila. V 15
hodin vyšel ze Špitálky průvod krojovaných
chlapců a děvčat doprovázený hudbou. Před
vchodem do parku všechny přítomné přivítal
předseda ONV František Kostík, potom promluvil velitel města A. T. Gončarov. Byla to

zároveň řeč na rozloučenou, protože příští
den zbylí ruští vojáci opustili Slavkov. Poté
promluvil kulturní referent MNV Josef Hanák
a za Svaz české mládeže Vladimír Fochler.
Následovala oslava v nově otevřeném parku –
ukázky národních tanců, koncert Vykoupilovy
dechové kapely a večer taneční zábava v sále
Spořitelny.
Součástí slavnosti bylo i shromáždění
u busty TGM z neznámého materiálu dočasně
instalované na původním místě sochy T. G.
Masaryka.
Nabízí se otázka: proč ukrytá socha nebyla
znovu instalována?

Slavnostní otevření zámeckého parku 3. června 1945. Zleva: Jan
Bárta, p. Pavéska, Ladislav Vykoupil (předseda MNV), Ladislav
Jandl a p. Horáček. Další účastníci nebyli identifikováni.

Socha Masaryka se již od počátku své existence nelíbila části obyvatel Slavkova. Množily se kritické pohledy na dílo a požadavky
na jeho úpravu. Reakcí byly nové návrhy
sochy od různých umělců. Město proto založilo fond na úpravu pomníku. V roce 1937
oslovil autora sochy Františka Fabiánka Emil
Strach za komisi pro zvelebování města Slavkova a požadoval předložit návrh na úpravu
nebo nové vyhotovení Masarykova pomníku.
To Fabiánek odmítl. Projevil však vůli vyjít
vstříc a za menší částku sochu opravit nebo
vytvořit novou sochu podle návrhu schváleného zastupitelstvem města. Předložil nový ná-
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Poslední foto před demontáží

vrh a rada města s jeho návrhem na zhotovení
nové sochy z křemitého vápence souhlasila,
ale požadovala nejprve bezplatný model.
Ovšem o měsíc později rada města schválila
vytvoření nové sochy z bronzu. Odhadovaná
cena 22 000 korun byla patrně nad možnosti
města, proto se rada rozhodla vypsat veřejnou
sbírku na novou Masarykovu sochu. V říjnu
měl Fabiánek hotový nový model sochy T. G.
Masaryka, který mu měli jako zdařilý pochválit prof. Vojtěch Suk, fyziolog rostlin a ekolog
prof. PhDr. Vladimír Úlehla a generál Miloš
Kudrna. Vedení města však nový návrh zřejmě příliš nezaujal, protože v březnu 1938
informuje Fabiánek radu města o možnosti
zhlédnout dva další modely – prezident čtoucí
poselství a Masaryk v boji za svobodu v zahraničí. Mimo sochaře Františka Fabiánka probíhala jednání také s dalšími umělci. Konkrétní
model však zřejmě nebyl do září 1938 vybrán.
Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 se staly sochy
zejména československých politiků a vojáků nežádoucí. Někde byly zničeny, na jiných místech se je podařilo pečlivě uschovat
a po osvobození opět vrátit na původní místo.

Po skončení 2. světové války a obnovení
Československa vznikl ve městě Výbor pro
postavení pomníku presidenta-Osvoboditele
T. G. Masaryka ve Slavkově u Brna. Ten ještě
v prvních měsících svobody uskutečnil sbírku na nový pomník, která vynesla přibližně
100 000 korun. Kvůli měnové reformě 1. listopadu 1945 však peníze nad 500 korun skončily jako vázaný vklad bez možnosti s nimi
volně disponovat. V roce 1953 pak byly tyto
prostředky v rámci další měnové reformy bez
náhrady zrušeny.
V dubnu 1947 se na slavkovské radnici
uskutečnilo jednání Výboru pro postavení
pomníku. Předsedou byl zvolen Josef Tron
ner a jednatelem Stanislav Vacek. Výbor měl
za úkol obstarat finanční prostředky a vyhledat umělce, jehož jméno bude zárukou, že dílo
bude ozdobou města. Pomník měl být bronzový a kov měl být získán sběrem ve všech
36 obcích okresu. V témže roce proběhlo další
kolo veřejné sbírky a spolu s dary spolků se
podařilo vybrat 80 000 korun. Odhadované

náklady nové pomníku však měly činit přibližně 250 000 korun.
K tvorbě nového Masarykova pomníku již
nedošlo. Komunistický režim zaujal vůči prvorepublikovým politikům značně negativní
stanovisko. Masarykovy sochy proto z měst
a obcí postupně mizely a končily v lepším případě v depozitářích muzeí, v horším případě
byly zničeny.
Další osudy Fabiánkovy sochy Masaryka z roku 1927 nejsou příliš jasné. Dle ústní
tradice byla Masarykova socha v 50. letech
minulého století vložena do základů přístavby
vchodu slavkovské polikliniky, avšak hovoří
se též o verzi, že byla umístěna do východní
části Základní školy Komenského, případně
základů zdí v nově upraveném prostoru náměstí mezi zámkem a radnicí.
B. Maleček
Prameny:
Kronika města
Kolektiv autorů: Slavkov v době světových válek, Martin
Rája – Pomník prezidentu T. G. Masarykovi ve Slavkově

Demontáž sochy Masaryka v roce 1939 • Foto: 4x archiv B. Malečka

Návštěvy prezidenta Tomáše G. Masaryka
ve Slavkově u Brna
Tomáš G. Masaryk navštívil město Slavkov
u Brna jako prezident republiky celkem čtyřikrát. Ovšem ve dvou případech se jednalo

pouze o zpomalení či kratičkou zastávku vlaku na slavkovském nádraží, během průjezdu
městem.

Masaryk na nádvoří se členy výstavního výboru • Foto: archiv ZS-A

Ve středu 18. června 1924 vyjel Masaryk
automobilem ze Židlochovic přes Blučinu,
Měnín a obce slavkovského bojiště (Telnici,
Sokolnice, Újezd, Kobylnice, Prace a Křenovice) do Slavkova. Prezidenta doprovázela
jeho dcera Alice Masaryková, vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republiky
JUDr. Josef Schieszl, osobní tajemník dr. Vladimír Kučera a generál přidělený Kanceláři
prezidenta republiky Viktor Hoppe. Před 10.
hodinou dopolední vjela prezidentská delegace do Slavkova Špitálskou ulicí slavobránou
s nápisem Vítejte nám!, a následně Brněnskou
ulicí pokračovala druhou slavobránou s nápisem Na zdar, Osvoboditeli! na Palackého
náměstí. „Výzdoba města byla nádherná,“
uvádí kronika, „jakou v minulosti nepamatuje
nikdo“. Na místě před radnicí stála slavnostní
tribuna a zde prezidenta uvítal tehdejší starosta Slavkova František Hrozek, okresní hejtman Karel Kachyňa, předseda slavkovského
okresního silničního výboru a starosta Vážan
nad Litavou Cyril Kramář a četnický velitel
nadporučík Novotný. Prezidenta pozdravila
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rovněž žákyně 4. třídy Daniela Fialová spolu
s deputací žactva. Vedle záloženské budovy
(dnes Společenské centrum Bonaparte) se sokolská mládež seskupila v osm metrů vysoký
jehlan. Část z nich byla oděna do bílé, část
do červené a modré barvy. Jako celek pak vytvářela živou československou vlajku. Na uvítání prezident odpověděl: „Nemohu ve vašem
městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť
jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka
pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly
republiky a demokracie. Také naše republika.
Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan
státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“
Slavkovské pěvecké sdružení nato vystoupilo
s Bedlovým slavnostním sborem. Prezidentovi pak byli představeni zástupci slavkovským
spolků, úřadů a učitelstva. Masaryk se zapsal
do pamětní knihy města a jako dar obdržel
kytici růží, které mu udělaly radost. Město
(zvláště Palackého náměstí a Brněnská ulice)
bylo zaplněno velkým množstvím lidu nejen ze Slavkova, ale rovněž ze širšího okolí.
Po návštěvě Slavkova se prezident vydal přes
Žarošice do Mutěnic a Hodonína. Svou cestu
po jihovýchodní Moravě prezident Masaryk
završil 27. června, kdy se vracel z Luhačovic,
Uherského Brodu a Kyjova. Tehdy prezidentský vlak projel Slavkovem a pokračoval přes
Brno do Prahy a Lán. I při této příležitosti
se lidé, zvláště školní mládež, shromáždili
pozdravit svého prezidenta na slavkovském
nádraží.
Druhá návštěva prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka se uskutečnila 5. července 1931 a byla spojena s návštěvou kulturní
události celostátního významu – napoleonské expozice. Prezident vyjel ze židlochovického zámku do Slavkova opět automobilem
a na cestě jej doprovázely dcery Alice a Olga
spolu s vnučkou Annou. Oficiální část delegace pak doplnili moravskoslezský zemský
prezident Jan Černý či přísedící zemského
výboru František Drobný. Původně se počítalo s odjezdem ze Židlochovic ve 13.30 h.,
avšak kvůli silné bouři bylo zahájení cesty
o půl hodiny odloženo. Po trase Blučina,
Újezd, Hostěrádky, Křenovice dojela dele-

