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Naši zemi stíhá jedna
pohroma za druhou. Pád
dodavatelů energií odstartoval vlnu zdražování a ruský
úder na Ukrajinu ji dokončil. Otázkou je, zda je to
konec…? Benzín, nafta, elektrická energie, plyn. Poslední
Michal Boudný
komodita je nepalčivější
problém. Na zemním plynu, který k nám proudí
z Ruska, je závislá drtivá většina domácností,
firem a veřejných budov. Je velkou chybou
všech vlád od začátku devadesátek a Evropské
unie, že efektivně neřešila závislost na jednom
státu. Dnes se vše dohání, šije horkou jehlou
a všichni vzhlíží k zimě – co bude?

Svazek obcí vybral
podobu nové školy

Výročí přátelství
Slavkov–Darney

Setkání Slavkovů
v Malém Slavkově
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Oslavy fotbalového století ve Slavkově u Brna
V sobotu 25. června se uskutečnily oslavy sta
let od založení fotbalového klubu ve Slavkově
u Brna. Tato akce byla nuceně posunuta o rok z důvodu pandemie koronaviru. O to víc jsme se těšili
a snažili se pro všechny naše příznivce připravit
bohatý program.
Ráno v 9 hodin jsme přivítali první návštěvníky
a fanoušky, kteří přišli podpořit naše nejmladší fotbalisty a fotbalistky. Hráči přípravky sehráli přátelské utkání mezi sebou a ukázali tak rodičům, co
vše se naučili. Hlavním bodem dopoledního bloku
bylo utkání legend slavkovského fotbalu proti výběru Horsta Siegla, který vystupuje pod názvem
SIGITEAM. Všichni přítomní mohli vidět velké
osobnosti tuzemské kopané, kterými bezesporu
jsou Ivan Hašek, Horst Siegl nebo nám na Moravě
dobře známý Petr Švancara. Za Slavkov nastoupil mix hráčů napříč generacemi. Výběr měl být
i vzpomínkou na zatím největší úspěch naší kopané, a to účinkování ve čtvrté nejvyšší soutěži.
Proto se v týmu objevili hráči, kteří byli v té době
samotnými aktéry divizní éry.
Utkání přilákalo velké množství diváků, které
neodradilo ani počasí typické spíše pro anglickou Premier league. Před zahájením vystoupila
cheerleadingová skupina Glitter stars, která nám
předvedla svým vystoupením, že ve svém oboru
těžko hledají konkurenci. Výkop obstaral starosta
Michal Boudný spolu s předsedou oddílu Přemyslem Jeřábkem. Ve skvělé atmosféře, zvítězil SIGITEAM, těsným výsledkem 6:7. Samotní hráči pak

po zápase rozdali podpisy a zapózovali na památku pro své fanoušky.
Odpolední blok odstartoval utkáním mladších
žáků, kteří v horkém počasí předvedli své dovednosti a ukázali všem přítomným, že fotbal v našem
městě má budoucnost. Následovalo utkání starších
žáků, soupeřem jim byli vrstevníci z družebního
polského Slawkowa. Naši kluci s přehledem přehráli svého protivníka a odměnou jim byl potlesk
a ovace z tribuny.
Další bodem bylo předání pamětních listů. Ocenění byli především lidé, kteří obětovali našemu
klubu velkou část svého času a zasloužili se o rozvoj fotbalu ve Slavkově. Všichni přítomní měli
možnost zavzpomínat na ty, kteří již mezi námi
nejsou a vzdát jim poctu potleskem.
Na závěr sportovní části se utkaly týmy mužů

Foto: 5x David Rychlík

Mladší přípravka sezona 2021/2022
Horní řada zleva:

Zuzana Chlupová (trenérka), Filip Chlup
(trenér), Adam Koudelka, Nikolas Majárek, Adam Slezáček, Diego Garcia, Jakub Laštovička, Tobias Jerome Williams,
Julián Hroza, Mikuláš Strnad, Dominik
Dočekal, Daniel Földy, Matyáš Učeň,
Kryštof Slezáček, Oldřich Strnad (trenér), Bronislav Chlup (trenér).

Stojící dva kluci zleva:

Jakub Beran, Jáchym Křivda.

Sedící zleva:

Matěj Novotný, Tobiáš Chlup, Matyáš
Stružka, Filip Koudelka, Robin Zádrapa, Filip Zádrapa, Petr Kellner (brankář), Maxim Rychtar, Jakub Kos, Fred
Jetela, Jakub Jeřábek, Radek Brtník,
Adam Moučka.

Stojící dva kluci zprava:
Viktor Pelka, Filip Matějka.

F. Chlup

SK Slavkov u Brna, mladší přípravka 2021/2022 • Foto: archiv autora

Slavkova u Brna a polského Slawkowa. Před zahájením utkání zazněly hymny obou států a aktéři
si tak mohli vyzkoušet, jak se cítí reprezentanti
při mezinárodních utkáních. Zápas byl vyrovnaný
a diváci se určitě nenudili. Utkání skončilo remízou 3:3. Všichni aktéři se spolu na památku vyfotili a slíbili si, že odveta bude další rok na polské
půdě.
Večerní program obstarala kapela Exit, která zahrála svoje největší hity. Pro ty, co ještě měli energii, zahrál DJ D.M.
Poděkování patří všem partnerům a především
městu Slavkov u Brna za finanční podporu této
akce. Členům SK Slavkov u Brna za realizaci této
akce, SDH Slavkov u Brna za technickou pomoc
a v neposlední řadě obrovský dík všem fanouškům
Jan Lysák
a příznivcům našeho klubu.
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(Dokončení ze strany 1)

V této situaci se ocitlo i naše město, které
zajišťuje teplo školám, poliklinice a sídlišti Zlatá Hora a Nádražní. Vše plynem. Již
od začátku invaze se pracovníci úřadu, kteří
spravují tepelné hospodářství, snaží najít řešení. Bohužel jsme nuceni jít krokem zpět, a to
například na největší kotelně na Zlaté Hoře
přepojením plynového kotle na kotel na štěpku nebo lehké topné oleje. Ve hře jsou rovněž
tepelná čerpadla či solární panely. Prostě vše,
co není na plyn. Budu optimistou a budu věřit,
že se náš stát k nějakému plynu vždy dostane, ale toto varování bereme všichni smrtelně vážně! Neradi bychom byli nuceni jít tzv.
„moldavskou cestou“. V listopadu roku 2015
jsem spolu se starosty okolních obcí navštívil
moldavské město Cantemir, kde jsem si připadal jako v nějakém špatném filmu. Z paneláků,
z oken, vytáhlé roury od kamen, ve školách
totální zima, zápach a plísně. A proč? Protože
jim Rusové neposkytují plyn. Pouze jednou
týdně a za šílené peníze. Důsledek je, že se

ve školách netopí a nevětrá, děti se učí v kabátech, zkrátka děs! Tohle není strašení, ale realita jednoho malého chudého evropského státu.
Vždyť i dnes chodí na stavební úřad nečekaně
mnoho žádostí o povolení externího komínu
na stavby staré pět let. Mít alternativu je a bude
nezbytně nutné a opravdu je velká škoda, že
jsme s tím nezačali před dvaceti lety. Poslední
léta nejsou pro naši zemi opravdu procházka
růžovým sadem. Když už nás netrápí COVID,
tak roste inflace, energie, válka na Ukrajině,
která se nás prostřednictvím uprchlíků přímo
dotýká a v neposlední řadě počasí. Vlna veder
likviduje zeleň, pokud zaprší, tak zase hodně…
ze zimy se přechází přímo do léta.
Budu se opakovat, ale loňské tornádo, letošní záplavy na jihu Čech nebo Liberecku
a nedostatek pitné vody na Břeclavsku nás
nutí k většímu zabezpečení a ochraně majetku. Znovu požádám všechny občany o nainstalování zpětných klapek na odpadní přípojky, vyčištění dešťových cest dvorků, okapů
a svodů. Rovněž se ukázalo být prozíravé mít

doma plachty na okamžitou sanaci střechy
v případě velmi silného větru, protože nikdo
neví, kde živel zaútočí. A vodu? Tu jímejte
do všeho, co máte po ruce!
Léto je pro starostu města nejhorším ročním obdobím. Lidé jsou v tuto dobu jiní, horší. Asi z těch veder, těžko říci. Roste napětí.
Rekordně přibývá počet stížností na cokoli.
Na neposečenou trávu, na to, jak pracovníci
na rekonstrukci průtahu nepracují ve čtyřicítkách pod žhavým sluncem, na rušení nočního
klidu, kdy v sadech někdo vesele slaví, nebo
při veřejných akcích, kde se Slavkováci baví.
Také na nevyvezené popelnice, sečení na polích, bo jsou žně…, na nefunkčnost veřejného
osvětlení, které se na mnohých místech rekonstruuje, na plné ulice aut návštěvníků koupaliště a to jsem odkryl jen špičku ledovce.
Doufám, že je to jen můj názor – vy si léta
naplno užíváte. Přeji vám krásnou druhou
půlku prázdnin a šťastný návrat z dovolené
a klidný nástup do běžného života!

Výročí založení československé armády
Koncem června se pietním aktem
ve francouzském městečku Darney
připomnělo založení československé armády. 30. června 1918 předal
budoucí československý prezident
Edvard Beneš našim legionářům
bojový prapor a formálně tak spolu s francouzským prezidentem
Raymondem Poincaré posvětili samostatnou bojovou jednotku. Setkání
se za naše město zúčastnil starosta
Michal Boudný a radní města Libor
Eliáš. Rovněž byli přítomni velvyslanci České republiky a Slovenska
a zástupci francouzského regionu,
ve kterém Darney leží. Toto město se
v roce 1987 stalo partnerem Slavkova
u Brna a v letošním roce tak připomínáme 35. výročí spolupráce.
vs
Pietní akt u památníku ve francouzském Darney • Foto: 4x Michal Vosky

Michal Boudný, starosta města
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
151. schůze RM – 20. 6. 2022

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021, které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny
rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření
2. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování chrániček pro optický
kabel se společností Integrovaná střední škola Slavkov
u Brna, p.o., Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
49408381, na pozemcích parc. č. 12/1 a 1743/2 v k. ú.
Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov
u Brna.
3. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování přípojky areálového
vodovodu, splaškové kanalizační přípojky a plynovodní
přípojky se společností Areál Slavkov s.r.o., U Mlýna
1552, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 29313333, na pozemcích parc. č. 2521/2 a 2521/3 v k. ú. Slavkov u Brna,
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu a stání pro automobil s manželi Václavem Rodriguesem Klimkem a Eliškou Klimkovou, na pozemku parc. č. 2030 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
5. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
provozovatele Emila Schulze, IČ: 67587470 ve Slavkově
u Brna při Dnech Slavkova v letech 2023, 2024.
6. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí
a stavební povolení a na projektovou dokumentaci pro
provedení stavby na akci „Slavkov u Brna, Husova čp.
63“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem
SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Slavkov u Brna, Husova čp. 63“ se společností SD
Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 v předloženém znění.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce komunikace Malinovského–Svojsíkův park“ dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Barborou Ondrouškovou. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 30.06.2024 za smluvní nájemné 150
Kč/m2.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 28. 6. 2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Havigerovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30. 6. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna,
s panem Aloisem Lepkou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
12. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání – kanceláře číslo 208 ve II.
NP administrativní budovy Koláčkovo náměstí č.p. 727,
Slavkov u Brna, s panem Stanislavem Formánkem, IČ:
45620458. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno
ve výši 2.350 Kč/m2/rok.
13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo „Dodávka a montáž EITN, provádění rozúčtování
ve vybraných budovách města Slavkov u Brna“, s firmou Techem, spol. s r.o., Počernická 96, 108 00 Praha
10, IČ: 49684370, týkající se ochrany osobních údajů,
v předloženém znění.
14. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se subjektem Žuráň, stavební bytové druž-

stvo se sídlem Zlatá Hora 1233, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 00050326, v předloženém znění.
15. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se subjektem Společenství vlastníků
jednotek domu Zlatá Hora 1366, 1367, Slavkov u Brna
se sídlem Zlatá Hora 1366, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
04336453, v předloženém znění.
16. RM bere na vědomí zápis č.4/2022 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP.
17. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města – jiný poskytovatel Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí
v ČR, z.s., klub „Paprsek“, IČ: 49408577, sídlo Tyršova
29, 682 01 Vyškov.
18. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města – jiný poskytovatel v roce 2022 Lince bezpečí, z.s., IČ: 61383198,
sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
19. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč z položky rozpočtu města určené
na humanitární účely v roce 2022 Diecézní charitě Brno,
Oblastní charitě Hodonín, IČ: 44990260, sídlo Třída
Kpt. Jaroše 9/1928, Brno na provoz služeb Domácí zdravotní péče a Mobilní hospic Bučovice a Slavkov u Brna.
20. RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku z položky humanitární účely „Zdravotní klaun“, o.p.s., jelikož
rozpočtová položka je pro rok 2022 vyčerpána.
21. RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o zabezpečení provedení zápisu do registru územní
identifikace, adres a nemovitostí s obcemi Heršpice
a Nížkovice, v předloženém znění.
22. RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu
Slavkov u Brna v předloženém znění.
23. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města
a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku
2022 (do konce volebního období) v předloženém znění.
24. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č.4
v předloženém znění.
25. RM schvaluje napojení fondu investic ve výši
110.000 Kč (ZS-A).
26. RM bere na vědomí informaci ZS-A o záměru
účastnit se projektu INTERREG V-A SK - CZ. RM souhlasí s úhradou spoluúčasti ve výši cca 150 000 Kč v roce
2023. Spoluúčast v projektu bude kryta formou účelového příspěvku do rozpočtu ZS-A.
27. RM bere na vědomí informaci o organizačním zajištění akcí Veteranfest Slavkov a Slavkov Open – Sting.
28. RM bere na vědomí informaci o organizaci závěru školního roku 2021/2022 na Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
29. RM ukládá řediteli Základní školy Tyršova Mgr. Jiřímu Půčkovi uskutečnit doplňovací volby do školské
rady dle platného volebního řádu školské rady tak, aby
nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky zahájil svou činnost k 1. srpnu 2022.
30. RM schvaluje použití části rezervního fondu
Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace ve výši 100 000 Kč na výměnu původních zářivkových svítidel za nové LED panely.
31. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného a Bc. Libora Eliáše do partnerského města Darney
ve Francii dne 23. 6. 2022.

