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25. června

Příští číslo vyjde
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Výkopy, prach, objížďky,
omezení, stres, nervozita,
hluk. Tyto atributy nám
nejsou bohužel cizí, ale
ve výsledku stojí za to je
přetrpět. První polovina
letošní rekonstrukce průtahu města se chýlí ke konci
Michal Boudný
a v polovině června otevřeme ulici Kollárova a koncem června Bučovickou. Současně tak spustíme rekonstrukci
Špitálské a druhé části Bučovické směrem
na Hodějice. I tato stavební akce se neobejde
bez omezení a znovu a znovu děkuji všem
občanům, kteří v lokalitách žijí. Za trpělivost
a toleranci.

Slavkováci bodovali
v anketě Sportovec roku

Oblastní kolo
floristické soutěže

Noc kostelů
pošesté

strana 16

strana 24

strana 27

5/2022

3

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Doprava
(Dokončení ze strany 1)

Rovněž se nám podařilo vysoutěžit úpravu
křižovatky Tyršova–Čelakovského, kde vzniknou bezpečná místa pro přecházení, nové napojení chodníků a nasvětlení křižovatky.
Stavební povolení má i naše nejhorší komunikace Polní nebo také chybějící chodník od
Domu s pečovatelskou službou k autobusovému nádraží. Zde však narážíme na finance,
kterých se nedostává podobně jako ve všech
jiných činnostech. Důležité však je mít projekty „v mašličkách“, protože stavební povolení na rekonstrukci ulice trvá průměrně dva
roky. Není to způsobeno nečinností úřadu, ale
získáním vyjádření všech zainteresovaných
institucí jako je policie, hasiči, hygiena, všech
majitelů sítí, sousedních pozemků, životního
prostředí a mraky jiných orgánů.
U dopravy ještě zůstaneme. Na základě podnětu města k řešení špatné dopravní situace
křižovatky na Křenovice, svolalo Ředitelství
silnic a dálnic schůzku se zastupiteli Holubic,
Hodějic, Křižanovic a Slavkova u Brna, kde
byla představena kompletní přeložka silnice
I/50 od Holubic až po Bučovice. Jenom kolem
Slavkova by tak vznikly tři mimoúrovňové
křižovatky. Přeložka I/50 spočívá s odkloněním komunikace přes kopec Cikán, protnu-

tí silnice na Křenovice za alejemi, vedením
vozovky kolem cesty na Vážany a vyústěním
za rybníky. Zjednodušeně řečeno: vznikne obchvat obchvatu. Nyní ŘSD bude sbírat připomínky dotčených obcí a poté se posune do dalšího stupně projektové dokumentace. Vím, že
při tak finančně náročné stavbě nehraje deset,
dvacet let žádnou roli, ale je to jasný signál, že
stát má zájem dopravu v našem regionu řešit!
Rovněž mně dovolte, vážení spoluobčané,
vás informovat, že cyklostezka na Křenovice
má také jasnější obrysy a pokud to dobře půjde, tak na podzim bude hotový projekt pro
stavební povolení! Také se nám podařilo směnit a odkoupit důležité pozemky na Sídlišti
Nádražní, které byly nezbytné pro plánovanou
rekonstrukci celé lokality z padesátých let.
Celá „papírová válka“ se také již vleče přes
dva roky, ale u tak zásadního zákroku nejsou
dva tři roky nic neobvyklého.
Někteří z vás si možná všimli drobných
stavebních prací na kašně před poštou. Ano!
Konečně se nám podařilo najít řemeslníky,
kteří z kašny udělají veřejné pítko, tak jak je
vídáme v jiných historických městech. Není
toho málo, co město připravuje, ale jak jsem
již psal, vše je otázkou peněz, protože ty jsou,
jak pořekadlo praví, až na prvním místě.

Dne 26. dubna jsme si připomněli sedmdesát sedm let od konce válečných útrap v našem městě. Vždy nad hrobem vojáků Rudé armády v zámeckém parku hovořím o křehkosti
míru v Evropě a o tom, že stav beze zbraní
není nic automatického a přirozeného, ale je
to marné, je to marné, je to marné! Rovněž mě
nepřekvapilo, že tam krom mé osoby a osoby
pana radního Charvata byli pouze dva slavkovští občané. Ale i za ně díky. Za to, že přišli
uctít památku těch, co ušli tisíce kilometrů ze
své vlasti, aby svůj život zakončili v našem
městě. Cokoli ruského se teď nenosí a jak sleduji náladu ve společnosti, tak brzy i cokoli
ukrajinského nebude po chuti. Ale má mě to
při naší české nátuře překvapovat?
Abychom květnový úvodník zakončili něčím pozitivnějším, tak bych touto cestou rád
poděkoval zámeckému týmu za zcela ojedinělé představení oživlých soch a body artu,
které vídáme ve velkých světových metropolích. Sice nám tato akce opět na pár hodin
ucpala ulice, ale za takovou podívanou to
stálo! Slavkov opravdu jede a jsem na něj
pyšný! Po dvou hladových covidových letech
opět kultura, barvy a radost mezi námi. Tak ať
nám to dlouho vydrží!
Michal Boudný, starosta města

Kurz Podnikni to! ve Slavkově odstartoval reálné
podnikatelské projekty
Ve Slavkově u Brna skončil kurz Podnikni to! Pro účastníky je jeho konec zároveň
novým začátkem. Jejich podnikatelské plány a nápady mají konečně příležitost naplno
a bezpečně odstartovat.
Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo
nastavit systematické a konkrétní kroky,
na jejichž základě lze nastartovat projekty bez
rizika a s minimem financí. Nešlo jen o zcela
nové podnikatelské plány, ale i projekty, které
měly obohatit aktuální podnikání.
Účastníci se pod vedením zkušeného podnikatele, zakladatele rodinné firmy LIKO-S,
Ing. Libora Musila, naučili odhalit potenciál
svého nápadu, postupně ho budovat, hledat
rizika, která jej ohrožují, komunikovat se zákazníky, prezentovat projekt před jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu.

Foto: archiv MÚ

Díky podpoře MAS Slavkovské bojiště
a DSO Ždánický les a Politaví a města Slavkov u Brna byl kurz pro začínající podnikatele
zdarma. „Chtěli jsme tím umožnit účastníkům
kurzu proměnit jejich podnikatelské sny v reálné podnikatelské projekty, které následně
pomohou oživit region. Pokud se jen zlomek
ze zamýšlených projektů podaří zrealizovat,
bude to velký přínos,“ uvedla Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště.
Kurz absolvovali obyvatelé obcí mikroregionu, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý
v aktuální fázi svého podnikání hledal cesty
jak začít, jak odbourat překážky a obavy, získat informace, nový vítr do plachet nebo nový
pohled na věc.
Absolventka kurzu Veronika shrnuje: „Kurz
mi dodal odvahu a pomohl mi získat kontakty.

Měla jsem možnost si utřídit myšlenky spojené s projektem.“
Kurzem aktivity na podporu podnikatelů
nekončí. Absolventi pokračují v rozvíjení
sebe a svých projektů v navazující komunitě
Klubu podnikavců. Klub je otevřen nejen jim,
ale všem zájemcům z města a okolních obcí,
kteří mají chuť získat nové aktuální informace
a budovat efektivní a funkční podnikání.
Účastníci mají v Klubu k dispozici plnou
pozornost podnikavých lidí z regionu, kteří
aktivně hledají odpovědi na otázky, které se
v podnikání běžně řeší. Přesně o tom je Sraz
podnikavců. Komunitní setkání Klubu podnikavců se koná 1x měsíčně v menší skupině
pod vedením zkušeného podnikatele. Kromě
diskusí a sdílení know-how, jsou součástí i tematická setkávání, zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu.
„Každé podnikání se skládá z toho, že člověk potřebuje po čase řešit marketing, finance
a dostává se do různých oborů a odvětví,“ říká
člen komunity Jarda, „klub mi pomáhá v tom,
že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak
řeší například sociální sítě, finance nebo účetnictví a můžu tak získané informace rychleji
využít pro sebe a vlastní podnikání.“
Díky příspěvku MAS Slavkovské bojiště
a DSO Ždánický les a Politaví je možné vyzkoušet testovací členství na 3 měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč (190 Kč/
měsíc). Pokud účastníci během tohoto období
zjistí, že pro ně klub není, peníze jim budou
vráceny zpět.
Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové (kostalikova@
vs
klubpodnikavcu.cz, 727 981 789).
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
146. schůze RM – 25. 4. 2022

1. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a panem Daliborem Kučerou,
týkající se pozemku parc. č. 2867, zahrada o výměře
526 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
2. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a paní Martou Svobodovou, týkající se pozemku parc. č. 3636, ostatní plocha, zeleň
o výměře 431 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a paní Petrou Hoškovou, týkající
se části pozemku parc. č. 3341/2, zahrada o výměře cca
1400 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
4. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 8. 2003 mezi městem Slavkov
u Brna a paní Emílií Trávníčkovou, týkající se části pozemku parc. č. 2927/49, zahrada o výměře cca 116 m2
v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
5. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a paní Miroslavou Jurečkovou
na část pozemku parc. č. 2927/49, zahrada o výměře
cca 116 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 – orná půda
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 – zahrádku č. 65 nacházející se v lokalitě Polní s paní Ludmilou
Špidlovou.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 1339 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., přip.
NN Vítková“) v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce silnoproudu
a slaboproudu v budově radnice čp. 64“ se společností ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34,
614 00 Brno, IČ: 47917059.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací na ulici Lesní ve Slavkově u Brna s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ: 643 14 618, se sídlem Jugoslávská
654/100, 613 00 Brno, dle předloženého návrhu.
10. RM ruší probíhající veřejnou zakázku malého
rozsahu „Realizační dokumentace – Expozice Slavkov
a Evropa v období napoleonských válek“.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Realizační dokumentace – Expozice Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“ dle předloženého návrhu
zadávací dokumentace.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 3. 2. 2022 k bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ivetou Provazníkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 10. 2022
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a.s.,
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272257843
na sběrném dvoře Slavkov u Brna, který provozuje
společnost RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, IČ 49435612 v předloženém znění.
14. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2021.
15. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí
roku 2022.
16. RM bere na vědomí ukončení veřejné zakázky
na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby
TSMS s následným podpisem kupní smlouvy.

17. RM schvaluje ceník pronájmů Základní školy
Komenského, příspěvková organizace na období 1. 9.
2022–31. 8. 2023.
18. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9.
2022 do 31. 8. 2023, který předložila Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

147. schůze RM – 9. 5. 2022

1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Slavkov
u Brna za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad.
2. 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.
3. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování kanalizační přípojky
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Slavkov u Brna, se sídlem Československé armády 253,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767, na pozemku parc.
č. 447 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování přípojky vody se společností ZB Real, a.s., Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 27717178,
na pozemku parc. č. 2902 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování kanalizační, vodovodní
a plynovodní přípojky s panem Jiřím Rysem, na pozemku parc. č. 447 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
6. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
na akci „Zabezpečovací práce budovy Husova čp. 63,
Slavkov u Brna“ se společností SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČ: 26240980, v předloženém znění.
7. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městských pozemcích, spočívající ve vybudování kanalizační, vodovodní
a sdělovací přípojky a sjezdu s paní Barborou Herzánovou, na pozemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v k. ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
8. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městských pozemcích, spočívající ve vybudování kanalizační, vodovodní a sdělovací přípojky a sjezdu s Ing. Jaromírem
Herzánem, na pozemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v k. ú.
Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov
u Brna.
9. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městských pozemcích, spočívající ve vybudování kanalizační a vodovodní
přípojky a sjezdu s manželi Jiřím a Evou Nebojsovými, na pozemcích parc. č. 2260 a 2676 v k. ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
10. RM souhlasí s podnájmem k pronajatým pozemkům parc. č. 1474/15, 1474/113, 1474/122, 1474/138,
vše v k.ú. Nížkovice, nájemci společnosti Rostěnice, a.s.,
sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice,
IČ: 6348182 ve prospěch společnosti ZEVYRA Obdržálek s.r.o., se sídlem Rašovice 26, 685 01 Rašovice, IČ:
09156771.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA–ČELAKOVSKÉHO, Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „ZŠ Komenského – venkovní schodiště a úpravy CHÚC“ dle
předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.
13. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č.
4780955754 na sdružené pojištění vozidla VW Transporter se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., se
sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha, IČ:
45272956.
14. RM schvaluje Požádat společnost ELEKTROWIN
a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha, IČ: 27257843
o využití finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč pro
uvedené potřeby: a) pořízení paletovacího vozíku pro
sběrný dvůr Slavkov u Brna provozovaný společností
RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:
49435612, b) uspořádání veřejné informační kampaně
na podporu třídění a zpětného odběru elektrozařízení,
kterou zajištuje společnost ELEKTROWIN a.s. Michelská
300/60, 140 00 Praha, IČ: 27257843
15. RM schvaluje přijetí finančního daru na základě
předložené darovací smlouvy od společnosti: IDS Olomouc – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.,
sídlo Alberova 229, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523,
výše daru 30.000 Kč, Trasko, BVT, s.r.o., sídlo Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 06020666, výše daru
30.000 Kč.
16. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového
hospodářství města Slavkov u Brna v předloženém
znění.
17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím multifunkční karty
Edenred Card se společností Edenred CZ, s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391.
18. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků mezi Statutárním městem Brno
– Městskou policií Brno, IČ: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno a Městem Slavkov
u Brna, v předloženém znění.
19. RM schvaluje zřízení přípravné třídy při Základní
škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna ve školním
roce 2022/2023.
20. RM bere na vědomí zajištění prázdninového
provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
21. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.

29. zasedání ZM – 25. 4. 2022

1. ZM bere na vědomí zápis č. 11 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 20. 4. 2022.
2. ZM bere na vědomí zápis z 20. zasedání finančního výboru konaného dne 20. 4. 2022.
3. ZM schvaluje 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.
4. ZM schvaluje 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.
5. ZM schvaluje rozdělení zůstatku 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.
6. ZM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém
znění.
7. ZM schvaluje převod do Fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.014.000 Kč.
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8. ZM schvaluje 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.
9. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 15–17
v předloženém znění.
10. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku SK Slavkov u Brna, Československé armády 943,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 42660467 ve výši 100.000 Kč.
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.
11. ZM schvaluje 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. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
v předloženém znění.
12. ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace
Centrum Ententyky, z.s., sídlo Heršpice 91, 684 01, IČ:
27060195 ve výši 70.000 Kč.
13. ZM schvaluje 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.
14. ZM schvaluje 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.
15. ZM ukládá 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.
16. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě práv
a povinností s panem Lukášem Blechou, v předloženém
znění, uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností
s panem Ladislavem Hovězákem, v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s manžely
Danou Havrdovou, a Jaroslavem Havrdou, v předloženém znění, uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s manžely Olgou Gargošovou, nar. a Jaromírem
Gargošem, v předloženém znění, uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s paní Evou Doleželovou,
v předloženém znění, uzavření Smlouvy o úpravě práv
a povinností s panem Miroslavem Jančíkem, v předloženém znění, uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Jiřinou Mašinskou, v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Marií Čoupkovou, v předloženém znění, uzavření Smlouvy
o úpravě práv a povinností s panem Lukášem Červinkou, v předloženém znění, uzavření Smlouvy o úpravě
práv a povinností s MUDr. Ševčíkovou Svatavou, v předloženém znění, uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s panem Petrem Šafářem, v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní
Janou Jančíkovou, v předloženém znění.