Masaryk odchází ze zámku, 1931 • Foto: archiv ZS-A

gace na vyzdobené slavkovské Palackého
náměstí. Zde již čekaly davy lidí, hojně zastoupena byla školní mládež, hasiči, Sokolové a Orlové. Prezidenta před budovou radnice a okresního soudu uvítal okresní hejtman
dr. Otakar Přikryl, starosta Slavkova Rudolf
Tesařík a předseda výstavního výboru Alois
Zika. Starosta Tesařík uvedl, že „město kdysi
hostilo Napoleona, velkého válečníka a vítá
dnes hlasatele světového míru. Jestliže vítali
kdysi obyvatelé města hlavy států cizích našemu národu s povinnou úctou, vítají dnes
vás, hlavu vlastního státu, s vroucí láskou.“
Za školní mládež vítala prezidenta Marie
Manoušková slovy: „Naši otcové a matky
nazývají vás tatíčkem. My, děti, máme tedy
ve vás svého dědečka.“ Masaryk zdůraznil
potřebu míru, ke kterému mají vést lidstvo
i takové akce: „Já vím, že vaše výstava neznamená ducha válečného, abychom oslavovali
vojnu, nýbrž jest to srovnání doby tehdejší
a nynější. A když… vzpomínám na dobu
Napoleonovu, kolik lidí tenkráte padlo, kolik
milionů lidí tím bylo dotčeno, jediné vidím
poučení: Mír a smír mezi sebou a mezi národy.“ Poté se vydal na zámek, kde si důkladně
prohléhl historickou část výstavy. Odborný
komentář ve dvanácti výstavních místnostech prezidentovi poskytl dr. Jaroslav Gregor
a historik dr. Hugo Traub. Od výstavního výboru dostal Masaryk na památku album Stoklasových uměleckých fotografií. Na závěr
pozdravil prezidenta malý příslušník Selské
jízdy Milan Horvat sedící na koni v kopii Napoleonovy uniformy a předal mu květinový
věnec s Napoleonovou iniciálou a korunkou.
Ze Slavkova prezident pokračoval na Mohylu míru a poté se vrátil zpět na židlochovický
zámek.
Naposledy mohli lidé zahlédnout prezidenta Masaryka ve Slavkově 15. července 1933
ve vlaku. Tehdy uskutečnil cestu vlakem
na Slovensko – ze Židlochovic přes Uherský
Brod a Žilinu do Turčianského Sv. Martina.
V roce 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze
zdravotních důvodů rezignoval na prezidentský post a téhož roku mu město Slavkov
u Brna udělilo čestné občanství.
Martin Rája, ZS-A
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Výročí v roce 2022
50. výročí úmrtí

Mirko Hanák
4. 9. 1891 Slavkov u Brna–
22. 3. 1972 Ostrava
Vystudoval
brněnskou varhanickou školu
(žák Leoše Janáčka, absolvoval v roce 1911),
1911–1914 konzervatoř v Krakově (hra
na housle). Přechodně působil v Kielcích,
Radoni, Charkově, Kyjevě. Skládal operety, scénickou hudbu, orchestrální skladby,
písňové cykly, mužské sbory, mše, přednesové jazzové skladby, masové a budovatelské písně. Od roku 1919 koncertní mistr
u opery v Ostravě, od roku 1922 až do svého odchodu do důchodu v roce 1958 působil v Ostravě jako dirigent opery i operety.
Jeho skladba Slavkov 1805 – 2. věta stejnojmenné symfoniety zazněla na koncertě
k 180. výročí bitvy u Slavkova.
Augustin Blahutka
28. 8. 1889 Slavkov u Brna–1972 Vsetín
V letech 1906–1909 studoval na Janáčkově varhanické škole v Brně. Žák Leoše
Janáčka. Od roku 1912 působil jako varhaník, ředitel kůru a učitel hudby ve Vsetíně.
Je autorem několika chrámových skladeb,
které provedl na vsetínském kůru. Celý život zasvětil varhanům.

20. výročí úmrtí

Joža Walterová
19. 3. 1919 Slavkov
u Brna–11. 4. 2002
Praha
Absolvovala brněnskou konzervatoř. Její
první herecké vystoupení
bylo ve Slavkově v ochotnickém představení operety Lojzička v roce 1935. Začínala v Ostravě, Jihlavě a Opavě, do Plzně
ji přivedl ředitel Zdeněk Hofbauer v roce
1948. Ztvárnila tu bezpočet významných
rolí, mj. Agafju v Ženitbě po boku Oldřicha Nového, Polské krvi, Hanu Glavari
z Veselé vdovy, Kateřinu z Krále tuláků,
Tornado Lou v Limonádovém Joeovi či
Offenbachovu Madame. Sólistkou operetního souboru v Plzni zůstala až do roku
1967. Poté přijala angažmá v Hudebním
divadle v Karlíně. Za svoji činnost dostala spoustu ocenění a vyznamenání (např.
Cena hlavního města Prahy a státní cena
Za obětavou práci).
Jiří Šilhánek
12. 6. 1925–17. 7. 2002
Slavkov u Brna
Neúnavný nositel uš
lechtilých myšlenek sokolských tradic, které
– byť na čas umlčeny bývalým režimem – uplatňoval i v praxi: vedoucí kina, cvičenec, cvičitel, funkcionář,
účast na budování stadionu, na sokolských
sletech, navazování kontaktů se zahraničním Sokolem, úspěšné hledání spravedlnosti při navracení sokolského majetku
atd. Po r. 1989 se stal místostarostou obnoveného Sokola ve Slavkově.
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Slavkov před 100 lety
Jaký byl rok 1922 ve světě?

Egypt vyhlásil samostatnost; v Itálii se chopil vlády B. Mussolini; vznikl Sovětský svaz
(zanikl v r. 1991); byla otevřena hrobka faraona Tutanchamona v Egyptě; byl zvolen papež Pius XI.; 2. srpna 1922 zemřel Alexander
Graham Bell, vynálezce telefonu.

Co se událo v nově vzniklé republice?

1. ledna vznikla Velká Praha připojením
např. Smíchova, Nuslí, Karlína, Dejvic, Královských Vinohrad atd. 6. října t. r. byla jmenována v pořadí již šestá československá vláda. V tomto roce se narodili např. Emil a Dana
Zátopkovi, Miloš Kopecký, Josef Kemr, Ilja
Hurník, Stella Zázvorková, Jan Skácel aj.

Čím žil Slavkov před 100 lety?

27. dubna 1922 byl městským zastupitelstvem pověřen „úkolem kronikáře“ Petr Tichavský, ředitel měšťanské školy ve výslužbě.
Do začátků dostal k bádání Vlastivědu moravskou – slavkovský okres z pera Aloise Ličmana, dále Vzpomínku na národopisnou výstavu ve Slavkově konanou 20.–27. srpna 1893
a konečně různé zápisky ze starší a novější
doby města Slavkova od neznámého autora.
Rok 1922 byl pro TJ Sokol prvním rokem ve vlastní tělocvičně v sokolském domě

Městský chudobinec (dnes poliklinika). Postaven byl v r. 1911, patro bylo přistavěno v r. 1924. Vpravo A. Eremiáš

3. 5. 1922 přijel do Slavkova na prohlídku
svého panství hrabě Pálffy.
21. 5. byla slavnostně otevřena zahrada
v Sokolském domě.
26. 5. 1922 naše město změnilo název Slavkov – Austerlitz na nový název – Slavkov
u Brna.