152. schůze RM – 11. 7. 2022

1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o spořicím účtu
s výpovědí s Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317057
v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit převod částky

10.000.000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje na spořicí účet
za účelem zhodnocení finančních prostředků.
4. RM nedoporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku parc. č. 914, zahrada o výměře 93 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví paní Heleny Anderlové za kupní cenu ve výši
96 720 Kč bez DPH (1040 Kč/m2 bez DPH). Ke kupní ceně
bude připočtena částka DPH ve výši 20 311 Kč. Celková
kupní cena i včetně DPH činí 117 031 Kč. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek a cenu
za znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
5. RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc.
č. 2703/12 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna za účelem umístění reklamního zařízení dle
žádosti společnosti HandelSky s.r.o., se sídlem Na Močidlech 1656, Dubňany 696 03.
6. RM schvaluje ukončení nájmu části pozemku parc.
č. 5571 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1465 m2,
pozemku parc. č. 5398 – ostatní plocha, zeleň o výměře
8 804 m2, pozemku parc. č. 5399 – ostatní plocha, zeleň o výměře 12 516 m2, části pozemku parc. č. 5570
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
520 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 13. 6. 2012
v nájmu společnost Rakovec a.s., se sídlem Velešovice
390, 683 01 Velešovice, IČ: 49976940, dle podmínek
a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude
ukončen k 30. 9. 2023.
7. RM schvaluje ukončení nájmu části pozemku parc.
č. 5237 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 200 m2,
části pozemku parc. č. 5235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 850 m2, pozemku parc.
č. 5121/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 11 726 m2,
pozemku parc. č. 5103 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 043 m2, pozemku parc. č. 5102
– ostatní plocha, zeleň o výměře 8 042 m2, pozemku
parc. č. 5094 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1 616 m2,
části pozemku parc. č. 5093 – ostatní plocha, zeleň
o výměře cca 1 010 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze
dne 11. 6. 2012 v nájmu společnost ROSTĚNICE a.s., se
sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ:
63481821, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude ukončen k 30. 9. 2023.
8. RM schvaluje ukončení nájmu pozemku parc. č.
5277/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 10 110 m2,
pozemku parc. č. 5278 – ostatní plocha, zeleň o výměře
9 189 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna formou výpovědi,
které má na základě nájemní smlouvy ze dne 7. 5. 2013
v nájmu Ing. Stanislav Drápal, se sídlem Sokolská 80,
Křenovice 684 01 Křenovice, IČ: 42661340, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem
bude ukončen k 30. 9. 2023.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 1209 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Ing. Herzán“) v předloženém znění.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
týkající se pozemků parc. č. 2703/12 – ostatní plocha,
jiná plocha, parc. č. 2708 – ostatní plocha, neplodná
půda, parc. č. 2711/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2712/1 – ostatní plocha, silnice, parc.
č. 2714/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 2714/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 2714/7 – ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800077191“)
v předloženém znění.

7/2022

5

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se pozemků
parc. č. 3583/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3583/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.
3852-7763/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Řezníček“) v předloženém znění.
12. RM ruší probíhající veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro projekt pro provedení stavby na akci „Slavkov u Brna, Husova čp. 63“.
13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro projekt pro provedení stavby na akci „Slavkov u Brna, Husova čp. 63“
dle předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.
14. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek
na veřejnou zakázku na akci „Výměna teracotové dlažby, zámek Slavkov u Brna“, byla nejvýhodnější nabídka
předložena uchazečem Rekonstruktiva spol. s r.o., Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČ: 469 70 932.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Výměna teracotové dlažby, zámek Slavkov u Brna“
se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., Podlesí I čp.
5309, 760 05 Zlín, IČ: 469 70 932., dle předloženého
návrhu smlouvy.
16. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci stavebních prací na akci „Rekonstrukce komunikace Malinovského–Svojsíkův park“ byla předložena
uchazečem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ:
258 69 523.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku: „Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův park“ se společností IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice,
779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523.
18. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL.
ČS. ARMÁDY“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.
19. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku na akci „Restaurování soch

v areálu zámku Slavkov u Brna“ s MgA. Josefem Červinkou, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČ: 67614124,
v předloženém znění.
20. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností RPA Dotace s.r.o., IČ: 013 99 357 na zajištění
administrace podání žádosti o dotaci na akci: „ZŠ Komenského Slavkov u Brna – odborné učebny a výměna
střešního pláště“ dle předloženého návrhu smlouvy.
21. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na 2. etapu
rekonstrukce elektrorozvodů hasičské stanice JSDH
ve Slavkově u Brna, dle předloženého návrhu smlouvy.
22. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Litavská 1497, Slavkov u Brna, s paní
Marií Gottvaldovou, jedná se o výměnu bytu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
23. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Stanislavem Hudcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
24. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s panem
Stanislavem Hudcem. jedná se o výměnu bytu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
25. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Litavská 1498, Slavkov u Brna, s panem
Ondřejem Holcem. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
150 Kč/m2.
26. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna,
s panem Jakubem Kouřilem. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
27. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání – kanceláře číslo 209a
ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo náměstí
727, Slavkov u Brna, s Ing. Davidem Maláčem se sídlem
Koláčkovo náměstí 686, PSČ 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
64457061. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno
ve výši 2 350 Kč/m2/rok.

28. RM bere na vědomí změnu přílohy č. 3: sazebník odměn a koeficientů bonusových složek (ceník)
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřené se společností EKO-KOM a.s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701
s účinností od 1. 7. 2022.
29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 o zajištění
nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107 s platností nového ceníku od 1. 7. 2022 se společností RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:
49435612 v předloženém znění.
30. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200
s platností nového ceníku od 1. 7. 2022 se společností
RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:
49435612 v předloženém znění.
31. RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku MONTY KLUB, Náměstí Svobody 15/3, 682 01
Vyškov-Dědice, IČ: 05816645.
32. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
reprodukčního práva s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, se sídlem Přemysla Otakara
II. 37, 688 12 Uherský Brod, příspěvková organizace,
zřízená MK ČR, č. 17.466/2000 ze dne 27. 12. 2000, IČ:
00092142, v předloženém znění.
33. RM schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

153. schůze RM – 15. 7. 2022

1. RM doporučuje ZM chválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
2. RM bere na vědomí zápis č.5/2022 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP.
3. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zadání územní
studie na lokalitu „10 – Východ“.
4. RM doporučuje zpracovateli respektovat usnesení
pracovní skupiny pro úpravu územního plánu k této lokalitě ze dne 12. 7. 2022.
5. RM souhlasí s odstraněním opěrné stěny na ulici Sadová na pozemku parc.č. 1206/5, 1208 a 1479/1
v k.ú. Slavkov u Brna na náklady žadatele pana Ing. Petra Majera.
6. RM schvaluje upravený program 31. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Poplatek za odpad: stále máte šanci k platbě bez
navýšení
Obyvatelé Slavkova, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad, dostanou do schránky dopis s výzvou k zaplacení dlužné částky.
„V současné době evidujeme cca 600 dlužníků. Povinnost uhradit poplatek má každý občan s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna,
a to 700 korun v případě dospělých a 350 korun dětí do 18 let. Lidé, kteří se chtějí vyhnout
zbytečnému navýšení poplatku, mohou stále
provést platbu – ať už elektronicky přes web
portal.slavkov.cz, nebo v hotovosti na poklad-

ně městského úřadu,“ připomněla vedoucí finančního odboru Klára Vránová.
Slavkov spustil elektronickou platební bránu v souvislosti se zavedením nového systému platby za odpad. Dosud ji využilo 65 %
lidí. Zbytek využil možnosti hotovostní úhrady. Povinnost uhradit poplatek mají také majitelé nemovitostí, v nichž není nikdo trvale
hlášen. Od roku 2023 již tato povinnost nebude platit pro majitele rekreačních chat, kteří
mají ve Slavkově trvalý pobyt na jiné adrese.

Slavkov dosud na poplatcích vybral přes
4,1 milionu korun, což je podobně jako
v předchozím roce, kdy si lidé kupovali známky na popelnice. Náklady na zajištění odpadového hospodářství ve městě jsou však dvakrát
tak dražší. V příštím roce se kvůli zdražování mohou vyšplhat až k 10 milionům korun.
Přestože svozová společnost od léta zdražila
své služby o 10 %, což je v současnosti cca
400 tisíc korun ročně, zástupci města s navýšením poplatku pro příští rok nepočítají. vs

Rychlost u Velešovic překročilo 150 tisíc řidičů
Už měsíc a půl si musí dávat řidiči pozor
na radar měřící rychlost mezi Slavkovem
a Holubicemi na mezinárodní silnici I/50.
Za překročení sedmdesátky zde hrozí pokuta
od 600 do 900 korun.
Přestože město Slavkov u Brna, které je
provozovatelem systému, na tento preventivní nástroj upozorňuje už několik týdnů,
mnohé řidiče to ke zpomalení nemotivovalo.
Od spuštění radaru na konci května policie
eviduje přes 15 tisíc přestupků. Průměrně tak

denně sešláplo plyn více než mohlo cca 300–
350 šoférů. V době prázdnin, a tedy i klidnější
dopravy, je počet nižší – evidujeme 50 až 150
přestupků denně.
Většina hříšníků projede měřeným úsekem
rychlostí kolem 90 kilometrů za hodinu. Rekordmanem se stal řidič, který se nebál rychlosti 129 km/hod. Takovému pirátovi již hrozí
odebrání řidičského průkazu. Za překročení
o 50 kilometrů za hodinu policisté udělují
vs
5 trestných bodů.

