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ZLATO PRO JUNIORKY
STŘÍBRO PRO SENIORKY

Zlato a stříbro
z MS v cheerleadingu
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SLOVO STAROSTY

Duben

SLAVKOVÁCI UKLIDILI SLAVKOV.
NEODRADILA JE ANI ZIMA

28. května

Příští číslo vyjde
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Vážení spoluobčané a čtenáři
našeho zpravodaje. Duben se
blíží ke konci a s ním i aprílové počasí, které si dělá,
co chce. Aprílem však není
již dva měsíce trvající válka
na Ukrajině. Nechám na vašem uvážení, co si o tomto neMichal Boudný
štěstí myslíte a do jaké míry
vás ovlivňují dezinformační kanály a názory
samozvaných odborníků na současné evropské
dějiny. V našem městě máme uprchlíky z Kyjeva,
Charkova nebo Mariupolu a bylo by zajímavé
tyto hrdiny ze sociálních sítí s utečenci konfrontovat. Bohužel fámy a lži se dotýkají i našeho
města, proto mi dovolte, předložit vám fakta.

Vítání
občánků

Marie Rottrová vystoupí
na Dnech Slavkova

Hrobka rodu Kouniců
ve Slavkově
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Mistrovství České republiky v přespolním běhu 2022
O slunečné sobotě 26. 3., s poněkud netypickým
letním počasí, proběhlo v krásném areálu zámeckého parku ve Slavkově u Brna Mistrovství České
republiky v přespolním běhu žactva a dorostu.
Slavkovským pořadatelům se povedlo připravit
jak divácky, tak i závodnicky atraktivní a zajímavou trať na cestách zámeckého parku, doplněnou
o umělé překážky. Celý okruh měl přesně 1000 m
a sliboval napínavé běžecké souboje až do posled-

ních metrů závodu, kdy nejstarší kategorie dorostenců musela okruh zvládnout čtyřikrát.
Mistrovství zahájili vloženým závodem nejmladší běžci a běžkyně v kategoriích přípravek.
Zde si pro krásné 3. místo doběhla slavkovská závodnice Natalie Pischová. Poté již nastal čas pro
oficiální běhy kategorií mistrovství ČR. V závodě
mladších žáků se fantasticky předvedla čerstvá posila slavkovského oddílu Tomáš Dočekal, který si

Foto: 6x J. Martinek

Uprostřed T. Dočekal za Atletiku Slavkov

v dvoukolovém závodě dosprintoval pro stříbrnou
medaili. Tomáš je talentovaný fotbalista a výjimečný běžec, což dokázal svým sobotním počinem, kdy takřka všem favoritům vypálil rybník.
Celkem se na startovní čáru mistrovství postavilo
dohromady bezmála 600 běžců a běžkyň v 8 kategoriích. Dlužno říci, že naštěstí bez vážnějších
zranění nebo úrazů.
Uznání patří všem (nejen) slavkovským závodníkům, kteří se postavili na trať tohoto vrcholného
běžeckého podniku. Je jen škoda, že mezi početnými slavkovskými atlety je stále málo běžců-specialistů.
Pořádajícímu klubu Atletika Slavkov u Brna se
v krátkém čase podařilo na domácí půdě uspořádat
již druhé atletické mistrovství republiky. Obě dvě
na vysoké úrovni, což ocenili jak závodníci, tak
i řídící zástupci Českého atletického svazu. Tento
úspěch by ovšem nebyl možný bez trvalé
podpory a spolupráce s městem Slavkov
u Brna a s jeho organizacemi.
Děkuji tímto všem
zúčastněným za pomoc s přípravou a organizací a těším se na
spolupráci u dalších
atletických akcí!
Jakub Navrátil

Start mladších žákyň

Zázemí závodu v krásném prostředí zámecké zahrady

Stříbrný Tomáš Dočekal

N. Pischová za Atletiku Slavkov

Bronzová Natalie Pischová
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(Dokončení ze strany 1)

Celkový počet uprchlíků, kteří přišli z krajského krizového centra, je padesát. Do toho
zhruba další padesátka žije v soukromých rodinách nebo v podnájmech, které si sami zajistili. Město poskytlo pouze jeden byt 1+kk dvěma ženám, které platí řádný nájem. Zbylé byty
budou nabídnuty občanům dle platných pravidel pro rozdělování bytů. Do základních škol
ve Slavkově u Brna chodí dvacet dětí. Náklady
na pořízení základních školních pomůcek hradíme z darů k tomu určených. Do mateřských
škol zřizovaných městem nechodí žádné ukrajinské dítě, a pokud nepřijmeme všechny slavkovské děti, tak tomu bude i nadále. Není tedy
pravdou, že přijímáme děti uprchlíků na úkor
našich dětí. Rovněž není pravdou, že starosta
chodí po obchodech a platí za uprchlíky útratu.
Z některých fám mně jde opravdu hlava kolem. Nepociťuji, že by byl omezen komfort či
zaběhlé zvyklosti v našem městě na úkor běženců. Pochopil jsem, že jsme solidární národ,
pokud jde o sbírky a finance, ale už méně jsme
solidární s pobytem těchto válkou poznamenaných lidí přímo v našem bydlišti. Prosím
všechny o velkou míru tolerance. Pokud někdo chce pomáhat, velice si toho vážím a oceňuji to, ale pokud někdo nechce, a tedy i nemusí, prosím o zdrženlivost. Pokud válka zítra
skončí, bude trvat roky, než se Ukrajina stabilizuje a již minule jsem informoval, že někteří
se nebudou moci vrátit. Nemají totiž kam…
Občas není na škodu zavzpomínat na československé emigranty a na to, co prožívali v zahraničí krátce po útěku z rodné vlasti.

Co se týká dění v našem městě, dovolte
mi krátké komentáře. Termín rekonstrukce
průtahu se daří dodržovat a v polovině června by měla být část Bučovické a Kollárovy
ulice hotová a stavba se tak překlopí na Špitálskou a konec Bučovické od čerpací stanice
po napojení na I/50 u Hodějic. Vždy když se
o rekonstrukci zmíním, poděkuji vám, vážení
spoluobčané, za velkou míru trpělivosti a shovívavosti. Jsem velice rád, že to není takové
peklo, jako loňská výstavba kruhového objezdu pod náměstím. Rovněž jste si nemohli
nevšimnout zničené hřbitovní zdi, která na zelený čtvrtek padla pod tíhou návěsu, který
zásobuje stavbu průtahu kamenivem. Škody
jsou obrovské a ty duševní nejsou rovněž zanedbatelné. V předvečer největších křesťanských svátků bylo velmi smutné vydávat urny
pozůstalým a vysvětlovat, co se vlastně stalo
a jaké budou další kroky. Čekáme na vyjádření likvidátora pojišťovny, náklady na opravu
a návrh architekta.
Hřbitovní zeď, která byla postavená
v roce 2014, vykazuje chyby již od začátku.
Po spoustě reklamací a oprav je ve stavu, jakém je. Pokud by nám to finanční možnosti
umožňovaly, rád bych ji nechal postavit znovu a pořádně! Ale to bude otázka nejprve
na naše zastupitele. Na celé této nešťastné
události je jediné pozitivum, že se nikomu nic
nepřihodilo.
U hřbitova ještě zůstaneme. Z dotací ministerstva kultury se nám podařilo zrekonstruovat
hrobku pod kaplí, kde jsou uloženy ostatky
šlechtického rodu Kouniců. Nyní mohu kon-

statovat, že rod, který se tolik zasloužil o rozvoj a rozkvět města, odpočívá v důstojných
podmínkách. A poslední dobrou zprávou je, že
zanedlouho začne výstavba stanice Záchranné
služby, která vyroste přímo v sousedství nové
stanice hasičů u Litavy. Konečně tak budou
mít záchranáři důstojné podmínky k práci
a především lepší výjezd k zásahu. Nyní jednáme s pojišťovnami o rozšíření odborné lékařské péče v prostorách po záchranářích.
Když už jsme u těch radostnějších věcí,
chtěl bych svůj prostor využít pro vyjádření
velkého poděkování všem, kdo se podíleli
na druhém kole vítání občánků formou výsadby ovocného sadu. Již podruhé jsme se sešli
v lokalitě Kozí hory, kde zakořenilo už přes
140 stromů připomínajících životy nových
Slavkovanů. Ať už je jejich osudy zavanou
kamkoli, vždy budou vědět, že ve Slavkově
mají kořeny, které můžou kdykoli navštívit. Akce v sobě skrývá mnoho symbolů, ať
už zjevných, tak i trochu skrytých. Jedním
z méně „viditelných“, o to ale více cenných,
je i mezigenerační spolupráce, díky které jsme
položili tradici něčemu, co nás daleko přesáhne. Na přípravě výsadby se totiž nemalou prací přičinili i členové místního zahrádkářského
svazu. Jejich zkušenosti a hlavně apel na návrat k původním odrůdám, které naší krajině
chybí, jsou přesně tím, co dnešní společnost
potřebuje. Ať už v doslovném, tak i přeneseném smyslu.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné jaro
a více úsměvu a sluníčka do tváří!
Michal Boudný, starosta města

Slavkov přivítal nové občánky výsadbou stromů
Dalších osmdesát ovocných stromů zakořenilo předposlední dubnovou sobotu v poli
u remízku mezi Křenovicemi a Slavkovem.
Slavkov tak přivítal další nové občánky.
Rodiče, kteří o tuto formu vítání projevili
zájem, dostali od města darem nejen samotný strom a místo pro zasazení, ale sazenici
si mohli ozdobit pamětní cedulkou se jménem svého potomka. Protože vítání občánků
v předchozích letech zbrzdila covidová pandemie, přivítány byly děti narozené na podzim roku 2021. Další vlnu výsadby radnice
plánuje uskutečnit 10. září 2022.
V sadu byly vysazeny
převážně
jedlé ovocné stromy
starých odrůd jako
například mandloně,
jedlé jeřáby, dříny,
mišpule a kdoulovce. Každá rodina získala ke své sazenici
také certifikát, popisující vlastnosti daného
stromu. Celkem tak v lokalitě Kozí hory II. –
tedy v místě, kde již třetím rokem vzniká sad
– bylo vysázeno cca 170 převážně ovocných
stromů. S iniciativou začali na podzim 2020
slavkovští zahrádkáři, kteří založili takzvaný
komunitní sad.
„Mám radost, že o vítání touto formou mají
rodiny nových Slavkováků tak velký zájem.
Tato společenská akce má hned několik přesahů a symbolik. Město získá nejen nové ob-

čánky, ale i stromy a zeleň, která je zejména
v dnešní době tolik potřebná. Jejich kořeny
a růst budou dlouhá léta symbolizovat lidi,
kteří započali svůj život v našem městě,“ komentoval starosta města Michal Boudný.

Foto: 3x R. Lánský

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo
bez spolupráce a aktivního zapojení místních
obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů
Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou
konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimíru Lužovi a panu Jiřímu Matyáši. Technické
zázemí poskytly technické služby. Výrobu
nerezových cedulek a dopravu stromků zajistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město
Slavkov u Brna. Akci podpořila Nadace ČEZ.
V případě vašeho zájmu o zapojení se
do další vlny výsadby za nově narozené děti
s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou:
vs
lenka.elznerova@slavkov.cz.

Více fotografií najdete
na webu: lansky.rajce.idnes.cz
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
142. schůze RM – 21. 3. 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 doporučuje ZM rozhodnout o založení 1. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků
Litavská 1488, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1488, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č.p. 1488 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/80, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna, 2. společenství vlastníků
s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1489, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1489, 684 01 Slavkov
u Brna, pro dům č.p. 1489 na ul. Litavská ve Slavkově
u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/79,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož
členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna,
3. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1490, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1490, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č.p. 1490 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/78, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení
město Slavkov u Brna.
3. RM doporučuje ZM schválit 1. „Stanovy Společenství vlastníků Litavská 1488, Slavkov u Brna“, se sídlem
Litavská 1488, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém
znění, 2. „Stanovy Společenství vlastníků Litavská 1489,
Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1489, 684 01 Slavkov
u Brna v předloženém znění, 3. „Stanovy Společenství
vlastníků Litavská 1490, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1490, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM uložit starostovi města, Bc. Michalu Boudnému, aby zajistil veškeré právní kroky k zápisu do rejstříku Společenství vlastníků jednotek, včetně
vydání stanov ve formě veřejné listiny 1. Společenství
vlastníků Litavská 1488, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1488, 684 01 Slavkov u Brna, 2. Společenství vlastníků Litavská 1489, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská
1489, 684 01 Slavkov u Brna, 3. Společenství vlastníků
Litavská 1490, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1490,
684 01 Slavkov u Brna.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Lukášem Blechou,
v předloženém znění,
6. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Ladislavem Hovězákem, v předloženém znění,
7. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s manžely Danou Havrdovou, a Jaroslavem Havrdou, v předloženém znění,
8. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s manžely Olgou Gargošovou, a Jaromírem Gargošem, v předloženém znění,
9. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s paní Evou Doleželovou,
v předloženém znění,
10. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Miroslavem Jančíkem, v předloženém znění.
11. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s paní Jiřinou Mašinskou,
v předloženém znění
12. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s paní Marií Čoupkovou,
v předloženém znění
13. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Lukášem Červinkou, v předloženém znění
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s MUDr. Ševčíkovou Svatavou, v předloženém znění

15. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Petrem Šafářem,
v předloženém znění
16. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s paní Janou Jančíkovou,
v předloženém znění.
17. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/1
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/84 a podílu na společných částech domu o velikosti 502/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Ireně Volfové,
za kupní cenu 52.568,47 Kč
18. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/3
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/84 a podílu na společných částech domu o velikosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Lukáši Blechovi, za kupní cenu 61.050,48 Kč
19. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1485/1
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí
je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/83 a podílu na společných částech domu o velikosti 505/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Hrabovské, za kupní cenu 52.308,68 Kč
20. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1485/3
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí
je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/83 a podílu na společných částech domu o velikosti 586/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Ladislavu
Hovězákovi, za kupní cenu 60.698,63 Kč
21. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1488/1
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku
parc. č. 2690/80 a podílu na společných částech domu
o velikosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům
Daně Havrdové, a Jaroslavu Havrdovi, za kupní cenu
44.475,42 Kč
22. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1488/2
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí
je stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/80 a podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům Olze Gargošové, a Jaromíru Gargošovi, za kupní cenu 53.415,02 Kč
23. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1488/3
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí
je stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/80 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Evě Doleželové, 684 01 Slavkov u Brna, za kupní cenu 53.415,02 Kč
24. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1488/4
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí
je stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/80 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, Ing. Jaromíru Gecovi, za kupní cenu 53.415,02 Kč
25. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1488/5
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí
je stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/80 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Davidu Gabrielovi, za kupní cenu 53.415,02 Kč
26. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1489/1
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí
je stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/79 a podílu na společných částech domu o velikosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Jiřině Mašinské, za kupní cenu 43.769,02 Kč
27. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1489/2
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí
je stavba č. p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/79 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Čoupkové, za kupní cenu 52.566,62 Kč
28. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1489/3
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož sou-

částí je stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku
parc. č. 2690/79 a podílu na společných částech domu
o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Lukáši
Červinkovi, za kupní cenu 52.566,62 Kč
29. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1489/4
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí
je stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/79 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k. ú. Slavkov u Brna, panu Jiřímu Procházkovi, za kupní cenu 52.566,62 Kč
30. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1489/5
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí
je stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/79 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k. ú. Slavkov u Brna, MUDr. Svatavě
Ševčíkové, za kupní cenu 52.566,62 Kč
31. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1490/1
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí
je stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/78 a podílu na společných částech domu o velikosti 398/2310 v k. ú. Slavkov u Brna, panu Petru Šafářovi, za kupní cenu 44.122,22 Kč
32. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1490/2
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí
je stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/78 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Janě Jančíkové, za kupní cenu 52.990,82 Kč
33. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1490/3
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí
je stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/78 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Miroslavu
Jančíkovi, za kupní cenu 52.990,82 Kč
34. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1490/4
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí
je stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/78 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Zuzaně Radilové, za kupní cenu 52.990,82 Kč
35. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1490/5
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí
je stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/78 a podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Elišce Ressové, za kupní cenu 52.990,82 Kč.
36. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 29. 3. 2021 k bytu č. 3, Litavská 1482,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Helenou Ondráčkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 3. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
37. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna,
s paní Dominikou Šidlíkovou. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
38. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy Koláčkovo
náměstí č.p.727, Slavkov u Brna, o výměře 31,80 m2, s Tělocvičnou jednotou Sokol Slavkov u Brna, IČ: 426 60 271,
se sídlem Husova 7, 684 01 Slavkov u Brna. Nájemné je
stanoveno ve výši 1.000 Kč/rok + úhrada služeb.
39. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení správních činností a dopravně správních agend za rok 2021.
40. RM bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2021
odboru SÚÚP MěÚ Slavkov u Brna v předloženém znění.
41. RM souhlasí s uzavřením Doplňku k servisní
smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX
typu WC3655 (výrobní číslo 3353185836) se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno,
IČ: 25583735 v předloženém znění.
42. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok
2022/2023.

4/2022

143. schůze RM – 28. 3. 2022

1. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4-Nusle, IČ: 65993390, v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na akci „Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Slavkov u Brna“ se společností Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno, IČ:
25585991 dle předloženého návrhu.
3. RM schvaluje přijetí finančního daru na základě
předložených darovacích smluv od: LIKO-Sport, z.s.,
se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
26600030, Kaláb, s.r.o. se sídlem Vídeňská 15, 639 00
Brno, IČ: 26928981.
4. RM schvaluje uzavření darovacích smluv na přijmutí finančního daru pro zajištění akce Ukliďme Slavkov se spolkem LIKO-Sport, IČ: 26600030 a společností
Kaláb, s.r.o. , IČ: 26928981, v předloženém znění.