Sokolský dům na Palackého náměstí ve 20. letech minulého století • Foto: 3x archiv B. Malečka

na Palackého náměstí. Sokolové se kromě
několika veřejných cvičení zúčastnili též otevření nového stadionu Brno I. Úspěšné z hlediska umístění byly i župní lehkoatletické
závody, kdy muži a dorostenci získali několik
prvních míst a ženy zvítězily téměř ve všech
disciplínách. Koncem roku 1922 měla jednota
396 členů.
V poválečné době nastala citelná nezaměstnanost. Např. v roce 1922 bylo vyplaceno
z obecní pokladny jako podpora v nezaměstnanosti 916 Kč za mouku.
Bývalá kasárna koupil v r. 1922 zdejší cukrovar asi za 90 000 Kč. Dal je upravit na 16
bytů pro své zaměstnance.
1. květen byl v r. 1922 vyhlášen za státní
svátek. Oslavy 1. máje probíhaly na různých
místech města podle politických stran, které
je pořádaly.

časopisů a knih pro mladé bylo 189. Čtenáři si
tento rok vypůjčili 13 480 knih.
Velmi aktivní byla v r. 1922 Cyrilská jednota. Největší akcí byl Duchovní koncert, který
se uskutečnil 5. června na svátky svatodušní
v pondělí v kostele. Z mnoha dalších akcí lze
uvést účinkování na sjezdu Cyrilských jednot
v Brně 3. listopadu. Dále to bylo vystoupení
v dómě sv. Petra při mši sv. i na akademii,
dne 26. listopadu pak podzimní koncert Cyrilské jednoty pod názvem Pěvecko-hudební
akademie ve slavkovské Spořitelně. Cyrilská
jednota se podílela i na bohatém divadelním
životě šesti představeními: 16. dubna sehrála veselohru „Všecky myšky za sebou“,
28. května jsme hra „Macíčkova dovolená“,
8. září „Zápas o nevěstu“, 28. října divadlo
„V červáncích Svobody“, 19. listopadu divadlo „Julinčiny vdavky“ a 18. prosince divadlo „Pojď na mé srdce“. Také uspořádala
vinobraní, kateřinskou, mikulášskou a silvestrovskou zábavu. Kromě šesti divadelních
představení Cyrilské jednoty se v roce 1922
konalo ve Slavkově dalších 26 představení,
na kterých se podílely tyto divadelní společnosti: Federovaná dělnická tělocvičná jednota, Sokol, Všeodborové sdružení křesťanského soc. dělnictva, Mariánská družina dívek,
Divadelní odbor Republikánského dorostu
okresu slavkovského, Divadelní odbor strany
národně socialistické a Divadelní odbor čs.
strany socialistické.
Koncem roku 1922 měl Slavkov 4231 obyvatel (české národnosti 4132, židovské 69,
německé 30). V současnosti má Slavkov přibližně 7050 obyvatel.

3. 9. se uskutečnil na Palackého náměstí
před domem č. 66 dopoledne tábor komunistů.
Jak zmiňuje kronika města, účast byla slabá.
20. 9. byl ve Slavkově založen za přispění spolku Okresní péče o mládež odbor pro
Z městské kroniky vybral B. Maleček
ochranu matek a kojenců. Zorganizoval jej
místní lékař Albert Eremiáš v budově městského chudobince.
30. 10. bylo v infekční nemocnici na konci Tyršovy ulice 16
pacientů se spálou.
Dirigentem Pěveckého sdružení se v tomto roce stal František
Bílek.
V roce 1922 si mohlo 384 zaregistrovaných čtenářů obecní
veřejné knihovny vybrat z 1988
Na konci dnešní Tyršovy ulice stávala infekční nemocnice,
knih, z čehož zábavných knih
zvaná také sušírna. Zbořena byla v r. 1960
bylo 1010 ks, poučných 497, 292
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

Dne 1. dubna 2022 oslaví 80. narozeniny paní

Tel. 603 904 404

rozená Chocholáčová

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

MARCELKA HASIEBEROVÁ
Hodně zdraví a spokojenosti přeje celá rodina
jménem bratra Oldřicha.
Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,
smutno je v něm. Chybíš nám tatínku, chybíš nám všem. Osud nám
nevrátí to, co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.
Dne 1. února 2022 by se dožil 84 let a 22. dubna 2022 uplyne 24 let,
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD

Stále vzpomíná dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.
Vzpomínka

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.

Správce kurtů

SK Beachvolleyball Slavkov, spolek,
přijme brigádníka na pozici správce kurtů.
Doba brigády: červen–září 2022.
Podmínky: pracovní doba (od 14 do 20
hod., září od 16 do 19 hod.). Věk: minimálně 17 let, max. 70 let. Požadavky: spolehlivost, pracovitost a přiměřená manuální
zručnost. Info na tel.: 602 518 192.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900

Uzávěrka pro inzerci: pátek 22. dubna

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Dne 9. února 2022 by se dožil 59 let pan

JIŘÍ ŠMÍD
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Blanka a sestry s rodinami.
Vzpomínka
Dne 20. února 2022 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil
pan

VLADIMÍR BAJER
Vzpomínají syn Luboš a dcera Vladimíra s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli…
Dne 2. března 2022 uplynulo 16 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Maminky neumírají, ty jenom usínají, aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 7. března 2022 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní

BOŽENY MUSILOVÉ

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery Jaroslava,
Hana a Božena s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 15. března 2022 by se dožil 90 let pan

KAREL KOHOUTEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a synové.
Vzpomínka
Les své kouzlo nikdy neztratí, lásku, kterou mu dáš, Ti vždy navrátí.
Tak pohleď! Stromy Ti mávají a své požehnání Ti dávají.
Dne 20. března 2022 uplynulo 16 let, co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan
ING. JAROMÍR HLOUŠEK z hájenky Bílý Vlk.
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval a rád se smál.
Ještě dlouho chtěl s námi být, avšak přetrhla se mu života nit a musel odejít.
Dne 21. března 2022 tomu bylo 14 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pradědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 23. března 2022 uplynulo 24 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

Opustili nás
plk. Ing. Zdeněk Studený (77 let)
Milan Kučera (45 let)
Jan Švanda (90 let)
Jindřiška Straková (71 let)
Eva Mrázová (79 let)
Marie Křížková (93 let)
Karel Hanuš (93 let)
Karel Sedláček (73 let)

21. 2.
22. 2.
22. 2.
24. 2.
25. 2.
5. 3.
6. 3.
11. 3.

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

LUDMILA TVRDOŇOVÁ

INZERCE

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova a Habartova.

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.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve Slavkově u Brna. Nabídněte.
725 164 106, max.prace@post.cz.
HLEDÁM sympatickou přítelkyni do 60 let.
Slavkov a okolí. Tel. 732 373 219.
RD/POZEMEK k výstavbě do 30 km
od Brna – koupíme. Cena nerozhoduje. Tel.
732 907 439.
KOUPÍME starší nemovitost na chalupu,
později k trvalému bydlení. Tel. 732 689 222.
MANŽELÉ koupí byt 3+1 (4+1) ve Slavkově
u Brna a v okolí. T. č. 732 115 802.
NABÍZÍM astrologický a numerologický výklad osobnosti. Tel.: 606 908 896.

Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 18. března 2022 tomu bylo 5 let, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV TVRDOŇ

Za vzpomínku na něj děkuje manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou
a sestra Jaroslava s rodinou.
Vzpomínka
Dne 24. března 2022 uplynuly 4 smutné roky, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH CHROMEČEK
Za tichou vzpomínku s námi
děkuje rodina Chromečkova a Kubíčkova.
Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 24. března 2022 uplyne 7 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV KUČERA
S láskou vzpomínají dcera Alena s manželem
a vnuci Mirek, Ondřej a Radovan.
Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to dcera a maminka…

Dne 25. března 2022 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila
naše dcera, manželka, maminka a babička, paní
PETRA SMÍLKOVÁ, rozená Kummerová
S láskou vzpomínáme a těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodiče, bratr David, manžel Petr, děti Petra, Michal, Verunka,
Kačenka a Honzík a vnučky Barborka a Emička.
Vzpomínka

„Tak žádná kytka nevoní, jak pod kapotou sto koní, tak žádná holka nekráčí, jako
když se motor otáčí. Bílá je čára startovní, vavřínovej věnec pro vítěze.“ E. A.

Dne 27. března 2022 vzpomeneme první výročí, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV MAREK
S láskou a úctou vzpomínáme. Rodina Andrlova.
Vzpomínka
Dne 27. března 2022 uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

EMILIE DRÁPALOVÁ
S láskou na ni vzpomínají manžel, dcera Martina, dcera Radka
s manželem a vnoučata Šimon a Eliška.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

www.slavkov-austerlitz.com

VŠE KOLEM ŽELEZA
SORTIMENT
•O
 cel – kari sítě, roxory
• Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
• Jekly – čtvercové, obdélníkové,
ohýbané
• Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
• Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

SLUŽBY
•D
 ělení hutního materiálu
• Návrh a realizace stavebních
konstrukcí
• Příprava polotovarů pro Váš finální
výrobek
• Výroba ocelových konstrukcí
a obráběných dílců
• Zámečnická výroba

Po–Ne: 7.00–20.00
Tel. 704 757 555 • info@noxcontrol.cz
Křenovice, Brněnská 647

www.zelezo.org
Těšíme se na budoucí spolupráci
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Zemřel Karel Hanuš

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 1. dubna uplyne 6 smutných let, kdy nás opustil manžel a tatínek, pan

JIŘÍ STRAŠIL
Děkujeme všem, kdo vzpomenou na tohoto vzácného člověka.
Se smutkem v srdci manželka Dana Strašilová
a syn Jiří s manželkou Lenkou.
Vzpomínka
Přestalo tenkrát tvé srdíčko tlouci, přestala ústa tvá se s námi smát,
budeme, dědečku náš milý a drahý, stále a s láskou, na Tebe vzpomínat…
Dne 1. dubna 2022 uplyne 7 let, co nás opustil dědeček, pradědeček,
tatínek a manžel, pan

VILÉM HOLÁSEK

S láskou vzpomíná manželka Věra a celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 9. dubna 2022 uplyne rok ode dne,
kdy nás opustil pan

IVAN CAGÁŠEK
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Cagáškova.
Vzpomínka
Dne 13. dubna 2022 uplynou čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustila paní

JARMILA PILÁTOVÁ

a dne 28. července by se dožila 85 let.
Dne 28. května 2022 tomu bude pět let, kdy nás opustil

JAN PILÁT

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Náš milovaný tatínek JAN KOVAŘÍK se narodil 17. 4. 1924 v Němčanech.

Pro svoji rodnou obec už od mládí po celý život nadšeně pracoval. Byl
předsedou JZD, spolupodílel se na zvelebování obce. Byl při budování vodovodu
i kanalizace, chodníků, parků, kuchyně v MŠ, založení hudební školy. Podílel se
na činnosti divadelních ochotníků, myslivců, zasloužil se o vznik Klubu historie
obce Němčany v roce 1996. Tatínkovo srdce předčasně dotlouklo 30. října 1998.

„Tatínku, stále žiješ v našich srdcích.“
S láskou a úctou vzpomínají děti, rodina a přátelé.

V neděli 6. března zemřel ve věku 93 let emeritní sólista Opery Národního divadla v Praze
pan Karel Hanuš, který
od roku 1991 žil se svou
manželkou ve Slavkově
u Brna.
Karel Hanuš se narodil 14. února 1929 v Jičíně, kde v roce 1948 absolvoval učitelský
ústav, pak dva roky učil v Ústí nad Labem.
V letech 1950–1952 byl jako voják základní
služby členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Profesionální uměleckou
dráhu nastoupil v Ústí nad Labem (1952–
1957), kde současně studoval zpěv u Jitky
Švábové. V letech 1957–1959 byl členem
opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, 1959–
1963 zpíval v Olomouci, v letech 1963–1970
ve Státním divadle Ostrava, kde byl spoluzakladatelem Klubu angažovaných nestraníků,
což mu později komplikovalo přístup k hlavním rolím. V pražském Národním divadle se
poprvé představil jako host v roli Mozartova
Figara 5. května 1963. Po několikerých pohostinských vystoupeních se od 1. srpna 1970 stal
sólistou Opery Národního divadla. V angažmá
setrval do 31. srpna 1991. V Praze uplatnil
svůj dobře posazený, zvučný, technicky jistý a tvárný hlas v nepřeberném množství rolí
světových oper. Podílel se na nahrávkách firmy Supraphon a nahrál též rozhlasové snímky
operních árií. Karel Hanuš posluchače těšil
rovněž prostřednictvím rozhlasu a televize
a cizí mu nebyla ani koncertní pódia.
Po ukončení pěvecké dráhy se přestěhoval
s manželkou Annou Hanušovou do Slavkova
red.
u Brna, kde žil v ulici Čs. armády.

Pálení čarodějnic

Milé malé i velké čarodějnice, chystejte se na 30. dubna. Slet letos bude! Hřiště
u technických služeb se na nás od 16 hodin
mk
těší.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 17. dubna 2022 uplyne šest smutných roků, kdy nás opustil pan

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

Foto: archiv

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
Kosmetika
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
Možnost vyzkoušení
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.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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Rybáři schůzovali
V sobotu 12. března se uskutečnila „výroční ustavující členská schůze“ pobočného spolku MRS Slavkov u Brna. Jednání probíhalo
v příjemném prostředí restaurace SC Bonaparte. Všichni naši členové mají právo se zúčastnit projednání otázek týkajících se našeho
spolku na následující funkční období roků
2022 až 2026 a hlasovat o nich. Pozváni byli
i zástupci měst a obcí v působnosti vodních
ploch a rybářských revírů v obhospodařování našeho spolku. V roce 2021 se z důvodu
pandemických opatření tato schůze nekonala,
a proto byla ta letošní o jednotlivé přednesené
zprávy za uplynulé dva roky bohatější.
Stávající členská základna čítá něco málo
k tisícovce členů, z toho jsou cca dvě stovky

mládeže do 18 let. Přesná čísla dnes nedovedu
určit, protože v průběhu jara proběhne školení
nových členů a koncem školního roku přibudou
do řad mladých rybaříků další děti z rybářských
kroužků. V souhrnu všech přednesených zpráv
a v závěrečné řeči nově zvolený předseda spolku Ing. arch. Zdeněk Koudelka vyzdvihl mimo
jiné příkladnou práci s mládeží. Informoval
přítomné a zároveň je vyzval k účasti na celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, která proběhne v sobotu 2. dubna v rámci úklidu kolem
našich stojatých i tekoucích vod.
Dále zmínil plánované rybářské závody
pořádané 25. května ve Slavkově na velkém
rybníku s doplňujícím hudebním programem, kde zahraje k poslechu i tanci skupina

Výlet. Následovat budou 9. července závody
v Bučovicích. Vzhledem k tomu, že se již
po dvě plesové sezóny nemohl uskutečnit tradiční společenský ples „Rybářský Věneček“,
rozhodli jsme se uspořádat u příležitosti 80.
výročí od založení našeho spolku v tomto roce
společenskou akci „Benátskou letní noc“, která se uskuteční na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna v sobotu dne 23. července. Na tyto
zmiňované akce zveme celou veřejnost nejenom ze strany rybářů. Přijděte podpořit závodící, hlavně z řad začínajícího rybářského
dorostu, vzájemně se pobavit a na chvíli zapomenout na útrapy dnešní doby.
Buďte vítáni a PETRŮV ZDAR
Petr Zvonek, jednatel pobočného spolku

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
ZOBAČOVI
Bučovická 155, 684 01 Slavkov u Brna
tel. 739 662 186