Foto: Jakub Dostál, Deník
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Svazek obcí vybral podobu nové školy.
V architektonické soutěži vyhrál návrh odkazující
na cukrovar
Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Koutěže bude následovat jednání s druhým a poté
nice ukončil architektonickou soutěž na popřípadně třetím v pořadí,“ připomněl starosta
dobu nové školy. Zvítězil v ní návrh sdružení
Michal Boudný.
ateliérů Atelier 99 & UYO architekti. DevíProjekt je pak klíčovým dokumentem netičlenná porota ocenila hlavně urbanistický
jen k vyřízení stavebního povolení, vyčíslení
koncept návrhu a vhodné řešení venkovních
nákladů, ale je také nutným předpokladem
prostor. Porotci také ocenili rozmanitost vnitřpro získání státní dotace. V případě svazkové
ních prostor. Líbí se jim také prosvětlení celé
školy ministerstvo školství hradí 85 % uznatelných nákladů.
budovy, které je vytvořeno díky tvaru pilové
„Pokud myslíme skutečně vážně, že chcestřechy. Ta navíc odkazuje na budovu cukrovaru, který k lokalitě historicky patří.
me školu postavit, pak není na co čekat. V co
Do soutěže se přihlásilo šest renomovaných studií, která se
vypořádávala s ohraničenou lokalitou za autobusovým nádražím.
Porota zasedala 11.
června 2022 v Rubensově sále slavkovského zámku. Posuzovala
a hodnotila anonymně
šest návrhů. Autoři jednotlivých studií byli odtajněni až
po stanovení pořadí.
Vybrat nejlepšího bylo
těžké, všechny návrhy
splňovaly zadané podVizualizace nové školy • Foto: archiv MÚ
mínky. Vítěz byl určen
sedmi hlasy z devíti možných.
nejkratší době musíme uzavřít smlouvu se
„Smyslem architektonické soutěže není
zhotovitelem projektu a souběžně také zaregistrovat náš projekt na Ministerstvu školství.
najít absolutního vítěze. Každý z návrhů totiž
Tam nás čekají na podzim náročná jednámá své klady, ale i své nedostatky. Cílem je
ní, kde musí být naše argumenty dostatečné
hlavně získat odborné stanovisko architektů,
a přesvědčivé. Zatím však splňujeme všechny
urbanistů, stavařů, ale i pedagogů k různým
podmínky k tomu, aby tato diskuze vůbec zaarchitektonickým pojetím a vizím,“ vysvětlil
čala,“ ubezpečila Marie Jedličková.
předseda architektonické soutěže profesor Jan
Město Slavkov spolu s dalšími šesti obcemi
Jehlík (celý rozhovor čtěte na následujících
(Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkostránkách).
vice, Němčany, Vážany nad Litavou) začalo
Zástupci svazku v čele se starostou Michalem Boudným proto nyní začnou vyjednávat
s přípravou svazkové školy před dvěma lety.
s vítězným studiem podmínky o zpracování
Od té doby vznikl potřebný dobrovolný svazek, vytipoval se vhodný pozemek, připraviprojektu. Porotci ve svém stanovisku upozornili i na několik neekonomických nebo ne
la se architektonická soutěž, komunikuje se
zcela vhodných řešení, se kterými se musí již
s ministerstvem školstvím a Jihomoravským
detailní projekt vypořádat.
krajem a připravilo se i majetkové vypořádání
„Bude se jednat o zapracování našich přiv lokalitě.
pomínek ke studii a o ceně projektu. Pokud se
V optimistické variantě by nová škola mohla stát již v roce 2025. Náklady na ni se vynedohodneme, dle regulí architektonické sou-

Vítězný návrh

šplhají do stamilionů korun. „Její financování
však není nereálné. Je však velmi důležité
splnit všechny podmínky pro udělení dotace
a také zahrnout do systému zapojené obce,“
připomněla Marie Jedličková.

Návrh nové školy

Vítězný návrh vytváří před školou nový
veřejný prostor. K tomu však bude potřeba
dokončit jednání s majitelem autobusového
nádraží možnosti úpravy stávajících terminálů. Architekti si také
dali záležet na funkčním rozvržení objektu.
Hlavní vstup pro žáky
všech ročníků vede
z náměstí přes centrální vstupní prostor.
V 1. NP jsou jednotlivé části školy propojeny se vstupní částí přes
schodiště. Na šatny
v 1. NP navazuje školní klub, kuchyně a jídelna. V jihozápadní
části je situován klastr
prvního stupně se zázemím a kabinety, které je přímo propojené
s malou tělocvičnou.
Díky napojení malé tělocvičny na centrální
vstupní prostor pak může tělocvična sloužit jako aula nebo jiný víceúčelový prostor.
Pro 2. NP je typické další rozložení učeben
do hnízd kolem tří atrií. Přes pobytové schody je pak přístupné 3. NP, kde je situován
klastr 8. an 9. ročníku. Kmenové učebny zde
navazují na otevřené společné prostory pro
další možnosti výuky. Ze společných mezitřídních prostor je dále přístupná pochozí
střecha nad jižní částí budovy, kde se nachází venkovní učebna, skleníky a vyvýšené
záhony.
V areálu je již navrženo maximální využití
alternativních zdrojů energie a dalších pokročilých inteligentních zařízení na monitoring
spotřeby energií. Ohřev vody, vytápění i chlazení je řešeno tepelným čerpadlem.
Více podrobností k hodnocení projektu na
www.dsokounic.cz/architektonickasoutez. vs
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Jak vzniká nápad na novou školu?
Rozhovor s místostarostkou Marií Jedličkovou
Máme před sebou
vizualizaci nové
školy. Než se však
architekti pustili
do její tvorby, museli znát představu
zadavatele o tom,
jak si tuto veřejnou
budovu představuMarie Jedličková
je. Jak vůbec vznikalo zadání pro architektonickou soutěž?
Tvorba soutěžního zadání probíhala poměrně delší dobu. Tímto úkolem nás provázel
městský architekt. Na jeho doporučení jsme
se seznámili se zadáními pro výstavbu podobných základních škol. Zadání pro naši školu
se konzultovalo s řediteli základních škol
ve Slavkově u Brna a také s řediteli škol, kteří
jsou členy zastupitelstva města.
Kde jste se byli inspirovat a jaká doporučení jste si odnesli?
Společně se starosty obcí DSO jsme navštívili nově postavenou základní školu v Psárech‚ je to kousek od Prahy. Školou nás provázel její ředitel, který působil dva roky před
otevřením školy jako zástupce zřizovatele
„manažer stavby“ – byl v úzkém kontaktu se
všemi dodavateli stavby a měl za úkol koordinovat všechny potřebné práce, vybavení školy
a připravoval i personální zajištění budoucího
provozu školy. Taktéž bylo zajímavé doporučení, že obec angažovala technický dozor
na každodenní dohled nad stavbou.
Já osobně jsem ještě navštívila základní
školu v Králově Dvoře, kde jsem prošla další zajímavou stavbou – velká přístavba zdejší
základní školy, nabitá novými technologiemi.
Přístavba je prostorově velmi účelně řešená.
Další návštěvou byla nově otevřená přístavba základní školy v Židlochovicích – opak té
předchozí – prostorově velkorysá, velmi zdařilá a inspirující. A nelze zapomenou na přístavbu ZŠ v Líbeznicích, která dostala mnoho
ocenění.
Kdy vznikla myšlenka stavby svazkové
školy?
V roce 2019 začala prosakovat informace
o chystaných dotacích na navýšení kapacit základního školství. Zejména o výrazné podpoře
výstavby svazkových škol. Rozhodli jsme se
toho využít. Jenže program byl zamýšlen jen
pro školy okolo Prahy – tzv. „Pražský prste-

Druhé místo
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nec“. To nám bylo na podzim roku 2020 ze
strany MŠMT potvrzeno. Požádali jsme tedy
o spolupráci radního JMK pro školství pana
Mgr. Jiřího Nantla. Pozval k nám do Slavkova náměstkyni ministra školství, dále vedoucí
investičního odboru a také starosty měst okolí
Brna. V červnu 2021 proběhlo na našem zámku konstruktivní jednání, podpora výstavby
svazkových škol okolo Brna byla veřejně
přislíbena. Nyní máme možnost se do tohoto
dotačního programu registrovat. Kromě nás se
touto cestou vydává Tišnovsko.
Co vás přesvědčilo o tom, že je potřeba
stavět celou novou školu?
Počátkem roku 2020 jsme kontaktovali starosty okolních obcí a vyžádali si od nich údaje
o rozvoji a nechali zpracovat demografickou
studii. Chtěli jsme zjistit, jaké nárůsty žáků
na základních školách nás čekají. Studie prokázala nutnost výstavby další školy.
Na podzim roku 2020 probíhala jednání
na půdě zastupitelstva našeho města a jednotlivých obcích o možnosti založení dobrovolného svazku obcí za účelem navýšení kapacit
základního školství. Koncem roku bylo již založení DSO Dr. Václava Kounice schváleno.
Holubice a Velešovice této možnosti nevyužívají a vydávají se vlastní cestou. Z tohoto
důvodu byla v roce 2021 demografická studie
aktualizována.
Bude skutečně nová škola plně využita?
Ano, bude. Nová škola má mít 18 kmenových tříd a cílovou kapacitu 540 žáků. Protože
průměrný počet dětí ve třídách je 25, klesne
reálná kapacita školy na přibližně 450 dětí.
Demografická analýza prokázala fakt, že
pokud se v našem městě a v okolních obcích dostaví vše, co bylo do roku 2021 povoleno, a nebude se stavět nic jiného, budou
chybět místa na základních školách pro 300
dětí. Další stavby již vznikají a budou nadále
vznikat i rámci současné zástavby – na prolukách, nezastavěných plochách, přístavby,
nástavby – územní plán to umožňuje. To také
navýší počty dětí. Když k tomu zvážíme situaci na našich dvou školách, které jsou značně
přetížené – je potřeba, aby v nich bylo méně
dětí, na každé ze škol minimálně o 60 žáků.
Celkem se jedná asi 120 žáků, které by měla
pojmout nová škola. V případě výstavby
v rozvojových lokalitách – tato škola již stačit
vs
nebude.

Třetí místo

Průběh soutěže

• Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže
• Zahájení soutěže
• Prohlídka soutěžního místa
• Vysvětlení soutěžních podmínek
• Podání žádosti o účast a odevzdání soutěžních návrhů
• Přezkoušení návrhů
• Protokol o průběhu soutěže
• Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení
• Zpřístupnění soutěžních návrhů
• Ukončení soutěže

Porota

Řádní členové závislí:
• Bc. Michal Boudný, předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice
• Ing. Marie Jedličková, místostarostka
města Slavkov u Brna
• Martin Krátký, starosta obce Němčany
Řádní členové nezávislí:
• prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Praha – vedoucí katedry urbanismu na Architektonické
faktultě ČVUT Praha
• Ing. et Ing. arch. David Mikulášek, Brno
– specialista na veřejný prostor, FA VUT
Brno
• Ing. arch. Ondřej Tuček, Praha – architekt
zaměřující se na veřejné stavby se zkušeností výstavby škol
• Ing. arch. Aleš Burian, Brno – oceňovaný
architekt spolupracující s mnoha městy
Náhradníci závislí:
• Blahoslava Suchánková, starostka obce
Hodějice
• Mgr. Jiří Půček, ředitel ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
Náhradníci nezávislí:
• Ing. arch. Rudolf Grimm, Žďár nad Sázavou
• Ing. arch. Petr Bořecký, Brno

Porota • Foto: archiv MÚ

1. MÍSTO
Atelier 99 s.r.o. a Účastník 2: UYO architekti s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal
Spolupracovníci: Ing. arch. Ludmila Jankovichová,
Ing. arch. Jaroslav Habarta
2. MÍSTO
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Jan Sochor
3. MÍSTO
Ing. arch. Pavel Jura
Autoři: Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Pavel Steuer
Spolupracovníci: Ing. arch. Aleš Hartl,
Ing. arch. Jakub Slováček, Ing. arch. Vratislav Zíka,
Ing. Jiří Cihlář (Cevre s.r.o.)
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K prostoru u nové školy musíme přistupovat jako
ke vstupní bráně
Profesor Jan Jehlík je v architektonickém prostředí pojmem. Od počátku své profesní
kariéry se věnuje rozvoji měst – byl městským architektem v Ústí nad Labem a podílel se
na nových přístupech k územnímu plánování po roce 1989. Když pak potřeboval znovu
jít ke kořenům, otevřel si svou projekční kancelář a projektoval domy. „Považuji totiž
za velmi důležité, aby architekt měl i vhled do reálných staveb a měřítek. Poté jsem šel
učit na Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde jsem již patnáct let vedoucím katedry urbanismu,“ říká muž, který byl v posledních letech členem mnoha významných architektonických soutěží v Česku, včetně té na nové nádraží v Brně. Nyní je předsedou poroty
na výstavbu nové svazkové školy ve Slavkově u Brna.
Ve vašem životopise se mimo jiné dočteme, že jste příznivcem architektury
„krásných měst“. Jak takové krásné město
ve vašem pojetí vypadá?
Každá krása se samozřejmě špatně definuje. Měla by však být výsledkem schopnosti
tvořit díky vzdělání, zkušenostem, citu a vzájemného vnímání. Jen se zastavme zde, kde se
právě nacházíme. Jsme na zámku, který z jednoduché utilitární podstaty je vlastně k ničemu. K čemu máme uchovávat starý dům, který nejde používat pro moderní život a mohlo
by místo něj stát 200 rodinných domků? Ale
už jen když tuto myšlenku vyslovím, je jasné,
že by se zvedla velká vlna odporu a protestovali proti ní téměř všichni. Včetně mě. A to je
právě důkaz toho, že dokážeme vnímat krásu
jako něco, co se nedá úplně popsat a definovat. Může to být naše společná historická paměť, podvědomé vnímání krásy, jakkoli její
dílčí aspekty neumíme pojmenovat – proporce, dispozice, řemeslné prvky, tvary, barvy,
příběhy, vzpomínky…
Když tedy hovořím o krásném městě, tak
apeluji na to, že bychom o něj alespoň měli
usilovat a aspirovat na něj. Přestože možná
nevíme, co to je, měli bychom jej chtít. Je
povinností architektů chtít dělat věci krásné.
Ono totiž celé uplynulé století vedlo zejména
k tomu, že jsme se začali spokojovat pouze
s tím, co je „funkční“. A trochu jsme začali
zapomínat na to, jak důležitá je krásná forma,
v našem případě forma prostředí vytvořeného
člověkem.
Přitom při pohledu na vaši tvorbu bychom
také mohli mluvit o jednoduchosti…