17. ZM schvaluje 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, za kupní cenu 53.415,02 Kč, 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, 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, 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, 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, prodej bytu č.
1489/3 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 Lukáši
Červinkovi, za kupní cenu 52.566,62 Kč, 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, 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, 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, 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
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Jančíkové, za kupní cenu 52.990,82 Kč, 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, 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, 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.
18. ZM rozhoduje o zúžení rozsahu Změny č. 3 regulačního plánu o pozemek parc. č. 622/1 v k. ú. Slavkov
u Brna.
19. ZM schvaluje splnit zákonnou povinnost a uvést
do souladu návrh Změny č. 3 regulačního plánu s platným územním plánem, a to dle obsahu důvodové zprávy.
20. ZM bere na vědomí zpracovanou územní studii na lokalitu „7 – Západ“ na parcelách č. 3056/34
a 3056/36 v k. ú. Slavkov u Brna.
21. ZM rozhoduje o nepořízení změny územního
plánu na pozemcích parc. č. 1079, 1080, 1081 v k. ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění.
22. ZM rozhoduje o nepořízení změny územního
plánu v předloženém znění (Návrh na pořízení změny
územního plánu Slavkova u Brna – „U Mlýna“)
23. ZM rozhoduje o pořízení Změny č. 4 územního
plánu Slavkova u Brna s prvky regulačního plánu dle §
44 a násl. stavebního zákona.
24. ZM schvaluje, že určeným zastupitelem pro Změnu č. 4 územního plánu Slavkova u Brna bude Ing. arch.
Dušan Jakoubek.
25. ZM ukládá RM projednávat v zastupitelstvu města dílčí části Rámcového obsahu Změny č. 4 územního
plánu Slavkov u Brna – 5, 6a, 6b dle důvodové zprávy.
Jedná se o zadání zpracování návrhů „Koncepce rozvoje
města Slavkova u Brna“ a urbanistických studií.
26. ZM rozhoduje v územním plánu Slavkova u Brna
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, s maximální
výškou do stávající výšky hřebene budovy č.p. 126.
27. ZM rozhoduje o revizi stávajících pojmů a doplnění pojmu nového „podíl zeleně“ v textové části
územního plánu Slavkova u Brna.
28. ZM rozhoduje o pořízení Změny č. 5 územního
plánu Slavkova u Brna zkráceným postupem dle § 55a
a násl. stavebního zákona.
29. ZM stanovuje, že pro Změnu č. 5 územního plánu
Slavkova u Brna bude Ing. arch. Dušan Jakoubek.
30. ZM schvaluje Smlouvu 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.
31. ZM schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým
spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění.
32. ZM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Mysliveckým
spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění.
33. ZM schvaluje směnu 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.
34. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 2830/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 50 m2,
v k.ú. Slavkov u Brna od pana Zdeňka Zdražila, za kupní
cenu ve výši 5 000 Kč/m2 (celková cena 250 000 Kč).
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Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
35. ZM schvaluje výkup 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.
36. ZM schvaluje výkup 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.

37. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
3647/3 – orná půda a parc. č. 3645/6 – zahrada, vše
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 202 m2 dle předložené žádosti.
38. ZM schvaluje 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.
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39. ZM schvaluje změnu definiční čáry ulice „Sadová“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna dle předložené situace č. 1.
40. ZM schvaluje změnu definiční čáry ulice „Slunečná“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna dle
předložené situace č. 2.
41. ZM schvaluje změnu definiční čáry ulice „Kaunicova“ v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna dle
předložené situace č. 3.
42. ZM schvaluje realizaci projektu MAP III popsaného v důvodové zprávě.
43. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Týden čtení dětem startuje na Den dětí ve Slavkově
Dvanáctý ročník Týdne čtení dětem se
po dvou letech koná opět v tradičním červnovém termínu. Oslava literatury a společného
čtení začne slavnostní inaugurací na Den dětí
1. června a poběží do 7. června. Celý týden
jsou ve městech a obcích po celé republice
na programu desítky akcí, na kterých se bude
číst, vyprávět, tvořit, zpívat, hrát a sdílet.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu
1. června na magickém místě – v Historickém sále zámku ve Slavkově u Brna. Hosty
a slavkovské školáky přivítá moderátor Lukáš
Hejlík. Pozvání na slavkovský zámek přijaly
herečka Kamila Janovičová, známá z pohádky
Tajemství staré bambitky, a Alena Mornštajnová. Nejčtenější česká spisovatelka se společností Celé Česko čte dětem spolupracuje
také na sbírce povídek Kapuce od mikiny, která bude během zahájení rovněž představena.
O hudební doprovod se postará skladatel a klavírista Zdeněk Král se svou kapelou U tebe.
„O tom, jak prospěšné je dětem číst před

ko čte dětem. Od 4. května se mohou na webových stránkách společnosti Celé Česko čte
dětem zapojit školy, školky, knihovny a další
organizace formou jednoduché registrace.

Kapuce od mikiny

Lukáš Hejlík jako moderátor akce • Foto: archiv MÚ

spaním, nikdo nepochybuje, ale často si rodiče najdou mnoho výmluv, proč to nejde. Proto
velmi vítám tuto iniciativu, která téma předčítání a nutnosti číst stále vrací do povědomí
nás všech a dodává nám potřebnou inspiraci.
Jsem rád, že Slavkov může být této myšlenky
součástí a že právě našim dětem můžeme zpřístupnit atraktivní program, který jim ukáže, že
čtení je víc cool než pasivní koukání na youtube,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Týden čtení dětem je každoročním vrcholem celonárodní osvětové kampaně Celé Čes-

V povídkové knize Kapuce od mikiny se
patnáct renomovaných českých spisovatelů
ponořilo do vesmíru náctiletých a vytvořilo
originální povídky na palčivá témata, se kterými mládež rezonuje, ale která mohou být
zároveň jistým tabu. Nechybí témata šikany,
hendikepů, závislostí, kultu materialismu či
předsudků, ale i čestnosti, vnitřní svobody,
zodpovědnosti, empatie či laskavosti.
Publikaci připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem a financoval ji
Moravskoslezský kraj prostřednictvím projektu OKAP II. (Odborné a kariérové a polytechnické vzdělávání). Kniha je zatím neprodejná. Bude k dispozici žákům a studentům
vs
škol v Moravskoslezském kraji.

Klub seniorů informuje
Čas lásky pomalu, pro
někoho rychle, končí, měsíc
plný slunce, vysokých teplot a nádherné zeleně. Pro
mnohé ale s absencí vody.
Krátce si můžeme vzpomenout na návštěvu Brněnské hvězdárny s 3D
programem, nádherné podívané, po které se
ještě dnes někomu točí hlava. To z toho, co
vše kolem létalo. Byl to úžasný zážitek, který
je nutné prožít. V květnu pokračovaly tradiční velmi pohodové procházky, ze kterých tu
máme několik fotografií. Při cestě z Bedřichovic do Ponětovic návštěva přírodní památky
Andělka, Čertovka, 20. dubna byla účastníkům zvednuta nálada kouzelnými slaměnými
zajíčky, ovečkami, vajíčky. Obdiv patří těm,
kteří dokáží z tak obyčejné látky vytvořit takové milé a hezké věci. Cesta k Hranické propasti a do Teplic skončila už ve Vyškově, kde
si RegioJet nepředvídatelně změnil odjezdy
náhradní dopravy, že nakonec by patrně byli
dřív na místě pěšky, než touto dopravou. Ještě
že tu byli pořadatelé výletu, kterým se po komiksovém řešení podařilo získat zpět peníze
za nevyužitou cestu. Cesta kolem Nemotického potoka do Brankovic skončila v motorestu,
který všechny přítomné odměnil bohatýrskými porcemi chutného jídla, jakoby nebylo inflace. Sláva jim!
K dalším akcím patřila cesta na výstavu

Floria Kroměříž s nádhernými květinovými výtvory, která se uskutečnila 5.
května. Předkrmem byla
návštěva zámku v Tovačově, kde všichni účastníci
nádherné prohlídky museli
zdolat na 170 schodů, aby
se následně dostali do překrásně zachovalé kaple
a tzv. Vídeňské částí zámku, vybudované dle vzoru
Vídeňské opery. Ti, co si
Vycházka z Nemotic do Brankovic • Foto: archiv KS
přidali Spanilou věž, si dali
a nevýrazná, čímž se stávala nesrozumitelnou.
navíc 200 schodů. Pěkná dávka pro seniory.
Krátce na to se skupina seniorů zúčastnila
Dne 24. května si řada z nás prohřeje kosti
křtu knihy „Když se stíny natahují“, kterou
v termálech Dunajská Streda, čímž je konec
napsala dle vlastních zážitků z období války
minulosti. Na červen se připravuje prohlídka
v bývalé Jugoslávii paní Jasmína Petlach.
slavkovského zámku, to abychom byli i po letech v obraze, co tu máme za skvost, případně
Povídání bylo velmi zajímavé, zajímavé byly
co je v něm nového. Další akce na prázdniny
i názory autorky a dověděli jsme se i informace, které byly pro nás nové. 12. května
jsou v jednání, a to možnost návštěvy divadla Bolka Polívky na nádvoří zámku, kde se
jsme navštívili představení „Splašené nůžky“,
snažíme získat 20% slevy. V srpnu je na prokomediální hru Městského divadla, trvající
gramu návštěva vila Tugendhat a v září muzineuvěřitelné 3 hodiny, které ale rychle utekly. Zajímavý příběh, který v druhé polovině
kál 9 křížů, který se vrací k tragédii nedaleko
určí vraha dle hlasování publika, při kterém se
Brna. Kdo chce vědět víc, nechť se přijde podívat a zeptat do klubu od 15 do 17 hodin.
průběh hry překlopí dle výsledku hlasování.
Držte si úsměv, dobrou náladu a chuť poMnozí z nás si jistě vzpomněli na kdysi vysílanou sérii s kuchařem Pepou Dvořákem.
znávat stále něco nového.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.
Škoda jen, že mluva byla často velmi rychlá
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Poděkování Nadaci ČEZ za spolufinancování hřiště

Starosta M. Boudný a náměstek hejtmana R. Hanák

Město Slavkov děkuje za finanční podporu na vybudování dětského hřiště na sídlišti
Zlatá Hora. Již na podzim zde zastaralé prvky

vystřídaly nové dětské atrakce. Děti si tak můžou hrát na nových prolézačkách s klouzač
kou, houpat na síťové houpačce i v domečku
na pružinách. Přibyl i kuželový kolotoč s prolézací sítí.
Nadace ČEZ přispěla půlmilionovou částkou prostřednictvím programu Oranžová
hřiště.
Prostřednictvím grantového programu
Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ obcím
a městům financovat výstavbu a rekonstrukce
venkovních hřišť již od roku 2003. Hřiště mají
mnoho podob. Nejčastěji vznikají dětská,
sportovní a multifukční hřiště v blízkosti mateřských a základních škol. Každé je tzv. šité

na míru pro každého, kdo umí zdravě aktivně
trávit svůj volný čas. Ve Slavkově u Brna pomohla nadace vystavět i dětské a workoutové
vs
hřiště v areálu stadionu.

Hřiště na Zlaté Hoře • Foto: 2x archiv MÚ

Cesta k dalším investicím otevřená
Zastupitelé budou 6. června projednávat
„Závěrečný účet měst za rok 2021“. Jsou to
základní údaje o tom, jak město hospodařilo
v roce 2021. Tento rok byl rokem opět rokem
výjimečným pro celou společnost. Pokračování covidu, následné zdražení energií, inflace. Jak z toho vyšlo město?
Městu se podařilo během minulých sedmi let záměrně navýšit finanční prostředky
na bankovních účtech a podstatně snížit úvěrové zatížení. Solventnost města se zlepšila
o 93 mil. Kč. Na bankovních účtech města bylo
k 31. 12. 2021 více než 118 mil. Kč. To je dobrá základna pro další ekonomicky nejisté roky
a plánované velké investice. Cesta k realizaci
velkých projektů – zejména přístavby mateřské
školy a svazkové základní školy se otevírá.
Přitom město v roce 2021 město investovalo nejvíce za posledních 10 let, téměř 105
mil. Kč. Mezi největší investice (kapitálové
výdaje) roku 2021 patří:
• Investice do I. etapy průtahu města (19,8 mil. Kč)
• Rekonstrukce ul. Malinovského (26,8 mil. Kč)
• Rekonstrukce střechy a 2. patra ZŠ Komenského (21 mil. Kč)
• Nákupy pozemků (11,8 mil. Kč)

Jak vypadá „Závěrečný účet města
za rok 2021“

Rozpočtový rok vykázal schodek ve výši
18,2 mil. Kč. Je to zpráva, která nás má zneÚdaje v Kč

klidnit a jaký je důvod rozpočtového schodku? Rozpočtový schodek vzniká tehdy, pokud
město čerpá úvěr nebo investuje z vlastních
naspořených peněz. Na dokrytí loňského rozpočtu byly využity pouze finanční prostředky
naspořené v minulých letech.
S plnou verzí závěrečného účtu se můžete seznámit na webových stránkách města
(Elektronická úřední deska - Detail vyvěšení
- FO/27891-22/ (slavkov.cz)

Příjmy

Nejistotu po celý rok opět, stejně jako loňský rok, vyvolávaly značně nevyrovnané daňové příjmy, které jsou základem příjmové
stránky rozpočtu. Daňové příjmy, zejména
v druhém pololetí, nakonec ale překonaly plánovaná očekávání.

Výdaje

Na nepředvídatelné plnění daňových příjmů město reagovalo opatrným čerpáním běžných výdajů. Ve výsledku se podařilo ušetřit
asi 8% z plánovaných výdajů, než umožňoval
schválený rozpočet z počátku roku. Na investicích město nešetřilo.
V roce 2021 byl zcela umořen úvěr na akcie
VaK a celkově se za rok splatilo 4,2 mil. Kč
úvěrů. Úvěrové zatížení se daří snižovat podle
plánu.