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

–
9–12 h
9–12 h
9–12 h
9–12 h
zavřeno
zavřeno

12.30–16 h.
12.30–16 h
12.30–16 h
12.30–16 h
12.30–16 h

VÝROBA RAZÍTEK

Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
Nehtové studio
Manikúra
Pedikúra – přístrojová

Mobil:
776 087 661
Hodějice 425

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz
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Mateřské centrum Ententyky
První dva měsíce nového roku pro nás byly
ve znamení plánování
a především doufání, že
letošní rok bude našim aktivitám přát více
než ten loňský. I nadále tak nabízíme rodinám
volnočasové aktivity jak pro ty nejmenší děti
– od narození (např. rehabilitační cvičení pro
kojence) až po aktivity pro starší děti (výuka
angličtiny, výtvarný kroužek, kroužek poznávání přírody…) a aktivity pro dospělé.
V únoru u nás proběhl workshop pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Aleny Piňosové s názvem Psychomotorický vývoj kojenců. Na jarní
a velikonoční prázdniny jsme pro děti nachystali třídenní prázdninové programy zaměřené
na poznávání přírody, které byly finančně podpořeny v rámci grantového programu.
Dne 23. 3. díky projektu realizovaného
za podpory Nadace Krása pomoci připravu-

jeme pro naše členy oblíbenou tvůrčí dílnu,
zaměřenou tentokrát na výrobu keramických
závěsů.
Již nyní se pomalu připravujeme na Jarní
burzu oblečení a hraček, která proběhne 28.–
30. 3. Od dubna budeme potom nově ve Slavkově otevírat venkovní cvičení pro maminky
s kočárky, cvičení pro těhotné a cvičení pro
seniory pod vedením fyzioterapeutky.
Společně se Sítí mateřských center jsme se
pro letošní rok také zapojili do projektu JMK
Prevence rizikových jevů v rodinách a v rámci něj máme naplánovány dvě přednášky –
na jaře přednášku týkající se právě prevence
rizikových jevů v rodinách a na podzim přednášku Prevence rozpadu partnerského vztahu.
Obě přednášky budou zdarma.
Na letní prázdniny jsme nově naplánovali
celou řadu příměstských táborů pro děti – jak
ve Slavkově u Brna, tak i v Heršpicích.

Foto: archiv MC

Všechny naše plánované akce naleznete již
nyní na www.ententyky.eu, kde najdete bližší
informace i možnost se přihlásit.
Lucie Štefánková

Karolínka vstoupila do postní doby
První březnový den uvítala
Karolínka velmi vesele. Už zrána bylo ve třídách možné spatřit
důvod dětské radosti – Pohádkový karneval! Princezny, víly,
piráti, kovbojové, Spidermani,
tanečnice, zvířátka aj. Rozmanité kostýmy
byly radostí nejen pro oči, ale i pro srdce,
když se na dětských tvářích objevovaly široké úsměvy a nadšení. O zábavu se postaralo
Divadlo Kejkle, které karnevalu dodalo vše,
co by na každém karnevale nemělo chybět –
tanec, soutěže, zábava a smích!
Druhý březnový den nám odvál hlasitou
zábavu a tancování, a pokojně otevřel dveře
do postní doby, do které jsme spolu s dětmi
vkročili v kostele. Společně jsme si připomněli důležitost a podstatu postní doby, která
nás povzbuzuje k tomu, abychom očistili svá
srdce, zaplnili je láskou a dobrými skutky.
Na konci společného setkání udělil pan farář
každému popelem symbol kříže na čelo tzv.
popelec. Zazněla slova: „Vše jednou skončí,

ti. Časem, kdy uvítáme jaro nejen v přírodě,
ale i v našich a v dětských srdcích.
Ivana Zdražilová

Děti s odlišným mateřským jazykem
v MŠ – vzdělávací seminář

Foto: archiv KMŠ

u Ježíše jsi v bezpečí,“ jako připomínka toho,
že vše na zemi jednou pomine, ale zůstáváme-li s Ježíšem, nemusíme se bát. V Ježíši máme
život bez konce. Při udělování popelce jsme
s dětmi zpívali píseň „Dál, dál, dokola, Tvoje
kroky vedou, dál, dál, dokola, kampak Tě dovedou?“ Tato píseň provází naši školku celou
postní dobou. Doufáme, že pro nás měsíc březen bude časem dobré přípravy na Velikonoce
– oslavu zmrtvýchvstání Ježíše, oslavu rados-

V pátek 1. dubna zveme pedagogické pracovníky MŠ na seminář s aktuální tematikou „Abychom si rozuměli“, který proběhne
od 9.00 do 17.00 v sále nad KMŠ Karolínka. Lektorka Renate Berger má letité zkušenosti ředitelky MŠ v multikulturní Vídni.
Program zcitliví účastníky k rozpoznávání
vzdělávacích potřeb dítěte, vybaví základními
intervenčními technikami, jak jít naproti komunikačním možnostem dítěte, podchytit je
a rozvíjet, jak nastavit vzdělávací podmínky,
komunikovat s rodiči, individuálně rozvíjet
jazykové dovednosti dítěte a zohlednit jeho
přítomnost v kolektivu během celého roku.
Cena 800 Kč, možnost oběda, překlad zajištěn. Přihlášení je možné na stránkách školy.
Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Sběr železného šrotu
V sobotu 9. dubna 2022
budeme opět po roce svážet staré nepotřebné železo,
které vám doma překáží,
a chcete se jej bez námahy zbavit. Stačí jej v pátek
večer nebo brzy ráno před akcí dát před svůj
dům a skautští brigádníci ho mezi 8. a přibližně 15. hodinou naloží na označené traktory
a odvezou do kovošrotu.
S těžkými kusy vám rádi pomůžeme
i v průběhu soboty, je ale dobré se předem
domluvit s vedoucím akce Milanem Šemorou na telefonu 608830837. Upozorňujeme,
že domácí elektroniku, autobaterie, lednice
a podobný odpad, který patří do sběrného
dvora, nejsme oprávnění ani vybavení od vás
přebrat.
Vybrané peníze budou jako každoročně použity na údržbu skautské klubovny a zajištění

pestrého programu pro děti v našich oddílech.
Děkujeme za vaši podporu.
Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka ve Slavkově

Příprava na jaro u Pampelišek

Zatímco někteří ještě využívají posledních
týdnů sněhu a zažívají zimní radovánky na horách, my s družinkou Pampelišek začínáme
myslet na nadcházející jaro. V rámci seznamování se s přírodou jsme se začaly učit poznávat rostliny, zjišťovat, proč je zde na Zemi
máme a jak důležité je o naši přírodu pečovat.
Součástí povídání je také praktická činnost,
kterou v březnu bylo setí semínek a příprava
prvních sazeniček. Pampelišky zvládly svůj
první úkol bravurně a na nově získané znalosti společně navážeme dvěma aktivitami –
přespáním na klubovně a výletem s tematikou
udržitelného skautingu. Poté v dubnu věnujeme schůzky tématu „já a planeta“.

Nyní nám již nezbývá nic jiného, než
se o rostlinky na schůzkách poctivě starat
a čekat, jaké poklady nám za čas z půdy
vyrostou.
Družina benjamínků Pampelišky

Foto: archiv Junáka Slavkov

3/2022

23

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

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

Autoopravář junior 2022
Dne 1. března 2022 proběhlo na naší škole
krajské kolo soutěže Autoopravář junior 2022,
jehož vyhlašovatelem je MŠMT ČR a SAČR
ČR. Tohoto klání se zúčastnilo 14 nejlepších
žáků oboru Mechanik opravář motorových
vozidel ze 7 středních škol JMK za doprovodu svých učitelů odborného výcviku. Mezi
hosty soutěže jsme přivítali ředitele ISSA
Brno Ing. Milana Chylíka a ředitelku ISŠ
Slavkov u Brna Mgr. Vladislavu Kulhánkovou. Soutěž se skládala ze tří částí. Soutěžící
začali testem odborných znalostí, které získali
přednáškou odborníka z praxe z firmy MAN
p. Pavla Feika. Dále rozpoznávali jednotlivé
časti motorových vozidel (poznávací část)
a posledním třetím bodem soutěže bylo ověření nabytých vědomostí praktickými úkoly –
montáží rozebrané části motorového vozidla
(praktická část).