Vizualizace nové školy

Ano. Jednoduchost, možná i jakýsi purismus je skutečně jedním z aktuálních pojetí
krásy. Nástroj, jak jí dosáhnout, se přeci nemusí nezbytně blížit baroknímu přemýšlení
a dynamice. To není to důležité – hledáme
krásu. Ale to neznamená výjimečnost.
Jak dobře znáte Slavkov?
Bydlím u Litoměřic, takže Slavkov je pro
mě vzdálený na to, abych mohl říci, že jej
velmi dobře znám. Nicméně díky mé ženě,
která je z Uherského Hradiště, jím často
projíždím. Nyní při přípravě na architektonickou soutěž jsem se však na město zaměřil mnohem více a odhaloval jsem jeho

výjimečnost. Před tím jsem ho totiž vnímal
zejména díky hrůzné křižovatce se dvěma
benzinovými pumpami. Dnešní doba je
charakteristická zejména tím, že vytváříme
velké množství zbytků mezi „projekty“. Postavíme pumpu, která má svoje území a pak
nedaleko ní postavíme dům a ten je na své
parcele. Ale to mezi tím – ten zbytek – nás
moc nezajímá. Když stojíte ale zde v zámecké zahradě, zjistíte, že přestože je kolem
vás obrovský prostor a měřítko je velkorysé, vše je zde umístěno s rozmyslem a ví se
moc dobře, k čemu co slouží a proč je to tak
projektované. My dnes umíme postavit sice
hezké budovy, ale neumíme si moc dobře
poradit s celkem a prostorem okolo nich.
A přitom ten tvoří právě to „krásné město“.
Je tedy přemýšlení o tom, jak bude škola
zasazená do okolního prostředí prioritou
této architektonické soutěže?
Samozřejmě těch priorit je několik a je naším úkolem vše „propojit“. Poroty v architektonické soutěži tvoří lidé různých specializací
i profesí. V tom je kouzlo tohoto způsobu výběru veřejných staveb. Jsou v ní místní lidé –
zástupci města a škol – architekti, kteří město
velmi dobře znají, i my, kteří máme již mnoho
zkušeností a vnášíme do diskuze pohled zvenčí. Jednání trvají velmi dlouho. Mým úkolem
bude pečlivě poslouchat a debatu koordinovat
a hlavně vést ji k výsledku.
Byl jsem již součástí mnoha soutěží
a mohu říci, že jejich největší přínos spočívá v tom, že všichni účastníci z nich odjíždějí poučeni. A zvlášť, když jsou to veřejné
zakázky, tak zástupci města dostanou cenné
informace od odborníků a naopak. Za naši
profesi jsem vždy šťastný, že zástupci obcí si
uvědomí, že architekti nejsou žádní nafoukaní pitomci nebo arogantní specialisté, ale lidé,
kteří spolu s nimi hledají to nejlepší řešení.
My jsme ti, kteří přicházejí zvenčí a rozumí
předloženým výkresům a zástupci města zase
do toho vnáší lokální, velmi důležitý pohled.
To je ten nejlepší systém. Proto se tento typ
soutěží koná.
V době, kdy děláme tento rozhovor, ještě
neznáme představované práce a ani jejich
pořadí. Přesto – máte představu, co by
měla moderní škola pro příští století
splňovat?
Máte pravdu v tom, že musíme přemýšlet
až v tak dlouhodobém horizontu. O tom, co
konkrétně má nová škola obsahovat je poměrně jasná shoda daná normami a podmínkami
soutěže, které již byly definovány. Nicméně
je potřeba akcentovat základní školu jako
jeden ze základních kamenů města. Vždyť
k tomuto místu se musí přistupovat podobně jako ke stavbě kostela nebo kulturního
domu. Schází se zde celá komunita. Nejen
malé děti a učitelé. Správná základní škola
má mít ve svém areálu nabídku pro každého
obyvatele – odpolední cvičení jógy, prostor
pro fotbálek… aktivity napříč generacemi.
Škola je prostě v první lize občanské vybavenosti. Vždyť co je vyšší cíl než vzdělávat
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novou generaci. Proto také za první republiky
byla stavba škol prioritou. A my v nich učíme dodnes. Vždyť vy ve Slavkově jste toho
důkazem.
Jak vnímáte prostor, kde by měla nová
škola vzniknout?
Lokalita nám všem přijde prima, i když
jsme se samozřejmě na počátku obávali sevřenosti pozemku. S ní se ale dá pracovat.
Spojení s autobusovým nádražím je naopak
pro svazkovou školu, do které budou děti především dojíždět, přeci ideální. Z urbanistického pohledu je to konec, nebo i začátek osy
ulice Československé armády. Proto k tomuto
prostoru musíme přistupovat jako ke vstupní
bráně do centra města. I proto je naším doporučením kultivovat, nebo možná i redukovat
autobusové nádraží, aby se z něj stal předprostor nejen pro samotnou školu, ale i pro vstup
vs
do centra města.

Vizualizace nové školy • Foto: 2x archiv MÚ

Kdo je Jan Jehlík
Jan Jehlík (*1959) vyučuje
na Fakultě architektury ČVUT
v Praze, je vedoucím ústavu
urbanismu. V letech 1991 až
1996 byl hlavním architektem Ústí nad Labem. Ve své
práci se snaží obsáhnout celý
rejstřík architektury, od drobných staveb po urbanistické
práce, od realizací po teorii.
S tím souvisí i aktuální snaha
o přehodnocení pojetí urbanismu, „od technologie systému
k tvorbě prostředí“. Ve smyslu
urbanismu jako architektury
veřejného prostoru.
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Klub seniorů informuje
Polovina prázdnin je
za námi, a tak i my si dáme
trochu „oraz“. Z plánů
na srpen zůstaly jen pravidelné středeční vycházky
za předpokladu, že teploty
nepřesáhnou 30 °C, neb naše těla jsou zvyklá
z dřívějška na nižší teploty. Čekat aspoň 8 km
na to, abychom si mohli dát jedno, či více
orosených nápojů, alko či nealko, je přeci jen
náročné. Další akcí v srpnu je potom připravovaná návštěva našeho zámku, řeší se jen
vhodný termín. Z posledních vycházek byla
zajímavá ta, která naše pěšáky vedla mezi
Pozořicemi a Hostěnicemi, byla také započata
o hodinu dříve tak, aby se stihla ještě před tím,
než sluníčko ukáže svou sílu. K této akci se
vracíme dvěma pohledy. 12. července se 54
lidí vydalo autobusem směrem Olomouc. Cílem byla katedrála na Svatém Kopečku a zoo.
Je s podivem, co naši předkové svýma rukama, bez techniky, na kterou jsme nyní zvyklí,
dokázali.

Podobně i drobný postřeh při informaci o výzdobě, kdy jen proto, že někdo (EU), je ochoten

Říčky • Foto: 2x archiv KS

přispět potřebnou částkou na opravu, se ztratí soudnost, a tak jen proto jsou andělíčci celí
obalení zlatem, oproti těm, kteří byli placeni ze
zdejších fondů. Zlatá přeplácanost způsobila
ztrátu detailů, která je střídmostí naproti spíše
zvýrazněna. Následná návštěva zoo Olomouc
byla spíše pro děti, které tu mají bohaté vyžití,
včetně možnosti vydat se přímo mezi zvířata,
pohladit si je, pohrát si s nimi. Pro nás byl zároveň zážitkem lanový most. Kam se na něj hrabe
tzv. velký lanový most na Dolní Moravě. Vstup
přes budky s masivními samozavíracími dveřmi, při nástupu sluníčko, dole stádo opiček, přes
spadané stromy se šplhající krmič, uprostřed
přednáška o životě zvířat doplněná krásným
slejvákem, ovšem s možností rychlého přesunu do další budky, kde za chvíli nás opět vítá
slunce. Výlet byl pěkný a v mnohém poučný.
V příštím čísle už bude nabídek mnohem více,
tak šetřete síly a navštivte klub pro informace.
Hlavně zdraví a nepodléhat panice, stresu a držet si dobrou náladu. To přeje Váš klub seniorů.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Změna úředních hodin Charitní
poradny
Od 1. srpna 2022 dojde ke změně úředních hodin v Charitní sociálně právní poradně na pracovišti v Bučovicích. Poradna bude
na tomto pracovišti otevřená v úterý a ve středu. V úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Poradna patří pod sociální služby Oblastní
charity Hodonín a funguje na třech pracovištích – ve Slavkově u Brna, v Bučovicích

a v Hodoníně. V případě, že se člověk nemůže ze závažných (např. zdravotních) důvodů
na některé z pracovišť dostavit, je možné poradenství poskytnout i mimo prostory poradny.
Poradenství poskytují odborně proškolení sociální pracovníci. Doporučujeme předchozí objednání. Telefonický kontakt je
731 646 977 (Slavkov u Brna), 739 389 266
(Bučovice), 731 425 497 (Hodonín).
Lucie Růžičková, vedoucí poradny

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu
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35. výročí přátelství Slavkov–Darney a Legiovlak
V pondělí 22. srpna uplyne 35 let od oficiálního zahájení partnerství našeho
města s francouzským Darney. Nechci opakovat informace o historii a obsahu této
„družby“, které čtenáři Slavkovského zpravodaje mohli číst dříve, naposledy v čísle 4/2021
v souvislosti s úmrtím zakladatele partnerství
André Poirota. Současné přátelství obou měst
naplňují zejména osobní vztahy občanů.
Nemůžeme zapomenout na význam obce
Darney, „kolébky Československa“, v naší národní historii. Každý rok koncem června pořádají ambasády Česka a Slovenska shromáždění
u pomníku na místě legionářského tábora v sousedství městečka. Zprávu o letošním ceremoniálu najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Expozice v Darney • Foto: Jean Marie Diche a Hynek Charvat

Malou spojitost má Slavkov a Darney i v těchto dnech díky projektu Legiovlak. Ve chvíli, kdy
píšu tento článek, stojí na slavkovském nádraží
souprava dobových vozů – muzeum legionářské
historie. Protože francouzští legionáři používali k dopravě na frontu železnici, je v blízkosti
darneyského pomníku umístěn dobový vagon.
Během 1. světové války odsud cestovali vojáci
na frontu nedaleko Alsaska, Arden a Champagne. Instalace proběhla v roce 2007 díky úsilí našich přátel. Dnes jde o jediný železniční vagon
v obci, protože železniční spojení do Darney
bylo ukončeno před mnoha lety. Podrobnější
informace a fotografie můžete najít na webu
www.darney-austerlitz.fr.

V Darney byla v loňském roce dokončena
renovace muzea československé historie, kde
jsou vystaveny dobové předměty a dokumenty. Část expozice je věnována také partnerství
Slavkov–Darney.
Pokud budete mít cestu na východ Francie,
návštěva Darney stojí za zvážení. Kromě muzea čs. historie se v obci nachází také expozice pravěku, nedaleko jsou lázně Vittel a Contrexeville. „Naše“ muzeum je otevřeno dle
domluvy a občané Slavkova jsou vítáni téměř
kdykoliv. Bližší informace najdete na webu
anebo u autora tohoto článku.
Hynek Charvat, předseda Komise rady města
pro zahraniční vztahy

Ve Slavkově zastavil Legiovlak
Slavkov u Brna se stal od úterý 19. do neděle 24. 7. domovským nádražím Legiovlaku.
Děkujeme České obci legionářské, že v těchto
pěti dnech přiblížila návštěvníkům počátky
nejen československé armády, ale zejména
naší země.
Legiovlak se skládá z 14 zrekonstruovaných vagonů, které představily život a boj
legionářů na Transsibiřské magistrále během
první světové války. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–
1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem
s bolševiky a vlastní krví.
Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové
činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly
vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používa-

Legiovlak staví ve slavkovském nádraží • Foto: 4x B. Maleček

né vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty,
těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího,
filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného (který je po zuby
vyzbrojený dělem a kulomety) a dvou vozů
plošinových.
Ve všech vozech čeká návštěvníky věrná
rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových
stejnokrojích, ale také originální exponáty
a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal
vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku
z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské
magistrále v Rusku probíhaly válečné operace
čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou
Českou republiku.