144. schůze RM – 4. 4. 2022
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1. RM doporučuje ZM ke schválení v souladu s § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Slavkov
u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
2. RM doporučuje ZM ke schválení výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna
za rok 2021 ve výši 43.120.965,95 Kč z hlavní činnosti
a ve výši 588.949,83 Kč z vedlejší hospodářské činnosti.
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení rozpočtového výsledku hospodaření města Slavkov
u Brna – převedení finančních prostředků ve výši
34.825.329,76 Kč do Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve výši
501.697 Kč do Fondu dopravní infrastruktury, převedení
finančních prostředků ve výši 3.213.842 Kč do Fondu
správy budov a převedení finančních prostředků ve výši
588.949,83 Kč do Fondu vedlejší hospodářské činnosti.
4. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni
31. 12. 2021 v předloženém znění.
5. RM schvaluje výsledek hospodaření Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021 ve výši 807.657,54 Kč.
6. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření
Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace
ve výši 807.657,54 Kč.
7. RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši
800.000 Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu za účelem nákupu užitkových vozidel.
8. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Zámek Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2021
v předloženém znění.
9. RM schvaluje výsledek hospodaření Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2021
ve výši 6.460 Kč.
10. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace za rok
2021 do rezervního fondu organizace ve výši 6.460 Kč.
11. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.
12. RM schvaluje výsledek hospodaření Základní
škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 726.040,20 Kč.
13. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace
ve výši 726.040,20 Kč.
14. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni
31. 12. 2021 v předloženém znění.

15. RM schvaluje výsledek hospodaření Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021 ve výši 694.970,30 Kč.
16. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace
ve výši 694.970,30 Kč.
17. RM schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 850.000 Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu.
18. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Mateřská škola Zvídálek příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2021
v předloženém znění.
19. RM schvaluje výsledek hospodaření Mateřská
škola Zvídálek příspěvková organizace za rok 2021
ve výši 152.411,31 Kč.
20. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřská škola Zvídálek příspěvková organizace
za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši
142.411,31 Kč a do fondu odměn ve výši 10.000 Kč.
21. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní umělecká škola
Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.
22. RM schvaluje výsledek hospodaření Základní
umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 78.610,92 Kč.
23. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 78.610,92 Kč.
24. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Dům dětí a mládeže Slavkov
u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.
12. 2021 v předloženém znění.
25. RM schvaluje výsledek hospodaření Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021 ve výši 311.564,88 Kč.
26. RM schvaluje přidělení výsledku hospodaření
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši
161.564,88 Kč a do fondu odměn ve výši 150.000 Kč.
27. RM doporučuje ZM uzavření darovací smlouvy
mezi městem Slavkov u Brna a společností Lidl Česká
republika, v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, týkající se bezúplatného převodu pozemků parc.
č. 2719/37 – ostatní plocha o výměře 136 m2 a parc. č.
2719/36 – ostatní plocha o výměře 139 m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna do majetku města Slavkov u Brna dle
předloženého návrhu darovací smlouvy. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
Návrh na vklad hradí dárce.
28. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet,
s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 354/13
– orná půda, parc. č. 354/296 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 354/298 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „ROZ, Slavkov u Brna,
Plynovod a přípojka, číslo stavby: 9900099788) v předloženém znění.
29. RM bere na vědomí ukončení veřejné zakázky
na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby
TSMS s následným podpisem kupní smlouvy.
30. RM bere na vědomí zahájení veřejné zakázky na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby TSMS.
31. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č.
53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956
v předloženém znění.
32. uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 5, Palackého
náměstí 123, Slavkov u Brna, s paní Horoshko Natalii.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu tří měsíců,
platby za služby spojené s užíváním bytu bude hradit
půjčitel.

33. RM doporučuje ZM rozhodnout o nepořízení
změny územního plánu v předloženém znění.
34. RM doporučuje ZM pokud bude rozhodnuto
o pořízení změny územního plánu v předloženém znění,
stanovit maximální počet přípustných podlaží pro tuto
budoucí plochu S na max. 3. nadzemní podlaží (jako
u protější plochy S).
35. RM doporučuje ZM rozhodnout o nepořízení
změny územního plánu v předloženém znění.
36. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zpracovanou
územní studii na lokalitu „7 – Západ“ na parcelách č.
3056/34 a 3056/36 v k. ú. Slavkov u Brna.
37. RM doporučuje ZM zúžit rozsah Změny č. 3 regulačního plánu o pozemek parc. č. 622/1 v k. ú. Slavkov
u Brna.
38. RM doporučuje ZM splnit zákonnou povinnost
a uvést do souladu návrh Změny č. 3 regulačního plánu
s platným územním plánem, a to dle obsahu důvodové
zprávy.
39. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2021.
40. RM bere na vědomí předloženou zprávu předsedy KŽP.
41. RM schvaluje přijetí finančního daru na základě
předložené darovací smlouvy od spol. PEGAS – GONDA s.r.o., Československé armády 322, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 48907341.
42. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí
finančního daru pro zajištění akce Ukliďme Slavkov PEGAS – GONDA s.r.o., Československé armády 322, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 48907341 v předloženém znění.
43. RM nedoporučuje ZM poskytnutí individuální dotace Centrum Ententyky, z.s., sídlo Heršpice 91, 684 01,
IČ: 27060195 ve výši 70.000 Kč.
44. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění.
45. RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o výkonu některých úkolů městské policie mezi městem
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 00292311 a obcí Velešovice, Velešovice 152,
683 01 Rousínov, IČ: 00292419 dle předloženého znění.
46. RM souhlasí s uzavřením dohody o poskytování
údajů pořízených kamerovými systémy s Policií ČR, se sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 9, v předloženém znění.
47. RM doporučuje zastupitelstvu města Slavkov
u Brna schválit realizaci projektu MAP III popsaného
v důvodové zprávě.
48. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na zajištění organizace akce Veteranfest 2022.
49. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ZS-A.

145. schůze RM – 13. 4. 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 doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
3. RM doporučuje ZM schválit převod do Fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.014.000 Kč.
4. RM schvaluje schválit čerpání Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2.500.000 Kč na rekonstrukci střechy ZŠ
Komenského a ve výši 500.000 Kč na projektovou dokumentaci přístavby ZŠ Tyršova.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o úpravě vzájemných práv a povinností s Mysliveckým
spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění.
6. RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna,
se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
49408194, v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o výpůjčce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna,
se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
49408194, v předloženém znění.
8. RM doporučuje ZM schválit záměr výkupu pozemku parc. č. 2830/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 50 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od pana
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Zdeňka Zdražila, za kupní cenu ve výši 5 000 Kč/m2
(celková cena 250 000 Kč). Náklady spojené s odkupem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
9. RM doporučuje ZM schválit záměr výkupu pozemku parc. č. 2830/3 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 120 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od pana
Zdeňka Zdražila, za kupní cenu ve výši 5 000 Kč/m2
(celková cena 600 000 Kč). Náklady spojené s odkupem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
10. RM doporučuje ZM schválit záměr výkupu stavby č.p. 216 (kiosku) umístěném na pozemku parc. č.
2830/2 v k.ú. Slavkov u Brna od pana Ing. Vladimíra
Pokorného, za kupní cenu ve výši 350 000 Kč. Náklady
spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.
11. RM doporučuje ZM schválit záměr směny části
pozemků parc. č. 5021, orná půda, parc. č. 5019 – orná
půda a parc. č. 5026 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 900 m2
ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek parc. č.
5017 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek
parc. č. 5018 – orná půda, vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 899 m2 ve vlastnictví pana doc. Ing. Jiřího Stracha,
CSc. v podobě dle důvodové zprávy a příloh. Náklady
spojené s převodem nemovitostí (správní poplatek,
geometrický plán, znalecké posudky) hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného právního
předpisu.
12. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody

o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování přípojky plynu s manželi
Ing. Martinem Stehlíkem a JUDr. Janou Stehlík Mezníkovou, na pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
13. 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. 2763/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Novotný“) v předloženém znění.
14. RM doporučuje ZM schválit změnu definiční čáry
ulice „Sadová“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov
u Brna dle předložené situace č. 1.
15. RM doporučuje ZM schválit změnu definiční čáry
ulice „Slunečná“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov
u Brna dle předložené situace č. 2.
16. RM doporučuje ZM schválit změnu definiční čáry
ulice „Kaunicova“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov
u Brna dle předložené situace č. 3.
17. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení Změny
č. 4 územního plánu Slavkova u Brna s prvky regulačního plánu dle § 44 a násl. stavebního zákona.
18. RM doporučuje ZM rozhodnout o navýšení počtu
podlaží ze dvou na tři nadzemní podlaží a zvýšení zastavitelnosti na 100% na pozemcích parc. č. 966 a 69
v k. ú. Slavkov u Brna.
19. RM doporučuje ZM rozhodnout o revizi stávajících pojmů a doplnění pojmu nového „ podíl zeleně“.
20. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení Změny
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č. 5 územního plánu Slavkova u Brna zkráceným postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona.
21. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku JHM STR22/51300 na projekt s názvem
„Vítání občánků 2022“ v grantovém řízení Stromy mezi
nadací Nadace ČEZ, sídlo Duhová 1531/3, 140 00 Praha
4, IČ: 26721511 a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.
22. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace spolku SK Slavkov u Brna, Československé
armády 943, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 42660467
ve výši 100.000 Kč
23. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka
ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 71341251 ve výši 298.900 Kč.
24. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2021.
25. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2021 v předloženém znění.
26. RM bere na vědomí zprávu o činnosti senior taxi
v předloženém znění.
27. RM souhlasí s vyřazením DDHM a DHM s následným odprodejem třetí osobě, popřípadě šrotací ve výkupně kovů.
28. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyřazení neupotřebitelného spotřebiče (kopírky EP 2080) v celkové pořizovací ceně 98 820 Kč.
29. RM schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Poplatek za odpad musíte zaplatit do konce května
Upozorňujeme občany, že se blíží konec
lhůty pro placení místního poplatku za komunální odpad. Poplatek je nutné uhradit
do 31. 5. 2022.
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce.
Výše poplatku pro rok 2022 je 700 Kč.
Od poplatku je osvobozeno dítě narozené
v příslušném kalendářním roce. Úleva ve výši
50 % (poplatek ve výši 350 Kč) hradí osoby,
které v příslušném kalendářním roce dovrší
nejvíce 18 let věku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Dále připomínáme, že splatnost místního
poplatku za psa na rok 2022 je 30. 6. 2022.

Jak na zaplacení poplatku za odpad?

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

nutné zadávat každou platbu zvlášť – každé rodné číslo má své samostatné variabilní
číslo. Prosíme, neplaťte jednu částku za celou rodinu. Nemáme pak nástroj jak ověřit,
za koho poplatek hradíte.

Stále jsme pro vás k dispozici
na pokladně úřadu

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

Změny v podnikání malými vozidly
Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele,
kteří provozují mezinárodní dopravu nebo
kabotáž vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující
2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dodávky), že na základě přijetí nových norem
EU tvořících tzv. Balíček mobility na ně budou od 21. května 2022 dopadat obdobné povinnosti, vztahující se v současnosti na podnikatele provozující silniční nákladní dopravu
vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny.
Odpovídající novela zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, která provádí unijní

normy v právním řádu ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti
do května 2022. Vzhledem k výše uvedenému
doporučujeme podnikatelům, kteří jsou držiteli oprávnění k provozování tzv. „malé“ nákladní autodopravy („Silniční motorová doprava –
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“) a kteří po 21. 5. 2022 hodlají provozovat mezinárodní silniční nákladní
dopravu vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5

tuny a nepřesahující 3,5 tuny, aby co nejdříve požádali živnostenský úřad o rozšíření
dopravy na tzv. „velkou“ nákladní autodopravu („Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí“). Na základě tohoto rozhodnutí
lze podnikateli udělit eurolicenci, která je od
21. 5. 2022 nezbytnou podmínkou provozování uvedeného druhu dopravy.
Další informace naleznete na stránkách
ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/
podnikani-malymi-vozidly. 
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Pro podnikatele, kteří se rozhodnou změnu rozsahu koncese řešit u živnostenského
úřadu Slavkov u Brna, uvádíme upřesňující informace k podání žádosti:
Podnikatel nebo jednatel společnosti se dostaví na ŽÚ s občanským průkazem a 500 Kč
na správní poplatek a následujícími dokumenty:
• doklad o finanční způsobilosti (pojištění dopravce)
• doklady k vozidlu (velký TP)
• doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení
Podnikatel, který není sám odborně způsobilý (nemá Osvědčení), může ustanovit odpovědného zástupce, v tom případě je nutné:

• podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce“ s ověřeným podpisem
• podepsaná „Smlouva o výkonu odpovědného zástupce“
• podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce dle SŘ“
• doklad o odborné způsobilosti odpovědného
zástupce – Osvědčení
Všechny listiny je potřeba předkládat v originále!
Pokud se na ŽÚ dostaví i odpovědný zástupce se svým občanským průkazem, nemusí
být na prohlášení ověřený podpis, ověření si
zajistíme sami.

Pracovník ŽÚ vyplní přímo v systému žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání
(nevyplňujte předem žádný formulář).
Živnostenský úřad spolu se všemi přílohami odešle příslušnému Krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska k požadované změně. Teprve po obdržení stanoviska může ŽÚ
vydat rozhodnutí o změně koncese a s tímto
rozhodnutím pak může podnikatel požádat
Krajský úřad, odbor dopravy o vydání Eurolicence.
V nejasnostech se obracejte na pracovnice ŽÚ: Taťána Pitáková – tel. 544 121 146,
ing. Helena Jelínková – tel. 544 121 142. vs

Stavební uzávěra a pořízení změny územního plánu
Současný platný územní plán z roku 2013
umožňuje na rozvojové ploše 5, 6a a 6b (nezastavěné území za Zlatou Horou směrem
na Němčany – v poli naproti průmyslové zóny
u Auto-Bayer) rozsáhlou výstavbu pro bydlení. Jejím důsledkem by se značně navýšil
počet obyvatel města. Podle propočtů by se
mohlo jednat až o cca 3000 až 4000 lidí. Zejména z hlediska dopravy a nedostatečné občanské vybavenosti je to pro město neúnosné.
Tuto hrozbu si uvědomuje stále více a více
obyvatel, stala se předmětem mnoha diskuzí
jak v orgánech města, tak i ve veřejnosti samé.
Základem pro věcnou a odbornou diskuzi se
také stala urbanistická a architektonická studie z ateliéru Štěpán, kterou vedení města získalo do rukou před půl rokem.
Město se v posledních 20 letech rozvíjelo
nesouměrně – výrazně dominovala bytová výstavba. Důsledkem tohoto rozvoje je
zcela nedostatečná kapacita základních škol
a mateřských škol, přičemž povinnost zajistit
vzdělávání je dána obci školským zákonem.
Zájmu nepostačuje kapacita Základní umělecké školy a Domu dětí. Hřbitov je za hranici svých možností, nová hrobová místa už
nejsou k dispozici. Knihovna neodpovídá
požadovaným standardům. Městu chybí ze
sociálního hlediska i odlehčovací služba. Je
nutno doplnit a opravit technickou a dopravní
infrastrukturu.
Proto je třeba na čas výrazně omezit,
či zcela zastavit novou bytovou výstavbu, dát městu čas na výstavbu škol
a doplnění nezbytné infrastruktury
a další občanské vybavenosti.

Toto jsou důvody, proč zastupitelé v březnu
rozhodli o vydání územního opatření o stavební uzávěře na rozvojové plochy. Vydání
stavební uzávěry je proces, který trvá cca tři
měsíce. Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnosti
ve vymezeném území.
Dalším krokem je Pořízení změny územního plánu s regulačními prvky na rozvojové
plochy, které bylo schváleno na dubnovém
jednání zastupitelstva. Protože tato změna
územního plánu bude mít dopady na chod
celého města, vyžádá si její zadání pečlivou
přípravu a širokou diskuzi.
Pracovní skupina vytvořená za účelem změny územního plánu doporučila, aby základním
podkladem pro zadání této změny územního
plánu byla vytvořena nová „Koncepce roz-

voje (celého) města Slavkov u Brna“ a byly
analyzovány a stanoveny limity pro technickou infrastrukturu.
Dokument by měl obsahovat analýzu nezbytné občanské vybavenosti a dalších služeb
v území, návrh rozvoje modrozelené infrastruktury (životní prostředí), technické infrastruktury – tedy silnic, chodníků i podzemních sítí jako vodovod, kanalizace a plynovod
– a kvalitní pojetí veřejných prostranství.
Bude navazovat na zpracovanou „Strategii
architektonického rozvoje města“ od Marka Štěpána a „Adaptační strategii“ od firmy
ENVIPARTNER. Koncepce by měla nastínit
možné varianty růstu města, co do počtu obyvatel a etapizaci rozvoje města. Mimo jiné by
se měla zabývat i dopadem na stávající strukturu ploch výroby a skladování.
Následovat budou urbanistické studie,
které definují funkce, formu a míru zastavění pro rozvojovou oblast. Navrhnou výstavbu tak, aby byla pro obyvatele přínosem.

Územní studie • Foto: archiv MÚ

Ta nejlepší se stane podkladem pro samotnou
změnu územního plánu. Studie budou taktéž
řešit podobu objektů pro bydlení, urbanistickou strukturu, veřejné prostory, kapacity
a umístění občanské vybavenosti. Při zpracování této urbanistické studie se bude vyhodnocovat dopad na celé území obce. Studie
bude dále definovat případnou postupnou
etapizaci.
Proces těchto změn územního plánu nebude završen do konce tohoto volebního období,
může trvat nejméně dva roky. Naším úkolem
je nyní zahájit tuto změnu územního plánu
a zajistit podklady pro kvalitní zadání.
Úkolem nového zastupitelstva bude vybrat
to správné zadání pro změnu územního plánu,
vybrat zpracovatele této změny a spolupracovat s ním. V konečné fázi změnu projednat
s dotčenými orgány a veřejností a samozřejmě
schválit.
Nastal čas pro diskuzi o dalším rozvoji
města.