Výsledky soutěže (první tři místa):

1. A. Mikulášek, Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, 507 bodů.
2. P. Kosík, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, 498 bodů.
3. J. Tomek, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, 478 bodů.

Velká pocta pro nás

Neskutečný zážitek zažili dne 3. 3. 2022
naši vybraní kuchaři, neboť viděli trénink
těch nejlepších – Národní tým kuchařů
a cukrářů pod vedením kapitána Jana Horkého. Společně tým trénoval v nádherných
prostorách zemědělského muzea v Praze
a připravoval se na světový pohár v Lucembursku.
R. Škvarek, ISŠ

Foto: 4x archiv ISŠ

Upřímně děkujeme všem sponzorům, kteří
podpořili naše mladé automechaniky v soutěžním klání: MAN Truck Bus Rousínov,
Magnum car Vyškov a.s., Top centrum car
Kyjov, OK servis – Oldřich Kalivoda, Vyškov,
Ford Carent Brno, Agri-tech, Slavkov u Brna,
Agrotec Hustopeče, Volvo Truck Brno, Agromex Brno, Auto Darebník, Rousínov.

Malý rozdíl bodů dává tušit, že umístění soutěžících bylo velmi těsné. První dva
soutěžící z tohoto regionálního kola soutěže
postupují dále do kola celostátního, které se
bude konat v termínu 19.–21. dubna 2022
v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a.s.
v Mladé Boleslavi.

M. Otáhal, ISŠ

EducationUSA
Vzdělávací poradkyně Hani Hurtová z EducationUSA a Fulbrightovy komise v Praze zavítala dne 18. 2. 2022 mezi naše žáky 2. a 3.
ročníků maturitního oboru hotelnictví a turismus a představila možnosti studia v USA
s využitím stipendijních programů. Kromě
informací o studijních pobytech přiblížila
také atraktivní programy pro studenty na letní
prázdniny Work and Travel.
Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou
za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých
a kulturních výměn mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských
a informačních služeb.
Paní Hurtová sama v průběhu studia
na střední i na vysoké škole absolvovala jak
studijní, tak pracovní pobyty v USA, Francii

a Velké Británii. Mohla proto žákům předat své
vlastní zkušenosti a zážitky, což je bezesporu
neocenitelný bonus. V průběhu i po skončení
prezentace měli naši studenti spoustu dotazů
a mnohé z nich služby Fulbrightovy komise
a poradenského centra EducationUSA oslovily natolik, že přemýšleli o možnostech této
D. Hortová, ISŠ
nabídky využít.

Bylo nám ctí (malé ohlédnutí)

Barmanský kurz
masterclass

Ve dnech 21.–24. 2. 2022 se ve vzdělávacím centru NcM konala nástavba barmanského kurzu barman masterclass. Studenti
se pod odborným vedením Mgr. Pavla
Hájka naučili nové barmanské techniky
jako rolling, hard shake nebo building, připravovali vlastní ovocné sirupy, zabrousili
do oblasti molekulární mixologie, vytvářeli
infuzované destiláty, pracovali se suchým
ledem či si vysekali z kvádru ledu vlastní
tvary. Všichni účastníci odjížděli plni nadšení s novými vědomostmi a zkušenostmi.
L. Poláčková, ISŠ

V podzimních měsících 2021 nás poctili
svou návštěvou bývalí zaměstnanci střední

školy z Contrexéville, kteří do našeho města
a školy v minulosti několikrát zavítali v rámci
gastronomické výměny škol. Tuto akci zorganizovaly naše kolegyně p. J. Střelcová a p. E.
Havránková a ty se také ujaly francouzských
kolegů, neboť se z nich stali dlouhodobí přátelé. Všichni se zajímali o novinky v naší škole,
celou si ji prohlédli, ocenili vybavení a prostředí školy a přijali naše pozvání na malé
občerstvení v naší školní kavárně. Třeba se
vedení střední francouzské školy rozhodne
vrátit se k tak úspěšné spolupráci našich škol
a navázat na minulá přátelství.
V. Kulhánková, ISŠ
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Marek Hrubý mistrem České republiky
Na halové MČR dorostu a juniorů v Ostravě ve dnech 19. a 20.
února se nominovali dva slavkovští
koulaři Marek Hrubý a Jan Fiala.
Od Marka se očekávalo umístění nejvyšší vzhledem k jeho
výkonům v posledních týdnech.
Honzův cíl byl postoupit mezi finálovou osmičku.
„Byl to můj nejméně povedený
letošní závod, kdy jsem se vůbec
nemohl potkat s technikou. Sice
jsem byl před závodem papírovým
favoritem, ale v závodě se mi nedařilo. Až předposledním pokusem
jsem poslal kouli na vzdálenost
Foto: 2x archiv Atletika Slavkov
17,21 m. Chtěl bych poděkovat
Dlužno dodat, že Marek, přestože závod
oběma trenérům Ondřeji Fialovi a Vladimíru
nezahájil podle svých představ, byl od prvníLindovskému za jejich dlouhodobou přípravu. Dík patří i rodičům za neustálou podpoho pokusu ve vedení. Výzvou tak bylo udrru“, řekl čerstvý mistr republiky.
žet koncentraci a čekat na povedený pokus.

A ten přišel. Jako aktuální český lídr
(17,55 m) má Marek nejblíže k limitu
ČAS (18,50 m) pro účast na mistrovství Evropy do 18 let v Jeruzalémě.
Velmi cenné je i Honzovo šesté
místo. Do kategorie dorostu se posunul teprve v lednu. „Střízlivě jsme odhadovali, že spokojeni bychom mohli
být s postupem do finálové osmičky.
Honza se ale během soutěže pořád
zlepšoval a uzavřel osobním rekordem 15,57 m, což je výborný vklad
do nadcházející sezóny“, vysvětluje
trenér Ondřej Fiala. A dodává: „Marek s Honzou jsou zvyklí tvrdě makat.
Vytvořili tréninkovou dvojici se
správnou mírou cílevědomosti. Umí
se vzájemně podpořit na tréninku i v závodě.
Často ani humor nechybí. Tato výborná umístění jsou odměnou, kterou si oba zaslouží.“
Trenéři atletiky

Aneta Kalinová bronzová na Mistrovství MaS
v přespolním běhu
V sobotu 12. 3. proběhlo ve Frýdku-Místku
v okolí přehrady Olešné Mistrovství Moravy
a Slezska v přespolním běhu. Slavkovskou atletiku reprezentovali v nabité konkurenci čtyři
závodníci.
Největšího úspěchu dosáhla Aneta Kalinová, která v napínavém a vyrovnaném finiši
rozhodla na cílové pásce o zisku cenné bronzové medaile v kategorii minipřípravek.
Do závodu přípravek nastoupili Ondřej
Jachymiák a Kryštof Slezák. Ondra doběhl

v konkurenci 47 závodníků na krásném
8. místě, Kryštof byl 21.
V kategorii starších žáků hájil barvy
Slavkova u Brna Ondřej Slezák, který doběhl na 11. místě.
Tímto bychom Vás rádi pozvali
na Mistrovství ČR v přespolním běhu
dorosteneckých a žákovských kategorií, které proběhne 26. 3. ve slavkovském zámeckém parku.
Trenéři atletiky

Dvě úspěšná MČR v zimním plavání
V únoru a březnu proběhla dvě mistrovství
České republiky v zimním plavání. V Brně-Jundrově na Svratce ve volném způsobu,
venkovní bazén v Praze-Podolí hostil plavce
v prsařském způsobu. V obou dohromady získali členové oddílu Fides Brno celkem 28 medailí – 9 zlatých, 12 stříbrných a 7 bronzových.
Na stupně vítězů se postavily i slavkovské
ženy. Volný způsob po krásném boji vyhrála
Jana Matuštíková těsně před Jarmilou Mašovou, Helena Pavézková byla čtvrtá, Vladimíra Fialová druhá. V Praze si jen vyměnily

místa, suverénní zlatá J. Mašová, stříbrná H.
Pavézková a bronzová J. Matuštíková. V. Fialová byla ve své kategorii druhá. Za slavkovskou skupinu bodovali i muži. V početně silné
kategorii se umístil Ladislav Stejskal na čtvrtém a Ivan Marek na pátém místě za svými
oddílovými kolegy, vítězem Petrem Miholou

MČR v Praze-Podolí • Foto: 2x archiv autora

a třetím Radkem Suchopou. Do konce závodní sezóny zbývají zimním plavcům už jen dva
závody, ve kterých se rozdají poslední body.
Už dnes můžeme říct, že do Fidesu určitě poputuje 14 medailí, do Slavkova nejméně tři.
Jaké to budou, se rozhodne po závěrečném
ZP
závodě 2. dubna v Nové Pace.