2014

146 157,38

Daňové příjmy

28 331,24

Nedaňové příjmy

1 236,42

Kapitálové příjmy

51 984,11

Přijaté dotace

227 709,15

Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje

141 198,99

Investice

104 656,32

Výdaje celkem

245 855,31

Příjmy – výdaje (schodek rozpočtu)

-18 146,16

Dlouhodobé úvěry – splátky 2021 (v tis. Kč)
Dlouhodobé
půjčky
Akcie VaK

Splátky
2021

Zůstatek

869,77
9 320,00

SCB – zařízení

360

705,86

2021–2014

SCB – budova

840

2 024,14

Budova VaK
(TSMS)

1 070,40

4 277,60

Cekem

4 208,17

16 327,60

54 776 710,47

118 429 507,52

63 652 797,05

Úvěry

45 755 442,36

16 327 569,38

-29 427 872,98

9 021 268,11

102 101 938,14

93 080 670,03

Struktura výdajů v letech 2013 až 2021 (tis. Kč)

Příjmy

1 068,00

Peníze na běžných účtech
Rozdíl peníze – úvěry

Rozpočet – skutečnost (tis. Kč)

Mateřská škola

Marie Jedličková, místostarostka města

2021

Rekapitulace hospodaření
za rok 2021

Sdílené daně v roce 2021
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Do Slavkova zamířily nejlepší evropské „živé sochy“
Jediný Mezinárodní festival živých soch
a body art se letos uskutečnil ve Slavkově
u Brna 21. května. Sjely se zde desítky umělců z celého světa, aby představily, co všechno
může dokázat lidské tělo i představivost.
V zámeckém parku se představil například
i mnohonásobně oceněný Antonio Santos
„Staticman“ z Portugalska. Již 35 let je uznávaným matadorem v umění živých soch.
„Po dvouletém odkládání se v zámeckém
parku uskutečnila akce, která v Česku nemá
obdoby. Slavkov hostil 32 živých soch a 12
špičkových bodyart umělců, kteří své výtvory
tvořili přímo před zraky diváků. Návštěvníci
pak také mohli být součástí poroty soutěže
o nejlepší živou sochu i výtvor body art,“ komentovala ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

V parku byly k vidění živé sochy jako například Pirát, Bílý páv nebo výtvor „Still Emotion“
zachycující zamilovaný pár v momentě, kdy
hoch odchází do napoleonských válek. V Body

art zóně zase tvořila jediná česká vítězka mistrovství světa World Bodypainting Festival.
„Naši komunitu tvoří různorodá individua,
která lze běžně vidět na slavných místech
po celé Evropě. Ve Slavkově se však spojila
v jeden ansámbl. Jde nám o to potěšit návštěvníky a předvádět lecjaké herecké kusy přestrojeni za krále s královnou, havíře, věštící
cikánku a další postavy. V barvách pestrých
i mdlých, v pohybu či jako pravé sochy v úplném strnutí. Jindy zase, by radost nejen dětem
na tvářích vykouzlila, měníme se třeba v klauny, mimy i kejklíře. Ve tvorbě všelikých kostýmů jsme sami sobě návrháři, švadlenkami,
dekoratéry, maskéry a kutily,“ říká za spolupořadatele Zdeňka Rylka Dovályová z české
vs
organizace Živé sochy SINELA.

5/2022

9

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Gratulace vítězce v kategorii živých soch • Foto: 11x J. Sláma

Vítězka v kategorii bodypainting
Foto: M. Horný

Moravský piknik v zámeckém parku navštívily tisíce lidí
Ve Slavkově u Brna se uskutečnil festival jídla nazvaný To nejlepší z Moravy. Téměř 5000
návštěvníků si mohlo užít obrovský piknik pod
širým nebem za přispění krásného počasí. Lidé
si vychutnali delikatesy z celé Moravy. Nechyběl například Pohořelický kapr, Loštická
tvarůžková cukrárna, špičková vína oceněná
v průvodci Gourmet Jižní Morava. Vybrané

Foto: 4x Jan Martínek

restaurace nabízející vařená jídla se zase inspirovaly kuchařkou Jihomoravský krajáč od vítězky soutěže Peče celá země Petry Burianové,
která se akce také zúčastnila. Atmosféru moravského festivalu dokreslovala také folklorní
hudba v podání cimbálové muziky z Újezda
u Brna Šternovjan a dětských souborů.
V doprovodné soutěži exceloval brněnský
maxijedlík Jaroslav Němec. Tentokrát se rozhodl pro vskutku maximální výkon, kdy zvítězil ve dvou soutěžích v pojídání svatebních
koláčků (dohromady 123 kousků) a v mezičase vyhrál soutěž v pití piva na rychlost.
Festival To nejlepší z Moravy odstartoval
sérii akcí ve slavkovském zámeckém parku.
V něm se letos již konečně uskuteční několikrát odkládaný koncert Stinga (31. 7.). Veteranfest zase uvítá účastníky srazu historických aut
vs
a motorek pětadvacátého června.

10

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5/2022

Slavkovanka se dostala do finále miss Baculaté křivky
Chci ženám ukázat, že i plné tvary jsou krásné a sexy.
Už v červnu budete moci podpořit ve facebookovém hlasování Lucii Daler ze Slavkova,
která se dostala do finále soutěže miss Baculaté křivky. Žena, která pobývala dlouho
v Británii, totiž ví, že svět modelingu už nepreferuje pouze ženy s mírami 90-60-90.
„Konfekční velikost a cifra na váze neurčuje to, jestli člověk může být úspěšný a už vůbec
není ukazatelem lidské hodnoty. Lidskou hodnotu má určovat jeho povaha a charakter,“
je přesvědčená Lucie Daler.

aspektem bylo ukázat tohle i široké veřejnosti,
že konfekční velikost a cifra na váze neurčuje
to, jestli člověk může být úspěšný a už vůbec není ukazatelem lidské hodnoty. Lidskou
hodnotu má určovat jeho povaha a charakter.
Podala jsem tedy přihlášku a vlastně jsem ani
neočekávala, že se do finále dostanu. Bylo pro
mě obrovským překvapením, že jsem se do finále probojovala hned v prvním kole.
Jsou „baculaté křivky“ pouze pro úzkou
komunitu, nebo cítíte, že se svět mění
a i ženy s plnými křivkami prorážejí ve světě modelingu?
Je pravdou, že plussize modeling je v ČR
poměrně v plenkách. Ve Velké Británii, kde
jsem dlouhá léta žila, je ale plussize modeling
velice úspěšné odvětví módního průmyslu.
Chcete se také stát „plussize“ modelkou?
Je možné se touto profesí i uživit?
Měla jsem nějaké nabídky, ale byla jsem
poměrně čerstvá máma a nepřipadalo mi
správné se v té době věnovat jiným věcem
než dítěti. S tím, že jsem se stala finalistkou,
tak se otevřely nějaké možnosti spolupráce, které jsou zatím spíše na úrovni barteru.
Hodně nabídek na barterovou spolupráci mi
chodí ze zahraničí, tyto nabídky z nedostatku
času odmítám. V létě mě čekají první placené
práce modelky, mám možnost letět fotit katalog oblečení do Velké Británie. Tato nabídka
je pro mě velmi lákavá, ale logisticky velmi
náročná, takže zatím nevím, zda ji přijmu.
Lokálním nabídkám spolupráce a práce jsem
otevřená a nakloněná. Pokud by někdo měl
zájem může mě kontaktovat na mém IG profilu lucille.daler.
vs

Kdo je Lucie Daler?

Lucie Daler • Foto: 2x archiv L. Daler

Přibližte nám soutěž miss Baculaté křivky.
Miss Baculaté křivky vznikla v roce 2016,
letos to tedy bude šestý ročník. Soutěž je určena pro ženy s minimální konfekční velikostí
46. Přihlásit se může každá žena, která je starší 18 let, horní věková hranice není určena. Finále probíhá obdobně jako jiné soutěže krásy.
Rozhovory, promenáda v šatech, volná disciplína, promenáda ve spodním prádle a závěrečné defilé. Klasicky jsou miss, vicemiss
a druhá vicemiss. Probíhá také volba miss
sympatie a miss Facebook, která bude spuštěna od června na profilu Baculaté křivky z.s.
Finálový večer bude probíhat v hotelu Theresia v Kolíně, a to 17. září 2022.
Jak vás napadlo se do ní přihlásit?
Motivovaly mě hned dvě věci. Jedna byla
osobní a druhá spíše globálního, společenského charakteru. Ta osobní byla především
o seberealizaci. Jsem máma, která se snaží
skloubit rodinný život s kariérou. Dost často
je to jeden velký kolotoč, ale hlavně stereotyp. Potřebovala jsem si dokázat, že nejsem
jen máma, manželka, hospodyňka a zaměstnanec, ale že jsem především žena, která má

co nabídnout. A s tím se vlastně prolíná ta
globální motivace. Chtěla jsem ženám, které nejsou 90-60-90, ukázat, že i my umíme
být krásné, elegantní, žádané a sexy. Dalším

Lucie Daler

Narodila se v Plzni v roce 1988, dětství prožila v Rychlebských horách.
Sedm let žila v Birminghamu ve Velké
Británii. Tam se vdala a narodila se jí
dcera Lily-May. Právě ona byla důvodem, proč se s manželem, původem
z jižní Moravy, rozhodli vrátit do Česka. Slavkov byl pro ně osudovou
volbou.
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Zásah městské policie
Problémy v nádražní čekárně

Zápach a hygienické nedostatky obtěžovaly
cestující v čekárně vlakového nádraží. Proto
se na dveřích objevil dočasný nápis „Čekárna
je z důvodu neudržitelnosti základních hygienických norem, a jednání nepřizpůsobivých
občanů, uzavřena do odvolání.“ Problém se
týkal bezdomovce, který se v čekárnách ukrýval před chladným počasím. Městští strážníci
pak museli vyjíždět k „narušování pořádku“
někdy i pětkrát do hodiny. „Pro platící cestující se stala nepoužitelnou. Přes veškeré úsilí
o změnu situace se na místě vyskytovaly výkaly, poházené odpadky a podobně. Docházelo k verbálnímu napadání cestujících a výpravčích, kterým při snaze o sjednání pořádku
mnohdy hrozilo i fyzické napadení,“ zdůvodnila rozhodnutí mluvčí Správy železnic Nela
Friebová. Městští strážníci podobné narušování pořádku museli řešit i na autobusovém
nádraží.

Z ulic mizí vraky

Městská policie se v posledním roce zaměřila na odstraňování vraků. Administračně
náročný a zdlouhavý proces nakonec přinesl
výsledky. Za posledních pět měsíců odstranili
strážníci z ulic deset vraků. V současné době
monitorují dvě auta, kde si hlídají potřebné
lhůty, aby mohli zajistit jejich odstranění.

Foto: archiv MP

rý je zaznamenaný v registru hledaných osob.
O jeho osud se následně postarali státní policisté.
Hledáčku strážníků neunikl ani muž, který se procházel po ulici Brněnská. „Z místní
znalosti strážníci věděli, že se jedná o osobu
celostátně hledanou. Osoba byla strážníky vyzvána k prokázání totožnosti. Výše jmenova-

Nejvíc se krade v LIDLU

Pokud by se vyhlašovala soutěž o největší
počet drobných krádeží ve slavkovských supermarketech, vyhrál by ji LIDL. Za posledních pět měsíců ochranka musela městskou
policii přivolat hned pětkrát. Podle aktuálně
předložené statistiky řešili strážníci v posledních pěti měsících také 281 přestupků
v dopravě. Správnímu orgánu oznámili osm
přestupků.

Slavkovští strážníci dopadli dva
celostátně hledané zločince

Krádež vodky v Lidlu se nevyplatila muži,
kterého chytila u vlakového nádraží hlídka
slavkovských strážníků. Poté, co do ulic vyjeli na oznámení ochranky obchodu, našli
prchajícího zloděje u autobusového nádraží.
Po zadržení zjistili, že se jedná o muže, kte-

ný uvedl, že u sebe nemá žádné doklady. Byl
vyzván, aby na místě setrval do příjezdu Policie ČR. Lustrací bylo zjištěno, že osoba je
celostátně hledaná a má být po dopadení předána do výkonu trestu odnětí svobody do věznice Brno-Bohunice,“ doplnila velitelka městských strážníků Radmila Fialová.

Nechtěl platit útratu a pak
zkolaboval

Městští strážníci se postarali také o muže,
který v restauraci Bonaparte zůstal nehnutě
ležet v chodbě na zemi poté, co se s obsluhou
dohadoval, že nezaplatí svou útratu. Podle
obsluhy muž upadl dvakrát na zem – nejdřív
u baru a následně při odchodu z restaurace,
kdy se udeřil do hlavy a zkolaboval. Přivo-

laná hlídka městské policie zavolala rychlou záchrannou službu, která muže převezla
do nemocnice Vyškov k ošetření. Tento samý
muž byl o několik týdnů později nalezen
také na ulici Tyršova, kdy opět ležel na zemi.
Po provedení dechové zkoušky strážníci zjistili, že má v těle 4,2 promile alkoholu. Muže
ošetřili opět záchranáři a strážníci jej pak
převezli na záchytnou protialkoholní stanici
v Brně-Černovicích.
Se silně opilými lidmi se museli strážníci
vypořádat v jarních měsících ještě dvakrát.
Už o půl dvanácté dopoledne řešila obsluha
restaurace Zastávka na autobusovém nádraží
konflikt s opilcem, který převrátil květináče
a odmítal zaplatit škodu a útratu. Poté, co
přijeli na místo strážníci, začal být muž ještě více agresivní a strážníci tak museli přistoupit k jeho zpacifikování nasazením pout.
Po provedené dechové zkoušce pak zjistili,
že muži koluje v krvi 3,22 promile alkoholu.
Ani jej neminula jízda do brněnských Černovic.
Koncem dubna pak zahlédli strážníci ležícího muže na chodníku v ulici B. Němcové.
Než na místo přijeli záchranáři, přivolaní kolemjdoucími lidmi, strážníci naměřili muži
2,96 promile alkoholu. Po vyšetření byl muž
převezen hlídkou městské policie opět na záchytnou stanici do Brna.
vs

Dům na Husově bude mít provizorní střechu
Pouze obnažené krovy vidí nově Slavkované místo střechy památkově chráněného
domu s číslem 63 na Husově ulici. Stavaři
střechu demontovali, protože přes ni do budovy zatékalo a ztratila svoji statickou stabilitu.
Dům kvůli špatné statice i nadále jistí venkovní dřevěné podpěry. Na řadě je nyní provedení
železobetonového věnce a instalace provizorních dřevěných vazníků s plechovou krytinou,
které dočasně nahradí původní krov na několik příštích let.
Navzdory snaze radnice rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku zvrátit, potvrdili
v uplynulém období zástupci ministerstva
kultury někdejší barokní měšťanský dům
jako kulturní památku. Pro město to znamená
do budoucna zátěž, protože dle příslušného

zákona o státní památkové péči má povinnost
dům chránit před poškozením a zničením.
„Neobejdeme se bez využití dotací, o kte-