Chlapce nejvíce zaujalo dělo

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především
mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích
a jejich zásluhách na vzniku samostatného
československého státu. Vstup do expozice
Legiovlaku je zdarma, a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy
ČR, Českých drah a. s., SŽ, pojišťovně Generali a dalších partnerů.
vs
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Veteranfest Slavkov přitahuje stále rozmanitější
značky aut. Letos překvapili majitelé Porsche
O tom, že i stroje mají duši a život s příběhy, se mohli v sobotu přesvědčit návštěvníci, kteří poslední červnovou sobotu zavítali
do Slavkova u Brna na tradiční sraz historických aut a motocyklů Veteranfest.
Letošní jednadvacátý ročník opět přivítal
bezmála tisícovku veteránů. Zámecký park
zaplnilo téměř 10 tisíc lidí obdivující nejen
unikátní stroje, ale také dámy oblečené v prvorepublikových róbách v čele s Alenou Antalovou. Ta je totiž již druhým rokem patronkou
akce. Pro své vystupování na pódiu i mimo
něj si vybrala krémové šaty, v nichž ztvárnila
roli květinářky v seriálu Četnické humoresky.
„Bylo moc milé, když mi jedna paní při focení pochválila šaty s tím, že den před konáním Veteranfestu jsem přesně ty stejné měla
na sobě v odvysílaném díle České televize,“
prohlásila Alena Antalová v pořadu Srdcovky
Zdeňka Junáka, který se vysílal živě ze zámecké zahrady s výhledem na zaparkovaná
auta a okolní atmosféru.
A o tom, že Veteranfest přináší návštěvníkům nejen krásnou podívanou za doprovodu
dobové živé hudby, ale také úžasné příběhy
vystavovaných vozů, se mohl přesvědčit kaž
dý, kdo se zapovídal se sdílnými majiteli. Byli
zde například i hrdí řidiči, kteří absolvovali
slavný závod 1000 mil československých.
Ten shodou náhody týden před Veteranfestem
projížděl i Slavkovem.
Jedním z tradičních účastníků tohoto „závodu“ byl i Miloš Vránek, majitel historického muzea vozů BMW z brněnské Slatiny.
Ve Slavkově návštěvníkům dopřál nejen pohled na svoji flotilu nádherných historických
aut značky BMW, ale odhalil zde také svě-

Veteranfest Slavkov • Foto na dvoustraně: J. Sláma

tovou premiéru. Nově zrekonstruované lehké dodávkové auto Dixi Lieferwagen z roku
1929 je totiž jediným originálem na světě.
„Toto malé auto sloužilo na rozvážení dílů.
Jedná se vlastně o první dodávku,“ říká s hrdostí v hlase.
Odbornou porotu zaujaly i další vozy jako
například Corre La Licorne z roku 1928,
Dodge Coronte 1959, Alfa Romeo Montreal
1972 nebo motorka ČZ 125 OHC 1957. Auta
hodnotili opět v šesti kategoriích. Poslední
z nich je v posledních letech proměnlivá a letos měla poukázat na unikátní sportovní vozy
jako například vítěze Metalex MTX 1984.
„Velmi milým překvapením letošního roč-

níku byla širší plejáda zahraničních aut. V minulých letech v areálu převládly škodovky, ale
letos byla nabídka mnohem pestřejší. Například mě osobně překvapil značný počet značky Porsche,“ zhodnotil Miloslav Michalik,
šéfredaktor portálu Topspeed.sk, který slavkovský sraz navštěvuje pravidelně mnoho let.
Pestrá však nebyla pouze nabídka aut a motorek. Živo bylo i v horní části parku, na i před
pódiem. Dobovou atmosféru vytvářela Kateřina Steinerová & HER SWING BOYS a téměř rezidentní Louis Armstrong live – František Procházka, před pódiem tancovaly taneční
páry z brněnské taneční školy Rhythm Pilots.
Na zámeckých schodech se konaly módní
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přehlídky. Na závěr pak Alena Antalová překvapila svým šansonovým vystoupením. Moderátorem akce byl Luděk Savana Urbánek.
„Velmi si vážím toho, že se nám ve Slavkově podařilo udržet mezinárodní akci, která svým rozsahem patří k tomu nejlepšímu
ve střední Evropě. Je to o to větší radost, když
víte, že se na její atmosféře podílí každý, kdo
vstoupí za brány našeho zámku. Takovou
„spolupráci“ jen tak někde nezažijete. I proto se už nyní moc těším na přípravu dalšího,
dvaadvacátého ročníku, který se uskuteční
24. 6. 2023,“ prohlásila ředitelka Veteranfestu
a Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.
Partnery letošního ročníku byl Renocar,
Kooperativa, Jihomoravský kraj, město Slavkov u Brna, Český rozhlas Brno a časopis Automobil. Pořadatelem akce je Zámek Slavkov
vs
– Austerlitz. Děkujeme za podporu!
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Základní škola Komenského

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

Přednášky o československých
legiích a vzniku ČSR
Ke konci školního roku, v týdnu 13.–17.
6., proběhly v rámci výuky dějepisu v osmém
ročníku oživlé přednášky o československých
legiích a vzniku Československa. Žáci se tak
dozvěděli více o tom, jak důležitou roli hrál
v historii naší země nejen T. G. Masaryk, ale
zejména tělovýchovný spolek Sokol utvářející
národní povědomí a českoslovenští legionáři
bojující za samostatný stát. Legionáři byli žákům představeni jako národní hrdinové, kteří
byli ochotní obětovat své životy za pouhou
naději na stát, který by v budoucnu byl nezávislý na habsburské monarchii. Zpestřujícím
prvkem přednášky nebyly pouze fotografie,
písničky a prezentace, ale především ukázky vojenské výbavy, zbraní a legionářských
uniforem. Z každé třídy byli vybráni dva
dobrovolníci, kteří byli oblečení do uniforem
italského a francouzského legionáře, v průběhu přednášky na sobě nechali popsat prvky
uniformy a byli i ochotní nechat se vyfotografovat. Uniformu ruského legionáře si oblékl
Mgr. Radek Svoboda, jemuž patří velký dík
za organizaci i průběh celé přednášky. Žáci si

z ní odnesli nejen mnoho důležitých a zajímavých informací, ale snad i značnou úctu k mužům, bez jejichž dobrovolného vstupu do armády bychom dnes možná stále byli součástí
rakouské monarchie. Zejména pro chlapce se
tak legionáři mohli stát velice pozitivním vzorem. 
Eliška Pitronová

Exkurze na československé
pohraniční opevnění
Dne 20. června 2022
se uskutečnila pro vybrané žáky 9. ročníků
exkurze na objekt čs.
pohraničního opevnění
pěchotní srub MJ-S 4
„Zatáčka“ ve Chvalovicích u Znojma. Žáci se
seznámili s historií budování opevnění, politickou situací v roce 1938
(Mnichovská dohoda)
a s reaktivací čs. opevnění v letech 1948–1999 v období studené
války. Hlavní těžiště exkurze bylo v prohlídce
objektu s odborným výkladem, který zajistil
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Beseda se zástupcem
Probační a mediační
služby Vyškov

Dne 14. června se na naší škole ZŠ Komenského konala beseda s Mgr. Karlem
Mlčouchem, vedoucím střediska Probační
a mediační služby Vyškov. Zúčastnily se jí
všechny třídy osmého ročníku. Hlavním
tématem byla práce s dospělými i mladistvými pachateli.
Žáci se seznamovali s historií, úkoly a kompetencemi úřadu. Také se mohli
dozvědět zajímavé informace o tzv. přípravném řízení a řízení před soudem. Důležitým pojmem byla rovněž mediace, tj.
zprostředkování komunikace mezi obětí
a pachatelem.
Druhá část besedy byla zaměřena
na specifika kriminality mládeže, kterou
náš host prokládal příklady z praxe. V závěru jsme se ještě dozvěděli o projektové
činnosti, která pomáhá vrátit klienty tohoto úřadu zpět do „normálního života“.
Stanislava Rosenbergová

Netradiční výstava
mandal

V hodinách výtvarné výchovy jsme si
se třídou VI.D povídali o významu mandal
a způsobu jejich tvoření, což nám následně
bylo počáteční inspirací v samotné tvorbě.
Někteří z nás pracovali ve skupinách a jiní
zase samostatně. Malířským plátnem nám
byla barevná textilie, na kterou jsme si
v prvním kroku načrtli podobu mandaly,
kterou jsme poté obtáhli bílou akrylovou
barvou. V dalších vyučovacích hodinách
jsme si naše mandaly vystavili v prostorách zámeckého parku, kde jsme je vyvěsili na šnůry mezi stromy, načež autoři
svá díla prezentovali před ostatními. Tato
soukromá výstava nám zpříjemnila naše
poslední hodiny výtvarné výchovy v tomto
MK
školním roce. 

p. uč. Mgr. Zdeněk Farkas, který společně
s ostatními nadšenci z Klubu vojenské historie „ROTO Chvalovice“ o objekt pečuje.  ZF

Se školou na golf –
celorepublikové finále Svratka
Ve dnech 13. a 14. června se na Golf Resortu
Svratka 1932 konalo republikové finále turnaje škol,
které mají ve svých „osnovách“ výuku golfu. Naši
školu skvěle reprezentovali a družstvo tvořili – Edita
Houšťová, Nela Hložková, Karolína Ryšková a Martin Rožnovský. Akce se skládala ze dvou částí. Děti
nejprve odehrály golfový turnaj dvojic a pak se následně utkaly v dovednostních soutěžích. Po odehrání
se sečetly výsledky všech členů družstva, a tím bylo
známo celkové skóre školy. Naše družstvo si vedlo
výborně a obsadilo pěkné 6. místo. Děti si turnaj náramně užily a už se těší na další klání, které by se mělo
Petr Žižlavský
konat opět v červnu příštího roku.

Foto: 4x archiv školy
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

Sportovní aktivity deváťáků
Plávání, beachvolejbal, golfový výcvik
s profi trenérem, turistická vycházka s opékáním špekáčků… To je stručná charakteristika
toho, jak letošní deváťáci z Tyršovky prožili
závěr školního roku a užili si tak poslední společné chvíle na základní škole mimo školní
lavice. Bylo vidět, jak si jednotlivé sportovní
akce užívají. Ke všemu jim ještě přálo krásné
počasí. Takže určitě budou tyto aktivity patřit
k pěkným zážitkům ze základní školy, na které si rádi zavzpomínají. Dny pohybových aktivit jsou na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna součástí dlouhodobého školního
hch
projektu „Rovná záda“.

Deváťáci na golfu

Hadi v hodině přírodopisu

V úterý 14. června navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena
Májková a zpestřila tím výuku přírodopisu
žákům šestých, sedmých a osmých ročníků.
Paní Májková žákům přednášela o hadech, dozvěděli se mnoho důležitých údajů
o jejich chovu, připomněli si jejich stavbu
těla, životní podmínky a způsob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že kůže hadů
je opravdu suchá, protože si mohli pohladit
např. užovku africkou, krajtu kobercovou
nebo korálovku kalifornskou.
Všichni žáci byli nadšeni a děkujeme
sf
za velmi zajímavou přednášku.

Summer Games

Deváťáci na koupališti

Netradiční odpolední vyučování
Jak zabavit, ale i poučit žáky osmých a devátých ročníků a zároveň pomoci stmelení
třídních kolektivů – to si vzali za cíl učitelé
v rámci odpoledního červnového vyučování.
Žáci byli rozděleni do osmi až desetičlenných
týmů. Každý z nich měl za úkol v co nejkratším čase projít předem připravenou asi tříkilometrovou trasu poblíž zámku a golfového hřiště s pěti stanovišti a náročnými vědomostními,
logickými nebo fyzickými úkoly, jichž se museli všichni účastnit. Společný start prověřil
skupiny tvrdě hned na samém začátku požadavkem logického a strategického přemýšlení

a se značnými rozestupy posunul žáky k dalším metám. Na těch byly připraveny otázky
z českého jazyka a literatury, zeměpisu a výtvarné výchovy a také testy fyzické zdatnosti.
Interaktivní venkovní odpolední vyučování mělo u žáků nebývalý úspěch. Zapojili
se s vervou, odhodlaností a dobrou náladou.
Mnozí byli motivováni odměnou natolik, že
většinu trati běželi. Nejlepší, zlaté družstvo
dokázalo projít připravený úsek za méně než
55 minut, nejhorší s patnáctiminutovým zpožděním. Všichni zapojení přivítali realizaci vyučování mimo prostory učeben školy.
lh

Rozloučení s absolventy naší školy
Ve středu 29. června nastal
konečně vytoužený den všech
žáků devátých ročníků. Konala se malá slavnost v krásném
prostředí nové venkovní učebny v areálu naší školy.
V devět hodin začal krátký
kulturní program, který si žáci
připravili. Poté třídní učitelé
a ředitel školy k žákům naposled pronesli proslov. Po předání závěrečných vysvědčení
Rozloučení s žáky 9. ročníků
se deváťáci naposledy prošli
škole opravdu končí a nastává nová etapa jepo škole, kde se s nimi rozloučili mladší spolužáci a všichni pracovníci školy. Když se
jich života. A my jim do ní přejeme hodně štěstí, úspěchů a hlavně, aby se jim líbilo na škoza nimi zavřely dveře hlavního vchodu, možná
lách, které si pro další vzdělávání vybrali. jp
až nyní si uvědomili, že devět let na základní

V úterý 28. 6. 2022 proběhly tzv. letní
hry. Žáci obou třetích tříd plnili na deseti
stanovištích různé úkoly zaměřené na anglickou slovní zásobu, kterou si v letošním
školním roce osvojili. Na jednotlivých
stanovištích je čekali jejich starší spolužáci, žáci 7.A, kteří jim úkol nejprve vysvětlili a po jeho splnění bodově ohodnotili. Třeťáci se museli poprat s úkoly, kde
procvičovali všechny jazykové dovednosti
i gramatické vazby. Například na stanovišti nazvaném The Water Cycle museli
přečíst text a seřadit obrázky podle koloběhu vody v přírodě. Poslech si procvičili
při hře Simon Says, psaní pak při běhací
hře na motivy slovního fotbalu. Svou kreativitu museli uplatnit hned několikrát.
Vymýšleli slova na určitá písmena, popř.
na určený počet písmen, na základě hmatu
poznávali předměty a následně je pojmenovali anglicky. Nechyběly jednoduché
hádanky, seřazování slov do vět a další.
Sedmákům se práce s mladšími spolužáky
líbila a věřím, že i třeťáci si hrou zpříjemnili konec školního roku. Ti nejúspěšnější
ej
byli odměněni sladkostmi.