3/2022
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Natálie Křížková stříbrná na mistrovství republiky
Po dlouhé koronavirové pauze se konečně
mladí sportovci dočkali
plnohodnotných závodů. 19. a 20. února se
v ostravské hale Vítkovice konalo Mistrovství
ČR dorostenců a juniorů
v lehké atletice. Slavkovská rodačka Natálie
Křížková, závodící za atletický oddíl Olymp
Brno, se poctivě celou dobu připravovala. Její
hlavní disciplínou v halové sezoně jsou překážkové běhy. Sportoviště v Brně byla dlouho zavřená, nezbývalo než běhat v přírodě

Vlevo Natálie Křížová • Foto: 2x archiv autora

a posilovat doma. Naštěstí se situace v novém
školním roce zlepšila a Natálka mohla pod
vedením trenéra Lukáše Klímy začít trénovat
naplno. A cílevědomé úsilí přineslo ovoce –
ve finále běhu na 60 m překážek juniorek obsadila Natálka v osobním rekordu 8,7 sekund
druhé místo a přivezla si stříbrnou medaili.
Podařilo se jí tak vylepšit bronzové umístění
z dorostenecké kategorie. Doufejme, že další
tréninky už budou probíhat v normálních podmínkách a sportovci svou náročnou přípravu
zhodnotí i venku. Přejeme Nat, ať se jí vyhýbají zranění a v letní sezoně naváže na dosavadní vynikající výsledky. 
zamos

Smutné výročí
Dne 4. dubna to bude přesně 80 let, co vyjel z Brna transport Ah, který vezl Židy z jižní
Moravy do ghetta Terezín. Bylo mezi nimi
i 109 obyvatel židovského ghetta ve Slavkově, ale nebyli to všichni Slavkováci, v říjnu
1941 se z židovské čtvrti ve Slavkově stalo
tzv. regionální sběrné ghetto, kam byli soustředěni Židé z širokého okolí.
Zdejší židovská obec patřila k nejstarším
na Moravě, je doložena již na konci 13. století. Po roce 1454 se židovská obec rozrostla, neboť tehdy byli Židé vypovězeni z Brna
a hledali útočiště v okolních městečkách.
Tak jako Slavkov, i židovská obec zažívala
své lepší i horší časy. Počet obyvatel vzrůstal
nebo naopak klesal v závislosti na válečných
událostech, v roce 1900 žilo ve Slavkově celkem 278 Židů. V roce 1850 se stala židovská
obec samostatnou, v roce 1919 byla sloučena
s městem Slavkovem. Po II. světové válce se
několik židovských spoluobčanů vrátilo, ale
židovská obec obnovena nebyla.
V 90. letech 20. století se však nečekaně začíná psát nová kapitola historie židovské obce.
Členové Nottingham Progressive Jewish Congregation totiž začali hledat, odkud pochází
tóra, která jim byla v roce 1968 přidělena.
Byla jedním z 1564 svitků tóry, které nacisti
shromáždili v Praze a které v roce 1964 koupil
anglický obchodník a odvezl je do Londýna.

Nottinghamští byli úspěšní, v roce 1992
uspořádali svoji první šábesovou bohoslužbu
na památku Židů ze Slavkova, v létě 1994 byl
na židovském hřbitově vybudován kamenný
pomník, v letech 1996–1998 proběhla rekonstrukce synagogy. Pravidelně navštěvují Slavkov ve zhruba tříletém intervalu, nejbližší
návštěvu plánují na podzim 2022 právě kvůli
80. výročí transportu do Terezína.
Navázali také spolupráci s místními základními školami, ZŠ Tyršova pod vedením p. uč.
Dobešové připravila divadelní hru s názvem
Česká tóra, která sklidila velký úspěch, žáci se
zapojili do soutěže v psaní esejů na téma Židé
na Moravě – kde jsou? V roce 2012 navštívily
děti z Nottinghamu spolu s rabínkou Tanyou
Sakhnovich ZŠ Komenského, kde strávily
celé dopoledne, v roce 2014 na oplátku žáci
z obou základních škol navštívili Nottingham,
kde žáci ZŠ Komenského vysadili na školním
dvoře i před školou žluté krokusy na památku
židovských dětí, které nepřežily holocaust.
Co říct na závěr? Více než 700 let byla židovská obec nedílnou součástí života Slavkova, nedílnou součástí života našich předků
(např. moje babička se vyučila prodavačkou
u rodiny Engelsrathů). Slavkovská židovská
obec byla opravdu významná, vždyť podle
nejnovějších poznatků rabi Löw (podle pověsti
tvůrce Golema) nežil v letech 1553–1573 jako

Fara ve Slavkově ubytuje
ukrajinské uprchlíky
Každý z nás sledujeme situaci na Ukrajině
a chceme projevit soucit s těmi, kteří ztratili
své domovy a mnohdy přijeli do naší republiky pouze s oblečením a igelitkou v ruce.
Také v naší farnosti jsme se zabývali otázkou,
jak těmto lidem pomoci. Po setkání ekonomické a pastorační farní rady jsme se shodli
na poskytnutí ubytování ve farních prostorách, hlavně pro matky s dětmi. Po návštěvě
a konzultaci s panem starostou a sociálními
pracovnicemi města byl dohodnut nejbližší
termín 24. březen. Výhodou našich prostor je
samostatný vstup a vybudované sociální zařízení se sprchou a umyvadly, včetně zařízené
kuchyňky. Do příjezdu uprchlíků bude nutné
vystěhovat kompletně celé první patro pastoračního centra, to znamená dvě třídy a farní

sál a zařídit je ve spolupráci s JMK a městem.
To s sebou nese ještě další problém, kde budeme konat naši katechetickou a společenskou činnost, navíc nevíme, na jak dlouho.
Víme, že se musíme uskrovnit. Hledáme nyní
náhradní prostory v sakristii ministrantů, malém sále fary a v kanceláři, zřejmě dojde také
k dočasnému zrušení kaple.
Až vyjde tento zpravodaj, bude už zřejmě
akce v plném proudu, zatím v tuto chvíli nemohu více sdělit. Již dopředu chci poděkovat
za vaši ochotu jakkoli pomoci, protože už nyní
se na mne obracíte s různými nabídkami. Kromě
této pomoci se také při bohoslužbách a zvlášť
při vyhlášených modlitebních setkáních a adoracích v kostele přimlouváme za Boží dar míru
P. Milan Vavro, farář
na Ukrajině.

moravský zemský rabín v Mikulově, jak se
dlouhodobě uvádělo, ale právě ve Slavkově!
Přes toto všechno Slavkov nijak výrazně tuto
část historie nepřipomíná, židovský hřbitov
nebo školu si můžete prohlédnout po vyzvednutí klíče na radnici, na Palackého náměstí je
v dlažbě stolperstein, ale 700 let historie by si
zasloužilo důstojnější propagaci, např. moderní muzeum. Zvláště, když při poslední návštěvě z Nottinghamu v roce 2018 město Slavkov
obdrželo certifikát, který předával ředitel organizace Westminster Scroll Trust Jeffrey Ohrenstein a ředitel Židovského muzea v Praze Leo
Pavlát. Certifikát je určen českým městům,
která se mimořádně snaží uchovat památku
na své židovské obce – a to už je závazek.
Historie Slavkova je velmi pestrá a je škoda
vyzvedávat jen jednu její část a jiné opomíjet.
L. Záleská