Foto: P. Maleček

ré budeme usilovat,“ řekl starosta Michal
Boudný.
Město si nechalo zpracovat studii a stavebně historický průzkum pro budoucí využití
budovy. Nyní jsou alokovány finanční prostředky na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace pro stavební povolení.
Původní plány zahrnovaly demolici a zbudování nového objektu spolu s využitím
sousední proluky, ale překazilo je zpamátnění. Průzkumy v uplynulých letech objevily
především statické poruchy v oblasti krovu
a obvodových stěn. Dále značné provlhnutí
stropní konstrukce vlivem zatékání, které má
dopad na odpadávání omítek. Provlhlé je i obvodové zdivo v přízemí.
S využitím Vyškovského deníku
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Jak je důležité míti Filipa
Tohle není pokračování slavné komedie
od Oscara Wilda, nýbrž výstižné hodnocení
okresního finále ve fotbale.
V pátek 6. 5. 2022 jsme přijeli do Vyškova
na okresní finále ve fotbale, kam jsme postoupili ovládnutím turnaje našeho okrsku pro II.
kategorii, tedy žáky 4. a 5. třídy.
Stejně jako v předchozím turnaji nás čekali
čtyři soupeři – ZŠ Na Vyhlídce Vyškov, ZŠ
Bohdalice, ZŠ Morávkova Vyškov a ZŠ Pustiměř. Hrálo se systémem každý s každým.
Sestava zůstala stejná až na jednu změnu,
přibyl uzdravený Tomáš Kropáček. Takže
v brance nastoupil Viktor Poláček a do pole
byli připraveni Filip Ledvina, Štěpán Maleňák, Theodor Koprol, Johan Kurka, Jakub
Kuchta, Nazar Žartun, Jakub Killer, Ondřej
Blažek, Jan Dostál a již zmiňovaný Tomáš
Kropáček. Rozjezd do turnaje byl vlažný.
První dva zápasy jsme vybojovali remízu. Nejdříve s Morávkovou 2:2, následně
s Pustiměří 1:1. Mezi střelce se zapsal Ledvina 2x a Killer. Ovšem naše výkony postupně
gradovaly. V poměru 2:0 jsme porazili Bohdalice, branky vsítil opět Ledvina a k němu
se přidal Maleňák. Poslední zápas proti ZŠ
Na Vyhlídce nabídl „one man show“ v podání
Filipa Ledviny, kterému se podařilo dopravit
do sítě soupeře celkem 6 branek, tedy dvojitý
hattrick a na další góly přihrát svým spoluhráčům. V tomto zápase se dvakrát prosadil také
Blažek a jedenkrát Kuchta.
Turnaj jsme skončili se dvěma výhrami
a dvěma remízami, naše celkové skóre bylo
14:3. Opět jsme zůstali neporažení. Zbývalo
než jen počkat na ostatní výsledky soupeřů.
O celkovém vítězi rozhodlo nevídané drama.
Slovy pořadatele turnaje pana Brtníčka: „To
tady ještě za 23 let nebylo“. ZŠ Morávkova totiž získala shodně s námi 8 bodů. Další

Úspěšní fotbalisté ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

kritérium také nerozhodlo – vzájemný zápas
skončil 2:2. Ani skóre neurčilo vítěze, znovu
14:3. Nerozhodlo se tak sportovní cestou, ale
cestou štěstěny. Za mě trochu zvláštním způsobem los z poháru vítěze rozhodl pro ZŠ Morávkovou. Ta postupuje do krajského finále.
I přesto kluci předvedli fantastické výkony
a s trochou štěstí mohli být vítězi. Za to jim

Kyberšikana a kyberkriminalita

Kyberšikana a kyberkriminalita jsou pojmy, které se v dnešní době stále častěji objevují v souvislosti s používáním informačních
technologií. Jde o šikanu a kriminalitu, která
probíhá v tzv. kyberprostoru a její šíření je
velmi rychlé, nebezpečné a nezná hranic.
Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna
v rámci prevence na toto závažné téma zajišťuje každoročně besedu s Policií ČR pro žáky
sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu
Výchova ke zdraví.

patří velký obdiv. Nejen nejlepším střelcem
s devíti góly, ale podle mého názoru i nejlepším hráčem celého turnaje byl Filip Ledvina. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně
zdaru v další fázi. Dále bych chtěl poděkovat
za bezproblémovou organizaci a hladký průběh turnaje.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Jiří Legner

Malá kopaná – okrsek

Jako zástupce Policie České republiky –
KŘP Jihomoravského
kraje přijíždí do školy
por. Mgr. Alice Musilová, která je preventistkou a tiskovou mluvčí
ÚO Vyškov. Pro žáky
má na dané téma připravenu srozumitelnou,
velmi poučnou prezentaci, kterou doplňuje
skutečnými informacemi ze své praxe. Žáci se tak dozví, jaká největší rizika na internetu a sociálních sítích
hrozí, co je to kyberútok, jak se před kyberšikanou bránit, vztah mezi kyberšikanou a zákonem. Žáci také aktivně využívají prostor,
který mají nabídnutý pro dotazy a diskusi.
Beseda je z pohledu závažnosti pro žáky
přínosem, a proto má škola zájem ve spolupráci s Policií ČR v rámci preventivních programů pokračovat i v příštím školním roce.
hch

V úterý 26. 4. 2022 se za účasti pěti škol
(ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, ZŠ Otnice,
ZŠ Křenovice a ZŠ Šaratice) uskutečnil
okrskový turnaj v mini kopané na umělém povrchu naší školy pořádaný Asociací
školních sportovních klubů.
Turnaj se hrál systémem každý s každým a vítěze čekal postup do okresního
finále. Náš tým tvořili tito hráči: Pustina,
Kovář, Jedonek, Menšík, Stanislav, Tůma,
Poláček, Klímek a Pazderka.
Los nám jako prvního soupeře určil sousední školu, kteří nás porazili v poměru
5:0. I v dalších zápasech byli naši soupeři
lepší a postupně jsme odcházeli poražení
i s týmy Otnic a Křenovic. Jediný bodový
úspěch jsme získali remízou 1:1 v posledním zápase s Šaraticemi. Se ziskem jednoho bodu na nás na domácí půdě zbylo
pouze 5. místo.
Vítězem celého turnaje se stal náš soupeř ze ZŠ Komenského, kterému srdečně
gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších fotbalových bojích.
jl
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Republikové kolo Prezentiády v Praze
Šestatřicet nejlepších týmů ze základních škol se 21. dubna utkalo v Grandfinále
na pražské Newton University. Po vítězství
v krajském kole v Brně se zapojil do prezentačního souboje i náš tým Trio ve složení Eva
Pohludková, Erika Spáčilová a Bára Šindlerová (všechny z 8.B třídy). Soutěžící si opět
mohli vybrat ze dvou přidělených témat:
„Heuréka“ a „Život nad námi“, na které prezentaci zpracovali.
Naše děvčata si vybrala téma Život nad
námi a během deseti dnů vytvořila prezentaci o typech sousedů v paneláku. Publikum

a porota se tak seznámily s členy FBI, italskou
rodinou, s šerify, kteří se považují za nejdůležitější nájemníky, a také nekomplikovanými
pohodáři. Trio uspořádalo ve třídě průzkum,
co lidem u sousedů nejvíce vadí, a svou prezentaci zakončilo několika zásadami, jak být
dobrým sousedem. Hlavní myšlenka byla
jasná – respektujme se, nebuďme na sebe zlí
a buďme dobří sousedé.
Ve výškových učebnách s výhledem snad
na celou Prahu byli všichni svědky fenomenálních prezentačních výkonů a odborná
porota pak hodnotila slovní projev, vizuální

Pohár rozhlasu – okresní kolo
Žáci a žákyně Základní školy Tyršova Slavkov u Brna se každoročně účastní atletické
soutěže Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou.
Okresní kolo probíhalo na atletickém stadionu
ve Vyškově.
Starší kategorii v atletických disciplínách
běh 60 m, 800 m, 1500 m, skok daleký, skok
vysoký, vrh koulí a štafetový běh 4x60 m reprezentovali žáci a žákyně z 8.–9. ročníku.
U mladší kategorie vrh koulí nahradil hod
míčkem a dlouhé běhy byly kratší (600 m
a 1000 m).
Vynikajícího úspěchu dosáhli mladší
žáci, kteří ovládli svou kategorii a postupují

do krajského kola. Ostatní týmy se umístily
shodně na třetích místech. Škoda některých
zranění na poslední chvíli, protože například
starším žákům k prvenství mnoho nescházelo.
Zatímco sportovní výkony atletů lze hodnotit velmi kladně, pořadatelům z Vyškova se
tentokrát moc nedařilo a nevyhnuli se velkým
chybám. Doufejme, že další sportovní soutěže
se již podaří zorganizovat výrazně lépe.
Všem závodníkům patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy. Mladším chlapcům přejeme co nejlepší výsledky i v krajském kole v Břeclavi.
jl

Okresní kolo Biologické
olympiády
V pondělí 11. dubna (kategorie C – osmé
a deváté třídy) a v pátek 22. dubna (kategorie
D – šesté a sedmé třídy) se naši žáci zúčastnili
okresního kola Biologické olympiády. Téma
letošního ročníku bylo „Jak přežít zimu“.
Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ –
praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola navíc vypracoval
vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování.
Školu reprezentovali v kategorii D: David Ocásek (6.B), Markéta Schwecová (6.A)
a Barbora Blažková (7.A), v kategorii C:

Daniela Svobodová (8.A) a Tomáš Prokeš
(9.A). Naši žáci se mezi zástupci základních
škol a gymnázií neztratili a prokázali výborné biologické znalosti. Nejlepšího výsledku
v kategorii D dosáhl David Ocásek, který se
umístil na pěkném 6. místě. V kategorii C Tomáš Prokeš skončil na 5. místě a od postupu
do krajského kola ho dělily pouze dva body.
Všichni si zaslouží naši velkou pochvalu
za pečlivou přípravu a vypracování nelehkého
vstupního úkolu, u kterého dobrovolně strávili
spoustu času. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
sf

Exkurze v Technickém muzeu
Ve středu 4. 5. 2022 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze do Technického muzea v Brně.
Navštívili výstavu s názvem Stroje Leonarda

Foto: archiv TM Brno

da Vinci, na níž měli možnost se seznámit
s více než padesáti modely da Vinciho strojů
a reprodukcemi jeho slavných obrazů. Funkčnost některých strojů bylo možné si
i osobně vyzkoušet (např. zvedák,
kuličkové ložisko, setrvačník), ostatní
stroje si mohli zájemci zblízka prohlédnout. Na závěr prohlídky žáci
navštívili Technickou hernu, kde se
zábavnou, interaktivní formou seznámili s různými zákony fyziky a jejich
technickými aplikacemi. Program
dne byl zakončen procházkou po památkách v centru Brna, během níž se
žáci dozvěděli alespoň pár informací
o některých zajímavých historických
th
objektech v centru Brna.

kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost zpracování i pohotovost reakcí soutěžících.
Ve velké konkurenci se naše holky rozhodně neztratily, a i když neskončily na „bedně“,
prokázaly úžasnou týmovou spolupráci a výborné prezentační schopnosti.
„Evi, Eriko a Barčo gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!“ sf

Pěvecká soutěž –
2. a 3. ročníky

Krásná pěvecká soutěž proběhla v pátek 13. května. Dvacet vybraných zpěváků ze 2. a 3. tříd předvedlo svoje pěvecké
výkony ve školním kole. A bylo opravdu
z čeho vybírat. Všechny děti podaly velmi
vyrovnané a pěkné výkony, překonaly trému a zazpívaly před početným publikem.
Ke zdařilému průběhu soutěže přispělo
i příjemné prostředí nové venkovní učebny, kde se mohly sejít povzbudit své spolužáky i ostatní děti. Nakonec porota po těžkém rozhodování ocenila tyto zpěváčky:
1. místo – Veronika Pospíchalová III. B,
Stela Sláviková II. A
2. místo – Kryštof Svoboda III. A, Alžběta Pospíchalová II. B
3. místo – Tereza Lysáčková III. A,
Anna Mazurová II. A
Čestné uznání si pak odnesli: Gabriela
Pecháčková III. B, Nina Kolářová II. B
a Ondřej Slaný III. B
Všem výhercům moc gratulujeme a přejeme jim, ať jim radost ze zpěvu vydrží co
im
nejdéle.

Okresní kolo Matematické
olympiády

V úterý 12.4. se žákyně šestého ročníku
Kateřina Obhlídalová zúčastnila okresního
kola Matematické olympiády. Při své první
účasti v této soutěži se mezi nejlepšími matematiky okresu neztratila a obsadila hezké
sedmé místo. Katce gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
lp

Soutěž
Slavkovské memento

I letos se naši žáci zúčastnili literární soutěže Slavkovské memento, kterou
každoročně vyhlašuje Zámek Slavkov
– Austerlitz, p.o. spolu s Klubem autorů
literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
a ve spolupráci s Městskou knihovnou
ve Slavkově u Brna. Poslali jsme tři práce
prozaické, všechny na téma Války – neválky, a jednu práci z oblasti poezie. Můžeme
být právem hrdi na to, že všechna dílka
našich žáků byla porotou oceněna. Matěj
Leitner, Pavlína Járová i Jakub Stavěl získali za své prózy shodně 3. místo v kategorii základních škol, přičemž 1. a 2. místo
nebyly uděleny. Natalie Mikšíková byla
za svou báseň oceněna čestným uznáním.
Všem mladým autorům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším tvůrčím
pp
psaní.
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Příprava školního roku 2022/2023
Základní škola Komenského se již v těchto dnech intenzivně připravuje na zahájení
příštího školního roku. Naši budoucí prvňáčci
budou mít možnost ve 3 lekcích edukativně
stimulačních skupinek si zábavnou formou
procvičit motoriku, výslovnost a rozvíjení slovní zásoby, rovněž si začnou pomalu zvykat na školní prostředí. Do 1. tříd ZŠ
Komenského v září nastoupí 71 prvňáčků
– v souladu s vyhláškou města o spádovosti
školských obvodů byli přijati všichni zájemci ze Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou.
Vzhledem k zájmu rodičů bude i příští školní
rok otevřena přípravná třída, která je před-

nostně určena pro děti s odkladem povinné
školní docházky. Velký zájem projevují rodiče
žáků 1. stupně o docházku do školní družiny.
Předpokládáme otevření 6 oddělení s celkovou kapacitou 180 dětí.
Na nové spolužáky z okolních obcí se již
těší letošní páťáci. Ve školním roce 2022/2023
nastoupí do 6. ročníků ZŠ Komenského děti
z Hodějic, Holubic, Kobeřic, Němčan, Nížkovic a Velešovic. Z těchto obcí bylo přijato
všech 56 zájemců. Otevřeme celkem 4 šesté
třídy, z toho jednu třídu s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, do níž proběhl výběr ze 40
zájemců.