Hurá, začínají prázdniny!

Poté, co jsme se ve středu rozloučili
s absolventy školy, obdrželi svoje vysvědčení ve čtvrtek 30. června i všichni ostatní
žáci. Začínají tedy prázdniny. Děkujeme
žákům, jejich rodičům, učitelům i dalším
pracovníkům školy za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme dětem krásné
prázdniny a doufáme, že se v novém školním roce všichni ve zdraví zase sejdeme.jp

Foto: 4x archiv školy
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Setkání Slavkovů v Malém Slavkově pod Vysokými Tatrami
V červnu 2010 se uskutečnilo v Malém
Slavkově (okr. Kežmarok, poblíž Popradu)
historicky jejich první setkání Slavkovů.
Po 12 letech vč. dvouletého odkladu, vynuceném epidemií koronaviru, se ve dnech 17.
až 19. června 2022 uskutečnilo v této podtatranské obci další (v celk. pořadí 13.) setkání,
kterého se zúčastnilo deset oficiálních delegací Slavkovů z ČR, SR a Polska (chyběl
jen slovenský Vyšný Slavkov). Navíc se akce
zúčastnili zástupci z jejich dávného polského
družebního města („gminy“) Lubieň a také
zástupci města Bučovice, kteří s Malým Slavkovem na setkání uzavřeli oficiální dohodu
o partnerské spolupráci.
O setkání Slavkovů v roce 2010 si zájemci
mohou přečíst podrobnou informaci s náz
vem „Európske stretnutie Slavkovov“ v čísle
2010/07 Slavkovského zpravodaje (web Slavkovskyzpravodaj.cz – Archiv vydání – rok
2010-červenec – str. 8).
Co se za těch 12 let v této obci změnilo?
Docela dost. Narostl počet obyvatel z 930
na 1180. Bylo vybudováno nové hřiště pro
menší sporty. Byla rekonstruována radnice
a hasičská stanice, u níž byly na věži nainstalovány velké hodiny. Zásadním způsobem byl
zrekonstruován kulturní dům, nad jehož stropem vznikly další nové třídy mateřské školky.
Hlavně ve východní části obce je situována
výstavba nových rodinných domů a nedaleko odtud bylo soukromým investorem vybudováno devítijamkové golfové hřiště Royal
Valley – Tatry (www.rvgc.eu) s krásným výhledem na Lomnický a Slavkovský štít.

Foto: 5x archiv L. Jedličky

Zúčastněné delegace byly ubytovány v srdci
Vysokých Tater – ve Starém Smokovci – a byl
pro ně připraven atraktivní program. V pátek se
odpoledne svezly v oblasti Pienin a Červeného
Kláštora na slovensko-polské hranici na typických pltích (pět loděk spojených do jednoho
plavidla, podobně jako vory) po řece Dunajci.
V sobotu si udělaly za krásného počasí krátký
výšlap z Hrebienku k vodopádům a k Rainerově chatě a zúčastnily se slovensko-polského setkání Goralů na Hrebienku a ve Starém
Smokovci. Po přesunu do Malého Slavkova
byl v této obci připraven bohatý odpolední
a večerní program. Jejich knězem byly posvěceny nové věžní hodiny. Delegace Slavkovů
už tradičně ve svých stáncích prezentovaly své
obce a nabízely své propagační předměty a regionální potraviny a nápoje. Všichni členové

delegací měli také za domácí úkol předvést
pro diváky krátké a vtipné pásmo o své obci/
městu. Byla tak k vidění různá vystoupení, vč.
hudebních. My jsme se rozhodli představit
Slavkov u Brna scénkou propagující naše město tím nejznámějším – bitvou tří císařů. Mezi
scénkami na pódiu hrála kapela Karel Gott
revival Morava (J. Bouda), večer až do noci
potom další dvě slovenské kapely.
Po nedělní dopolední bohoslužbě v místním
kostele sv. Michala Archanděla (klasicistní
z poč. 19. stol.) se účastníci přesunuli do zánovní restaurace na golfovém hřišti. Po obědě
se postupně rozjeli ke svým domovům. Bylo
dohodnuto, že setkání v roce 2023 se uskuteční v Horním Slavkově v Karlovarském kraji.
Případní zájemci o pobyt či golfovou hru
v Malém Slavkově mohou využít k ubytování
několik penzionů. Určitě budou vítáni, neboť
„maloslavkováci“ jsou slavkovští „srdcaři“,
což potvrdili nejen na tomto letošním setkání.
L. Jedlička

7/2022
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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

V kulisách barokního zámku
Ve stoje. Vleže. Vsedě… A především pod
hvězdami, mezi kulisami barokního zámku.
A přesně v tomto duchu se odehrávala letní scéna Divadla Bolka Polívky na zámeckém nádvoří. Dvanáctého července v úterý
jeviště ovládli herci z legendárního Studia
Ypsilon a předvedli hru Pánská šatna aneb
Mušketýři v Mexiku, jež vtáhla publikum
do šatny, kde se vyprávělo, vzpomínalo,
zpívalo a improvizovalo. Vidět jste mohli
Martina Dejdara, Jiřího Lábuse, Petra Vacka,

Představení Pánská šatna • Foto: 2x archiv DBP

Jana Jiráně, Martina Janouše a Petra Hojera.
Třináctého ve středu se diváci bavili nad tím,
jak se Karel Roden a Jana Krausová pokoušeli znovu zažehnout jiskru vášně v pětadvacetiletém manželství, a to v komedii Sex pro
pokročilé.
Dle ohlasů se obě představení vydařila.
Herci předvedli skvělé výkony, za které jim
patří naše poděkování. Dík patří i všem zúčastněným za úžasnou atmosféru. Byl to krásný zážitek.
ZS-A

Představení Pánská šatna

Mlsání na zámku
Čokoláda! Všude kam se podíváte! Pralinky, tyčinky, tabulky, čokoládová srdíčka
a fontány, makronky a spousta jiných cukrovinek. Pro mnohé z nás to zní jako sen, ale je
to Čokoládový festival, který můžete navštívit
od 23. do 25. 9. 2022 na Zámku Slavkov –
Austerlitz.
Akce je jedinečnou událostí pro všechny
milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají
chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Vstupné

Základní 80 Kč, studenti, důchodci – 60 Kč,
www.cokofest.cz
děti do 6 let zdarma.

Kostýmované
prohlídky
na zámku
V sobotu 13. 8. 2022 bude na Zámku
Slavkov – Austerlitz slavit své narozeniny
francouzský císař Napoleon Bonaparte. Služebnictvo už teď peče, smaží, vaří, uklízí
a chystá vše potřebné, protože ohlášeni jsou
významní hosté ze široka i daleka. Zúčastnit
se můžete i vy.
Prohlídky budou probíhat v časech 10.30,
11.30, 12.30, 14.30 a 15.30 h. Vstupenky
zakoupíte na pokladně zámku, nebo si je
můžete objednat na tel. č. 544 227 548.
Těšíme se na vás!
Per Vobis

Per Vobis 2022 • Foto: archiv autora

Představení Sex pro pokročilé • Foto: archiv ZSA
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Motivační program Třetí za polovic, sedmá zdarma
Asociace nestátních otevřených památek
(ANOPA) a projektová platforma Objevuj památky 1. května 2022 spustila 2. ročník moti-

vačního programu pro návštěvníky nestátních
památek, do kterého se zapojil také Zámek
Slavkov – Austerlitz. Jedná se o soutěžní hru
o zlevněné a volné vstupy, atraktivní ceny
a dárky (např. ubytování na zámcích Brandýs
n. L., Červený Hrádek a Loučeň nebo na hradě Svojanov).
Cestujte – objevujte – nasbírejte do hrací
karty razítka 7 různých památek, využijte výhod a pošlete kartu do slosování.
Od 1. 5. do 30. 10. 2022 – na 58 historických objektů výhodněji a navíc s možností

23. koncert Johann Strauss
Z operety do operety
Johann Strauss orchestr Vídeň-Coburg
„Die flotten Geister“ vás srdečně zve i letos
na 23. koncert do Historického sálu Zámku
Slavkov – Austerlitz, který se letos bude konat
dne 1. října 2022 v 18 hodin.
Na letošním koncertě opět zazní hudba,
kterou máte rádi. Skladby komponistů rodiny
Straussů a jejich současníků nemohou chybět
na žádném z našich koncertů. V programu se
určitě objeví známé instrumentální skladby
v provedení našich špičkových muzikantů.
Koncert zahájíme jako vždy svižně… pochodem Vídeň zůstane Vídní (Wien bleibt Wien),
skladatele Johanna Schrammela… Letos se
opět do čela orchestru postaví přední houslový virtuos, pan Jiří Pospíchal, jehož mistrovství jsme již poznali při loňském zářijovém koncertu na zámku. Sopranistka našeho
orchestru, paní Luisa Albrechtová z Prahy,
si tentokrát vybrala ke společnému účinkování ve Slavkově tolik oblíbeného tenora,
pana Juraje Nociara. Na zámku nesmí chybět
duše našeho orchestru, naše milá moderátor-

Luisa Albrechtová • Foto: archiv ZS-A

ka, paní Kateřina Jiráková, bez které si koncert nedovedeme vůbec představit. Otočíme
kouzelným prstenem a zaposloucháme se
do skladeb z operet Benátská noc, Čardášová
princezna, Hraběnka Marica, Veselá vdova,
Giuditta a z mnoha dalších…
Na všechny milé a věrné posluchače se těší
Johann Strauss orchestr se sólisty.
Vstupenky se začnou prodávat v informačním centru zámku Slavkov v druhé polovině
ZS-A
června.

Škola čar a kouzel Austerlitz –
hrané oživené prohlídky
Přijďte navštívit v neděli 28. srpna 2022
Zámek Slavkov – Austerlitz, který se promění
na Školu čar a kouzel.
Tato netradiční kostýmovaná prohlídka
zámku zavede nejen malé návštěvníky do části prohlídkové trasy Historické sály a částečně
do podzemí. Během necelé hodiny si vyzkou-

Foto: L. Hložková

šíte, jaké je to být čarodějnickými učni a zažijete i malé dobrodružství. Začátky prohlídek
jsou ve 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Vstupenku
je třeba rezervovat na tel. 544 227 548 a vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem.
Kostýmy dětí jsou vítány, nejsou však podmínkou. Těšíme se na vás!
ZS-A

vyhrát krásné ceny. Více informací na www.
objevujpamatky.cz/motivacni-program.

Zapojené památky v jihomoravském
kraji, kde získáte razítko

Blansko – zámek
Boskovice – hraběcí rezidence
Boskovice – synagoga
Brno – hrad Špilberk
Brno – Letohrádek Mitrovských
Oslavany – Těžní věž Kukla
Slavkov – Zámek Slavkov – Austerlitz ZS-A

Letní filmový festival opět
v zámeckém parku

KDY: 4.–12. 8. 2022
KDE: zámecký park Slavkov – Austerlitz
VSTUPNÉ: 100–120 Kč
V době konání LFF bude zámecký park
pro veřejnost otevřen pouze do 19 hodin
a znovu otevřen hodinu před promítáním,
tedy ve 20 hodin. Vstup na LFF bude jižní
branou do zámeckého parku, kde se budou prodávat vstupenky. Všechny filmy
budou promítány v českém znění. Sezení
dle vlastních možností. K dispozici budou
mobilní toalety. Občerstvení zajištěno.
Začátky promítání budou ve 21 h., ale
v případě jasného počasí se může začátek
posunout o cca 15–20 minut. Za drobného
a normálního deště se promítá, výjimkou je
příliš silný vítr a prudký liják. Pokud bylo
odehráno více jak 20 minut, tak se vstupné
nevrací.