Snažíme se dosáhnout toho, aby došlo
v této otázce k většinové shodě v zastupitelstvu. Proto se touto problematikou osobně
zabývám a konzultuji ji s pracovní skupinou
a také napříč celým politickým spektrem. Je
důležité, aby zastupitelé a veřejnost byla o postupu prací průběžně dostatečně informována,
mohla se k navrhovaným změnám vyjadřovat.
Marie Jedličková, místostarostka
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Profesor Táborský: ve Slavkově se cítím velmi
dobře. Město se rozumně rozvíjí a není agresivní
Slavkováci o sobě často a rádi říkají, že jsou srdcaři. To ale netuší,
že největší „srdcař“ žijící v jejich městě je lékař pocházející ze
šumavské Sušice.
Pravda, profesor Miloš Táborský, místopředseda České kardiologické společnosti
a přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, tráví většinu času
mezi svými pacienty a studenty v perimetru velkém od Vídně po Prahu. Nejlépe se ale
cítí ve svém krásném domě na slavkovské „Vyhlídce“. Venčí psa ve slavkovských alejích i zahrádkářské kolonii a také – plánuje stavbu moderní kardiologické ambulance,
kde chce místním i přespolním obyvatelům nabízet tu nejlepší možnou a dostupnou
péči o srdce. „Od počátku na mě Slavkov působil velmi dobře a vnímal jsem jeho
výrazný potenciál rozvoje. A to se mi v posledních letech opravdu potvrdilo,“ hodnotí
profesor Táborský.
Z pražské nemocnice Na Homolce jste
zamířil rozvíjet jednu z nejmodernějších
klinik zaměřených na poruchy srdce v Olomouci. Vaše pracovní cesty vedou i do Vídně. Proč jste se rozhodl usadit ve Slavkově?
Když jsem se stal přednostou kardiologické
kliniky v Olomouci, tak jsem v tomto městě i bydlel. Vracel jsem se do krásného bytu
v centru, ve velmi dobré rezidenci, ale přesto
jsem nebyl spokojený. Zjistil jsem, že Olomouc je sice krásná, historická… ale centrum
je odlidštěné, jsou tam pouze instituce, ale ne
běžný život. Za hezkými fasádami to vůbec
nežije a je to tam mrtvé. Pak jsem ještě zkusil bydlet v krásném prostředí v Moravanech
u Brna, ale ani tam jsem nenašel to, co jsem
hledal.
Pocházím ze Sušice a Horažďovic, malých
měst, které jsou bránou Šumavy. A tak mi je
Slavkov v mnoha ohledech připomíná. Umím
i díky tomu docenit klady života v menším
městě. Navíc Slavkov má úžasnou dostupnost
pro mé působení. Pendluji mezi Olomoucí,
Brnem a Vídní. Z pracovního hlediska proto
pro mě bylo naprosto rozhodující najít místo,
které je na spojnici těchto měst.

Městu jste nedávno věnoval bustu T. G.
Masaryka. Jaká je vaše představa o jejím
umístění?
Vývoj sochařství mě velmi zajímá a je to
jedna z radostí, kterou mám. Proto jsem také
s díky přijal nabídku od jednoho z mých pacientů, který měl přístup k odlití busty od významného sochaře Otto Gutfreunda. Myslím,
že právě tato socha vystihuje rysy našeho prv-

Ve městě žijete již téměř deset let. Splnilo
vaše očekávání?
Od počátku na mě Slavkov působil velmi
dobře a vnímal jsem jeho výrazný potenciál rozvoje. A to se mi v posledních letech
opravdu potvrdilo. Rozvoj města vnímám
velmi pozitivně – líbí se mi rozumně limitovaný progres. Necítím zde takovou agresivitu jako v jiných městech, kde vznikají tisíce
domů bez potřebné infrastruktury. Velmi
fandím projektu výstavby nové školy. Město má šanci na to, aby zde vznikla moderní,
digitální škola nejen pro místní žáky, ale i ty
z okolí.
Máte vůbec při svém časovém vytížení
prostor vnímat život ve Slavkově?
Máte pravdu, že v tuto chvíli se zdejšího života nemůžu účastnit tolik, kolik bych
chtěl. Ale jednoho dne – s ohledem na můj
věk i čas odejít z funkce přednosty kliniky
– zde chci vybudovat moderní ambulanci,
která bude sloužit obyvatelům zdejším i ze
širokého okolí. Tuto vizi bych chtěl uskutečnit tak za deset let. Samozřejmě jsem si
ale vědomý, že i tento plán bude mít mnoho
úskalí a možných rizik, jako je například jednání s pojišťovnami.

Miloš Táborský • Foto: 3x archiv M. Táborského

ního prezidenta. Především jeho kultivovanost a vážnost. Volba věnovat následně bustu
městu byla jasná, protože v centru již jednou
jeho socha byla a Masaryk si zaslouží se sem
opět vrátit. Dokonce si myslím, že by měl stát
na původním místě, tedy poblíž lípy na Palackého náměstí. Jako symbolické vnímám také
směřování busty – zády k zámku, čelem k radnici. Jakoby první československý prezident
zanechával za sebou aristokratické pořádky
a díval se vstříc demokratické budoucnosti.
Když už jsme u soch velikánů v ulicích, tak ze
stejné dílny mám možnost ještě nechat odlít
bustu Františka Palackého, podle kterého je
pojmenováno centrální náměstí.
Co pro vás symbolizuje osobnost TGM?
Pro mě je to hlavně návrat k hodnotám,
kultuře a kultivovanosti, kterou mladá generace téměř nezná. Přitom jsou to hodnoty pro dnešní turbulentní dobu tak důležité.
Masaryk a jeho doba pro mě představuje
především transformaci Rakouska-Uherska,
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ním technologiím dokázal sledovat pacienta
a zároveň by do něj zapojil všechny složky
jako je pečovatelská služba, hasiči, městská
policie, lékaři… Díky takovému systému pak
dokážeme udržet seniory v bezpečném domácím prostředí.

jednu z nejlépe prosperujících zemí meziválečného období – ať už v oblasti průmyslu,
kultury i kultivovanosti projevu. Je to také
doba, která dokázala povznést Slovensko
a Podkarpatskou Rus z ohromné bídy. V rodině jsme o tom hodně diskutovali, protože
jsem měl prastrýce, kterého z Čech vyslali
dělat šéfa pošty do Užhorodu, aby zde zavedl československé standardy. Myslím, že
až do roku 1939 to bylo opravdu extrémně
dobré období a už nikdy se to nedalo dohromady. Nicméně jednu věc, kterou bych Masarykovi vytknul, bych našel – škoda, že nebyl příliš vizionářský v odhadnutí osobnosti
Edvarda Beneše.
Dokážeme v dnešní době navázat na tradici první republiky?
Bohužel tragédie, která se stala na Ukrajině,
mnoho věcí mění. Je to také ale výzva k tomu,
abychom o to více dbali na serióznost, kultivovanost, dlouhodobé hodnoty. Více než kdy
dříve nyní vidíme, že nelze žít ze dne na den.
Nicméně není pochyb, že do této doby jsme se
měli a stále máme velmi dobře. Vzestup byl
možná až příliš rychlý a jak se říká – pýcha
předchází pád. Bohužel pád přišel, ale i tak je
to výzva a máme šanci se z něj poučit a posunout se dál. Stále jsme ekonomicky rozumně dedikovanou zemí. Na jednu věc jsem ale
v dnešních dnech velmi pyšný – jak Češi pomáhají téměř tři sta tisícům uprchlíkům. Dává
mi to naději, že s naší zemí to není tak zlé.
Máte i jiné nápady pro naše město?
Velkým tématem je pro mě výsadba a revitalizace zeleně. Líbí se mi, jak k tomuto
tématu přistupuje vedení města – například
nápad s výsadbou ovocného sadu pro nově
narozené občánky nebo péče o historické
aleje. Proto jsem také v uplynulých letech

věnoval městu nové stromy, které zakořenily
v ulicích Slunečná a Pod Vinohrady. Podobně jsme domluveni, že pomůžu i s výsadbou
aleje podél cyklostezky v Bučovické ulici,
jakmile se zde vyřeší situace s pozemky, které nejsou města. Nejde přitom jen „o stromy“
a jejich dopad na klima města. Jako kardiolog
podporuji zdravý pohyb, ke kterému příroda
a zeleň vybízí. Rád bych proto například pomohl vdechnout více života do lokality vedle
staré cukrovarské vily u obchodního centra
směrem k rybníku. Tomuto místu by slušela
kardio nebo fitness stezka, kde by měli lidé
možnost cvičit cviky zaměřené na prevenci
kardiovaskulárních onemocnění.
Ve své profesi se také velmi zasazuji o rozvoj digitální medicíny – tedy zapojení moderních technologií, které umožňují lékařům
„dálkovou“ kontrolu pacienta. Proto bych
chtěl ve Slavkově pomoci se vznikem moderního centra zaměřeného především na seniory.
Jednalo by se o systém, které by díky moder-

Váš dům budí pozornost každého, kdo
vjíždí do Slavkova ze směru od Rousínova. Krásná neofunkcionalistická stavba,
přezdívaná též jako „slavkovská Vila Thugendhat“. Co stálo za jejím vznikem? Byl to
pozemek, který vás uchvátil?
Ano. To máte pravdu. Koupě toho pozemku
před deseti lety byla opravdu výhra. Samotnou stavbu z velké části dělá právě pozemek.
Ten dům je samozřejmě mojí srdcovou záležitostí. A musím říct, že se architektům Martinovi Karešovi a Robertovi Raisovi opravdu
povedl. Mojí velkou vášní je architektura.
Jako dítě jsem žil v domě postaveném v roce
1937. Stavěl ho můj prastrýc, který byl autorem prvního funkcionalistického sídliště
v Praze, ve starém Spořilově. A tehdy jeden
z těchto domů „přenesl“ i do Horažďovic, kde
jsem žil s rodiči. A to mě právě velmi ovlivnilo a formovalo – celý život se snažím, aby
forma následovala funkci. A to nejen v domě,
kde žiji. Je to pro mě podstatné i v osobním
a profesním životě.
Pro někoho jsou funkcionalistické stavby
chladné. Jak se v takovém prostředí žije?
Vnímám to přesně naopak. Mám rád, když
v domě vše funguje, navazuje a je dopředu
promyšlené. Nesnáším objem dekorací, věcí,
sošek, skleníků…
Nejdůležitějšími prostory v domě jsou
pracovny, které mám dvě – jednu „běžnou“
a druhou „kreativní“ v horním patře. V ní
tvořím, píšu knihy a dělám věci, na které
potřebuji mít klid. Mám v ní úžasný rozhled
do krajiny – vidím z ní až na horizont Nížkovic. Pohled na tuto krajinu je krásný v jakoukoli denní dobu.
vs

Kdo je profesor
Miloš Táborský?
Je přední český kardiolog. Od roku
2009 je přednostou I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc a pedagogem na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého. Dlouhodobě působí ve vedení České kardiologické společnosti. Specializuje
se především na poruchy srdečního
rytmu. Jeho velkým tématem je
telemedicína – stojí za vznikem Národního telemedicínského centra.

M. Táborský se svým psem Argem

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu
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Zlato a stříbro z MS v cheerleadingu
Jako pohádka se šťastným koncem dopadlo účinkování juniorského a seniorského
týmu České republiky na MS v cheerleadingu
v americkém Orlandu. Zlatá a stříbrná medaile jsou první dvě historické medaile z mistrovství světa pro Českou republiku a zasloužilo se o ně i sedm děvčat z týmu Glitter Stars
Slavkov u Brna.

proveden výběr na nové složení týmů Czech
Republic pro sezonu 2021/2022. Do seniorského týmu, který vedli finští trenéři, byly vybrány
slavkovské členky Glitter Stars – Čermáková
Žaneta, Cauzzo Jessica, Macharová Aneta
a Martínková Daniela. Do juniorského týmu
se probojovaly slavkovské dívky – Hráčková
Kristýna, Slaninová Kristýna a Vanderková Ni-

Členky Glitter Stars

Sestava Junior All Girl • Foto: 5x archiv GS

Mistrovství světa se každoročně koná
na území USA, odkud tento sport pochází.
Team Czech Republic, který od roku 2016
pravidelně reprezentuje Českou republiku
na této soutěži, v letošním roce ukázal, že patří mezi světovou špičku.
Po přerušených sezonách a restrikcích
s pandemii Covid byl v říjnu loňského roku

Juniorky s medailemi a pohárem za 1. místo

Seniorky s medailemi za 2. místo

kol. Po sestavení reprezentačních týmů nastaly
velmi náročné víkendové tréninky v hale Jojo
Gym Dobřichovice u Prahy, dílčí nácviky prvků v Praze, Brně, ale i u nás ve Slavkově. Některé pasáže tréninků natáčela televize Nova.
Organizace přípravy byla velmi náročná,
mimo obvyklé problémy (např. zranění) byly
problémy s Covidem. 16. dubna nastal dlouho
očekávaný den odletu do USA na ICU Worlds
2022. Oba týmy měly necelý týden na finální
přípravu a aklimatizaci.
Ve středu 20. 4. v podvečer náš juniorský
tým zachvátila „startovní horečka“. Dívky
naběhly na soutěžní plochu a předvedly to,
co tak dlouho trénovaly. Po provedení téměř
bezchybné sestavy byly v euforii a to ještě netušily, že všechny soupeřky porazily, a tak poprvé berou české reprezentantky zlaté medaile
ze světového šampionátu v kategorii Junior
All Girl Advanced (před Mexikem a Chile).
Všichni jsme měli s děvčaty obrovskou radost
a společně s nimi jsme si mohli při vyhlášení výsledků zazpívat českou hymnu. Byl to
opravdu nepopsatelný zážitek.

Sestava Senior Coed

O den později, ve čtvrtek 21. 4., se probojoval náš seniorský tým, složený z dívek
i chlapců, do pátečního finále mezi 10 nejlepších týmů světa v kategorii Coed Elite.
Český tým ve finále ustál obrovský psychický tlak a před zcela zaplněnou sportovní halou předvedl dokonalou sestavu. Nakonec se
neuvěřitelné stalo skutečností, seniorský tým
ve velké konkurenci vybojoval překrásné
druhé místo a stal se tak vicemistrem světa.
1. místo obsadil skvělý Ecuador a na 3. místě
skončila Itálie.
Jsem nesmírně šťastná, že se do této skvělé
české reprezentace probojovalo sedm slavkovských děvčat a mohou tak mít nepopsatelný zážitek na celý život. Kromě Jess, která
do Slavkova dojíždí na tréninky až z Nového
Jičína, všechna děvčata u nás začala trénovat
již od raného dětství a pamatuji si je od malinkých děvčátek, která s rozpaky vstupovala
do tělocvičny. Stálo je to spousty času a dřiny,
kterou nakonec zúročila. Nemohu opomenout i podporu rodičů, která je ve vrcholovém sportu velmi důležitá. Významný podíl
na úspěchu má i Základní škola Komenského
Slavkov u Brna a město Slavkov u Brna, kteří
tým podporují. Tohle vše slavkovské členky
dovedlo až na světové pódium, kde naše třpytivé hvězdy oslnily a staly se z nich mistryně
a vicemistryně světa. Jsem na ně pyšná a moc
jim gratuluji.
Pokud byste také chtěli, aby se i vaše děti
staly členem úspěšného týmu, přijďte mezi
Renáta Macharová
nás.
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Nominace týmu Glitter Stars na mistrovství Evropy
Dne 26. března 2022 se konala ve sportovní hale Královka v Praze na Letné soutěž
v cheerleadingu Prague Cheer-Dance Open
2022. Do soutěže se přihlásilo přes 1000
účastníků a kromě českých klubů soutěžily
také týmy ze Slovenska, Chorvatska, Polska,

Maďarska a Estonska. České týmy zde svedly boj o nominaci na ME 2022 v Athénách
v Řecku.
Tým Glitter Stars Slavkov u Brna se velmi
na tuhle prestižní soutěž těšil, a přestože byl
den velmi náročný a dlouhý, všichni soutěží-

cí byli šťastní, že po více než
dvou letech se konečně mohli
setkat v tak vysokém počtu
bez jakéhokoliv omezení.
Hlavním cílem slavkovského
týmu bylo v této obtížné době své členy opět
namotivovat k pravidelnému trénování. Velkou radost nám samozřejmě udělalo i úspěšné účinkování v soutěži a dosažení skvělých
umístění a nominace seniorského týmu na ME
do Řecka, které se bude konat první týden
v červenci.

Tým Senior Coed L6 – 1. místo –
nominace na ME

Group Stunt Senior Coed – 1. místo
Adélka Javůrková – Individual Mini L2 –
1. místo
Pavel Machálek – Individual Senior – 1. místo
Tým Mini L2 – 2. místo
Simonka Vanderková – Individual Mini L2 –
2. místo
Kristýna Slaninová – Individual Senior Girl
L6 – 2. místo
Pavel Sedlmajer – Individual Senior – 2. místo
Klárka Slaninová – Individual Mini L2 –
3. místo
Velká gratulace patří všem členům týmu
Glitter Stars Slavkov u Brna a obrovské poděkování všem trenérkám za skvělou přípravu
RM
svých členů.

Foto: archiv GS

Vítání jara v MŠ Zvídálek
V Mateřské škole Zvídálek je nedílnou součástí vzdělávacího programu
i seznamování se s tradicemi a zvyky. V tomto
období jsme se loučili se
zimou, vítali jaro a připravovali se s dětmi
na velikonoční svátky.
Ve všech třídách naší školky probíhaly velké přípravy na oživení prastaré
tradice vynášení Morany. Děti pracovaly
na její výrobě a přitom se seznamovaly
s jednotlivými symboly jara a Velikonoc.
Moranu děti s nadšením vynesly k řece
Litavě, kde byla vhozena do vody. Voda ji
odnesla jako symbol překonání zimy. Děti
se s Moranou loučily říkadly „Přišlo jaro
do vsi“, „Zimo, zimo, táhni pryč“.