Dětem druhého stupně a žákům 4. a 5. tříd
opět nabídneme možnost trávit volný čas
ve školním klubu, který bude otevřen v upravených prostorách bývalé knihovny. Součástí
školního klubu budou opět kroužky, jejich nabídku upřesníme na začátku měsíce září.
Základní škola Komenského byla jmenována pověřenou školou pro přípravu dětí
s odlišným mateřským jazykem. V současné
době poskytujeme výuku češtiny jako druhého jazyka celkem 27 žákům ve třech skupinách, předpokládáme, že v září bude výuka
ve všech skupinách pokračovat.
Věra Babicová

Minifotbal – okresní kolo
Dne 6. 5. po vydařeném okrskovém kole
ve Slavkově u Brna odjeli naši chlapci reprezentovat školu do Rousínova. Žáci ve složení
Žigrai, Růžička, Šimek, Kordiovský, Jeřábek,
Dočekal, Šinkyřík, Fišer, Hrdinka a Karlíček
podali excelentní výkon. Kluci ke každému
zápasu přistoupili velmi zodpovědně a bez
ztráty kytičky postoupili do krajského kola,
které se bude hrát v Blansku. Především vynikající spolupráce v obraně byla stavebním
pilířem našeho úspěchu, který navíc podtrhl skvělými zákroky v bráně Matěj Žigrai.
Každý hráč byl pro tým přínosem a všichni
předváděli nejen účinný, ale také pěkný kombinační fotbal.
V první zápasu jsme hladce porazili ZŠ
Purkyňova z Vyškova 6:1. V druhém utkání
jsme nastoupili proti domácí ZŠ Rousínov.
Naštěstí i toto utkání Komeňáci zvládli v poměru 4:3, a jak se později ukázalo, bylo to
i utkání o postup. V dalším zápase si chlapci
poradili se ZŠ Drnovice 5:2 a jako třešničku na dortu jsme si vychutnali v posledním

Foto: 5x archiv školy

zápase Otnice 5:1, kterým jsme vrátili porážku z okrskového kola.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem

chlapcům za vzornou reprezentaci a zasloužený postup do krajského kola.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Petr Líznar

A co na žáky čekalo za nástrahy? Museli
rozluštit vzkaz napsaný v morseovce, poznat
stromy, roztřídit správně odpadky, vytvořit živé
sochy na námět ochrany životního prostředí,
znázornit pomocí land artu Matku Zemi, sestavit báseň nebo příběh na slova spojená s přírodou, vyluštit kvíz a v neposlední řadě zdolat
opičí dráhu, která vedla k nalezení pokladu.
Věříme, že si žáci odnesli nejen zážitky
a vědomosti, ale že se nám podařilo přiblížit

jim současnou ekologickou situaci a více motivovat žáky k ochraně naší planety.

Projektový den
Jak žákům přiblížit, že je potřeba si uvědomit zhoršující se znečištění naší planety? Jak
naší Zemi pomoci? To jsou otázky, které si
položily třídní učitelky 6.D a 7.B a připravily
pro žáky dne
22. 4. 2022, v rámci projektového dne
„Uklidíme školu“, výukový program Den
Země. Cílem akce bylo plnění různorodých
úkolů, na jejichž základě si žáci mohli ověřit
své znalosti o planetě Zemi.

Lucie Kalášková a Iva Jurnečková

Povedené okresní kolo
Poháru rozhlasu pro
atlety ze ZŠ Komenského

10. května proběhl tradiční okresní přebor v atletice – Pohár rozhlasu. Dva roky nemohly děti sportovat a po covidové nucené
pauze se začalo opět závodit. Vynikajícího
výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků,
když vystoupali na stupně vítězů do bronzových medailí. V jednotlivcích dosáhli
na stupně vítězů, a to hned ve dvou disciplínách Tomáš Dočekal (1. místo v běhu
na 60 metrů a 2. místo v běhu na 1000 m)
a Veronika Hoždorová, která byla stříbrná
ve vrhu koulí a bronzová v běhu na 800 m.
Všem účastníkům děkujeme a medailistům
Martin Bauer
blahopřejeme.
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Den Země 2022
V letošním školním roce se žáci ZŠ Komenského aktivně zapojili do aktivit spojených se
Dnem Země. Šesťáci v rámci projektu SYM:BIO ve středu 20. 4. 2022 navštívili slavkovskou kompostárnu a seznámili se s možnostmi kompostování bioodpadu. Kompostem
ze slavkovské kompostárny byly dosypány
a zúrodněny rovněž záhonky na školním dvoře a žáci nový substrát hned využili k zasazení
přísad salátu.
Děti i pedagogové si připomněli důležitost
třídění odpadu a kromě tradičního sběru baterií proběhl v dubnu i svoz drobného elektroodpadu. V pátek 22. dubna v rámci akce
„Uklidíme školu“ byla ve spolupráci se SRP
uspořádána školní soutěž ve sběru papíru
a pedagogové i žáci se pokusili vylepšit prostředí školy – vyčistili lavice, vyzdobili třídy
a společně roztřídili odpad, který se ve škole
Věra Babicová
nashromáždil. 

Včelařská exkurze VI.B a VI.C
V první polovině května proběhla v hodinách přírodopisu
VI.B a VI.C v rámci praktické
výuky nejdůležitějšího hmyzího
opylovače – včely medonosné –
půlhodinová exkurze do včelína
pana Karla Jirky, který se nachází
na zahradě jeho RD poblíž naší
školy.
Žáci se ve včelíně seznámili se
stavbou úlu a s rámky s plástvemi
ze včelího vosku, které si mohli
vzít do rukou. Největšímu zájmu se
těšil pohled do zadní části úlu, kte-

rý byl krytý průhledným sklem,
za kterým žáci pozorovali plásty
se zavíčkovaným i nezavíčkovaným plodem (larvami) a hemžení
stovek včelích dělnic. V závěru si
žáci prohlédli, jak funguje přístroj
medomet, ve kterém se z medových rámků vytáčí med.
Děkujeme panu Jirkovi, že
nám povolil vstup do svého včelína, a umožnil tak žákům podívat
se na vlastní oči do včelstev a seznámit se s chovatelskou prací
Radek Svoboda
včelaře.

Svátky a obyčeje v MŠ Zvídálek
V mateřské škole se formuje malý človíček, pro
kterého jsou brzké zážitky
ty nejdůležitější pro budoucí
úspěch. Poskytujeme dětem
zásadní orientaci a náhled
na společnost, ve které žijí a kterou jsou obklopeny. Vhodnou formou k tomu využíváme
obyčeje a svátky.
Velkým prožitkem pro děti i v letošním roce
bylo seznámení s lidovým obyčejem pálení
čarodějnic. Ve všech třídách pro ně paní učitelky připravily nabídku rozmanitých aktivit
a činností. Děti také poznávaly rozlišení pojmů dobro – zlo.

Třída Broučků • Foto: 2x archiv MŠ

Ve třídě Broučci dětem rodiče
nachystali čarodějnické převleky.
Děti si pak s nadšením užily Čarodějnické hrátky s pohybovými,
smyslovými, didaktickými a hudebními hrami, čarováním, tanečním rejem a zábavnými disciplínami, mezi nimiž měl největší
úspěch „let na koštěti“ slalomem
a přes překážky. Radost měly
také z čarodějnického diplomu.
U příležitosti Svátku práce se
děti seznamovaly s profesemi dospělých, učily se znát práci svých
rodičů, získávat kladný vztah

k práci, poznat její důležitost a v globálním
měřítku si uvědomit, že ne každý na světě
má práci. Náhodná i cílená pozorování dospělých při práci využíváme zejména na vycházkách ve Slavkově s dětmi celoročně.
Dalšího svátku – Svátku matek jsme
využily k prohlubování citových vztahů
a k uvědomění, jak důležitá je maminka
pro vývoj dítěte, péči o něj a rodinný život,
k poznání dětí, co znamená slovo rodiče,
rodina, domov. Děti maminky potěšily vytvořeným dárečkem, básničkou i sladkou
pusou a teď se budou těšit na svůj svátek
– Mezinárodní den dětí.
S. Machalová, B. Herzánová, třída Broučci
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Slavkováci opět bodovali
v anketě Sportovec roku 2021 v okrese Vyškov
KOLEKTIV – SENIORSKÝ TÝM

1. MFK Vyškov – fotbal
2. TJ Sokol Bučovice – volejbal
3. JIMI Ragby Vyškov
SK Trasko Vyškov MG seniorský tým OTTO
Pelikáns Bučovice – baseball 3. místo v lize
ČR

KOLEKTIV – MLÁDEŽNICKÝ TÝM

Sportovní kolektiv Torso 12–14 let Sportovní
klub Trasko Vyškov – moderní gymnastika

SPORTOVNÍ AKCE ROKU
Běh Pístovickou riviérou

TRENÉR ROKU

Josef Beránek – basketbal BK Vyškov
Hanne Langová – Trasko Vyškov
Petr Chromý – volejbal Vítovice
Jan Trousil – MFK Vyškov
Jan Fiala jako talent roku • Foto: 3x archiv MÚ

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se v 18 hodin uskutečnilo v kině Sokolský dům ve Vyškově
slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku
okresu Vyškov. Na slavnostním udělování cen
úspěšným sportovcům za výkony předvedené v roce 2020 a 2021 si našlo cestu více než
150 diváků. Galavečer uspořádalo Okresní
sdružení ČUS Vyškov ve spolupráci s městy
Slavkov u Brna, Vyškov, Bučovice, Rousínov
a Jihomoravskou krajskou organizací ČUS.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.
Slavkov bodoval zejména v kategorii talent
roku, kde první místo získal atlet Jan Fiala –
dnes již dvojnásobný mistr ČR ve vrhu koulí.
Ocenění putovalo také běžci Lukáši Bokovi.
Sportovní unie neopomněla poděkovat také
týmu Glitter Stars – zejména Kristýně Hráčkové, Kristýně Slaninové, Nikol Vanderkové,
Žanetě Čermákové, Jessice Cauzzo, Anetě Macharové a Daniele Martínkové. Ty z nedávného
mistrovství světa v cheerleadingu přivezly zlatou a stříbrnou medaili. Za bouřlivého potlesku
jim proto Česká unie sportu udělila mimořádnou
cenu za vzornou reprezentaci okresu Vyškov.

Ocenění v jednotlivých kategoriích
SPORTOVEC ROKU – hlavní kategorie

1. Marek Kalous – atletika 3. MČR v hale
2. Tereza Cibulková – lezení TJ Pustiměř
3. Jiří Pantůček – ragby JIMI Vyškov opora,
nejlepší pětkař
Marek Perry – volejbal Vyškov
Jan Jakub Čáp – atletika Orel Vyškov
Mario Hajzler – atletika AHA Vyškov

TALENT ROKU

1. Jan Fiala – atletika Slavkov
2. Pavlína Klempířová – moderní gymnastika
SK Trasko
3. Eliška Veselá – plavání Klub plaveckých
sportů Vyškov
4. Marek Hrubý – atletika Slavkov
5. Kristýna Dorazilová – šachy SK Vyškov
6. Jolana Šubová – judo Dědice
7. Adéla Procházková – atletika
Slavkov
8. Lukáš Bok – Atletika Slavkov

SPORTOVEC S HANDICAPEM
Boris Trávníček – stolní tenis

OSOBNOST ROKU V OBLASTI
SPORTU

Sestry Machatovy – Jiřina Langová a Hana
Bubníková
Arnošt Šmerda – TJ Holubice – zakládající
člen volejbalového, jubileum 80 let
Josef Graclík – 70 let – stolní tenis TJ Orlovice
Jan Kuchtíček – stolní tenis a lezení Pustiměř
Oldřich Daněček – dlouholetý propagátor
a trenér běžeckého lyžování ve Vyškově

MIMOŘÁDNÁ CENA ZA VZORNOU
REPREZENTACI OKRESU VYŠKOV

Glitter Stars Slavkov v týmu Junior All Girl
Advanced – 1. místo: Hráčková Kristýna, Slaninová Kristýna a Vanderková Nikol v týmu
Senior Coed Elite – 2. místo: Čermáková
Žaneta, Cauzzo Jessica, Macharová Aneta
vs
a Martínková Daniela.
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

www.zamek-slavkov.cz

Tisícovka vozidel
a motocyklů opět
míří na Slavkov!
Největší český sraz milovníků a majitelů auto-moto veteránů pod širým nebem se uskuteční v zámeckém areálu a parku v sobotu 25. 6. 2022. Patronkou
letošního 21. setkání se opět stala Alena Antalová,
hvězda televizního seriálu Četnické humoresky.
„Tisícovka nádherných naleštěných krasavců
a krasavic, dobová atmosféra, úžasný rozhlehlý park
a kulisy pohádkového zámku. To vše mě naprosto
vs
uchvátilo,“ vzkázala Alena Antalová.

Foto: archiv ZS-A

Divadelní léto na slavkovském zámku: Pánská
šatna aneb Mušketýři v Mexiku a Sex pro pokročilé
Nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz se
12. a 13. července už potřetí promění v Letní
scénu Divadla Bolka Polívky. Pod hvězdnou
oblohou si diváci vychutnají dva atraktivní tituly z repertoáru dvou pražských scén, které
v Divadle Bolka Polívky pravidelně hostují.
V úterý 12. července bude jeviště na zámeckém nádvoří patřit Martinovi Dejdarovi,
Jiřímu Lábusovi, Petrovi Vackovi, Janu Jiráňovi a dalším hercům z legendárního Studia
Ypsilon. Hra Pánská šatna aneb Mušketýři
v Mexiku je jedinečnou příležitostí nahlédnout „klíčovou dírkou“ do šatny, ve které
se sešli dlouholetí herečtí kolegové. V téhle
pánské šatně je hodně veselo, vládne tam bezprostřední atmosféra, vypráví se, vzpomíná,
zpívá, improvizuje…

Sex pro pokročilé • Foto: 2x archiv ZS-A

Následující večer 13. července je na programu Sex pro pokročilé. Kanadská komedie
o tom, jak získat návod k oživení dlouholetého manželství. Do Slavkova ji přiveze Studio
DVA. V hlavních rolích manželského páru,
který se pokouší znovu zažehnout jiskru váš-

Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku

ně v pětadvacetiletém manželství, excelují
Karel Roden a Jana Krausová.
Vstupenky na obě představení jsou v prodeji v infocentru ve Slavkově a na webu Divadla Bolka Polívky https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz/
vs

Traktor to rozjel na nádvoří zámku
V sobotu 14. května 2022 bylo na nádvoří zámku Slavkov u Brna pořádně živo. Od
20 hodin zde vystupovala česká hard & hea-

Traktor • Foto: 2x archiv ZS-A

vy kapela Traktor, která letos slaví 20 let
na scéně. Fanoušci této formace i návštěvníci
koncertu si mohli poslechnout songy z jejich

posledního alba Sedmá strana kostky a průřez
těch největších hitů. Kromě poslechu kvalitní
muziky mohli účastníci akce zažít velkolepou
show plnou světelných efektů. Jak je vidět
z fotografie, účast byla hojná a lidé se bavili.
Jako hosté Traktorů vystoupily kapely Panoptiko a Forrest Jump z Němčan u Bučovic.
Dle reakcí posluchačů koncertu se pětičlenné
seskupení Panoptiko postaralo o překvapení
dne. Mnozí totiž tuto kapelu slyšeli poprvé,
avšak ne naposledy.
Koncert byl parádní a my plánujeme další
akce. Více informací v Turistickém informačním centru Slavkov u Brna.
ZS-A

Panoptiko
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Kráska a zvíře –
pohádková prohlídka
zámku
Srdečně Vás zveme 19. 6. 2022 na pohádkovou prohlídku
Kráska a zvíře, která se odehraje v prostorách prohlídkové
trasy Historické sály.
Zejména děti s rodiči jsou tak součástí krásného příběhu
a octnou se v těsné blízkosti krásné Běly, ale také děsivé Bestie.
Začínáme v 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut a z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na tel. 544 227 548. Vstupenky je možno také
zakoupit s předstihem online na stránkách www.zamek-slavkov.cz v sekci předprodej.
Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale nejsou podmínkou. Těší se na Vás průvodci zámku!
David Kučera, ZS-A

Foto: archiv ZS-A

5/2022
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Poklady nejen z depozitářů
Nejstarší keramika ze sbírek Zámku
Slavkov – Austerlitz. Byla nalezena
na Slavkovsku, pochází z období mladšího neolitu (cca 4 000 př. n. l.) – kultura
moravská malovaná. Foto: archiv ZS-A

Víte že …

k nejstarším materiálům, které člověk vy
užíval, patří dřevo, kosti zvířat, kůže, kámen… a hlína.
Hlína byla používána již od pravěku. Nádoby se z ní vyráběly tvarováním přímo
„z ruky“, tzn. z hroudy připravené hlíny byla
vymodelována požadovaná nádoba. Dalším
způsobem bylo tvoření, zejména větších tvarů, vytvářením stěn nádoby pomocí spojování
hliněných pásků – válečků a jejich následné
vyhlazení.
Vynález hrnčířského kruhu pochází
z mnohem pozdější doby. Díky vypálení
hliněných nádob se nám dochovalo hodně
pozůstatků keramiky, které dokumentují
svou dobu.
Vladimíra Zichová, ZS-A

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází množství zajímavých předmětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat

se s nimi můžete v expozicích a při příležitostných výstavách.