PROGRAM
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.

Po čem muži touží 2
Notre-Dame v plamenech
Tlapková patrola ve filmu
Zátopek
Kdyby radši hořelo
Tajemství staré bambitky 2
Prezidentka
Tři tygři ve filmu: JACKPOT
ZS-A
Zpívej 2
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Nové cenné grafiky knížete Václava Antonína Kounice
Kníže Václav Antonín Kounic, kancléř Marie Terezie a tří dalších habsburských panovníků, patří k nejvýznamnějším osobnostem rodu
a také k lidem, kteří výrazně ovlivnili historii
Slavkova a jeho rozvoj (vzpomeňme například dostavbu slavkovského zámku či stavbu
farního kostela). Do letošního roku se ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz nacházelo
pouze jedno vyobrazení této slavné osobnosti. V uplynulých měsících se podařilo, díky
vstřícnosti Rady města a Zastupitelstva města
Slavkova u Brna, zakoupit dvě cenné grafiky
Václava Antonína Kounice. První z nich byla
zhotovená roku 1755 rytcem Johannem G.
Haidem podle malby vídeňského dvorního
malíře Martina van Meytensem. Druhá grafika

pochází z roku 1765 a vytvořil ji přední rakouský rytec Johann Schmutzer podle
malby vídeňského dvorního
malíře Johanna Nepomuka
Steinera. Obě grafiky tedy
zachycují kancléře Kounice
autenticky ještě během jeho
života. Návštěvníci si mohou všechny tři grafiky knížete Václava Antonína Kounice (tedy i včetně oné dříve
zakoupené) prohlédnout již
zarámované v Rubensově
sále slavkovského zámku.
Martin Rája, ZS-A

Foto: 2x archiv ZS-A

Poklady nejen z depozitářů
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.

ucha, které se nedochovalo a talíř se zelenými skvrnami, glazovaný hnědě a béžově.
Keramika s touto specifickou výzdobou byla
pro Slavkov typická a byla zde nalezena
na několika místech.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Víte že…

Při rekonstrukci zámeckého parku
ve Slavkově u Brna v letech 1971–1976
bylo ve valech a na horním parteru nalezeno
množství keramických střepů. Díky spolupráci s Vyšší odbornou restaurátorskou školou bylo velmi citlivě zrekonstruováno několik keramických nádob. Lze jenom litovat,
že tento obor se již několik let na brněnské

Glorchestra
Ve čtvrtek 21. července se v zámeckém parku představilo jedinečné spojení symfonického orchestru a moderních hudebních žánrů,
od hip hopu, přes alternativní elektroniku
a písničkářství, až k popu a taneční hudbě.
V doprovodu Unique Orchestra vystoupili interpreti jako Tata Bojs, Vladimir 518, Katarzia, MC GEY & IDEA (z Labelu Ty Nikdy)
a duo Bratři. Festival to byl úžasný. Koncert
byl plný úžasné světelné show. Nabídl mnoho
krásných zážitků. Přilákal mnoho návštěvníků a výtěžek ze vstupného poputuje na dobrou
věc – údržbu a renovaci našeho zámku.  ZS-A

Glorchestra v zámeckém parku • Foto: 3x Lukáš Wagneter

Džbán a talíř z přelomu
18. a 19. století ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz

VOŠ restaurátorské nevyučuje. Jako ukázku
keramiky, která byla používána i na zámku
na přelomu 18. a 19. století představujeme
zrestaurovaný keramický džbán s náznakem

Džbán, talíř a další zajímavé předměty můžete spatřit na výstavě
„Od hlíny k hliníku aneb Z domácností našich babiček“, která se
uskuteční na zámku ve Slavkově
u Brna od 27. 9. do 10. 12. 2022.
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 8. srpna 2022 se dožívá krásných 90 let pan

BEDŘICH KNESL
Tímto mu přejeme
mnoho zdraví a pohody do dalších let.
Rodina Kneslova.
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.
Dne 11. července 2022 uplynulo páté výročí, kdy nás opustila paní

HANA BURIANOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 16. července 2022 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička, sestra a kamarádka, paní

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

Poradenská kancelář

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

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

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

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

www.zelezo.org
Těšíme se na budoucí spolupráci

ZDENKA POLTOVÁ
S láskou vzpomínáme,
Šárka a Kateřina s rodinou.
Vzpomínka
Dne 17. července uplynulo 20 let, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK

Svůj život zasvětil rodině, kinematografii, vedení kina Jas (1945–1971), aktivně
se podílel na zahájení a výstavbě stadionu a později na činnosti TJ Sokol, po listopadu 1989 pracoval také jako radní a zastupitel města Slavkov u Brna.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 17. července 2022 uplynulo dvanáct smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 20. července 2022 uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David s rodinou.
Vzpomínka
Dne 21. července 2022 uplynul již rok, co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILAN RUDOLF
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Jana,
dcera Jana a syn Milan s rodinami.
Vzpomínka
Dne 23. července 2022 by oslavil 100. narozeniny náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

VLADIMÍR MAJÁREK
S láskou vzpomíná syn s rodinou.
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.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 23. července 2022 by se dožil 100 let pan

FRANTIŠEK OPLUŠTIL

Opustili nás
Vladimír Čučka (64 let)
Jarmila Hrušková (75 let)
Bohumír Kristýn (86 let)
Luděk Felinger (71 let)

17. 6.
20. 6.
5. 7.
9. 7.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Milada a Jana s rodinami.

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

Vzpomínka

INZERCE

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.

Je tomu již pět let, co nás 24. července 2017 opustila
milovaná manželka a maminka, paní

Mgr. JANA SEKERKOVÁ

Kdo tě měl rád, vzpomene, kdo tě miloval, nezapomene.
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 29. července 2022 uplynulo již 10 let, kdy nás ve svých nedožitých
64 letech navždy opustila naše maminka a babička, paní

JAROMÍRA RAUŠEROVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Denisa a syn Michal s rodinami.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi…
Dne 31. července 2022 vzpomeneme 30 let od úmrtí pana

MILANA PAVÉSKY
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 2. srpna 2022, před pěti lety odešel do nebe pan

DAVID WALLACE BLACKMORE
Stále vzpomínáme, s láskou a přijetím a odpuštěním a poděkováním.
Pavla, David, Sebík a Sidi, rodina a přátelé v Anglii i v Česku.
Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.
Dne 2. srpna 2022 by se dožil 77 let
manžel a dědeček, pan

JAN LOKAJ
Stále vzpomínají manželka s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 6. srpna 2022 uplyne 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF HOLOUBEK

Dne 29. srpna by oslavil své 80. narozeniny. S láskou a úctou stále
vzpomíná manželka Věra a synové Jaromír, Josef a Radomír s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 7. srpna 2022 by se dožil 70 let pan

STANISLAV KOHOUTEK
Děkujeme vám všem, kteří vzpomenete spolu s námi,
manželka a synové.

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.
DARUJI 3měsíční mourovatou kočičku, odčervenou, očkovanou, naučenou na kočičí
WC. Jen do milující rodiny, kde o ní bude
pečováno s láskou. Telefon: 735 867 893.
PRODÁM domek se zahrádkou ve Slavkově. Tel. 721 953 423.
PRODÁM pánské kolo CROSS 4ever
za 3.000 Kč. Tel. 721 953 423.
MASÁŽE relaxační, sportovní, ajurvedské
od 550 Kč. Slavkov u Brna. Tel. 736 402 302.

Výroba hydraulických hadic
a trubek s koncovkami.
Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.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 2000 Kč. Tel. 605 503 197.

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

www.slavkov-austerlitz.com
PŘÍJEM INZERCE

do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. srpna
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Letec Karel Valach a Slavkov
V letech 2007 a 2013 byly ve Slavkovském zpravodaji zveřejněny dva články pod
názvem Karel Valach – zapomenutý letec,
jejímž autorem byl Vladimír Pavézka. Autor
podal základní informace o člověku, jehož
jméno je uvedeno na pamětní desce obětem
války u vchodu na slavkovský hřbitov a také
památník obětem 1. a 2. světové války odhalený ke 100. výročí vzniku Čs. republiky připomíná jeho jméno, dosud známé jen úzkému
okruhu zájemců o historii.
Místem posledního odpočinku Karla Valacha, letce RAF, 311. čs. bombardovací perutě,
zadního střelce letounu Wellington bylo doposud místo dopadu po sestřelení německým
nočním stíhačem 23. 6. 1941 v holandské obci
Nieuwe Niedorp.
To se ale na základě rozhodnutí holandské
vlády v loňském a letošním roce zásadně změ-

Karel Valach (první zleva) s posádkou u Wellingtonu

Předměty z vyproštěného letounu

nilo. Do prostoru dopadu letounu
byly od června minulého roku
nasazeny jeřáby a bagry s cílem
vyprostit zbytky letounu a ostatky
letců. O stavu vyprošťování byla
veřejnost informována prostřednictvím zpravodaje ČT při EU.
A tak se mohlo 23. června
2022, tedy 81 let po sestřelení mohlo uskutečnit pohřbení
pětice čs. letců na vojenském
hřbitově Bergen-op-Zoomu, kde

Ukládání ostatků v Bergenu • Foto: 4x archiv autora

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 10. srpna 2022 by se dožil 80 let pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky na Tebe zůstávají…
Dne 13. srpna 2022 uplyne smutné šesté výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera, sestra, manželka, maminka a babička, paní

ILONA SVOBODOVÁ rozená Krejčí
Všichni, kdo jste ji měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

jsou již uloženy ostatky
čtyř desítek čs. vojáků.
Stalo se tak za přítomnosti ministryně obrany
ČR J. Černochové, ministra obrany SR J. Nadě
a příbuzných letců. Přes
Karel Valach
určitou snahu nemáme
zatím informaci, zda se zúčastnil někdo z anglických příbuzných K. Valacha, víme že se
v Anglii oženil s Doreen Frances Toddovou
a narodil se jim syn Charles – Karel, který žil
s maminkou nějakou dobu po skončení války
ve Slavkově.
Pro zjištění průběhu vojenské služby a rodinných poměrů jsem se proto vydal do Vojenského historického archivu do Prahy, kde
jsem nahlédl do jeho osobního spisu – Kmenového listu, měl hodnost četaře-seržanta, in
memoriam byl povýšen do hodnosti štábního
rotmistra letectva.
Jeho vojenská služba v letech 1938–1941
je přímým odrazem událostí po mnichovské
konferenci, okupaci Čs. republiky, vytvoření
Slovenského štátu ale i situace v našem zahraničním odboji.To ale přesahuje možnosti
rozsahu tohoto článku a bude možné se k této
tematice v nějaké podobě vrátit například
v souvislosti s působením pobočky Masarykovy letecké ligy ve Slavkově.
Co se týká rodinných poměrů, jeho rodiči
byli Hynek Valach a Augusta Valachová, měl
tři sourozence – bratry Huga, Ottu a sestru
Květoslavu. Jejich příbuznými ve Slavkově
byly rodiny Bednaříkova a Horova.
V několika článcích na internetu jsem zaregistroval titulek „Slavkovák K. Valach…“.
Karel Valach není slavkovským rodákem,
narodil se 26. ledna 1918 v Kroměříži a mládí strávil určitou dobu na Slovensku. Právě
ze Slovenska se v důsledku změněné situace v začátku roku 1939 rodina přestěhovala
do Slavkova a bydlela v Mlýnské, dnes Smetanově ulici, což mi pomohla upřesnit paní
učitelka Maláčová, roz. Pelecká, jejíž rodina
bydlela poblíž. Možná, že v této ulici žijí starší občané, kteří by si na rodinu Valachových
mohli vzpomenout.
Letec Karel Valach, vyznamenaný už
za svého života dvěma čs. válečnými kříži, polským válečným křížem a medailí
„Za chrabrost“, jehož rodina spojila svůj život
se Slavkovem, si zaslouží náš respekt a úctu.
Stanislav Stejskal

VÝROBA RAZÍTEK
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

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

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

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

Maturitní vysvědčení a výuční listy 2022
Covid-19 zasáhl do přípravy žáků maturitních a učebních oborů v minulých dvou letech,
ale díky nasazení celého učitelského týmu
a snaze žáků zvládnout na výbornou důležitou
životní zkoušku, nakonec vše proběhlo hladce
a podle litery zákona, neboť v tomto roce již
výuka probíhala tradičním způsobem a studenti hojně využívali hodiny doučování a konzultací. Dne 30. 5. 2022 se konalo v krásných pro-

storách Historického sálu slavnostní předávání
maturitních vysvědčení za účasti starosty M.
Boudného, místostarostky a předsedkyně školské rady M. Jedličkové, místopředsedy školské
rady R. Hanáka. Dne 21. 6. 2022 předal výuční listy absolventům hejtman JMK J. Grolich,
1. náměstek hejtmana L. Dubec, ředitel OHK
Vyškov J. Pinkas, vedení města a školy. Zástupce Dřevodíla Rousínov K. Navrátilová pře-

dala finanční odměny za úspěšné absolvování
našim truhlářům. Zúčastnili se členové pedagogického sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů. Byť byl školní rok velmi náročný pro
učitele i studenty, přesto můžeme říct, že naši
studenti a budoucí řemeslníci byli u zkoušek
úspěšní a mnohdy nás velmi příjemně překvapili. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě, děti naše!
V. Kulhánková, ISŠ