Jaro nám přináší spoustu změn v přírodě, které s dětmi pozorujeme, učíme
se názvy prvních jarních kytiček, říkadel
a písní.
A protože jaro s sebou přináší i Velikonoce, i v naší školce se tvořilo, barvilo,
koledovalo. Žlutou barvu kuřátek a barevné kraslice teď najdete snad v každé naší
třídě. Děti se seznamovaly s velikonočními tradicemi, proč se plete pomlázka,
proč chlapci chodí na koledu a co za ni
dostávají, které tradice se dodržují v domácnostech, zda jsme tyto tradice převzali od svých babiček, nebo co se dělávalo
na Velikonoce dříve.
Těšíme se z krásného jarního počasí
a i Vám přejeme hezké slunečné dny.
Veronika Hadincová, třída Motýlci

Vynášení Morany • Foto: 3x archiv MŠ
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English Day
Ve dnech 29. a 30. března se skupinky žáků ze 4. a 5. ročníku účastnily
projektu English Day. Po dobu čtyř
vyučovacích hodin se jim věnovala
lektorka paní Charlotte Trim, rodilá
mluvčí z Velké Británie, která má odborné vzdělání i dlouholeté zkušenosti
s výukou angličtiny.
Lektorka po celou dobu komunikovala pouze v angličtině a používala projektor, na tabuli promítala obrázky, otázky
a videa, která pomáhala žákům s porozuměním. Inspirací a tématem pro komunikaci byly anglicky mluvící země.
Foto: 3x archiv školy
Nejdříve si žáci procvičili svou
Podívali se do USA a povídali si o seriálu
schopnost mluvit anglicky sdělením několiThe Simpsons, pomocí jednotlivých postav si
ka faktů o sobě. Potom se žáci dozvěděli, že
zopakovali hobbies – koníčky. Také si povídabritským národním stromem je dub, a vyrobili
li o americkém jídle v České republice a které
si společně strom, kde listy byly vystříhané
americké jídlo mají nejraději. Následně si proz papíru podle jejich rukou, pracovali podle
šli ostatní anglicky mluvící země celého světa
instrukcí v angličtině. Připomněli si známé
a vyrobili si jejich vlaječky.
londýnské ikony a zopakovali si pravopis psaním na tabuli. Vyprávěli si o Harry Potterovi
Poslední představenou zemí byla Austrálie a její oblíbené jídlo na dětských oslavách
a diskutovali o svých oblíbených postavách.
Fairy Bread, děti se naučily slovíčka surovin
Následoval vědomostní kvíz z knih o Harry
a pak si Fairy Bread připravily a s velkou chuPotterovi. Pak se přemístili do Kanady a dozvěděli se o jejich obrovské zásobě javorovétí snědly.
ho sirupu na přísně utajené lokalitě.
Na závěr setkání si žáci zopakovali slovní

zásobu na téma Toys – hračky a předváděli a hádali jednotlivá slova, a tím
postupovali ve hře promítané na tabuli.
Lektorka celou dobu s dětmi intenzivně komunikovala, všechny často
oslovovala a zapojovala do aktivit.
Žáci byli spontánní, neostýchali se udělat chybu, pomáhali si navzájem, mluvili (ptali se a odpovídali, vyjadřovali
svůj názor), psali na tabuli, předváděli
a odhadovali význam předvedené aktivity, vyráběli, spolupracovali i soutěžili. Při komunikaci v cizím jazyce jsou
důležitými dovednostmi schopnost
odhadovat, co chce mluvčí cizího jazyka sdělit, a kreativně improvizovat a využít
svých omezených znalostí k vyjádření vlastního sdělení. Pro žáky bylo velice užitečné
si tyto dovednosti vyzkoušet v reálné situaci
a získat motivaci k jejich rozvíjení.
Žákům se celý projekt velice líbil, ochutnali Fairy Bread, odnesli si vyrobené vlaječky
a vyzdobili třídu britským dubem, dozvěděli
se zajímavá fakta o anglicky mluvících zemích, získali sebevědomí a chuť do dalšího
studia anglického jazyka. Podobný projekt
v tomto školním roce ještě čeká žáky 8. ročníku.
Eva Ptáčková

Krátké zprávy ze ZŠ Komenského
Okresní kolo Olympiády v českém
jazyce

proběhlo ve středu 30. 3. 2022 ve Středisku
volného času Maják ve Vyškově a zúčastnily
se jej dvě žákyně 9. ročníku – Adéla Kordiovská ze třídy IX.B a Aneta Hrabovská ze třídy
IX.C. Obě děvčata se soutěže zhostila velmi
úspěšně. Jaké byly její dojmy z celého zápolení, vylíčila Adélka: „Zpočátku jsem byla trochu nervózní, ale když jsme dorazily na místo, uklidnila jsem se. Jako první jsme psali
gramatiku. Úkoly byly vcelku jednoduché,
možná i lehčí než ve školním kole. Nejlehčí
bylo asi doplnit přísloví a vybrat špatně dosazené slovo do věty. Další část soutěže tvořila
slohová práce na téma „Tahle vůně mi připomíná…“, kde jsme si měli uvědomit pocity
a vzpomínky, které se nám vybaví, když vůni
ucítíme. Na obojí jsme měli 60 minut a myslím, že jsme to zvládly skvěle. Výsledky nám
přišly hned ten den do dvou hodin. Já jsem
se umístila na 4. místě a Anetka na 9. místě.“
Adéla Kordiovská, IX.B

Miniveletrh povolání

22. března 2022 byl pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska připraven
Miniveletrh povolání. Žáci naší školy strávili
60 minut ve Společenském centru Bonaparte,
kde se jim představily dvě největší slavkovské firmy – Lohmann & Rauscher a LIKO-S
a střední školy z nejbližšího okolí – ISŠ Slavkov u Brna, SŠEE Sokolnice a Gymnázium
a OA Bučovice.
Žáci se seznámili se zúčastněnými školami
a jejich učebními obory. Měli také možnost si
na vlastní kůži vyzkoušet např. namíchat kok-

tejl, připravit tortillu, vyzkoušet 3D tiskárnu
a jiné.
Gymnázium Bučovice zase připravilo pro
žáky různé hlavolamy nebo hádanky a žáci se
také dozvěděli, jaké profese by mohli po absolvování této střední školy vykonávat.
Pro děti byl tento veletrh určitě dobrou inspirací, jakým směrem se mohou vydat po základní škole. 
M. Čechová

je sní. Žlutá barva k Velikonocům a jaru patří
stejně jako kuřátka a vajíčka. Malá krásná kuřátka nám téměř poskakovala po družině.
Věříme, že se dětem jarní tvoření líbilo
stejně jako nám, vychovatelkám. Doufáme,
že nám v této nelehké době jarní příroda brzy
vykouzlí spoustu důvodů k radosti.
Kristýna Maradová

Jarní tvoření v ŠD

Každý z nás již netrpělivě vyhlíží příchod
jara, které se ukázalo jen na chvíli, protože
se cestou zatoulalo. A proto jsme se ve školní
družině rozhodli jít mu naproti.
S příchodem jara se jistě každému vybaví
Velikonoce a s nimi i jarní výzdoba. Na začátku dubna se v některém oddělení rozvoněla
vůně perníčků, jiná oddělení byla plná hlíny
a další se zahalila do žlutých barev. Nemějte
strach – hlínou děti naplnily ozdobené květináčky, zasely semínka a všichni jsme společně sledovali, jak nám to krásně roste. Perníčky
si děti ozdobily dle své fantazie, ale věříme,
že se stejně nejvíce těšily na jednu věc – jak

Jarní tvoření

Zápis do 1. třídy

Po dvou letech netradičních zápisů jsme
letos 6. dubna opět mohli přivítat v prostorách školy naše budoucí prvňáčky a jejich
rodiče. V září 2022 nastoupí do 1. třídy na
ZŠ Komenského celkem 71 dětí ze Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou. 14 rodičů
podalo žádost o odložení školní docházky – některé z těchto dětí v září přivítáme
v přípravné třídě.
Na malé školáky se již všichni moc těšíme a věříme, že 1. září 2022 bude pro ně
svátečním dnem, na nějž budou rádi vzpomínat.
Věra Babicová, ředitelka školy

4/2022
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Den Země na Tyršovce
Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který každoročně připadá na 22. dubna. Jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující obyvatele naší planety na dopady ničení
životního prostředí. V rámci Dne Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze
zaměřené na životní prostředí, a to zejména
v našem nejbližším okolí. Tentokrát jsme využili nepřítomnosti deváťáků, kteří se snažili ze
sebe vydat to nejlepší na přijímacích zkouš-

kách, a uspořádali akci v úterý 12. dubna.
Šesťáci navštívili kompostárnu ve Slavkově,
kde se dozvěděli, co je to vlastně kompost
a jak vzniká. Po cestě zpět ještě sbírali do pytlů odpadky, a tak pomohli s úklidem Slavkova. Sedmáci si udělali procházku do Hodějic
do čistírny odpadních vod, kde jim pan Boháček zajímavě a přitom srozumitelně vysvětlil
a ukázal, co se děje se znečištěnou vodou poté,
co člověk spláchne na záchodě nebo se ospr-

chuje. Žáci osmých ročníků se vydali do Vyškova, kde je čekala neméně zajímavá exkurze
ve zdejším sběrném dvoře. Počasí nám letos
mimořádně přálo, takže bylo příjemné spojit
jednotlivé exkurze s pobytem venku na čerstvém vzduchu a sluníčku.
Naše poděkování patří zástupcům jednotlivých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad.
pp

Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Naše úspěchy v McDonald’s Cupu

Po delší odmlce způsobené covidem, kdy se
žádné sportovní soutěže nekonaly, se ve čtvrtek 7. 4. 2022 uskutečnil tradiční 23. ročník
McDonald’s Cup v Křenovicích a ZŠ Tyršova
nemohla chybět. Turnaj byl určen pro II. kategorii, tedy žáky 4. a 5. ročníku. Kromě nás se
turnaje zúčastnilo dalších pět škol – Křenovice, Holubice, Šaratice, Otnice a Komenského
Slavkov.
Náš tým reprezentovali Poláček, Kurka,
Killer, Ledvina, Žartun, Blažek, Koprol, Kuchta, Dostál, Maleňák. Našim chlapcům se velmi
dařilo, turnaj prošli bez ztráty jediného bodu
a celkem si připsali 5 vítězství. Po zásluze tedy
kluci obsadili první místo a mohli hrdě nosit
zlatou medaili na krku. Nejlepšími střelci našeho týmu byli se 4 brankami Ledvina a Blažek.
O den později se uskutečnil fotbalový
McDonald’s Cup také pro nejmladší kategorii, tedy žáky 1.–3. tříd. Turnaj byl pořádán
na fotbalovém hřišti v Šaraticích a účastnilo
se celkem 5 základních škol: ZŠ Tyršova, ZŠ
Komenského, ZŠ Šaratice, ZŠ Křenovice, ZŠ
Otnice. Náš tým ve složení Chiedozie, Štěrba, Dostál, Koudelka, Földy, Kellner, Matela
a Jeřábek za dvě výhry a dvě prohry získal
bronzovou medaili. Nejlepším střelcem našeho týmu se stal Chiedozie se šesti brankami.
Chlapcům bych chtěl pogratulovat k výborným výkonům na hřišti a pochválit je za vzornou reprezentaci školy a příkladnou bojovnost. Starším chlapcům budeme držet pěsti
v okresním finále, které se uskuteční za měsíc
ve Vyškově.
Poděkování patří také pořadatelům za hladký průběh a bezchybnou organizaci.
Jiří Legner
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Testy Kalibro

Naše deváté třídy se jako každý rok zúčastnily srovnávacích testů v matematice, českém
jazyce, anglickém jazyce, humanitním základu, přírodovědném základu a ekonomii. Tato
srovnání neslouží jen jako porovnání znalostí našich deváťáků, ale slouží vedení školy
i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více
zaměřit a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.
Letos byl další rok s ne úplně standardní
výukou. Naštěstí se ale situace během roku
normalizovala. Výsledky nás tentokrát nepřekvapily. Letošní data jsou nad průměrem
v rámci více než stovky testovaných škol

z celé republiky, a to včetně víceletých gymnázií. A týká se to všech oborů, které byly testovány.
jp

První místo v krajském kole
Prezentiády

Dne 31. 3. 2022 se na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha konalo krajské kolo PREZENTIÁDY (týmová soutěž v prezentačních
dovednostech) v kategorii základních škol.
Letos měli soutěžící na výběr z témat: „Co řešíme o přestávkách“ a „Co by kdyby“.
Nejlepší týmy, které prošly nominačním
kolem soutěže, se utkaly o jediné postupující
místo do grandfinále. Z naší školy postoupily
dva týmy. „Trio“ ve složení Eva Pohludková,
Erika Spáčilová a Bára Šindlerová z 8.B založilo svoji prezentaci na průzkumu, co řeší
holky a kluci o přestávkách. Další tým „Duo
Zlomtrdlo“ tvořila děvčata z 8.A Daniela Svobodová a Tereza Šlaichrtová. Terka s Dančou
se zaměřily na vesmír, společně vypracovaly
a odprezentovaly téma „Co by kdyby nebyl
Velký třesk“.
Protože do republikového kola v Praze
postupují jen vítězové krajských kol České
a Slovenské republiky, máme velkou radost,
že Jihomoravský kraj bude reprezentovat právě ZŠ Tyršova ze Slavkova u Brna s týmem
„Trio“.
Všechna děvčata prokázala úžasnou týmovou spolupráci a výborné prezentační schopnosti, děkujeme jim za vzornou reprezentaci
školy. Evči, Erice a Barči přejeme hodně štěstí
sf
v republikovém kole.

Nebývalý úspěch ve Fyzikální
olympiádě

Dne 23. 3. 2022 se konalo ve Vyškově
okresní kolo Fyzikální olympiády. Tato soutěž
je organizovaná jako cílevědomá vzdělávací
aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Soutěž je jednotná pro celé
území České republiky a pořádá se každoročně. Letos jde už o 63. ročník a žáci měli prokázat své znalosti v těchto tématech: mechanika, tlak v plynech a kapalinách, Archimédův
zákon, optika, termika a elektřina. Naši školu
tento rok v okresním kole skvěle reprezentoval
Vít Kudla z 9.B, který se prosadil i mezi studenty gymnázií tak, že ho od vítězství dělil jen
jediný bod. Blahopřejeme mu tedy ke krásnému druhému místu a přejeme hodně úspěchů
pj
v následujícím krajském kole.

Plavecký výcvik

V pátek 25. 3. jsme ukončili výuku
plavání pro tento školní rok. Žáci 1. až
4. ročníku se zúčastnili v rámci tělesné
výchovy základního plaveckého výcviku.
Jezdili jsme do bazénu v Bučovicích. Pod
vedením zkušených instruktorů z plavecké
školy Tempo z Vyškova se žáci seznámili
se základními plaveckými styly, učili se
dýchat do vody, plavat s různými pomůckami (plavací desky, vodní nudle, obruče,
míčky apod.), trénovali skoky do vody
a samozřejmě nechyběly vodní hrátky. kn

Foto: archiv školy

Keramická dílna v DDM

Práci s keramickou hlínou si měli možnost
vyzkoušet žáci ze třídy 2.A a 2.B. V pátek 25.
března si pro ně paní vychovatelky z Domu
dětí a mládeže nachystaly velikonoční tvoření.
Děti si pod jejich vedením vyrobily krásného
jarního zajíčka. Pro některé děti to bylo vůbec
první seznámení s tímto materiálem. Vyzkoušely si nejen, jak se s hlínou pracuje, ale také se
dozvěděly, jak se dál výrobek suší a vypaluje
v keramické peci. Tvoření se dětem velmi líbilo
a už teď se těší na hotové výrobky. Touto cestou
bychom také rády poděkovaly všem paním vychovatelkám za perfektní organizaci a průběh
im
celé akce. Těšíme se zase někdy příště.

Anglická konverzace – okresní kolo

Ve středu 16. března 2022 se Šimon Jopek
z 8.A a Klaudie Navarová ze 7.B vydali
do Vyškova reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže v anglickém jazyce. Nejprve
na ně čekal test zaměřený na poslech, poté si
losovali téma, na které měli s porotou konverzovat. Oba zmínění žáci dané úkoly zvládli
velmi dobře. Šimon svým výkonem vybojoval
krásné 3. místo a Klaudie se může pochlubit
5. místem. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
mn 
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Okresní kolo Dějepisné olympiády

V úterý 22. března se ve Vyškově konalo
okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní
téma se týkalo šlechty v různých časových
obdobích. Soutěžící tedy odpovídali na otázky o životě pánů i rytířů, jejich sídlech apod.
Naši školu reprezentovali Mirek Novotný
z 8.B, Tomáš Prokeš z 9.A a Vítek Kudla
z 9.B, kteří nejlépe uspěli ve školním kole.
Také v okresní soutěži zúročili svou pečlivou
přípravu a prokázali své nevšední dějepisné
znalosti. Z nich byl nejúspěšnější Vítek, který
mezi více než třiceti soutěžícími z ostatních
základních škol i víceletých gymnázií našeho
okresu vybojoval krásné páté místo. Ale ani

další dva naši chlapci se neztratili. Všem třem
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
pp

Miniveletrh povolání

V úterý 22. března 2022 dopoledne se naši
žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili akce
pořádané ve Společenském centru Bonaparte
na Palackého náměstí.
Cílem akce bylo autentické představení jednotlivých studijních oborů a moderních technologií, které prezentovaly zúčastněné střední
školy a firmy. Žáci se seznámili se školami,
jejich obory, podmínkami k přijetí, činnostmi
jp
typickými pro obor.