Množství těchto dokladů a další zajímavé předměty můžete spatřit na výstavě
„Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich babiček“, která se uskuteční
na Zámku Slavkov – Austerlitz od 27. 9.
do 10. 12. 2022.

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. Kdo poznal Tě,
ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoct, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 26. dubna 2022 nás opustil milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan

JIŘÍ HERMAN
S láskou a bolestí v srdci nikdy nezapomeneme. Manželka Draha,
děti Renata, Jirka, Marcela s rodinami a veškeré příbuzenstvo.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 3. května 2022 uplynulo 5 smutných let, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ONDRÁČEK
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami,
vnučka Iveta s rodinou.
Vzpomínka

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Dne 10. května 2022 by se dožila 100 let naše maminka,
babička a prababička, paní

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

MARIE NEUŽILOVÁ

Poradenská kancelář

S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus
• d oplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Kosmetika

možnost vyzkoušení

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

Vzpomínka
Dne 12. května 2022 by oslavil 65. narozeniny pan

LADISLAV ŠTĚRBA
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Vzpomínka v srdci zůstává, krásná je, i když bolavá.
Dne 13. května 2022 to bylo sedm dlouhých let,
kdy nás navždy opustil pan

ANTONÍN LATTENBERG

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Kdo v životě ztratil toho, kdo měl všechny rád,
ví, kolik bolesti a smutku v srdci zůstává.
Samota teď jde cestou bolu, jež vodí za Tebou k Tvému hrobu.
Dne 16. května 2022 by oslavil 82. narozeniny pan

www.slavkov-austerlitz.com

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

BM typo, s.r.o.
Zelnice 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz

PŘÍJEM INZERCE

do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. června

JAROSLAV MAREK
Děkujeme, že vzpomínáte s námi. Rodina Andrlova a přátelé.
Vzpomínka
Dne 19. května 2022 uplynuly 3 roky,
kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PARTYKA
Vzpomíná manželka a syn Pepa s rodinou.
Vzpomínka
Odešel tam, kam všechna pokolení odešla…
Dne 20. května 2022 jsme vzpomněli 15. výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

GUSTAV ŠTŮSEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

5/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 25. května 2022 uplynulo 30 let, kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, bratr, švagr a strýc, pan

ZDENĚK FLORIÁN
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Dne 30. května 2022 uplyne deset let ode dne, kdy nás opustila paní

OTILIE PŘIKRYLOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Přikrylova, Opletalova a Macanova.
Vzpomínka
Odešel jsi jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 1. června 2022 uplyne 31 let, kdy bez slůvka rozloučení odešel
dědeček, pan

RAJMUND ŠMÍD
Stále vzpomíná vnučka Helena s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 5. června 2022 vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

MILAN MRÁZ
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Lenka, dcera Tereza a celá rodina.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. června 2022 by se dožila 100 let maminka, paní

JAROMÍRA PIKOLOVÁ
Vzpomíná dcera s celou rodinou.
Vzpomínka
Dne 11. června 2022 to budou 4 roky, co nás navždy opustila paní

JITKA KOTOLANOVÁ
Za vzpomínku děkují synové s rodinami.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 19. června 2022 uplyne 7 let od chvíle, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

Mgr. BOHUMIL SLANINA
S láskou vzpomíná manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky.
Dne 23. června 2022 by oslavil 55. narozeniny pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA
23. května jsme vzpomněli osmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Oznámení lze
vyřídit i elektronicky – email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

Opustili nás
Lubomír Rosner (69 let)
26. 4.
Věra Roškotová-Blaháková (77 let) 27. 4.
Valdemar Lifka (73 let)
13. 5.
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.
HLEDÁM paní na hlídání miminka ve Slavkově. Zn.: Náhradní babička. Tel.: 732 714 773.
MÁTE na prodej dům na Slavkovsku? Nutně hledám. Tel. 732 834 651.
HLEDÁME ke koupi starší domek, chatu.
Dojezdnost do Brna. Tel. 739 703 909.
PRODALA jsem RD, koupím byt 2–3+1/kk.
T. č. 731 205 786.

Zemřel Ivo Beránek

Dne 11. května 2022 navždy opustil
naše řady rybářů pan Ivo Beránek z Hodějic ve věku 82 let. Jako patnáctiletý mládenec vstoupil v roce 1955 do řad rybářského
spolku ve Slavkově u Brna pod hlavičkou
„Zemského svazu rybářského v Čechách
a na Moravě“. Spolek se v průběhu let několikrát organizačně přeměnil a přejmenoval, naposledy od roku 1990 na „Moravský
rybářský svaz“. V roce 1981 se Ivo stal
členem výboru našeho spolku. Od roku
1984 převzal funkci hlavního hospodáře
a tuto svědomitě vykonával i v důchodu.
Za celou dobu svého působení získal různá
svazová ocenění, včetně udělení čestného
členství. V našem spolku působil jako člen
až do své smrti celých 67 let.
Odešel náš kamarád, který byl uznáván
nejen pro svůj svědomitý výkon funkcí
ve výboru rybářského spolku a odbornou
erudici, ale i pro přátelský vztah, ochotu pomoci a vedení nejen mladých rybářů k zodpovědnému vztahu k přírodě a rybaření.
Čest jeho památce!
Výbor MRS Slavkov u Brna

Archiv Slavkovského
zpravodaje najdete
na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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.
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Oblastní kolo floristické soutěže 2022
kola, aby jejich výtvarné práce vždy dosahovaly vysokého hodnocení.
Děkujeme všem sponzorům za dárky soutěžícím.

V pátek 13. května 2022 bylo na zámku
ve Slavkově u Brna uspořádáno oblastní kolo
floristické soutěže Územního sdružení ČZS
Vyškov. Devatenáct účastnic bylo rozděleno
do tří kategorií: žáci, junioři a senioři.
Zadání bylo – zhotovit kulatou kytici na podání a vypichovanou misku. Soutěžící obdržely rostlinný materiál a záleželo jen na jejich
fantazii a uměním se s úkolem vypořádat.
Po dvou hodinách určených na splnění úkolu soutěžní komise hodnotila výsledné práce.
Rozhodování bylo velmi těžké, protože všechny kytice a misky barevně krásně ladily a měly
vysokou úroveň. Velké ocenění si zasloužily
také floristky za vytvořené kytice a misky, které se neumístily na předních místech.
V kategorii žáci zvítězila Terezka Zemánková z Heršpic. V kategorii junioři zvítězila
Barbora Navrátilová z ISŠ Slavkov u Brna.
V nejvíce obsazené kategorii senioři zvítězila
Jana Zetíková ze ZO ČZS Holubice, na dalších místech bylo následující pořadí Marcela
Lužová ZO ČZS Slavkov u Brna, Jana Horychová ZO ČZS Heršpice.
Vítězné floristky jednotlivých kategorií postupují do zemského kola, které se uskuteční
2. 6. 2022 v Prostějově. Finále soutěže bude
součástí výstavy Flora Olomouc dne 30. 9.
2022. Přejeme účastnicím našeho oblastního

Oblastní kolo floristické soutěže • Foto: 5x R. Lánský

Kateřina Štouračová, předsedkyně ÚS ČZS Vyškov
Vladimíra Zemánková za soutěžní komisi

Více fotografií najdete
na webu: lansky.rajce.idnes.cz

Vítězky, zleva B. Navrátilová – junioři, J. Zetíková – senioři, T. Zemánková – žáci

Román o válečných utečencích byl pokřtěn na zámku
Kniha vzpomínek na válku v Bosně od autorky Jasmíny Petlach Když se stíny natahují, byla 9. května pokřtěna v Rubensově sále
zámku Slavkov. Román zachycuje vzpomínky ženy, která se v jedenácti letech ocitla se
svou rodinou na útěku před válkou v Bosně
a Hercegovině.
„Autentický příběh, který může pomoci
pochopit i současné dění. Je důležité, aby takto niterné knihy vznikaly. Jen tak se budeme
moci umět vcítit do lidí, kteří se ze dne na den
ocitli na útěku kvůli psychopatickým sklonům
některých vůdců,“ okomentoval knihu poslanec Miroslav Zborovský.
Symbolického posypání knihy okvětními
lístky se zúčastnil i senátor Karel Zitterbart.
„Tato kniha dává i naději lidem, kteří se začínají integrovat do české společnosti. Zároveň
jim ale nic nenalhává – každé vykořenění,
zvlášť takto brutálním způsobem – nechává
šrámy na lidských duších,“ uvedl senátor.
Součástí slavnostního křtu bylo také autorské

čtení. Děkujeme Elvíře Patákové za uskutečnění této akce!

Anotace knihy Když se stíny natahují

Když na tento svět přicházíme, jsme jako
čerstvě napadlý sníh. Když padneme na to
správné místo zůstaneme čistí a nedotčení.
Když spadneme jinam, vytvarují nás, pošla-

pou nás, až ztmavneme a ztratíme se. Jak
moc určující je, v jaké
rodině se narodíme?
Jak moc nás může
omezovat víra?
To zjistí Aurora,
hlavní hrdinka knihy,
když ztratí svou nejlepší kamarádku. Jak
ráda by se přiklonila
k jiné víře, jak ráda by uctívala jiného draka,
jen aby mohly být spolu. To ale není to možné. Svět tak nefunguje. Toto prokletí provází
její další osud. Ztráty a zážitky z války a pobytu v koncentračním táboře otevírají bránu
její fantazie. Utíká do světa pestrobarevných
draků. Snaží se bojovat, odpouštět, pochopit
a být pochopená. Nesoucí v sobě hluboké jizvy. Spojením reality se světem draků, jsme
přímo vtažení do konfliktu respektu vůči jiným názorům, rasismu a nacionalismu.
vs

5/2022
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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

Výchovná
knihovnická
lekce
V pátek 13. května 2022 jsme navštívili
s naší třídní učitelkou Evou Zemánkovou
Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna.
Po cestě jsme se dozvěděli zajímavosti o historii města i slavkovského zámku. V knihovně už na nás čekal Mgr. Jiří Blažek, který
nám pověděl vše o evidenci knih i o tom,
jaké akce knihovna organizuje. Na závěr
jsme vyplnili pracovní list, do kterého jsme
napsali vše, co jsme se dozvěděli. Bylo to
příjemné zpestření hodiny českého jazyka.

T. Kalivoda, ISŠ

Autoopravář junior 2022
Ve dnech od 19. do 21. dubna 2022 proběhl
již 27. ročník soutěže Autoopravář junior, kde
se ve státním finále setkali nejtalentovanější
mladí technici tohoto oboru v ČR. Finální klání proběhlo v Servisním tréninkovém centru
ŠKODA AUTO v Kosmonosích. Soutěž přilákala v průběhu roku dohromady víc než 4500
žáků, z nichž do finále postoupilo pouze 63.
Žáci soutěžili o titul nejlepšího automechanika, autotronika, karosáře a autolakýrníka. ISŠ
Slavkov u Brna měla zastoupení v nejpočetnější kategorii automechanik, ve které jsme
vybojovali krásné 8. místo z 26 soutěžících.
Díky velké konkurenci si velmi vážíme tohoto
umístění, za které patří poděkování především

Studuj gastro

samotnému soutěžícímu, ale i všem pedagogům, kteří se podíleli na jeho přípravě.
P. Hájek, ISŠ

Výběr top 10 škol nebyla zdaleka lehká záležitost. Při výběru byla zejména zohledněna
obsahová stránka přidávaných příspěvků
a jejich relevantnost k podpoře gastronomie.
Mezi top 10 se umístila také Integrovaná
střední škola Slavkov u Brna, p.o.
Iveta Kocmanová, event manažerka

Okresní kolo ve florbale
Dne 29. 4. 2022 jsme se zúčastnili florbalového turnaje ve Vyškově. Kluci bojovali statečně proti školám: Gymnázium Vyškov, SOŠ
Vyškov a Gymnázium Bučovice. Naše holky
bojovaly proti Gymnáziu Vyškov. Na vítěz-

Předáváme informace a děkujeme všem,
kteří nás po celou dobu projektu podporovali – tohle je nádherná zpráva. Všem, kteří
se jakkoli podíleli na propagaci našich gastrooborů, moc, moc, děkujeme! Nepodporovali jsme jen naše obory, ale také ty, bez
kterých bychom neměli tolik chuťových
zážitků – bez kuchařů, hoteliérů, cukrářů
a číšníků by to prostě nebylo ono. Byla to
V. Kulhánková
naše podpora řemesla.

ství to bohužel nestačilo, a tak se kluci umístili
na čtvrtém místě a holky na druhém. I když
jsme se neumístili na bedně, věříme, že v dalším florbalovém turnaji se nám zadaří.
A. Julínková, ISŠ

Den pro zdraví

Žáci oboru kuchař-číšník se dne 12. 4.
2022 zúčastnili Dne zdraví, který pořádal
Klub seniorů v sále SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Pro všechny návštěvníky
kuchaři vytvořili chuťovky ze zdravých
pomazánek a barmanky míchaly osvěžující
ovocné koktejly.
Jsme rádi, že všem chutnalo a těšíme se
na další spolupráci.
Procházková, ISŠ

Pozvánka na výstavu
slavnostních tabulí

Termín konání: 2. a 3. června 2022
od 10.00 do 13.30 hod. Místo konání: tělocvična ISŠ Slavkov u Brna.