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
2. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti
do úklidu Slavkova.
3. 4. Křížová cesta – vedou děti, 17.15 kostel Slavkov
9. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně
VELIKONOCE:
10. 4. Květná neděle, 9.00 a 18.00 mše s žehnáním
ratolestí
10. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana
Svátost smíření ve Slavkově:
11. 4. PONDĚLÍ 17.00–19.00
12. 4. ÚTERÝ 17.00–19.00 / děti 16.30–17.00
14. 4. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně
adorace do 22.00
15. 4. Velký pátek
8.00–22.00 adorace
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže
20.00 křížová cesta městem
16. 4. Bílá sobota
8.00–16.00 adorace
20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 9.00 a 18.00
mše sv.
18. 4. Velikonoční pondělí, 7.30 mše sv.
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.
com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Hrom v dubnu – dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.
Po letošní mírné zimě beze sněhu a s minimálními srážkami očekáváme vydatné deště.
S rostoucí vegetací se častěji vyskytují škůdci.
Jedním z nich je nebezpečný parazit klíšťata, která mohou přenášet lymskou boreliózu
a klíšťovou encefalitidu.
Klíšťata se mohou vyskytovat v lese,
na louce,ve vysoké trávě, na větvích stromů
a trpělivě čekají na svoji oběť. Ke svému životu potřebují krev jiného živočicha. Když se
přichytí, několik dní si pochutnávají na jejich
krvi a pokud je brzy neodstraníme, tak jednoduše odpadnou. Bez potravy jsou schopné
přežívat až 2 roky a během celé této doby se
mohou rozmnožovat.

Jak spolehlivě
na naší zahradě
zjistíme jejich výskyt? Bílé tričko
nasáklé vlastním
potem
pomalu
protahujeme houKlíště • Foto: archiv autora
štím a vysokou
trávou. Tričko zkontrolujeme a pamatujme
si, že kde je jedno klíště, je jich obvykle více.
Nejvíce se vyskytují ve vysokých keřích, kde
je vlhko a v kapradinách, které přímo milují.
Přípravek odpuzující klíšťata si můžeme
připravit sami z větviček třešně, které vložíme
do hrnce. Vodu zahřejeme a necháme vařit asi
30 minut. Vychladlý nálev nalijeme do postřikovače a postříkáme všechny rostliny na za-

hradě. Tento postřik působí také na komáry.
Můžeme také vysadit krásnou fialovou popínavou květinu plamének, kterou klíšťata
přímo nenávidí. Její květy zalijeme horkou
vodou v poměru 1:1 a odložíme na chladné
a stinné místo na 3 hodiny. Odvar nalijeme
do rozprašovače a aplikujeme na zahradě.
Ještě jeden recept starých zálesáků a lesníků.
Koření fenykl nasypte do prodyšného sáčku a před výpravou do přírody jej promněte
a můžete klidně vyrazit. Klíšťata specifická
vůně fenyklu odpuzuje a tak budete mít jistotu, že zrovna vás si drobný predátor nevybere
za svou kořist.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje

Velký úspěch našich šachistů
sezony, kde obsadil rovněž třetí příčku. Veliký
dík patří všem hráčům, kteří se do toho letos
skutečně ponořili, jmenovitě hlavně Slávkovi Sládkovi, který byl oporou a podporou
celému týmu. Díky vám všem, milí přátelé
v šachu! Fanděte i našemu „béčku“, které se
stále ještě statečně bije v okresním přeboru,
a soustředí se především na výchovu mladých
nadějí do dalších let. Sledujte nás a fanděte
nám i v příští sezoně. A kdybyste někdo měl
o šachovou hru zájem, napište mi na vit.vykoukal@gmail.com.
Vít Vykoukal
cz
ar.
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• 27. 4. 2022 – Buddy’s
Světlý ležák, EPM 11 % hm.,
obsah alkoholu: 4,4 % obj. Spárovaná pochutina: Zabijačková paštika na našem rohlíku.

Přehled termínů a piv na čepu
samospádem:

• 30. 3. 2022 – SLAVKOVSKÝ KANCLÉŘ
Tmavé silné, EPM 13 % hm., obsah alkoholu: 5,5 % obj.
Spárovaná pochutina: Sekaná pečeně s hořčicí a okurkem, pivovarský chléb.
• 13. 4. 2022 – SLAVKOVSKÉ BÍLÉ
Světlé plné, EPM 12 % hm., obsah alkoholu: 5 % obj. Spárovaná pochutina: Náš preclík.

˘na 142

Vybrané středeční podvečery v zimních
měsících, budou mít hosté pivnice možnost
načepovat si vlastnoručně pivo samospádem
z dřevěného soudku a k tomu ochutnat spárovanou pochutinu.

U Ml

Středy se samospádem
na Slavkovském pivovaru
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Slavkovští šachisté uspěli v krajském přeboru a skončili celkově na krásném třetím
místě. Je z toho bedna! Sezona to letos byla
skutečně velmi obtížná, ale vše se nám podařilo společnými silami zvládnout, a dokonce i takto krásně uspět. ŠK Merta Slavkov
u Brna, klub, který hrdě nosí jméno po svém
nejzasloužilejším členu a legendě slavkovského šachu, po panu Miroslavovi Mertovi, tak
zaznamenal historický úspěch. Náš skvělý
výsledek také ilustruje umístění Stanislava
Mezovského v žebříčku nejlepších hráčů celé
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působil Johann Gregor Mendel. Dozvíme se,
jak žil a čím přispěl vědě zvané genetika. Výletem si připomeneme výročí 200 let od narození tohoto přírodovědce.
To ale není to zdaleka všechno, co nás cestou čeká. Cestovní itinerář je nabitý. Ze sedla
toho poznáme mnohem více: zem, ve které žijeme, lidi kolem trasy a taky trochu sami sebe.
Přátelé, buďte připraveni, až se jaro zeptá…
Přidejte se k nám, těším se na setkání na společné akci. Podrobnosti najdete na stránkách:
fechtl.cz nebo slavkovak.cz. Vlastik Jelínek
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V pátek 15. dubna odjíždíme na třídenní
putování přes Zábřežskou vrchovinu, Králický
Sněžník, Hrubý a Nízký Jeseník. Vymeteme ty
nejklikatější horské silnice, jízdní trasa vede
i po nezpevněných cestách. Navštívíme doly,
kde se těžilo zlato. Ostatně těží se tam dodnes,
spolu s dalšími vzácnými kovy. Několik zlatinek si sami vyrýžujeme. Doufám, že získaným
zlatem si vylepšíme cestovatelský rozpočet.
Zkontrolujeme výcvik Armády České republiky v moravských vojenských újezdech.
Hlavní téma výpravy je návštěva míst, kde

w

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Klub
má za sebou výroční členskou schůzi. Sešli
jsme se, abychom zhodnotili činnost klubu
v uplynulém roce a potvrdili plán na rok letošní. Zkonstatovali jsme, že přes zimu jsme
nezaháleli, motocykly máme připraveny
a vše se může rozběhnout podle připraveného plánu.
Sezónu otevřeme hned 2. dubna jednodenním výletem po silnicích Bílých Karpat,
Javorníků a Hostýnských vrchů. Cílem vyjížďky je prohlídka lidové architektury Slovácka, v oděvních závodech na Slovensku zkontrolujeme letošní kolekci oblečení, zkusíme
vypátrat, kde se vlastně narodil Jan Amos
Komenský, pedagog, reformátor, spisovatel
a filozof. Připomeneme si 430. výročí jeho narození a jaké výchovné metody nám zanechal.
Změříme čas na analeptických slunečních hodinách a navštívíme rodiště posledního člověka, co před 40 lety zanechal otisky svých bot
na povrchu Měsíce.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice
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MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ

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

DrOptikMoraviaSro

• kalkulant/ka
• operativní nákupčí/referent-ka nákupu
• personalista/ka
• specialista/specialistka sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník – balič
• obsluha sterilizační jednotky
zdravotnických výrobků
• skladník/skladnice
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
•č
 isté pracovní prostředí
•p
 racovní poměr na dobu
neurčitou
•m
 ožnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
•d
 ovolená nad rámec Zákoníku
práce

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

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

dr.optik_moravia

www.doctoroptic.cz

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

Akce platí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 na vybrané obruby a čočky.

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč
Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Brno
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

jižní Morava 106.5 FM | R-BRNO | vyhrajtetrakturek.cz

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
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