4/2022

Seminář o první pomoci

Dne 21. 3. proběhl v ZŠ Tyršova prakticky zaměřený seminář první pomoci pro žáky
8. ročníků. Žáci si pod vedením studentky
medicíny Žanety Lažkové nacvičovali nejnovější postupy KPR (kardiopulmonální resuscitace). Seznámili se také s dalšími život
zachraňujícími úkony první pomoci v různých rizikových situacích. Doufejme, že jim
tato zkušenost v budoucnu třeba někdy pomůže správně zareagovat, pokud se ocitnou
v situaci vyžadující poskytnutí první pomoci druhé osobě. Slečně Lažkové děkujeme
za její čas, který nám věnovala, a za zajímavě vedený seminář.
pj

Slavkováci uklidili Slavkov. Neodradila je ani zima
Přestože v sobotu druhého dubna ve Slavkově opět zavládla zima, neodradilo to téměř 70
dobrovolníků od toho, aby se pustili do úklidu
města a jeho okolí. Díky jejich snaze se podařily posbírat dvě tuny odpadu a 13 pneumatik.
Rekord sesbíraných odpadů letos nebyl pokořen, ale účastníci a zapojené spolky se shodovali, že letošní ročník Ukliďme Slavkov přinesl
jednu dobrou zprávu: v přírodě a na veřejných
místech už nekončí tolik odpadu.

Skupinky dobrovolníků se vydaly do různorodých koutů našeho města – rybáři, myslivci
a členové Slavkovského ochranářského svazu
se tradičně pustili o čištění břehů a okolí rybníka a lokalit 13 jezer a Šámy. Hasiči, mladí
atleti a další dobrovolníci včetně malých dětí
se vydali do Obory, k Vinohradům a k Holubickému kopci. Téměř deset členů Klubu seniorů pomohlo s úklidem zámeckého parku,
aleje a okolí nákupního centra na Křenovické.

Dobrovolníci před začátkem úklidu Slavkova • Foto: R. Lánský

Děti a rodiče ze slavkovské organizace Skautu se zase neštítili odpadu v jižní části města,
kolem nádraží až k cestě na Vážany.
„Velmi si vážím všech, kteří se zapojili
do úklidu našeho města. Po dvouleté pauze,
kdy jsme nemohli organizovat akci hromadně,
jsem se tak mohl opět setkat s lidmi, kterým
na našem městě záleží a neváhají dokonce
ani překonat nechuť z velmi špatného počasí. Díky jejich práci se tak podařilo odvézt
z přírody nejen přes dvě tuny odpadu, ale také
zlikvidovat ,mementa‘, nad kterými zůstává
rozum stát – televizor v kontejneru na biologický odpad, pneumatiky zaházené rákosem
v mokřadu nebo nepořádek hozený do Litavy,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Letošní akce byla výjimečná také díky štědré podpoře místních firem. Účastníky jsme
tak mohli vybavit nejen kvalitními rukavicemi a dalším materiálem, ale také důstojně
jim poděkovat připraveným občerstvením
na technických službách. Děkujeme za podporu společnostem: LIKO-S, Lohmann &
Rauscher, Pegas Gonda, Kaláb a SKR Stav.
Pytle s opadem a dalším nepořádkem svezli
pracovníci technických služeb. Ekologickou
likvidaci odpadu zajistila zdarma společnost
vs
RESPONO. Všem moc děkujeme!

Klub seniorů informuje
Znovu na mne spadla
milá povinnost informovat
vás o tom, co se děje v našem senior klubu. Tentokrát
Vám píši oddělen od dění
koronavirovou karanténou, která už naštěstí
končí. Život jde dál, v květnu se mění návštěvní doba klubovny, a to od 15 do 17 hodin. Při
pohledu na končící měsíc se budeme loučit
s vycházkami za jarními květy, které se v plné
kráse objevovaly před zraky našich účastnic.
Sezona se znovu otevřela na Zeleném statku.
Jarní příroda, doplněná opojnou vůní a kouzel prvních květů, nám opět dokazuje, že nic
nekončí a po smutném zákonitě přicházejí
i radostné, veselé a krásné věci. 12. dubna
proběhl po delší pauze den zdraví v sále Bonaparte. Sice byl rozjezd trošičku slabší, o to
ale intimnější s velmi příjemnou atmosférou.
Výsledkem byla celková spokojenost všech,
ať firem, tak hostů a hlavně návštěvníků, pro
které se tato akce koná. Velmi milá byla i účast
a vystoupení pana senátora Karla Zitterbarta.
Poděkování patří samozřejmě i slavkovské
integrované škole, která se postarala o občer-

stvení ve formě skvělých jednohubek, ukázek
zdravé výživy, či výborných nealko drinků.
Krásná ukázka toho, že občas vystřídat alko
za nealko nám neuškodí. Milé bylo i vystupování studentek Biskupského gymnázia, které
běžné měření tlaku doplnily příjemnými pohovory se seniory.
Další akcí byl úklid Slavkova, kterého se
tradičně zúčastnili i členové klubu, za což jim
patří dík. Podobně patří poděkování i těm,
kteří se zúčastnili na žádost sociálního odboru
pomoci při třídění materiálu pro humanitární
pomoc, což zabralo 4 dny. Na závěr pohled
dopředu. V květnu, tedy 5., nás čeká zájezd

Den zdraví • Foto: 2x archiv KS

na výstavu Floria Kroměříž, jejíž součástí bude
návštěva zámku v Tovačově. Píseň o něm jistě
skoro všichni znáte, ale byli jste tam? Bude nás
čekat kromě jiného barokní kaple s výzdobou,
která nemá ve střední Evropě obdoby. Možná
spatříme černou paní v černém kočáře. Pro ty
odvážné potom 200 schodů na 96 m vysokou
Spanilou věž s nádherným výhledem po okolí. Potom divadlo Splašené nůžky 12. května
a v červnu prohlídka zámku zde, a termály
v Dunajské Stredě. Děkuji všem, co dočetli až
sem, a přeji dobré zdraví, optimismus a touhu
poznávat stále něco nového.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Pozdrav ze Zeleného statku

4/2022
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Dny Slavkova po dvou letech budou! Hlavní hvězdou
bude Marie Rottrová
Marie Rottrová s brněnským legendárním
Orchestrem Gustava Broma. Velkolepá oslava
140. výročí slavkovských hasičů. Glitter Stars
a další dětské soubory, které již dva roky nemohly ukázat své talenty. Nejen to jsou hlavní
„taháky“ letošních Dnů Slavkova. Uskuteční
se od pátku 27. do neděle 29. května. Hlavní
program se uskuteční v sobotu 28. května.
Na Palackého náměstí opět vyroste řemeslný jarmark a pódium.
Dny Slavkova odstartují v pátek 27. května
v zámeckém parku a areálu zámku, kde oslavíme Den dětí. V horní části se můžete těšit
na dětské atrakce, v zámeckých konírnách
zase na virtuální realitu a „herní doupě“ pod
hlavičkou Playstation. Pro nejmenší děti bude
od 14.00 připraven závod O krále a královnu
Koloběžku první. Dopravním prostředkem tohoto klání budou odrážedla a koloběžky.

se pak můžete setkat v průběhu soboty ještě
několikrát. Od 14.00 se soudobá i historická technika přestěhuje do zámeckého parku,
kde se uskuteční jejich výstava. Co by to také
bylo za setkání hasičů, kdyby nepředvedli
své dovednosti – těšit se můžete na sérii ukázek hasičského útoku dětí, použití historické
stříkačky, hašení oleje a vyprošťování osoby
z vozidla.

Poutníci a Nezmaři na Panském
domě

Páteční večer vždy patřil pohodovému koncertu na nádvoří Panského domu a nejinak
to bude i po dvouleté pauze. Těšit se můžete
na vystoupení legendárních folkových kapel Poutníci a Nezmaři. Koncert je zároveň
i oslavou 65. narozenin slavkovského muzikanta Jiřího Karase Poly. Vstupné na tuto akci
bude 190 korun. Sobotní celodenní program
již bude zdarma.
Ani letos nebude chybět představení místních farmářů a řemeslníků. Na Palackého
náměstí v sobotu od 9.00 vyroste řemeslný
jarmark. O půl hodiny později pak začne program na centrálním pódiu. Paradoxně však
moderátorka akce Monika Brindzáková nebude lákat k radnici, ale bude zvát diváky k budově dobrovolných hasičů za kostelem.

Požární útoky i historická a moderní
technika. Hasiči oslaví 140. výročí

Tam totiž bude startovat slavnostní průvod hasičů a hasičské techniky ze Slavkova
a okolních obcí, kteří velkolepou podívanou
připomenou 140. výročí od založení Moravské hasičské jednoty v našem městě. S hasiči

Marie Rottrová • Foto: archiv MÚ

Od cca 10.30 pak ožije i centrální pódium před radnicí. Až do odpoledních hodin
bude patřit slavkovským i přespolním dětem
z folklorních i sportovních kroužků a Základní umělecké školy F. France. Po několika letech vystoupí také novopečené držitelky
titulu mistryně světa a další děti ze slavkovského cheerleadingového týmu GlitterStars.
Od 15.00 vedení města ocení nejúspěšnější
sportovce roku 2021.
Zábavu pro děti naleznete i v zámeckém
parku. Tam se totiž uskuteční tradiční hravé
dopoledne v režii Domu dětí a mládeže, letos
s názvem Pilné včelky. Pohodová atmosféra
bude vládnout i na nádvoří Panského domu,

kde se po celou sobotu můžete těšit folkovou
muziku, písničkáře a místní a spřátelené pohodové kapely jako je například Blend, Long
Drink, Doktoři nebo Výlet.

Rottrová s orchestrem vystoupí
v 18.30 hodin

Odpolední program na hlavním pódiu pak
bude tvořit šňůra koncertů, které v 18.30 zahájí královna českého soulu Marie Rottrová
za doprovodu dvacetičlenného Orchestru Gustava Broma. „Je to pro nás velká pocta a pro
mě také splněný sen, že se tato úžasná dáma
rozhodla věnovat jeden z mála koncertů, které v současné době absolvuje, právě našemu
městu. Ve spojení s Orchestrem Gustava
Broma se tak jedná o výjimečnou událost
přesahující naše město,“ řekl starosta Michal
Boudný.
Centrum města bude žít až do pozdních
nočních hodin. Náměstí roztančí kapela Denoi nebo rocková Loretta. Očekávaný konec
je ve 23.00.
Živo nebude pouze na náměstí a v zámeckém parku. Zámek v sobotu připravuje speciální prohlídky zámeckých krovů a střechy.
Unikátní podívaná bude umožněna v časech
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00. Nutná je rezervace na tel. 544 227 548 nebo zakoupení vstupenek online.
Také letošní ročník městských slavností
je obohacený o nedělní program. Na zámku
Slavkov – Austerlitz se uskuteční koncert Komorního orchestru Arthura Nikische v rámci
Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles.

Uzavírka Palackého náměstí

V souvislosti s pořádáním jarmarku a programu před radnicí upozorňujeme také na uzavírku Palackého náměstí v úseku od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po ulici Husovu.
Ulice Husova bude označena jako ulice slepá
s možností parkování a vjezdu do ní. Děkujeme za respektování zákazu stání od pátku
27. května od 17.00. Oficiální termín uvolnění
náměstí je v neděli 29. června do 12.00. vs

Nákladní auto plné štěrku zastavila až hřbitovní zeď
Oprava průtahu městem si vyžádala i jednu
kuriózní nehodu. Nákladní vůz, který přijel
na stavbu v Kollárově ulici vysypat štěrk, nevydržel tíhu objemného a vlhkého materiálu
a převrátil se na hřbitovní zeď.
Ta váhu monstrózního nákladu
nevydržela a prolomila se přesně v místě, kde je vybudované
kolumbárium.
„Škoda je odhadnuta na půl
milionu korun. Město plánuje
opravu nejen poškozené části,
ale i celé stěny. Bude objednána v tomto smyslu projektová
dokumentace, zajištěna potřebná povolení a oprava by mohla
proběhnout během prázdnin.
Foto: R. Lánský
Do této doby bude zbouraná

část zajištěna provizorním oplocením,“ vysvětlil vedoucí odboru investic Petr Lokaj.
Urny z pobořeného kolumbária jsou dočasně
přemístěny ve skladu v areálu technických slu-

žeb. „Žádáme pozůstalé, aby si urny převzali
a uložili do svých soukromých prostor do doby
vybudování nových urnových míst,“ uvedl ředitel technických služeb Petr Zvonek.
vs

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

www.zamek-slavkov.cz

Mezinárodní festival živých soch a bodyart v parku
Zámku Slavkov – Austerlitz
21. května 2022, 10–18 hodin

různých rolí. A to je jen jeden z mnoha stejně
kvalitních účinkujících, kteří nás 21. května
ve Slavkově navštíví.
A co je bodyart? Ve stručnosti umělecká
tvorba pracující s lidským tělem. Rodí se tak
fascinující díla, která pro svůj vznik využívají
nejen malbu přímo na tělo (bodypainting), ale
i různé doplňky.
V naší bodyart zóně se můžete těšit například na airbrush a UV techniky.
Diváci budou mít možnost zvolit vítěze jak
v kategorii „Bodyart“, tak v kategorii „Živé
sochy“. Bude to Pirát, Bílý páv nebo jediná
česká vítězka mistrovství světa World Bodypainting Festival?
V doprovodném programu je zahrnuta dětská zóna, soutěže pro veřejnost, food zóna
a řemeslný jarmark.
ZS-A
Těšíme se na vás!

Ve spolupráci s Živé sochy Sinela, jako
jediný pořadatel Mezinárodního festivalu živých soch a bodyart v České republice, vás
zveme do areálu Zámku Slavkov – Austerlitz
v sobotu 21. května 2022 na jediný mezinárodní festival živých soch a bodyart v České
republice. Desítky oživlých soch v souznění
s desítkami soch barokních v kulisách nejmohutnějšího barokního zámku na jižní Moravě.

Bodyart • Foto: I. Matušková

Antonio Santos • Foto: archiv ZS-A

Představí se například Antonio Santos
„Staticman“ – prvotřídní umělec z Portugalska, který je již 35 let uznávaným matadorem

v umění živých soch. Antonio pokořil šest
světových rekordů, například za nejdelší dobu
ve stoje bez hnutí nebo nejpomalejší chůzi.
Celých 9 let byl držitelem Guinnessova světového rekordu za výkon 20 hodin 11 minut
a 36 sekund bez jediného pohybu. Vystupoval
v 74 zemích světa a na kontě má více než 500

Vstupenky jsou k zakoupení na Turistickém informačním centru ve Slavkově
u Brna a nebo na www.zamek-slavkov.cz
v sekci předprodej.

Vstupné v předprodeji
Osoba: 100 Kč
Rodinné vstupné: 390 Kč
ZTP, děti do 3 let: zdarma

4/2022
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Zahájení sezony 2022 Zámku Slavkov – Austerlitz
Slavnostní zahájení sezony se uskutečnilo
ve čtvrtek 24. 3. a proběhlo ve velmi přátelské, usměvavé a také trochu napínavé atmosféře. Napínavé to bylo hned z několika důvodů. V první řadě paní ředitelka Eva Oubělická
vyhlásila vítěze výtvarné soutěže Zámecká
strašidla, do které se zapojilo rekordních 2291
žáků a dětí z 212 základních a mateřských
škol. Vybrat vítěze byl úkol hoden té nepřísnější poroty, protože všechna díla byla prvotřídní nejen provedením, ale rovněž strašidelná, nápaditá a originální. Tímto děkujeme
všem umělcům a jejich kantorskému vedení.

Seznam vítězů:

Zámecká strašidla MŠ
1. místo: Dita Kapsíková, ZŠ a MŠ Kupkova
2. místo: kolektiv MŠ Vážany n. Litavou
3. místo: Mathias Hodáň, ZŠ a MŠ Kotlářská
Brno a Adam Smutný, ZŠ Slavkov u Brna
Zámecká strašidla 1. st. ZŠ
1. místo: František Polívka, ZŠ Holice
2. místo: Vanesa Konvičková, ZŠ Město Albrechtice
3. místo: Nela Flíčková, ZŠ Němčice n. Hanou a Pavlína Hlavinková, ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín
Zámecká strašidla 2. st. ZŠ
1. místo: Linda Hanreichová, ZŠ TGM Rajhrad
2. místo: Barbora Obrtelová, ZŠ Přerov
3. místo: Adéla Pavézková, ZŠ Slavkov u Brna
a Vendula Baumanová, FZŠ Olomouc.
Napínavé bylo i to, zda se socha piráta,
po celou dobu stojícího v čele sálu, pohne či

Patrik Havelka

nepohne. Zkoumaly to oči všech přítomných.
Ti pozorní si všimli, že se nejedná o klasickou
bronzovou sochu, ale o sochu živou. Pirát je
členem souboru Živé sochy Sinela a tváří jedinečné akce, která nemá v ČR obdoby, a to je
Mezinárodní festival živých soch a bodyartu,
který proběhne 21. 5. 2022 v zámeckém parku.
Songy největšího trháku letošní sezony
Stinga nám zazpíval Patrik Havelka, účinkující v Československé superstar, Hlasu
Československa, nebo i seriálu Modrý kód.
Patrik studoval obor Muzikál na Konzervatoři
J. Ježka v Praze a již v 1. ročníku začal hrát
v českých muzikálech jako Mona Lisa, Kleopatra, Adéla ještě nevečeřela, Jesus Christ
Superstar, Aida, Vražda za oponou, Mamma
Mia nebo Zorro. Nyní působí jako choreograf
a sólista v Cabaretu des Péchés v Brně a pra-

Kaipan 14 – automobil, který vyrobili ve školních dílnách žáci ISŠ Slavkov u Brna

Výstava Zámecká strašidla • Foto: 5x archiv ZS-A

cuje i na dalších projektech. Jeho půvabně
zabarvený hlas se nesl z oken historického
sálu a s jeho pěveckým výkonem by byl jistě
spokojen i sám velký Sting.
Další napínavou záležitostí je i interaktivní
výstava Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih, která byla v rámci Zahájení sezony oficiálně otevřena. Pokud vaše děti nerady
čtou, je tahle výstava přesně pro vás, protože
jejím cílem je právě motivovat děti ke čtení.
Navštívit jí můžete až do 31. 8. 2022.
Kaipan 14 – automobil, který vyrobili
ve školních dílnách ISŠ Slavkov u Brna žáci
1. a 2. ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel pod vedením učitelů odborného výcviku, byl po celou dobu oficiálního
zahájení přistaven na nádvoří zámku a obdivován nejen přítomnými pány. Jedná se o přestavbu automobilu Škoda Favorit. Žáci se podíleli nejen na samotné montáži, ale i přímo
na návrhu designu, jak exteriéru, tak interiéru.
Auto je možné používat v běžném provozu.
A to je přece úžasné a napínavé.
Neopomenutelnou a příjemnou součástí
programu bylo občerstvení. Jako předvoj food
festivalu To nejlepší z Moravy, kde toho 30. 4.
2022 bude mnohem víc, jsme mohli ochutnat
takové regionální dobroty jako chléb s husími
játry v sádle nebo se škvarkovou pomazánkou, lahodné moravské víno a také tvarohové
koláčky.
Tímto děkujeme všem, kteří nás podpořili a darovali: odměny do výtvarné soutěže
– Hračkov; tvarohové koláčky – Kulhánek
a Drápal; víno – vinařství Zapletal, Velké Bílovice; ISŠ Slavkov u Brna; Jiří Salík Sláma
ZS-A
– fotografie.