Foto: 4x archiv ISŠ
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Středisko Junáka Slavkov u Brna informuje
V sobotu 2. dubna proběhl ve Slavkově již
29. ročník junáckého slunovratu, našeho tradičního závodu. Téměř 150 dětí ve věku 6–14
let prokazovalo svou zdatnost ve skautských
znalostech a dovednostech. Přestože bylo citelné chladno, všichni si Slunovrat užili.

ky a skauti z Křtin, Lulče a Vyškova. Je jistě
jen dobře, že v takové konkurenci jsme se
jako Slavkováci neztratili. Svědčí o tom dvě
první, jedno druhé a dvě třetí místa. Pro příští,
jubilejní 30. ročník si můžeme přát snad jen
trochu teplejší počasí.

Velikonoční schůzka Hrušek

Junácký slunovrat

Závod se tentokrát odehrával v oblasti
slavkovského rybníka. Start a cíl vlastního
závodu byl u rybářské chaty, která nám byla
zapůjčena, za což slavkovským rybářům patří dík. Po skončení závodu došlo na tradiční
opékání špekáčků a pak jsme se již přesunuli
ke klubovně, kde bylo vyhlášení výsledků,
rozdání cen a následně i ukončení závodu.
Mimo závodníků ze Slavkova zde byli skaut-

V pátek 8. dubna měla družina Hrušek trochu netradiční schůzku. Byla to naše poslední
schůzka před Velikonoci, a proto pro ně byl
nachystán program s velikonoční tematikou.
Schůzku jsme započali hrou, kde proti sobě
naše skautky a skauti závodili v běhu se lžící,
na které museli udržet vajíčko. Následně se
také pokoušeli rozluštit šifru, která je dovedla
až k místu, kde na ně čekalo menší překvapení. Zatímco luštili, velikonoční zajíček pro
ně rozházel čokoládová vajíčka za klubovnou
a oni si pak mohli vyzkoušet jednu z velikonočních tradic jiných národů.
Schůzku jsme zakončili diskuzí nad různými tradicemi, které naše rodiny o Velikonocích dodržují. Myslím, že si program děti
užily, zvláště pak sladkou nadílku.

Sběr železného šrotu je
za námi. Díky všem!

Týden po Junáckém slunovratu jsme ve městě uspořádali rovněž tradiční Sběr železného šrotu. Dvě skupiny starších
skautů, vedoucích, rodičů a ostatních přátel
Junáka se pustili do svozu železného odpadu,
který nám připravili občané Slavkova.
Děkujeme všem za účast a podporu, získané prostředky letos využijeme zejména při
opravě klubovny – první akce proběhla již
v květnu (viz foto) – a na zajištění letních táborů.
O. Bayer, A. Ošmerová, H. Charvat

Oprava klubovny • Foto: 2x archiv Junáka Slavkov

Květen v Karolínce
Maminko, za každou tu chviličku, nosím si tě v srdíčku…
V prvních květnových dnech
vrcholily v naší školce přípravy
na oslavu svátku matek. Probíhaly poslední zkoušky básniček, písniček a pohádek, děti dokončovaly
dárečky a vyráběly přáníčka. Moc se těšily
na čtvrteční odpoledne, kdy se maminky a jejich nejbližší přišli podívat na jejich besídku.
Vystoupení v podání dětí ze třídy Oveček můžete zhlédnout na dnech Slavkova. Významným svátkem pro naši školku byla oslava patronky naší školy Matky Terezie – Karolíny
Gerhardinger. Tato řeholní sestra se věnovala
výchově chudých dívek a díky své odvaze
a víře v Boží dobrotu a lásku založila kongre-

Foto: archiv KMŠ

gaci Chudých školských sester Naší Paní, která se rozšířila po celém světě. Děti se s jejím
životem seznámily prostřednictvím zábavného programu na zahradě školky, do kterého se
zapojili studenti z Církevní střední školy zdra-

votnické v Brně. Samozřejmě s námi slavily
i řeholní sestřičky, kterým jsme za naši školku
poděkovali a předali jim malý dárek. V polovině května na děti díky spolupráci s rodiči čekala prohlídka sanitky, vozu městské policie
a hasičského vozu. Na tuto akci se všechny
děti moc těšily, a pořádně si ji i užily. V rámci
tématu povolání zavítali studenti ze zdravotnické školy do Karolínky ještě jednou, aby
dětem přiblížili zaměstnání doktora a zdravotních sester. Bez jejich pomoci by na světě
bylo těžko, stejně jako bez teplého počasí, sluníčka, krásně rozkvetlých stromů, pampelišek
a zpěvu ptáků. Důvodů k radosti bylo v tomto
měsíci opravdu mnoho!
Za KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna
Marie Blaháková

Netradiční návštěva
Konečně tu máme jaro a s ním i nový
příval energie a radosti. Zvláště pro naše
klienty bylo období zimy velmi náročné.
Platila přísná covidová opatření a veškerý společenský a kulturní život se téměř
zastavil. Proto se nyní snažíme klienty
co nejvíce aktivizovat a zpestřit jim jejich každodenní stereotypní život.
Díky projektu, který je realizován
za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata,
máme možnost využít pro naše klienty
služby, jako jsou návštěva terapeutického
Foto: archiv autor
poníka a hodiny canisterapie. Tyto dvě
zaměřeno na psychomotorický rozvoj, což je
pro klienty úplně nové aktivity se osvědčily
pro klienty velmi důležité, aby se udržovala
a klienti si je okamžitě zamilovali. Jako první
jejich fyzická a psychická kondice. Samozřejnás navštívil koník Emil z organizace „Emil
mě jsme nezapomněli ani na imobilní klienty.
pomáhá s.r.o.“ se svojí majitelkou a terapeutkou Veronikou Šrankovou. Pro mnohé klienty
V tomto případě byla návštěva uskutečněna
to byl nezapomenutelný zážitek. Během terapřímo s koníkem u klientova lůžka. Aby nebypeutické hodiny se klienti dozvěděli spoustu
lo novinek málo, začal nás navštěvovat pan Jan
nových a zajímavých informací. Vše bylo
Galata se svými psy (australský ovčák a bor

derkolie). Na tuto návštěvu se klienti
také moc těšili, protože většina z nich
dříve psa vlastnila, a tudíž to pro ně byla
srdeční záležitost. Canisterapeutická hodina byla vedena zábavnou formou, kdy
se do dění zapojovali i klienti a měli tak
možnost na chvíli zapomenout na všední starosti a bolesti, které je trápí.
Těší mě, že tuto akci mohu koordinovat a rozvíjet dosavadní zkušenosti. Tímto bych chtěla moc poděkovat
za finanční podporu Nadačnímu fondu
Českého rozhlasu a veřejné sbírce Ježíškova vnoučata, paní Veronice Šrankové
a panu Janu Galatovi za jejich ochotu, trpělivost a profesionálně odvedenou práci. Díky
vám se stal jeden z mnoha všedních dní pro
naše klienty NEVŠEDNÍ A NEZAPOMENUTELNÝ. Už teď se všichni těšíme na další
společná setkání.
Za B. Braun Domov s úsměvem
Veronika Hradilová
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Noc kostelů pošesté
Po dvouleté přestávce se opět budeme moci
účastnit Noci kostelů. Letos můžeme navštívit kostely, ve kterých se opravovalo, nebo je
něco nového obohatilo. Ve Slavkově si můžeme v kostele svatého Jana Křtitele na Špitálské ulici prohlédnout nově restaurovaný
oltář s krásnou štukovou výzdobou oltářního
obrazu a erbu Kouniců. Poprvé v historii bude
také zpřístupněna veřejnosti hrobka Kouniců,
která byla letos opravena. Na otázku, kdo je
pohřben v hrobce Kouniců, nám odpoví pan
Mgr. Martin Rája. Vstup do hrobky bude časově koordinován podle počtu zájemců.
Dalším místem bude kostel svatého Bartoloměje v Hodějicích. Zde byly na velikonoční neděli požehnány nové varhany. Účastníci
budou moci nahlédnout do útrob varhan a seznámit se s uměním hry na varhany. Každou
půlhodinu předvedou varhaníci malý minikoncert. Pro zdatné bude možnost vystoupat
po žebříku do věže ke zvonům.
Noc kostelů se bude poprvé konat v poutním kostele Panny Marie Bolestné na Lutrštéku v Němčanech. Celý poutní areál byl loni
opraven, v kostele instalován nový mozaikový oltář a u kaple postavena nová studánka. Hlavními body programu budou koncert
pěveckého sboru Danielis a prezentace dějin
poutního místa.
Ještě připomenu letošní motto Noci kostelů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost,
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Autor žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá. Prožívá smutnou přítomnost
v odloučenosti od Boha. Jeho duše „žízní“
po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně
mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost
i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je
nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se
s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse
bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy
je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty
do vztahu k „ty“ – k bližnímu, cesty do vztahu
k „Ty“ – k Bohu.
Milí přátelé, v pátek 10. června 2022 večer
jste znovu pozváni navštívit naše kostely netradičním způsobem. Program Noci kostelů je
k dispozici na internetových stránkách www.
farnostslavkov.cz. Děkuji předem všem, kteří
se zapojí do pořadatelské služby.

Farní den 2022

Chceme se spolu opět potkat, společně si
popovídat, zasoutěžit, něco dobrého pojíst,
zhlédnout vystoupení. V neděli 19. června
vás farníky i přátele zveme k setkání na zahradě KMŠ Karolínka na Malinovského ulici od 15.00 do 19.00 hodin. Kromě soutěže
„Zpívá a hraje celá rodina“ se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší slaný a sladký závin.

Program bude také pro rodiny s dětmi, zazpívají děti ze školky a mladí připraví cestu
plnou her. Zvláště zveme vás, kteří jste se
do naší farnosti přistěhovali, a známe se jen
P. Milan Vavro, děkan
z bohoslužeb. 

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.
3. 6. Večer chval, první pátek, 18.45 kostel Slavkov.
4. 6. Vigilie Svatodušní, 21.00 kostel Slavkov.
5. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, Slavkov 9.00
a 18.00, sbírka na charitu.
5. 6. První svaté přijímání, Lutršték 9.30.
10. 6. Noc kostelů 2022 ve Slavkově, Němčanech
na Lutrštéku a v Hodějicích.
11. 6. Generální úklid kostela a fary ve Slavkově,
8.00–15.00.
12. 6. První svaté přijímání, Slavkov 9.00.
13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30.
19. 6. Těla a Krve Páně, Slavkov 9.00.
19. 6. Farní den, zahrada KMŠ, 15.00–19.00.
28. 6. Výlet dětí.
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

Noc kostelů 2022 – program

Slavkov u Brna, Němčany – Lutršték, Hodějice
Pátek 10. června 2022
SLAVKOV U BRNA – kostel sv. Jana Křtitele s hrobkou Kouniců
(17–21 hodin)
17.00–17.05
17.05–17.20
17.20–21.00
17.00–21.00

Zahájení Noci kostelů
Kdo je pohřben v hrobce Kouniců? – slovo Mgr. Martin Rája
Krása štuku – prohlídka kostela a restaurovaného oltáře
Prohlídka opravené hrobky Kouniců

NĚMČANY – LUTRŠTÉK – poutní kostel Panny Marie Bolestné
(19–22 hodin)

19.00–19.30
Krása mozaiky – prohlídka kostela, mozaiky oltáře a fotografií
19.30–19.35
Zahájení Noci kostelů
19.35–20.30
Koncert Komorního pěveckého sboru Danielis
20.45–21.30	Od prvního zázraku po současnost – prezentace dějin poutního
místa Lutršték
21.30–22.00	Krása mozaiky – prohlídka kostela, mozaiky oltáře
a fotografií

HODĚJICE – kostel sv. Bartoloměje
(17–20 hodin)

17.00–20.00	Jak se hraje na varhany –
prohlídka nových varhan
a představení varhanické hry
17.00–20.00	Varhanní minikoncert –
skladba každou půlhodinu
17.00–20.00	Prohlídka kostela a fotografií z rekonstrukce
varhan
17.00–20.00	Naše zvony – prohlídka
věže a zvonů (jen pro
zdatné)
Vstup zdarma.

Lutršték – poutní kostel Panny Marie Bolestné

Interiér kostela na Špitálce

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce • Foto: 3x archiv ŘKF Slavkov
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Atletika Slavkov informuje
Excelentní přípravky na Morenda
mítinku

V sobotu 23. dubna proběhl oblíbený Morenda mítink v Brně. Dopoledne patřilo kategoriím přípravek, ve kterých celkově dominovali
atleti a atletky Slavkova u Brna. Pro kategorie přípravek bylo připraveno 16 sad medailí.
Kromě jednoho vyhlašování jsme měli vždy
alespoň jedno zastoupení na stupních vítězů.
Celkem přípravky získaly 18 medailí (38 %
všech rozdaných medailí), druhý nejúspěšnější oddíl (domácí Moravská Slavia Brno) získal
10 medailí. Se zlatem na krku domů odjížděli
Adéla Procházková (60 m za 8,91 s), Natalie
Pischová (600 m za 2:03,48) Adam Čižmár
(vrh koulí – 7,16 m), Štěpán Procházka (hod
1 kg míčem – 6,08 m) a Viktorie Chylíková
(hod 1 kg míčem – 6,83 m).

Odpoledne závod proběhl pro mladší a starší žactvo. Za Slavkov se zúčastnili jen mladší
žáci. I ti si odvezli 6 medailí, z toho 3 zlaté –
Adam Konečný (skok daleký – 5,01 m), Anna
Čižmárová (skok vysoký – 1,43 m) a Jakub
Burian (vrh koulí – 11,40 m).

Další postupy do semifinále
Čokoládové tretry

V minulé Zpravodaji jsme vás informovali o 7 postupech do semifinále Čokoládové
tretry v Ostravě. Od té doby se počet postupujících rozrostl o další 3 šťastlivce: Jitka
Peksová a Kryštof Slezák na 300 m a Emilly Holková v hodu raketkou. V pondělí 30.
5. bude mít všech 10 úspěšných závodníků
možnost probít se do finále, které je součástí
hlavního programu největšího a nejslavněj-

Foto: 2x archiv Atletika Slavkov

šího atletického závodu v ČR – Zlatá tretra
Ostrava.

Stříbrný sprinterský trojboj pro
Terku Janů

1. května pořádal atletický klub z Blanska
35. ročník Memoriálu Věry Buškové Gilkové,
jehož součástí byl mimo jiné i sprinterský trojboj (60 m, 100 m, 200 m). Závodu se zúčastnila
naše juniorská atletka Tereza Janů, která chtěla
po hale otestovat svou kondici. Kategorie byly
sloučené, Terka se tak mohla utkat s i o šest
let staršími sprinterkami. V nejkratším běhu si
časem 8,34 s vysloužila druhou příčku stejně
jako v běhu na 100 m (13,40 s). V závěrečné
dvoustovce se umístila na třetí pozici (28,38
s) a celkový součet bodů ji umístil na parádní
Trenéři atletiky
druhé místo.

Přípravka na Morenda mítinku

Šest titulů „Mistr jižní Moravy“ pro Slavkov
V neděli 8. května se slavkovští atleti vypravili do Břeclavi na přebory Jihomoravského kraje jednotlivců mladšího i staršího
žactva. Naši atleti ukázali, že patří do krajské
špičky a počtem 17 medailí se zařadili mezi tři
výrazně nejlepší oddíly.