Ředitelka zámku E. Oubělická při předávání cen soutěže Zámecká strašidla
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Prohlídky krovů
Také jste jako malí rádi prozkoumávali
půdy svých babiček? Přijďte prozkoumat i tu
naši! Sice tu pravděpodobně nenajdete mnoho
pokladů (ty pečlivě střežíme v depozitářích),
ale rozlohou se naší půdě jen tak nějaká nevyrovná a díky komplexu lávek si můžete
prohlédnout většinu zámeckých krovů za fundovaného výkladu průvodce. Za odměnu se
vám poté dostane ten nejkrásnější výhled
na zámecký park ze střechy zámku. Prohlídka
proběhne v sobotu 28. května 2022 v časech
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin. Doporučujeme rezervaci předem na tel. 544 227 548

4/2022

Flerjarmark

Zámecké krovy • Foto: archiv ZS-A

a nebo rovnou nákup vstupenek on-line
na webu www.zamek-slavkov.cz v sekci
Předprodej. Těšíme se na vás.
ZS-A

Sháníte originální dárky? Chcete načerpat inspiraci pro vlastní rukodělnou tvorbu? Právě pro vás je určen Flerjarmark
v krásném prostředí zámeckého parku
ve Slavkově u Brna dne 7. 5. 2022.
Výroba z hovězí kůže, ručně vyšívaná
přání, dárkové krabičky a tašky, úložné
boxy, bločky, háčkovaná zvířátka, dekorace,
obaly na květináče, náramky, náhrdelníky,
brože, přívěsky, dekorativní věnce, skleněné výrobky, přírodní mýdla, svíčky, vosky,
dekorace z betonu, proutěné výrobky.
Až vám z toho vyhládne, dejte si bramborák nebo klobásku a taky nějaké perníkové
uši. Zapijte to pivem a můžete pokračovat.
Ručně háčkované tašky, polštáře, batikovaný a malovaný textil, obrázky, obrazy,
ZS-A
bižutérie, módní doplňky…

Život bez záruky

Beseda s Martinou Ruskou, autorkou knihy Život bez
záruky, se uskuteční
ve čtvrtek 12. května v Rubensově sále
slavkovského zámku.
Povídání o překonávání životních těžkostí paní Ruské doplní
i prodej druhého vydání její knížky, kterou
bude možné získat za zvýhodněnou cenu
100 Kč. Začátek akce je v 17 hodin.
Těšíme se na setkání s ní i s vámi.
Jiří Blažek, ZS-A, Městská knihovna

4/2022
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Concentus Moraviae
Mezinárodní hudební festival Concentus
Moraviae letos zavítá do 13 měst a jedním
z nich bude i Slavkov u Brna. Festival je primárně zaměřen na klasickou hudbu s přesahem do jiných žánrů a se silným akcentem
na starou hudbu. Každoročně se soustředí
na nové téma a je vysoce hodnocen pro svůj
přínos pro obor. Jako dramaturgové jsou
ke spolupráci zvány nejen výrazné osobnosti českého hudebního života jako Václav Luks, Aleš Březina, Jiří Beneš, Zdeněk
Cupák, ale rovněž zahraniční muzikologové
např. Jelle Dierickx, Walter Labhart, Jory
Vinikour, Barbara Maria Willi, Andrea Marcon, Tully Potter.
Vám se tento unikátní projekt představí
hned dvakrát, a to 9. 6. 2022 Pavel Fišer
a hosté a 22. 6. 2022 Natia a Tamar Beraia
v Historickém sále na zámku ve Slavkově
u Brna od 19.30 hodin. Vstupenky můžete
zakoupit v Informačním centru ve Slavkově
u Brna a do 30. 5. 2022 i se slevou 50 Kč.

Sleva na vstupném bude poskytnuta dětem
6–15 let, studentům (po předložení ISIC),
důchodcům (starobním, ne senior pasům)
a držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP-P
(1 osoba + doprovod). Příslušný průkaz prokazující nárok na slevu je třeba předložit také
ZS-A
při vstupu do místa konání akce.

Hrobka rodu Kouniců ve Slavkově
V březnu byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostor hrobky rodu Kouniců. Hrobka
byla vybudována v roce 1795 Arnoštem Kryštofem knížetem Kounicem-Rietbergem pod
kaplí sv. Jana Křtitele na Špitálce s vchodem
obráceným na jih do prostoru hřbitova. Nad
vchodem je umístěn erb rodu Kounic-Rietberg. Důvodem výstavby hrobky byla potřeba
důstojně umístit tělo, již předchozího roku zesnulého, Arnoštova otce knížete Václava Antonína Kounice. Uvnitř hrobky se nachází celkem sedm rakví – pět dřevěných a dvě kovové.
Nejstarším zde pohřbeným příslušníkem
rodu byl zmíněný kancléř Marie Terezie a tří
dalších habsburských panovníků, kníže Václav Antonín Kounic, který zemřel 27. června
1794 ve Vídni. Jednalo se patrně o nejvýznamnějšího člena rodu. Byl tvůrcem zahraniční politiky Habsburské monarchie a jednou
z nejvýznamnějších postav střední Evropy
druhé poloviny 18. století. Jeho tělo bylo balzamováno a v letech 1993–1995 restaurováno, proto se do dnešní doby zachovalo ve velmi dobrém stavu.
Pohřben je zde i budovatel hrobky a nejstarší Václavův syn kníže Arnošt Kryštof Kounic,
který zemřel 19. května 1797 ve Vídni. Působil v diplomatických službách jako vyslanec
v Neapoli a u papežské kurie v Římě. Dosáhl

Vstup do hrobky rodu Kouniců • Foto: 2x R. Lánský

hodnosti nejvyššího maršálka císařského dvora a byl (podobně jako jeho otec) nositelem
nejvyššího vyznamenání v Rakousku – Řádu
zlatého rouna.
V hrobce odpočívá rovněž tělo mladšího
Arnoštova bratra knížete Dominika Ondřeje
II., který zemřel 24. listopadu 1812 ve Vídni.
Věnoval se diplomacii a byl postupně jmenován císařským vyslancem ve Varšavě, Petrohradě a Madridu. Po Questenbercích zdědil
panství Jaroměřice a Bečov. Obdržel Řád zlatého rouna, Řád čestné legie a dosáhl hodnosti
nejvyššího štolby císařského dvora.
Nejmladším zde pohřbeným synem Václava
Antonína byl hrabě František Václav Kounic,
který zemřel 19. prosince 1825 ve Vídni. Celý
život zůstal svobodný a věnoval se vojenské
dráze. Dosáhl řady úspěchů v bojích proti revoluční Francii a hodnosti polního zbrojmistra. Stal se komturem Řádu německých rytířů.
Z české větve rodu Kouniců pocházel
hrabě Albrecht Vincenc Kounic, který zemřel 24. ledna 1897 v Praze. Byl dědicem
kounicovských panství Nový Zámek, Česká
Lípa, Houska a Březno v Čechách a panství
Slavkov a Uherský Brod na Moravě. Patřil
k českým konzervativním politikům a byl dědičným členem panské sněmovny říšské rady
a poslancem moravského zemského sněmu.

Jeho syn hrabě Karel Vilém Kounic zemřel jako mladý 21. srpna 1888 v rakouském
Payerbachu. Jednalo se o nejmladšího mužského příslušníka rodu Kouniců. Stal se poručíkem jezdectva a působil na rakousko-uherském velvyslanectví v Londýně. Jeho smrt
ukončila naděje na pokračování rodu Kouniců
v mužské linii.
Jedinou pohřbenou ženou byla manželka
Arnošta Kryštofa Marie Leopoldina, rozená hraběnka z Oettingen-Spielbergu, která
zemřela 28. února 1795, tedy ještě před samotným dokončením hrobky. Pocházela ze
starobylé knížecí šlechtické rodiny z jihozápadního Německa.
Dále se v hrobce nachází osm kovových
nádob na vnitřní orgány (kanop). Zajímavostí
je mramorová soška malého dítěte zhotovená
v roce 1861 jedním z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 19. století Emanuelem Maxem. Jedná se o připomínku na Viléma Michaela Leopolda Kounice, který se
narodil 28. května 1859 a zemřel 28. července
1860 v batolecím věku. Úmrtnost novorozenců
a malých dětí byla totiž i v 19. století stále ještě
vysoká. Vedle této ověřené skutečnosti si však
existuje i legenda, podle které má jí o sošku dítěte, které měli Kounicové nešťastnou náhodou
Martin Rája, ZS-A
přejet kočárem.

Interiér hrobky před rekonstrukcí
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Kounicové odpočívají opět v důstojné hrobce
Vlhkost, nefunkční odvětrávání, opadané
omítky. Tak ještě před několika měsíci vypadala hrobka, kde odpočívali příslušníci rodu
Kouniců, majitelů slavkovského panství.
Město ve spolupráci se slavkovskou farností
proto nechalo nevyhovující prostory opravit.
V podzemních prostorech pod kaplí svatého
Jana Křtitele na hřbitově tak stavaři opravili
omítky, opravili elektroinstalaci a naistalovali
nové osvětlení. Místo posledního odpočinku
je nově také odvětráváno pomocí průduchů,
které vytvářejí komínový efekt.
V hrobce rodu Kouniců je umístěno sedm
rakví s ostatky zámeckých pánů. Mezi nimi je
i rakev, kde odpočívá mumifikované tělo nejslavnějšího Kounice – Václava Antonína. vs
Více fotografií najdete
na webu: lansky.rajce.idnes.cz

Hrobka rodu Kouniců po rekonstrukci • Foto: R. Lánský

Výsledky našich žáků ZUŠ v krajských kolech
Brno 17. a 18. 3. – sólový zpěv

Emily Partyková – 1. místo (K. Sokolová)
Martin Rožnovský – 2. místo (K. Jiráková)
Trio: 2. místo – Veronika Jandlová, Markéta
Janů, Amália Džumanijazová (K. Jiráková)

Brno 25. 3. – bicí nástroje

Richard Skalický – 2. místo (J. Handrla)
Tomáš Šebeček – 3. místo (J. Handrla)

Brno 25. 3. – dechové nástroje
žesťové

Viktor Bednařík – 3. místo (M. Červinka)

Brno 24. 3. – dechové nástroje
dřevěné

Andrej Kubíček – 1. místo (V. Šujanová)
Žofie Rožteková – 3. místo (M. Uma)
Všem soutěžícím i jejich učitelům gratulujeme k jejich umístění.

Emily Partyková – zpěv, 1. místo • Foto: 8x archiv školy

Andrej Kubíček – příčná flétna, 1. místo

Richard Skalický – bicí, 2. místo

Martin Rožnovský – zpěv, 2. místo

Markéta Janů, Veronika Jandlová, Amalia
Džumanijazová – komorní zpěv, 2. místo

Viktor Bednařík – trubka, 3. místo

Tomáš Šebeček – bicí, 3. místo

Žofie Rožteková – saxofon, 3. místo

Hudební večer
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 17 hod. proběhl
v sále ZUŠ Fr. France hudební večer, na kterém se představilo 28 žáků hudebního oddělení. Za klavírní oddělení to byli T. Kloudová, L. Maláčová, G. Pecháčková, V. Kudla,
E. Hladká, L. Tománková, A. Lysáčková, E.
Hrubá, M. Schořová, Ž. Rožteková, A. Havrda. Z kytarového oddělení účinkovali A. Hroza, Š. Kudla, L. Soták, J. Marek, J. Hrubá, K.

Jiráková, K. Rotroeklová, H. Šimoníková, J.
Pospíšil, D. Havrda. Houslové oddělení zastupovaly A. Gillová, K. Dostálová, V. Jandlová,
M. Janů, T. Janů. Z dechového oddělení účinkovali A. Hochman a M. Moudrá.
Žáci byli ze tříd J. Mašové, T. Pecháčkové,
K. Jirákové, A. Vodičky, T. Černé, V. Holíkové, L. Maňáska a V. Šujanové. Za klavírní
spolupráci patří poděkování Š. Puchelové,

J. Mašové, K. Jirákové a L. Maňáskovi. Gratulujeme všem žákům ke krásným výkonům,
které předvedli před zaplněným sálem ZUŠ.
Vám všem, kteří jste na koncert přišli a vystupující hudebníky podpořili, srdečně děkujeme.
Těšíme se s Vámi na viděnou při dalších
akcích ZUŠ Fr. France, kterých bude v závěru
K.J.
školního roku ještě celá řada.
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Děti se anglicky nemusí učit jen ve školních
lavicích
Druhý týden prázdnin bude
Bučovicemi, jako každý rok,
znít angličtina. Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna
chystá opět příměstský letní tábor
Summer Camp pro malé i velké.
Tento výukový program je důkazem toho, že děti se anglicky
nemusí učit jen ve školních lavicích. Právě naopak – děti si znalosti nabyté ve školních lavicích
mohou vyzkoušet v praxi. Dále si
rozšíří obzory o cizích kulturách,
zvyklostech a navíc se seznámí
s kamarády, kteří mají stejný cíl –
zdokonalit se v angličtině a umět
ji použít v praxi.

Jak popisuje Summer camp
jedna z našich lektorek?

„Každý den se scházíme ráno
v 9 hodin ve třídě, kde máme
s dětmi interaktivní hodinu a přípravu na daný den a program.
Jsme rozděleni na dvě skupiny,
starší a mladší, takže se nikdo
nenudí a každý si přijde na své.
Poté vyrážíme na celé odpoledne na aktivitu dne, na kterých
spolupracujeme s místními spolky a podniky. Výukový program

je určený pro děti od 4 do 14 let
a je skvělé vidět jak na odpolední aktivitě malí a velcí spolupracují a táhnou za jeden provaz.
Největší výhoda Summer Campu je, že program je uzpůsoben
tomu, aby se děti mohly snažit
využít své znalosti angličtiny
v praxi.
Každý rok se snažíme udělat
něco jinak a dělat změny k lepšímu. Letos to bude díky záštitě
spolku You can do it!, z.s. o hodinu delší program nebo pitný režim a strava po celý týden.“
Takže neváhejte a v týdnu
od 11. 7. do 15. 7. 2022 s námi
každý den od 9.00 do 16.00 h.
pošlete děti na dobrodružství, při
kterém nemusí opustit Bučovice.
Aby se rozmluvily, aby si věřily,
aby si na dovolené objednali zmrzlinu – nebo mohly pomoci rodičům s domluvou!
Karolína Kolaříková, JCB

PODÍVEJTE SE
NA NAŠE VIDEO!
SUMMER CAMP
2021

 Komerční sdělení

SUMMER CAMP 2022

21

22

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

KADEŘNICTVÍ

4/2022

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

Dne 13. dubna 2022
oslavila 80. narozeniny paní

Tel. 603 904 404

JANA ZAVADILOVÁ

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přeje syn s rodinou.
Blahopřání
Dne 16. dubna 2022 oslavil 50. narozeniny pan

RADOVAN KACHLÍK

My ti přejem všechno nej, život ať máš veselej. Starosti hoď
za hlavu a měj skvělou náladu. Lásku, štěstí, spokojenost,
hlavně pevné zdravíčko ze srdce přejí manželka Andrea,
Martin, dcery Michaela, Monika a syn Jan.

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.

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

www.slavkov-austerlitz.com

PŘÍJEM INZERCE

do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. května

Blahopřání
Dne 19. dubna 2022 oslavila 80. narozeniny paní

MARIE UHLÍŘOVÁ

Přijmi naše blahopřání, ať tě štěstí doprovází,
zdraví ať máš náruč plnou a jen radosti se hrnou.
Humor se ti neztratí, prostě všechno nejlepší.
To ti ze srdce přejí dcery a syn s rodinami a manžel.
Blahopřání
Dne 30. dubna 2022 oslaví 91. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička, paní

JARMILA MAZALOVÁ
Hodně zdraví, lásky a pohody přeje dcera Olga
a vnuk David s rodinou.

Vzpomínka
Koncem měsíce března by se dožila 100 roků naše maminka,
babička a prababička, paní

FRANTIŠKA ELIÁŠOVÁ
Vzpomínají synové Jaroslav a Václav s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli…
Dne 17. dubna 2022 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy nečekaně opustil náš tatínek a manžel, pan

LADISLAV SÁČEK
S láskou vzpomínají manželka a děti.
Vzpomínka
Uplynuly 4 roky od smutného dne, kdy nás 18. dubna
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROMÍR ESSLER
Se stálou vzpomínkou v srdci jsme se naučili žít.
Manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Není dne bez vzpomínky na Tebe.

Dne 19. dubna 2022 uplynulo 10 smutných let, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

MILAN BLISA
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi. S láskou vzpomínají
manželka, dcery s rodinami a Zezulovi.

4/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Vás zapomněli.

Dne 27. dubna 2022 by se dožil 100 let tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV UHLÍŘ

a dne 16. dubna uplynulo 14 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

RŮŽENA UHLÍŘOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 28. dubna 2022 by se dožila 100 let paní

EMÍLIE MÁJKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají synové Radek a Milan s rodinami.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi…
Dne 28. dubna 2022 by oslavila 73. narozeniny paní

IRENA MARKOVÁ
S láskou a vděčností vzpomínají manžel, děti a vnoučata.
Vzpomínka
Přijď k nám alespoň ve snu, když nemůžeš v bdění, ať máme krásný sen, než probuzení.

Dne 30. dubna 2022 uplynulo první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše kamarádka a přítelkyně

PhDr. MARCELA HORÁKOVÁ
Prosím, vzpomeňte si s námi na výjimečnou ženu, která dovedla potěšit
i rozesmát. Moc nám chybíš… EMA
Vzpomínka
Odešla jsi, aniž jsi nám sbohem dala,
jen v našich očích, v srdci bolest a žal jsi zanechala.
Dne 5. května 2022 by se dožila 81 let paní

KVĚTOSLAVA ŠMÍDOVÁ

Opustili nás
Jarmila Vaďurová (88 let)
Josef Juřena (73 let)
Augustin Kučera (94 let)
Ladislav Štěrba (65 let)
Bohdan Urban (46 let)
Augustin Macků (92 let)

18. 3.
12. 4.
15. 4.
17. 4.
19. 4.
19. 4.

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

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
KOUPÍM knihu Tábor Zelené příšery – Jaroslav Foglar. Tel. 604 706 900.
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.
NABÍDKA brigády roznos letáků Kaufland
ve Slavkove 1x týdně 3,5 hod., odměna až
1400 Kč/měs. Info 608 54 53 64.
HLEDÁM doučování matematiky pro 6. ročník ve Slavkově u Brna. Tel.: 608 710 266.
PRODÁM
golfový kočárek Quinny
Zapp xtra 2 – limitovaná edice. U kočárku je možné otáčet sezení po i proti
směru jízdy, polohovat do vodorovného lehu, takže
se v něm velmi pohodlně spinká. V ceně
je origo pláštěnka (nepoužitá) a taštička v barvě kočárku. Vyzvednutí Slavkov
u Brna. Cena 2500 Kč. Tel. 605 503 197.

S láskou stále vzpomínají dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.
Vzpomínka
Utichl navždy Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe však zůstane stále v nás.
Dne 6. května 2022 uplyne 24 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAN JURIŠ
Stále s láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 6. května 2022 uplyne 9 let, kdy nás opustil pan

MARCEL URBÁNEK
Stále vzpomíná maminka a sestry Eva a Daniela s rodinami.
Vzpomínka
Všechno, čeho se dotkne láska, stane se nesmrtelným.
Dne 8. května 2022 tomu budou dva roky, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

ROSTISLAV CENEK
Chybíš nám… kamarádi, přátele, známí, prosím vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka Mila, děti Jakub, Lenka a Roman s rodinami.

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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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. května 2022 uplyne 13. smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou a syn Bořivoj.
Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 9. května 2022 uplyne 1. smutné výročí, kdy nás opustil náš milovaný

VÁCLAV SKALIČKA
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Dne 12. května 2022 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás opustil
náš kamarád, pan

KAREL KANTOR
Vzpomínají kamarádi.
Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno stále s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 12. května 2022 uplynulo 20 let, co nás opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
Kdo v srdcích žije – neumírá. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Irena, děti Jakub a Kateřina s rodinou a ostatní rodina a kamarádi.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2022 vzpomeneme 17. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK

S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.
Vzpomínka

• Všechny druhy bodypiercingu
• Aplikace dětských náušnic
• Tetování
Profesionalita, zkušenosti, hygienické zázemí
ordinace. Rychlé objednání. Konzultace zdarma.
Objednávky a dotazy na telefonu nebo přes
formulář na webu.
Adresa: Poliklinika Slavkov, Malinovského 551,
Slavkov u Brna, telefon: + 420 601 521 000

www.onepiercing.cz

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.

Dne 20. května 2022 to budou již čtyři roky, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JIŘÍ ŘIČÁNEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Liba a dcery Liba, Hana a Alena s rodinami.
Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 22. května 2022 vzpomeneme 7 let od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka, bratr a celá rodina. Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi.

Foto: archiv

Koncert EXIT

Skupina EXIT zahraje v sobotu 30. dubna 2022 v restauraci Bonaparte ve Slavkově. Kapela zve všechny své příznivce
Karel Sigmund
na toto vystoupení.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Mějte prosím
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Foto: archiv kapely

SLEVA
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SAMOZABARVOVACÍ
SKLA

Křenovická 1854
SLAVKOV U BRNA,
telefon: 732 751 719
email: slavkovubrna@droptik.cz
Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 na vybrané brýlové čočky americké výroby

NEJRYCHLEJŠÍ ZBARVENÍ NA SVĚTĚ
DrOptikMoraviaSro

dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz

VÝROBA RAZÍTEK
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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

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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KMŠ Karolínka informuje
Zápis dětí do KMŠ
Karolínka

Milí rodiče, zápis do KMŠ se
uskuteční v pondělí 2. 5. 2022
od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.
V průběhu dubna prosíme o vyplnění předběžného elektronického formuláře
na stránkách školy, který usnadní organizaci samotného zápisu. Tiskopisy k zápisu si
můžete vytisknout z webu nebo vyzvednout
v KMŠ. S vyplněnou žádostí potvrzenou
od lékaře a s vyplněným dotazníkem, který
je přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný
list dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti s potřebou podpůrných
opatření zprávu z SPC nebo od lékaře a přezůvky. K zápisu přijďte se svým dítětem.
Naše mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou
dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých
dětí na vstupních dveřích školy i na webových
stránkách do 3. 6. 2022. V seznamu nemohou
být jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které budou Vaší žádosti přiděleny
při zápise.  s. Josefa Hana Jarošová, ředitelka

Cesta k Velikonocům v Karolínce

Popeleční středou začala doba postní
a v naší MŠ jsme se s dětmi začali těšit a připravovat na Velikonoční svátky. Během těch-

Nová školička ve Slavkově

Slavkov se rozrůstá každým dnem
a ve městě se nově usazují především mladé rodiny s dětmi. Kapacita slavkovských
školek však náporu dětí nestačí. Rodiče
proto určitě potěší vznik nové školičky,
která děti přivítá již od září 2022. Respektující prostředí, radost z nových kontaktů,
her a nápadů, montessori prvky či hravé
zapojení anglického jazyka, to vše a nejen
to děti v nové školičce najdou.
Pokud Vás nová školička zaujala, přijďte se podívat v sobotu 7. 5. 2022 na den
otevřených dveří. Seznámíte se s prostředím, konceptem, a bude zde samozřejmě
i prostor pro vaše dotazy. Současně bude
možné děti do školičky zapsat.
Na viděnou ve školičce Kulíšek
Klára Matoušková a Jana Kučerová

Dětské odpoledne

V rámci dětského odpoledne, které bude
probíhat v pátek 27. května v zahradě
slavkovského zámku od 14 do 17 hodin,
si pro vás Lesní školka Pampeliška připravila několik stanovišť na téma „Ze života
včely“. Staňte se včelařem – oblékněte se
do ochranného obleku a naučte se něco
o životě včel, o jejich důležitosti a jak je
chránit. Těšit se můžete i na ochutnávku
medových dobrot, které připravují školkové děti, rodiče a tety z Pampelišky. Nebudou chybět ani dílničky, kde si děti budou
moci vyrobit něco na památku. Připravujeme i další aktivity, tak se za námi přijďte
A. Marková
podívat. Těšíme se na vás.

Foto: archiv KMŠ

to šesti týdnů se děti ze třídy Soviček snažily
zaměřit na své dobré skutky ve třídě – lásku
k druhým, pomoc, odpuštění a modlitbu. Když
se dětem něco z toho přes den povedlo, mohly
si nalepit barevný papírek na nástěnku v šatně. Z kousků dobrých skutků se nakonec stal
velký obraz a z něj vykoukla krásná barevná
duha, která nám připomíná, čeho všeho je
možné společnými silami dosáhnout. Přípravu na Velikonoce provázelo také přicházející jaro a teplé počasí. Hned byla naše radost
z procházek větší, když jsme mohli všechny
změny v přírodě pořádně prozkoumat. S dětmi

si průběžně všímáme nově rozkvetlých jarních
květin, pupenů listů i probouzejících se zvířat.
Také jsme zasadili semínka a už se moc těšíme, co z nich vyroste. Všechny děti si ve třídě
vyrobily velikonoční výrobky z proutí z naší
školní zahrady nebo barvená vajíčka a dřevěná
kuřátka, které si poskládaly z dřevěných dílků. Ty si jak kluci, tak holčičky, vlastnoručně
zabrousily a slepily dohromady. Po Velikonocích nastává ve všech třídách doba přípravy
na besídku ke Dni matek, kterou po dlouhé
době budeme moci uspořádat i za přítomnosti
p. uč. Veronika Malíková
rodičů.

Mládežnický volejbal ve Slavkově
je v plném proudu
Mladí volejbalisté a volejbalistky ze Slavkova se v posledních týdnech zúčastnili hned
několika sportovních akcí. Poslední březnový
víkend družstvo žákyň svedlo vyrovnané zápasy v 6. kole okresní soutěže. Podařilo se jim
porazit Šlapanice, remízovat s Rousínovem
a bohužel prohrát s Bučovicemi. Účast v této
soutěži hráčkám přináší především první cenné zkušenosti se šestkovým volejbalem.
Členi beachvolejbalových kroužků pod
DDM se neztratili ani na posledním turnaji
minivolejbalu v Křenovicích, který se konal
3. dubna. Podařilo se nám postavit prozatím
rekordní počet 18 družstev, všech výkonnostních kategorií. Většina z účastníků se umístila na medailových pozicích. Rádi bychom

Foto: archiv autora

vyzvedli především výkon Edity Kachlíkové a Matěje Štěrby, kteří získali první místo
v kategorii oranžového těžšího minivolejbalu.
Cílem turnaje bylo především, aby si děti odnesly radost z pohybu a společně stráveného
času.
Se zlepšujícím se počasím se naše aktivity
pomalu přesunou na beachvolejbalové kurty
v areálu koupaliště. Pro zájemce o vyzkoušení
beache pořádáme nábor 18. května od 18.00
v altánu beachvolejbalu na koupališti (více
info viz www.beachvolleyballcz.cz.). Nábor
je vhodný pro děti již od 6 let, které se věnují
především všeobecné obratnosti a šikovnosti
s míčem a pohybovým hrám.
M. Ondra, H. Kratěnová

4/2022
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Pracovní stáž ve Španělsku – Malaga
Odborní učitelé gastronomických oborů školy vyrazili v rámci projektu Erasmus+ na pracovní stáž do Španělska, a to přímo do překrásného města Malaga. Cílem jejich cesty bylo
načerpání nových nápadů, inspirace a zkušeností, které následně předají svým žákům
v praktické výuce. Učitelka odborného výcviku
oboru cukrář navštívila Pastelérii Pathelín založenou nejuznávanějším šéfcukrářem v Malaze. Měla tak možnost nahlédnout do výroby
tradičních španělských dezertů a pečiva jako je
Roscón, Loca, nebo Pio-x. Součástí cukrárny je
i čokoládovna, která se v současné době svojí
rozmanitostí a kvalitou řadí k těm největším.
Vidět tradiční ruční výrobu praline také potěšilo a díky této stáži nabrala mnoho inspirace.
Učitelé odborného výcviku oboru kuchař-číšník v Malaze zamířili do restaurace
La Mesa. V této restauraci měli možnost si
prohlédnout přípravu tradičních španělských
pokrmů a nejvíce je zajímala tradiční a moderní příprava nejznámějšího pokrmu paella. Následně s šéfkuchařem této restaurace
společně navštívili místní tržnici, která tak
byla přehlídkou těch nejlepších regionálních
surovin počínaje zeleninou a ovocem přes
maso a mořské plody a ryby až po španělské
uzeniny a sýry. Dalším pracovištěm byla restaurace El Imperdible. V této restauraci jsme
viděli přípravu a servis pokrmů s fúzí španělské a asijské kuchyně. Restaurace a kuchyně
patřila mezi vyšší standard a poskytovala
svým hostům kvalitní služby. Tyto poznatky

Foto: 3x archiv ISŠ

bude možno použít pro výuku žáků naší školy.
Dalším účastníkem stáže byla zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku, která vykonávala stáž ve střední škole Escuela Hosteleria
Hurtado de Mendoza, kde se zajímala o celkový chod školy, financování, způsob přijímání
žáků, ukončování studia a fungování školství
ve Španělsku.
Ve volných chvílích učitelé měli možnost
navštívit také památky tohoto krásného města. Velké poděkování patří koordinátorům
projektu, kteří se o naše učitele skvěle starali.
R. Škvarek a L. Hromková, učitelé odb. výcviku

Srdíčkové dny
V týdnu od 28. 3. do 1. 4. 2022 se naši studenti z domova mládeže zúčastnili charitativní
sbírky známé pod názvem Srdíčkové dny.
Studenti v úterý a ve čtvrtek vytvořili tři
skupiny po dvou a vydali se ráno do ulic
města. Nabízeli lidem nejrůznější sbírkové
předměty. Jelikož se po dva roky sbírka tímto
způsobem nekonala z důvodů Covid-19, byla
děvčata velmi úspěšná. Jakmile si dárci ověřili, že je to sbírka pro naše české děti, tak byli
velmi štědří a studentům se podařilo vybrat
slušnou částku.

Zbytek nabízených předmětů a peníze byly
poslány na obecně prospěšnou společnost Život dětem, jejímž posláním je pomáhat vážně
nemocným dětem, které jsou opuštěné, nebo
jsou odkázány na domáčí péči svých rodičů.
Život dětem pomáhá od roku 2020 v rámci celé
České republiky. Tímto pomáhají handicapovaným dětem zpříjemnit život a umožnit lepší
rehabilitační péči, hradí nejrůznější potřebné
pomůcky, invalidní vozíčky, speciální výživu,
ozdravné pobyty, které většinou nehradí zdravotní pojišťovna.
studenti DM při ISŠ

Jarní souboj kuchařů a cukrářů
V pátek 1. dubna 2022 se konalo školní
(historicky) 1. kolo gastronomické soutěže kuchařů a cukrářů. Soutěžící oboru kuchař měli
za úkol během 60 minut připravit 4 porce inovativního pokrmu, kde hlavní surovinou bude
vepřová panenka nebo kuřecí prso s kůží, další
suroviny si soutěžící zvolili sami, podle aktuální sezóny. 1. místo získal D. Pavliuk, 2. místo obsadila K. Caltová a na 3. místě se s velkou
radostí umístil O. Gregůrek. V kategorii cukrář
bylo zadání velikonoční vajíčko, kde si každý
soutěžící zvolil techniku zdobení, například
modelovací hmoty, čokoládu, krém. V tomto
souboji se na 1. místě umístila E. Vymětalová,
2. místo získala P. Čamlíková a 3. místo patří
M. Jedličkovi. Soutěž se vydařila a žáci ukáza-

li svou kreativitu a zručnost. Všem soutěžícím
gratulujeme a těšíme se na příští ročník. Velké
poděkování patří také sponzorům soutěže Bikos, Gastro SAHM Brno, Delikomat a Nadačnímu fondu Student.
P. Horáková, ISŠ

Den s odborníkem z praxe

V nedávných dnech za našimi kuchaři
přijel další zajímavý host. Tentokrát to byl
Ondra Slanina, známý především z pořadu
Kluci v akci. Zvoleným tématem byly zejména klasické české recepty v odlehčené
úpravě, klasická rajská s hovězím válečkem
a karlovarským knedlíkem, pražská šunka
s křenovou omáčkou a candát v makové
krustě. Ondra ukázal svůj pohled na styl
vaření těchto pokrmů. Na závěr měli žáci
možnost diskuse s Ondrou Slaninou o jeho
aktivitách, vedení dvou jeho restaurací
a také natáčení pořadu Kluci v akci. Těšíme
se na další jeho návštěvu. R. Škvarek, ISŠ

Ondra Slanina při výuce

Pomoc Ukrajině

Dne 21. 2. 2022 se studenti a zaměstnanci školy zapojili do pomoci lidem prchajících před válkou na Ukrajině. Školní
parlament se ve spolupráci se školou rozhodl uspořádat sbírku nejnutnějších potřeb
jako např. jídla, oblečení a hraček pro děti.
Žáci se rozhodli předat tyto věci osobně lidem a hlavně dětem ubytovaným na hotelu
Napoleon. Jsme rádi, že jsme mohli i my
Za školní parlament L. Stránská
pomoci. 