Medaile získali:

mladší žáci
• A. Čižmárová – 1. místo – oštěp (27,76 m);
2. místo – výška (1,35 m); 3. místo – koule
(9,55m)
• J. Burian – 1. místo – koule (11,10 m)
• T. Dočekal – 2. místo – 800 m (2:19,03)
• J. Fialová – 3. místo – oštěp (24,35 m)
starší žáci
• M. Míča, O. Obdržálek, O. Slezák, A. Urban
– 1. místo – štafeta 4 x 60 m – (30,33 s)
• V. Hoždorová – 1. místo – koule (10,29 m);
1. místo – disk (30,53 m); 2. místo – oštěp
(28,31 m)
• O. Slezák – 1. místo – 300 m (39,38 s);
2. místo – 150 m (18,65 s)
• J. Hrubá – 2. místo – disk (25,21 m)
• A. Urban – 3. místo – výška (1,68 m); 3. místo – oštěp (37,73 m)
• P. Odehnal – 3. místo – 800 m (2:24,28)
• J. Kuchta – 3. místo – disk (19,33 m)

Úspěšné 1. kolo krajského přeboru
družstev staršího žactva

Prvním závodem v letní sezóně bylo pro
starší žactvo 1. kolo soutěže družstev Jihomo-

ravského kraje v sobotu 30. dubna ve Vyškově. Naši atleti předvedli velmi pěkné výkony.
Chlapci nasbírali celkem 93 bodů a umístili
se na 2. místě z celkového počtu 11 oddílů.
Družstva dívek jsou tradičně početnější, ze
14 oddílů naše atletky obsadily 6. místo se
ziskem 50 bodů. Mezi nejlépe bodující patřili
Veronika Hoždorová (24 bodů) a Arnošt Urban (23 bodů).

Medailové výkony

• D. Havrda – 1. místo – 100 m překážek
(17,51 s); 2. místo – skok o tyči (2,30 m)
• A. Urban – 1. místo – skok o tyči (2,40 m);
3. místo – oštěp (39,05 m)
• V. Hoždorová – 2. místo – koule 9,13 m);
3. místo – kladivo (21,83 m)
• O. Slezák – 2. místo – 300 m (39,15 s)
• K. Machalová – 2. místo – 1500 m (5:24,35)
• P. Minks, P. Odehnal, O. Obdržálek, O. Slezák – 2. místo – štafeta 4x 300 m (2:58,15)
• T. Schwecová – 3. místo – oštěp (27,33 m)
• D. Havrda – 3. místo – skok o tyči (2,10 m)

Talent roku 2021 okresu Vyškov

Úspěšné ohlédnutí za uplynulým sportovním rokem slavkovské atletiky přineslo vyhlašování ankety Sportovec roku 2021 okresu
Vyškov.
V kategorii Sportovní talent roku se
do nejužšího osmičlenného výběru dostali
hned čtyři členové oddílu Atletika Slavkov
u Brna – Adéla Procházková, Lukáš Bok,
Marek Hrubý a Jan Fiala, který svými výko-

ny z loňské sezóny přesvědčil porotu a stal se
vítězem ankety. Více v samostatném článku
Trenéři atletiky
na straně 16.

Divadelní spolek Slavkov
u Brna hledá technika

Ochotnické divadlo není zdaleka jen
o hercích na jevišti, ale také o početném
týmu pomocníků v zákulisí. V slavkovském divadelním spolku bychom mezi sebou rádi přivítali nového kolegu – technika.
Technici spolu s režisérem připravují
světelné scény i zvukové prvky do nových
her, během vystoupení pak obsluhují technické vybavení. Naučí se základy zvukařského řemesla na analogových i digitálních
mixážních pultech. Pracují také s klasickými a inteligentními divadelními světly.
Technici pomáhají i s přípravou scén a rekvizit, vyrábějí ze dřeva a železa, zajišťují
domácí i výjezdní představení a chystají
vystoupení na vnitřních i venkovních podiích. Není nutné mít s divadelní technikou
předchozí zkušenosti, postačí technická
tvořivost a kladný vztah k elektronice. A jelikož ochotničení je dobrovolná zájmová
činnost, nelze se obejít bez nadšení pro divadlo a kulturu v našem městě.
Se zájemci se rádi potkáme na některé
z pravidelných zkoušek. Kontakt: Jan Matyáš, jan_matyas@seznam.cz.
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Dobyli jsme Prahu
Idea s názvem Slavkov dobývá Prahu klíčila asi dva roky. Jejím obsahem bylo a je,
aby se na start Pražského maratonu postavilo
a do jeho cíle i doběhlo větší procento obyvatel ze Slavkova než z Prahy. Předběžný
jmenný seznam jsme vytvořili bezprostředně
o PIM 2019 a začali jsme běžce, o kterých
jsme si mysleli, že by mohli maratonskou trať
uběhnout, oslovovat. V prosinci 2019 přislíbilo svoji účast na trati Pražského maratonu
2020 25 žen a mužů, řada zaplatila i startovné.
Většina z nich maraton, ba dokonce ani půlmaraton, nikdy neběžela. Praha má 1 132 500
obyvatel. Slavkov u Brna 6 992. V případě
Slavkova by se tak zúčastnilo 0,35% všeho
obyvatelstva. Jak to v roce 2020 dopadlo, víme
všichni. PIM se v letech 2020–2021 z důvodu covidové pandemie nekonal. Po ty dva
roky vydrželo u svého předsevzetí uběhnout
certifikovaných 42,195 km 9 mužů a 1 žena
s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna a 8.
května 2022 v 9.00 hod vyběhli ze Staroměst-

A na závěr jména a časy dobyvatelů:
Slavkov dobývá Prahu 2022

Slavkovští borci • Foto: autor

ského náměstí na trať v pořadí 26. ročníku
Pražského maratonu. Deset běžců je 0,143%
obyvatel Slavkova u Brna. Soupeřem jim byla
nejen trať, ale na tuto roční dobu i nebývalé
vedro. Přesto všichni do cíle doběhli. Letos
mělo podle výsledkové listiny u svého jména
uvedeno bydliště Praha 69 závodníků. To je
0,0061% všech obyvatel. Na počet obyvatel
se ze Slavkova zúčastnilo 23krát více běžců
než z Prahy. Slavkov tedy Prahu letos drtivě
dobyl.

Poř.

Příjmení a jméno

Věk.kat.

Čas
hod

Poř. kat./
celk.

1.

Netopil Vladislav

M40

3:14:42

75/363

2.

Kyjovský Radovan

M35

3:40:29

184/981

3.

Nosek Pavel

M55

3:41:37

35/1014

4.

Fialová Lucie

W40

3:42:13

20/1153

5.

Navrátil Jakub

M35

3:56:28

277/1701

6.

Leitner Ondřej

M50

4:16:22

238/2322

7.

Křížka Martin

M40

4:20:18

477/2740

8.

Florian Tomáš

M45

4:29:17

475/3023

9.

Durák Vlastimil

M45

4:38:23

505/3219

10.

Fiala Bob

M45

5:05:38

624/3995

Chcete-li se v příštím roce k akci přidat
a rozšířit naše řady, pište na: slavkov.dobyva.
prahu@gmail.com. Jediné, co potřebujete, je
odhodlání to dokázat. Tréninkový plán, který
vám zaručí, že to „dáte“, a vzor běžeckého deníku od nás dostanete.
Levap

Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna
ným jazykem hovoří a možnost používat jej
v praxi. Cestování vám navíc otevře obzory
a obohatí vás!
Pokud to ale pro vás není v blízké době

uskutečnitelné, jsme tu pro vás. V JCB vám
zajistíme kurzy ve stejné kvalitě, šité na míru.
Rádi byste na své jazykové úrovni zapracovali přes léto? V JCB jsou dveře otevřené! Přihlaste se a pracujte na svých cílech i přes léto!️

• Individuální přístup lektora
• Individuální domluva dle
časových možností
• Výuka probíhá dvakrát týdně –
rychlejší pokrok!
A pro děti chystáme opět příměstský tábor
SUMMER CAMP!
Letní příměstský tábor, při kterém se děti
učí komunikovat anglicky. V roce 2014
jsme podle modelu kanadských jazykových
škol odstartovali první ročník v Bučovicích,
s možnostmi lokálních aktivit.
• Týden od 11. do 15. 7. 2022
• Každý den od 9 do 16 hodin
• Výukové aktivity vevnitř i venku
• Vše v angličtině
A kdybyste chtěli odcestovat, můžeme to
zařídit! V JCB zprostředkováváme kurzy cizího jazyka ve španělské Málaze!
www.jazyky-bucovice.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

Nehtové studio
Manikúra
Pedikúra – přístrojová

Mobil:
776 087 661
Hodějice 425

 Komerční sdělení

Láká vás studium cizích jazyků v zahraničí,
ale myslíte si, že nejste dost odvážní? Neváhejte! Studium cizího jazyka v zahraničí vám
pomůže pohybovat se v prostředí, kde se da-
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Po suchém máji červnové kapky cenu zlata mají.
Duben byl velmi chladný a pozlobil nás
nočními mrazíky, které zničily již kvetoucí
meruňky a broskvoně, u kterých se opět úrody nedočkáme. Květen je však velmi teplý,
zmrzlí muži se asi odstěhovali na Sibiř, a tak
ovocné stromy dobře odkvetly a nasadily
na bohatou úrodu.
Pokud bude stále pokračovat příznivé počasí pro růst, může docházet k přeplození
ovocných stromů. V měsíci červnu dochází
k samovolnému propadu plůdků, které však
nemusí být konečným řešením ke kvalitní
úrodě. Po tomto propadu bychom měli pokračovat další probírkou snížením počtu plodů
tak, aby jednotlivé plody byly na plodonosné větvičce vzdáleny cca 10 cm od sebe. Při
probírce odstraňujeme plody červivé, zdeformované a napadené škůdci. Zásahem dosáhneme toho, že budeme mít sice méně plodů,
ale ve větší velikosti. Plody budou lépe vybarveny, mají více cukernatosti, jsou zdravější

Probírka jablek • Foto: archiv autora

a chutnější. Ze shluku plodů ponecháme jeden
až dva zdravé a dobře vyvinuté plody. Pokud
ponecháme na stromě ovoce bez probírky, tak
budeme mít co do počtu více malých plodů,
ale v horší kvalitě. Takové plody jsou častěji napadány škůdci, nelze je uskladnit a jsou
vhodné jen na výrobu moštů.
V letošním roce zaznamenáváme velký výskyt mšic na ovocných stromech. Je to savý
škůdce, který parazituje na rostlinách a vysává z nich rostlinné šťávy. Rostlinám škodí

sáním – způsobuje zakrslý růst; přenášením
viróz, různých chorob a oslabujících rostlinu; tvorbou medovnice, která láká mravence,
jejichž větší výskyt avizuje právě jejich přítomnost.
Postrachem mšic jsou larvy slunéčka sedmitečného, škvoři a zlatoočka.
Přítomnost těchto pomocníků bychom si
měli na zahradě vážit. Z chemických přípravků můžeme použít Mospilan 20SP a nebo jiný
vhodný insekticid. Z přírodních přípravků můžeme použít nálevy z kopřiv, pelyňku, vratiče,
kostivalu, kapradí nebo z česneku, do kterých
přidáme mýdlo pro lepší přilnavost.
Jeden z přípravků, který jim určitě nebude chutnat: 25 gramů kajenského pepře nebo
chilli papriček přivedeme do varu a 3–4 hodiny necháme louhovat. Potom zředíme 5 l
vody a naplníme do postřikovače a přidáme
mýdlo. Použijeme jen jednou za 14 dní.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Výlet po zbytcích staveb exteritoriální
dálnice A 88 se vydařil. V koloně nás bylo
neobvykle mnoho. Bylo totiž hezky, silnice
čisté a zakroucené jako čínská nudle. Příroda
Hornosvratecké vrchoviny, Drahanské vrchoviny a Moravského krasu se právě probouzela a vesnice zasazené v čerstvé zeleni svítily
v zářezech potoků a říček. V Moravském
kartografickém centru jsme mohli nechat oči
na množství geodetických přístrojů od velikosti kapesní svítilny až po stroje velikosti
portálového jeřábu. Nejvíce poutala pozornost obrovská plastická mapa Moravy a neolitická mapa vyrytá do mamutí kosti.
První ročník klubové školy pro začínající
motorkáře se vyznačoval uvolněnou atmo-

sférou. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna
na horním hřišti stadionu, účastníci motoškoly
na nich procvičovali prvky bezpečného ovládání motocyklu. Kdo se neodvážil aktivně
zapojit a najet do připravených překážek, učil
se pohledem a hodnotil dosažené pokroky frekventantů na cvičišti.
Ve dnech, kdy držíte v rukou tohle číslo zpravodaje, jsou cestovatelé motoklubu
na dvoudenní výpravě do okolí Pacova. Zde,
v Křemešnické vrchovině, se roku 1905 pořádal slavný „Vylučovací závod Rakousko-
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-Uherska pro Coupe Internationale“. A právě
tuhle historickou trať si projedeme.
Hned 4. června se vydáváme navštívit mešity a muslimské modlitebny. Letos v létě tomu
bude 1400 let od odchodu proroka Mohameda
z Mekky do Medíny. Muslimové tomu říkají hidžra a tehdy začíná islámský letopočet.
Krom toho je v plánu navštívit skanzen lidové
architektury, gotické památky v údolí Křetínky, hornický skanzen Permonium, Slovanskou epopej v Moravském Krumlově a stavby
Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Ve dnech 18. a 19. června si výletem připomeneme výročí atentátu na zastupujícího říšského
protektora. Navštívíme významná místa spojená s touto historickou událostí a při tom si odbočíme prohlédnout stavby jihočeského baroka.
Ale nechci se dopodrobna rozepisovat o všem,
co chystáme, prostě se k nám připojte a zažijete
všechno spolu s námi! Těším se na společné setkání při některé naší klubové akci.
Více se dozvíte na naší vývěsce naproti
kostela u vchodu do Svojsíkova parku.
Vlastik Jelínek


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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka = operativní
nákupčí/referent nákupu

• dělnice ve zdravotnické
výrobě – přední dělnice

• laborant/ka pro výzkum
a vývoj

• dělnice ve zdravotnické
výrobě – konečná kontrola

• mzdová účetní

• manipulační dělník – balič

• projektový manažer

• manipulační dělník

• specialista/specialistka
sterilizace

• obsluha sterilizační
jednotky zdravotnických
výrobků

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
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/

Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 na vybrané brýlové čočky americké výroby

Neváhejte a kontaktujte nás:

NEJRYCHLEJŠÍ ZBARVENÍ NA SVĚTĚ
DrOptikMoraviaSro

• skladník/skladnice

dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz

email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123
email: Radka.Jirkova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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SORTIMENT
•
•
•
•

 cel – kari sítě, roxory
O
Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
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
• Výkup barevných kovů a železných kovů

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

www.zelezo.org
Těšíme se na budoucí spolupráci

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