Spolupráce s ÚP Vyškov

Jako každým rokem i letos probíhají
na naší škole v měsíci březnu workshopy
ÚP Vyškov – skupinové poradenství pro
studenty koncových ročníků pod vedením
Ing. Novotného, který předal spoustu dobrých rad a informací. Děkujeme za přínosnou spolupráci.
D. Hortová, ISŠ

28

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

4/2022

Nové výzvy ve farnosti
Po dvou letech pandemických omezení
jsme mohli prožít ve farnosti svátky Vzkříšení opět „normálně“, i když stín covidu vystřídal další – válka na Ukrajině. Okolnosti,
které prožíváme, nás opět vedou k důležitosti
zakotvení v pravdivém křesťanství, pozornosti vůči správným informacím i dezinformacím
a vlastnímu osobnímu životu z víry.
Musíme si přiznat, že doba pandemie nás
zasáhla v mnoha rovinách, ve farním životě
se většina vrátila do kostelů, i když pohled
v poklesu účasti je znát. Některé naše aktivity
se ještě neprobudily k životu. Uvedu k povzbuzení skutečnost Velikonoc – učedníci šli
k prázdnému hrobu a uvěřili. Neuvěřili tím,
že seděli doma. Došli tam, kam je Ježíš zval
a potkali se s ním. Velikonoce nás zvou k setkání, vždyť pokračuji každou neděli – to je
den setkání se Vzkříšeným Kristem. Učedníci
si budovali vztah ke Kristu během jeho života na zemi a po jeho vzkříšení si mnohé věci
uvědomili více do hloubky. Jejich osobní život s Ježíšem se stal hodnotnějším. To souvisí
s vírou v rodině, kterou děti získávají především tím, že se učí vztahu k Bohu modlitbou
a že na rodičích vidí, co to znamená rozhodovat se a žít svůj život podle víry. Další oblastí
je společné slavení. Slavit vzkříšení Pána Ježíše znamená jít tam, kde on je vzkříšený. Je
to nedělní večeřadlo, mše svatá. Toto setkání
pokračuje u stolu při nedělním obědě a rodin-

nou modlitbou. Svátosti Eucharistie a smíření
se děti učí přijímat po příkladu rodičů a odnáší si je do života ve chvíli svého dospívání.
Křesťanský život není věcí pouze osobní, ale
děje se v církvi – ve farnosti. Zde máme každý
své místo. Příklad z evangelia o emauzských
učednících, kteří klamaní ukřižováním Krista
odchází z Jeruzaléma, může oslovit i nás. Musíme si přiznat, že covidová vlna během dvou
let nás odvedla z Jeruzaléma, neboli bohoslužebného shromáždění. Může to mít dvě příčiny; buďto jsme opustili formu víry, která nebyla životná, anebo jsme polevili v získané víře.
Jsme opět zváni k plné účasti na společenství
církve. Sledování bohoslužby online zůstává
nadále pro nemohoucí. Jak vtipně uvádí biskupové ve svém povzbuzení k návratu k bohoslužbám, je to jako sledovat na dálku přenos ze
svatební hostiny, kterou nelze ochutnat.
Potřebujeme formovat naše vztahy v rodinách i naše přátelství, potřebujeme spolu
komunikovat, pracovat a trávit volný čas. Potřebujeme žít církev, jak po stránce duchovní,
tak i po stránce vnější. Můžeme se opět vrátit
k pravidelnému přijímání svátostí Eucharistie
a smíření. Naše nedělní bohoslužba se pro nás
může stát živou, když se do ní zapojíme vnitřní i vnější modlitbou, společným zpěvem,
liturgickou účastí na bohoslužbě – ministrování, zpěv scholy děvčat, zpěv sboru, zapojení varhaníků a hudebníků, lektorskou službou.

Naše aktivity se mohou opět stát místem přátelství a společného života.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se
ve farnosti podíleli na jejím životě i provozu, nesli mnohé úkoly a věnovali tak své síly
i čas. Přeji nám všem pokojné a požehnané
P. Milan Vavro, farář
časy!

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.
Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00.
1. 5. Májová pobožnost na Lutrštéku 15.00.
7. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, pěší 11.00 od kostela, 14.00 z Jalováku, autobus ze Slavkova od kostela 15.00, pěší 16.00 ze Zdravé Vody, 17.30 mše
sv. v Žarošicích.
8. 5. Koncert PS Danielis ke Dni matek v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce s představením
restaurovaného oltáře.
13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30.
22. 5. Pouť rodin na Urbánek, 10.00 křížovou cestou
světla, 11.00 mše sv., polední piknik.
27. 5. Zahájení Svatodušní novény.
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

Hrobka rodu Kouniců skrývá tajemství
Je to snad mumie? To byla otázka, která
vyvstala už v roce 1980 při průzkumu kounicovské hrobky. Při odstranění letitého prachu
a nečistot z této domnělé mumie se ukázalo,
že jde o krásnou sošku malého chlapce z kararského mramoru, která zde leží na zemi
ve stínu sedmi rakví pohřbených členů rodiny
Kouniců, v čele s Václavem Antonínem, knížetem z Kounic a hrabětem z Rietbergu. Koho
tedy toto „mramorové dítě“ představuje!? Dle
vytesaného erbu Kouniců a nápisu na mramorovém polštáři, na kterém malý chlapec
leží, se ukázalo, že se jedná o Viléma Michala
Leopolda z Kounic, který byl synem Albrechta Vincence z Kounic, bratra známého politika
a mecenáše JUDr. Václava z Kounic.

Vchod do hrobky • Foto: 3x autor

Zemřel Augustin Kučera

Vilém se narodil 28. 5. 1859 a zemřel
28. 7. 1860, tedy ve stáří 14 měsíců. Dle
signatury ve spodní části této plastiky je zřejmé, že byla zhotovena pražským umělcem
Emanuelem Maxem v roce 1861. Otázkou ale
zůstává, jak a kde malý chlapec zemřel. Není
známo, zda je pochován na jiném místě a proč
je v hrobce o jednu kanopu (nádoba na ostatky zemřelého) více, než je rakví? Klademe si
otázku, zda právě tato nebyla určena pro malého Kounice.
Čas a případné další bádání snad dá odpověď i na tyto otázky. Pokud ne, tato záhada
zůstane záhadou a hrobka bude dále střežit
Radovan Mráz
své tajemství.

Augustin Kučera se
narodil 11. 6. 1928. Pocházel z dělnické rodiny a mládí prožil v Pastýřské (Lidické) ulici.
V roce 1945 se vyučil
obuvníkem, avšak až
do r. 1948 byl zaměstnán v zemědělství ve Slavkově u Brna. Dva
roky pak pracoval jako brigádník v ostravských uhelných dolech. Po vojenské službě vystřídal několik zaměstnání a v roce
1963 se stal politickým pracovníkem pro
zemědělský úsek na OV KSČ ve Vyškově.
Od roku 1947 byl členem KSČ, kde zastával různé funkce. Byl ženatý a byl otcem
tří dětí (dva synové a dcera).
V roce 1972 byl zvolen předsedou MěstNV ve Slavkově u Brna (od 1. 7.). V dalším volebním období 1976–1981 byl opět
zvolen. Pro svoji srdečnou povahu a přátelský vztah k lidem byl jako předseda
MěstNV oblíben.
Augustin Kučera zemřel 15. dubna 2022
red.
ve věku nedožitých 94 let.
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Sedm postupů na Čokoládovou tretru do Ostravy
S jarní sezónou se opět rozběhla Čokoládová tretra – seriál atletických závodů pro děti
do 11 let. V základních kolech bojují závodníci v jednotlivých kategoriích a disciplínách
vždy o 3 postupová místa do ostravského
semifinále konajícího se den před finálovým
závodem, který je součástí hlavního programu
největšího a neslavnějšího atletického závodu
v ČR – Zlatá tretra Ostrava (31. 5. 2022).
Hned v prvním základním kole ve Vyškově
postoupila do semifinále pětice slavkovských
atletů: Dominik Szajer nenašel přemožitele
v běhu na 200 m, Eliška Navrátilová a Filip
Koudelka byli na 200 m shodně stříbrní, stejné
umístění vydobyla i Natalie Pischová na 300 m,
poslední postupové místo z Vyškova patří bronzové Anetě Kalinové na 200 m. Velmi těsně
unikl postup Kryštofovi Slezákovi, který byl
na 300 m i v hodu raketkou dvakrát čtvrtý.

Adéla Procházková

Štěpán Procházka

Základní kola dále pokračují v průběhu
dubna a května. O dalších postupech i výsledcích ze semifinále a finále (snad i se slavkovskou účastí) vás budeme informovat v dalších
číslech Zpravodaje.

Běh Lužánkami

Dne 27. března se v Brně konal již 76. ročník Běhu Lužánkami. Na trati dlouhé 450 zvítězila slavkovská atletka Jitka Peksová.

Ukončení halové sezóny v Brně

Jitka Peksová – Běh Lužánkami

Druhé základní kolo se konalo o týden později v Blansku, kde postup do finále vybojovali bratři Adam a David Kotolanovi – oba
druzí ve svých kategoriích. Smolné čtvrté
místo v Blansku brala Emilly Holková.

Dne 1. dubna se v Brně konaly poslední halové závody pro kategorie přípravek. Slavkovskou atletiku zde zastupovali sourozenci Procházkovi. Adéla byla naprosto stoprocentní,
když své tři starty (60 m, 200 m, skok daleký)
proměnila ve tři zlaté medaile. Štěpán získal
Trenéři atletiky
bronz ve skoku dalekém.

Slavkovští atleti na Čokoládové tretře ve Vyškově • Foto: 3x archiv AS

Zimní plavání 2021–2022
Po loňské pauze se všichni těšili na studenou vodu a nadšeně se vrhli do získávání
bodů pro sebe i pro oddíly. Ve 22 soutěžích
Českého poháru v zimním plavání se bojovalo o medaile v celkovém umístění, o tituly
v Mistrovstvích České republiky ve volném
a prsařském způsobu a v duatlonu. Teplota
vody se v průběhu prosince až února pohybovala kolem 3 °C. Nejchladnější byla v Chocni, kde pořadatelé naměřili 1,8 °C, nejteplejší

Zimní plavci ze Slavkova • Foto: archiv autora

tradičně ve Slavkově při zahajovacím závodě
sezony, tam se plavalo v krásných 14,5 °C.
Bilance plavců Fidesu Brno je letos fantastická. V jednotlivých věkových kategoriích
získali celkem 58 medailí. Zlatých 24, stříbrných 22 a bronzových 12. Když se k tomu připočítá ještě osm medailí z mistrovství světa
v polském Glogowě, nezbude než považovat
letošní zimněplaveckou sezonu Fidesu Brno
za velmi úspěšnou.

A co cinklo do Slavkova?

Mistrovství světa v Polsku: 2. místo v závodě na 1 km Jana Matuštíková
Český pohár – celkové umístění v kategoriích: 1. místa Jarmila Mašová, Vladimíra
Fialová; 2. místo Jana Matuštíková; 4. místo
Helena Pavézková; 12. místo Ivan Marek
MČR ve volném způsobu: 1. místo Jana Matuštíková
2. místa Jarmila Mašová, Vladimíra Fialová
4. místa Helena Pavézková, Ivan Marek
MČR v prsařském způsobu: 1. místo Jarmila Mašová
2. místo Helena Pavézková
3. místa Jana Matuštíková, Vladimíra Fialová
5. místo Ivan Marek
Duatlon: 1. místo Jarmila Mašová
2. místa Jana Matuštíková, Vladimíra Fialová
3. místo Helena Pavézková
5. místo Ivan Marek
V létě se zimní plavci zúčastňují závodů
v dálkovém plavání, připravují se na MČR štafet
4x1250 metrů a chystají se na další náročnou
zimní sezonu. Ti Slavkovští k tomu mají díky
podpoře města a technických služeb na místním
koupališti celoročně ideální podmínky, což je
FiV
vidět i na jejich výsledcích.

30

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

4/2022

Rady do zahrady – květen
Pranostika: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Měsíc květen, jak je již podle názvu měsícem květů, slunce, krásy a radosti. Po odkvětu, kdy nastává další fáze vývoje, mohou
nastat nepříjemné situace, jako jsou choroby
a škůdci. Pokud chceme mít zdravé rostliny
a ovoce, je nutné proti nim zasáhnout.
Jednou z chorob, která se velmi rozšiřuje, je
REZ HRUŠŇOVÁ. Jedná se o dvoubytnou rez.
Houba přezimuje na jalovcích (jalovec čínský
a jalovec klášterský – chvojka). Na jaře v dubnu a květnu na větvích jalovců vyrůstají rosolovité oranžovité útvary, které zasychají a z nich
se uvolňují výtrusy hub – teliospory. Tyto spory
infikují hrušně až do vzdálenosti 200 m. Počátkem léta se na nich vytvářejí výrazné skvrny,

Rez hrušňová na jalovci • Foto: archiv autora

zpočátku oranžové, později červeně lemované.
Na spodní straně listu vyrůstají aecie a uvolněné aeciospory zpětně infikují jalovce.
Na hrušních je tím ovlivněna asimilace,
vyzrávání pletiv a vývoj plodu. Na plodech

hrušní se vyskytují deformace. Hrušně mají
slabší růst a jsou oslabeny vůči chorobám
a škůdcům. Vlivem horšího vyzrávání pletiv,
může docházet k namrzání.
OCHRANA: U jalovců se doporučuje
mechanické odstranění napadených výhonů
v době vegetačního klidu. Na hrušních při
velmi malém výskytu odstraníme napadené
listy. Vše raději spálíme. Při větším výskytu
provedeme chemické ošetření. Účinný prostředek na rez hrušňovou zatím na trhu není.
Je vhodné použít prostředky na strupovitost
a padlí, které omezují její výskyt. (SERCADIS, ZDRAVÉ JABLKO.)
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy.
Pečlivá příprava motocyklů a nákup teplého
oblečení dávno před sezónou přišly vhod.
Na silnicích prvního výletu (začátkem dubna)
do Bílých Karpat ležel místy sníh a zmrazky.
Kolona motocyklů stála častěji na benzinkách, jezdci si u nápojového automatu ohřívali prsty o kelímek s horkou kávou. Na třídenní
výpravě těsně před Velikonocemi to nebylo
o nic lepší. Pohybovali jsme se ve větších
nadmořských výškách Kralického Sněžníku
Jeseníků. Jen na krátkou dobu jsme projížděli
Vratislavské údolí (Pradolina Wrocławska),
kde bylo o poznání tepleji, navíc potěšila
i cena benzínu kolem 32 Kč/litr. Chladno nám
vcelku nevadilo, zahřál nás společný zážitek
i kamarádská družnost a cíle obou výprav
jsme dosáhli.
V neděli 8. května se chystáme hledat pozůstatky po stavbě exteritoriální dálnice A 88
z období protektorátu (říká se jí také Hitlerova
dálnice). K tomu si prohlédneme zajímavou
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2022
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stavbu Moravského kartografického centra
od architekta Zdeňka Fránka, včetně jeho mapových expozic.
V neděli 15. května připravujeme ve Slavkově klubovou školu pro začínající motorkáře. Mohou si vyzkoušet za asistence zkušených jezdců základní motorkářské dovednosti
v ovládání motocyklu. Místo a čas ještě upřesníme (sledujte naši vývěsku naproti kostelu
u vchodu do Svojsíkova parku).
Poslední květnový víkend se chystáme
na dvoudenní výpravu do okolí Pacova, kde
projedeme historickou trať „Vylučovacího
závodu Rakousko-Uherska pro Coupe Inter-

nationale“. Na této trati se zrodil úspěch jezdce Václava Vondřicha a motocyklů Laurin
& Klement, když v roce 1905 slavný Coupe
Internationale ve francouzském Dourdanu vyhrál. Za dva dny toho stihneme mnohem více.
No, vlastně ani nechci prozrazovat celý program výpravy.
Konečně, připojte se k nám a zažijete
všechno společně! Zapomnětlivci, udělejte si
uzel na kapesníku, ať žádnou akci motoklubu
nezmeškáte. Těším se na setkání na některé
klubové akci. Více se dozvíte na naší vývěsce
naproti kostelu u vchodu do Svojsíkova parku.
Vlastik Jelínek

Gulach Open Austerlitz 2022
V sobotu 21. května se v areálu městského
koupaliště ve Slavkově u Brna uskuteční již
třináctý ročník amatérské soutěže ve vaření
kotlíkových gulášů Gulach open Austerlitz.
Samotné klání započne v 10 hodin a porota
složená z řad soutěžících vyhlásí výsledky
v 16 hodin.
O dobrou náladu v průběhu dne se postará
moderátor DJ Kotlík a v podvečer vystoupí
kapela SMP+. Celodenní vstup je ZDARMA.
Družstva, která si chtějí zavařit a zasoutěžit,
se mohou zaregistrovat na adrese: goausterlitz@seznam.cz.
Ostatní přijděte povzbudit své favority,
ochutnat více určitě zdařilých vzorků různých
gulášků, nasát příjemnou a provoněnou atmosféru jarního dne a poklábosit se známými při
poslechu rockových evergreenů.
Srdečně zvou pořadatelé

Rybářské závody ve Slavkově
V sobotu dne 28. května se uskuteční
na velkém rybníku ve Slavkově u Brna tradič-

ní rybářské závody pro děti i dospělé. Prezentace startujících od 5.45 hodin na východní
hrázi u technických budov. Lov dle bližších
podmínek výkonu rybářského práva od 7 hodin. Přijděte podpořit závodící, hlavně z řad
začínajícího rybářského dorostu, vzájemně
se pobavit a na chvíli zapomenout na útrapy
dnešní doby. Od 14 hodin vystoupí hudební
skupina VÝLET.
PZ
Buďte vítáni a PETRŮV ZDAR.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka = operativní nákupčí/
referent nákupu
• mzdová účetní
• specialista/specialistka sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
•d
 ělnice ve zdravotnic. výrobě – přední dělnice
• 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/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123
email: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 632; +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY
I VE SVĚTĚ KDE VŠECHNO
ZDRAŽUJE, MÁTE JEDNU JISTOTU
Internet CITY nikdy nezvýšil cenu už od roku 2003. Za tuto dobu naopak pravidelně
zvyšuje rychlost a to dokonce 2000x. Ani tento rok neplánujeme žádné zvyšování ceny,
ale naopak se připravujeme na nové rychlejší tarify, které vám zajistí, že u nás budete
mít stále nejrychlejší internet ve městě.
Přidejte se k nám a zajistíte si nejen stabilní internet za skvělou cenu, ale i jistotu
dlouhodobě zaručené ceny. V měsící dubnu a květnu navíc nabízíme novým
zákazníkům možnost vyzkoušet náš internet nezávazně po dobu jednoho měsíce
zdarma.

https://www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