Absolventi oboru hotelnictví s třídní učitelkou

Absolventi oboru hotelnictví s třídní učitelkou

Absolventi oboru podnikání s třídní učitelkou

Absolventi oboru mechanik opravář s třídním učitelem

Absolventi oboru kuchař-číšník s třídní učitelkou

Absolventi oboru cukrář s třídní učitelkou a učitelkami odborného výcviku

Absolventi oboru kuchař-číšník a truhlář s třídním učitelem a učitelem odbornému výcviku

Absolventi oboru mechanik opravář s třídním učitelem • Foto: 8x archiv ISŠ
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Skautské tábory 2022
Tábor 1. oddíl – Oslavany

S prvním červencovým víkendem má
spousta dětí spojen odjezd na letní tábor. Nejinak to bylo i u slavkovských skautů. Po dlouhé době se však letos nekonal střediskový
tábor, ale 1., 2. a 4. oddíl vyrazily stanovat
samostatně – každý na jiné místo.
Pro členy 1. oddílu začala cesta na tábor
v neděli 3. července ráno na vlakovém nádraží. 16 kluků spolu s vedoucími vyrazilo
na louku u Oslavan. Hned první den si vlčata a benjamínci prověřili svou zručnost, když
si museli postavit své stany, ve kterých poté
trávili krásných 13 dní plných her a různých
výzev.
Zvládli si uvařit čaj v kotlíku nad vyrobeným ohništěm, vyrazili na nákup, aby zajistili
pečivo pro celý tábor, z větve si vyrobili ramínko na pověšení bundy, někteří poprvé pomáhali v kuchyni s krájením zeleniny a s mazáním chlebů.
Kromě „práce“ byla i zábava, výlety, koupání v řece, stavění hrází na potoku, sport
i čas na odpočinek. Při tom všem poznávali
malí táborníci okolí tábora, spolupracovali
a navzájem si pomáhali. Někteří z nich sebrali
odvahu a vydali se na cestu nočním lesem.
Z tábora vlčata a benjamínci odjížděli s novými zkušenostmi a dovednostmi, které s nimi
trpělivě rozvíjeli vedoucí a rádci, organizátoři
letošního tábora. Že byli kluci opravdu šikovní dokazují udělené nováčkovské šátky,
slibové odznaky a nášivky, které nově zdobí
jejich skautské kroje a mohou jim připomínat
Bohumil Holoubek
letošní tábor.

„Kaprálův mlýn“ a potom do Ochoze, odkud
jsme se vrátili zpět do tábora.
Druhý výlet měl cíl ve Křtinách, kde jsme
navštívili barokní kostel. Následoval krátký
rozchod a návštěva jeskyně Výpustek. Pro-

1. oddíl

li v termínu 2.–9. července
na oddílový tábor do blízkých Kobeřic. Základnou se
nám stala místní myslivna, kolem které jsme
postavili stany a táboření mohlo začít.
Členky družinek Pampelišky a Včeličky
se hned při zahajovacím slavnostním ohni
dozvěděly téma tábora – tím bylo cestování
kolem světa a pomoc zasloužilému cestovateli s vydáním knihy jeho zápisků z dobrodružných cest. Během jednoho týdne jsme se tedy
ocitly ve Francii, kde jsme vytvářely nejvyšší
modely Eiffelovy věže, v Japonsku jsme bojovaly se samuraji o suroviny k výrobě sushi,
anebo jsme se vydaly po stopách Fridy Kahlo
a objevovali kulturní památky Mexika.
Na táboře si všechny účastnice mohly vyzkoušet plnění světýlek, což jsou zkoušky pro
světlušky zaměřující se na určitý obor znalos-

Hrušky a Trnky na táboře 2. oddílu –
Říčky

My – tedy 2. oddíl – jsme jeli na putovní tábor na Říčky. V pátek 1. července jsme vyrazili. Cesta se nám lehce zkomplikovala, protože
nás zastihla bouřka. Tu jsme přečkali a konečně dorazili na místo, kde jsme měli tábořit.
Postavili jsme si své stany a následujících pár
dní jsme si tábořiště hezky vybavili. Letošní
celotáborová hra měla téma Minecraft.
Bylo nás 13 skautů a skautek, takže jsme
byli rozděleni na 2 týmy, které pak mezi sebou
soutěžily a získávaly body za každou vyhranou hru. Jedna z her byla i noční hra, kdy jsme
po týmech přespávali v bunkrech, které jsme
si sami postavili. Cílem této hry bylo získat
vlajky zbylých týmů. Trvala dlouho do noci,
ale všechny nás bavila.
Během tábora jsme se vydali na výlety.
Prvním z nich bylo navštívení jeskyně Pekárna. Z Pekárny jsme šli do junácké základny

3. oddíl

2. oddíl • Foto: 4x archiv Junáka Slavkov

hlídka byla velmi zajímavá a někteří z nás
navštívili také expozici o této jeskyni.
Během tábora proběhlo i skautské slibování kluků z Trnek. Byla to krásná a dojemná událost. Tábor se pomalu chýlil ke konci
a už zbýval jen ukončovací táborák. U ohně
jsme každý zhodnotili letošní tábor, a pak už
jen zpívali. Ráno nás čekala krátká prohlídka
jurty, uklízení tábořiště a cesta domů. Tábor
se nám všem mooooooc líbil.
Agáta Gejdošová, skautka

Tábor 4. oddílu – Kobeřice

Rok se s rokem sešel a opět nadešel čas
strávit slunné letní dny s ostatními skauty
na táboře. Letos jsme se se 4. oddílem vyda-

4. oddíl

tí. Hned několika holkám se pak podařilo splnit podmínky světýlek Tábornice či Kuchařka
a budou si moci na svůj kroj zaslouženě přišít
speciální nášivku jako potvrzení, že obstály
při plnění požadovaných úkolů. Náročnou
cestu kolem světa a tím také tábor plný her
a poznávání jsme zakončili návratem do naší
domoviny, slavnostním táborovým ohněm
a předáním věcných cen pro malé tábornice.
Pro většinu skautek to byl první tábor a my
vedoucí věříme, že rozhodně ne posledním.
Teď už jen zbývá si pořádně užít nadcházející
týdny prázdnin a v září se opět uvidíme v naší
klubovně ve Slavkově na pravidelných schůzkách. A na to se už všichni moc těšíme!
Adéla Červinková, vedoucí
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Marek Hrubý dvojnásobným
dorosteneckým mistrem ČR

Marek Hrubý na MČR • Foto: Jan Houska

O víkendu 18. a 19. června proběhlo
na špičkovém ostravském Městském stadionu
ve Vítkovicích Mistrovství ČR dorostu a juniorů v atletice. Po květnovém zranění Jana
Fialy, které si vyžádalo nečekaně dlouhou rehabilitaci, byl jediným zástupcem naší atletiky Marek Hrubý v kouli a disku.
Při pohledu do tabulek sezónních výkonů
bylo jasné, že měl Marek patřit mezi favority.
V kouli měl osobní rekord o komfortní metr
a půl před nejbližšími soupeři, ovšem v disku,
přestože také vedl, bylo startovní pole velmi
vyrovnané.
Časový pořad dvoudenního mistrovství byl
tentokrát k Markovi přívětivý. Závod koulařů
začal v sobotu v podvečer na klidném sektoru
mimo hlavní stadion. V prvních třech pokusech se Marek prezentoval velmi vyrovnanými a přesvědčivými výkony kolem 17,5 m.
Protože jsme cílili na lepší výkon a proto-
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že bylo z průběhu soutěže jasné, že se k 17
metrům nikdo ze startovního pole nepřiblíží,
rozhodl se Marek ve finálových pokusech
riskovat. Výsledkem už však byly jenom tři
nezdařené pokusy. Zlatý byl tedy výkon z druhého kola, který má hodnotu 17,57 m.
Disk startoval v neděli před polednem
za úmorného vedra. Většina diskařů už za sebou měla start v některé z předchozích disciplín a na výsledcích to bylo znát. Všichni
závodníci zůstali za svými osobními rekordy.
Po prvním „zastřelovacím“ pokusu se Marek
druhým pokusem (50,18 m) vyhoupl na první
místo. Přestože některým borců létaly disky
velmi blízko k padesátce, do konce soutěže už
ho o druhé zlato nikdo nepřipravil.
Dvě zlata ze dvou disciplín jsou nejlepší
možný výsledek. Po skvěle rozjeté zimní přípravě a několika povedených halových závodech však byly cíle na začátku sezóny o něco
výš. Ve hře byla účast na červencovém Mistrovství Evropy dorostu v Jeruzalémě.
Zimní výsledky naznačovaly, že by se koulařský limit 18,55 m mohl v létě povést. Závěr
přípravy se však nevyvíjel příznivě. V době
blížících se závodů vyřadila Marka na čtrnáct
dní antibiotika. Návrat do formy se jen těsně
minul s kvalifikační uzávěrkou. Přesně deset
dní po MČR v Ostravě si Marek na mezistátním utkání v Maďarsku vylepšil osobní maximum na 18,56 m. Tento skvělý výkon, který
ho posunul na 25. místo světových výkonů
pro rok 2022 by na ME v Jeruzalémě stačil
Trenéři atletiky
na 4. místo.

Austerlitzman

Austerlitz Adventure z.s. zve všechny
sportující slavkováky na Austerlitzman
aneb triatlon pro každého, který se koná
v sobotu 27. srpna 2022 od 8 hod na koupališti ve Slavkově u Brna. Účastnit se mohou děti od 6 let až dospělí třeba do 100
let. Plavání proběhne na koupališti, trať
cyklistické části je situována kolem golfového hřiště a obořy-nutné absolvovat
na horském kole, běžecká trasa je alejí
a kolem golfového hřiště. Trasy jsou pro
děti 40/80m plavání, 2/4km kolo MTB,
400m/1km běh. Pro dospělé 400m plavání,
18km kolo MTB a 4,2 km běhu. Přihlášky
a více informací na www.austerlitz-adventure.cz. Těšíme se na vás.
(bv)

Výstava loutek ve Slavkově
Loutky na této výstavě, která proběhla
v týdnu od 11. do 16. 7. na faře Českobratrské
církve evangelické, jsou výsledkem práce několika posledních roků. Jádrem expozice jsou
loutky pro čtyři hry divadla Dřeváček, které
existuje od roku 2016. Divadlo odehrálo asi
40 představení (letos zatím šest), ve stálé scé-

Loutka ze hry Myší válka

Jiří Olšanský a jeho loutky • Foto: P. Maleček

ně v Heršpicích a v mobilní scéně po okolí.
Všechny loutky jsou originály, které z lípového dřeva vyrábí pan Jiří Olšanský. Jejich styl
je různý, podle povahy hry. Oblečení loutek
je prací mnoha lidí. Na aranžmá výstavy mají
zásluhu manželé Zemánkovi a paní Libuše
Jiří Olšanský
Procházková.
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Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Jaké počasí o svatém Bartoloměji, (24. 8.), takové bude i celý podzim.
Letní měsíce s vysokými teplotami, na které jsme se v zimě tolik těšili, jsou příjemné pro
dovolenou a odpočinek. Přírodě však neprospívají. Sucho v létě a čím dál méně vody nás
nutí s ní dobře hospodařit. Snažme se proto
v zahradě udržet tu dešťovou, aby neodtékala
do kanalizace. Její výhodou je, že je pro zalévání přirozenější než ta tvrdá a ledová ze studny. Jak tedy na to, abychom jí měli dostatek
a při zalévání dokonale využili.
Dříve pod každým okapem stával sud,
do kterého se zachytávala dešťová voda. Používala se nejen na zalévání, ale také na praní
prádla pro její měkkost.
Vraťme se k tomu a zachycujme dešťovou
vodu do sudů, kontejnerů, barelů a jiných zásobníků. Aby nám nerušily vzhled zahrady,
vysaďme v okolí popínavé rostliny. Ne každý

Závlahy • Foto: archiv autora

si může s finančních důvodů pořídit podzemní nádrž a nebo zahradní jezírko, ze kterého
voda prosakuje do půdy.
Rostlinám bychom měli dát dostatek vláhy,
a to pravidelným a intenzivním zaléváním až
na večer, aby se voda rychle neodpařila. Zalé-

váme ke kořenům, aby voda prosákla hlouběji
a déle se v půdě udržela. Perfektně střižený
trávník velmi rychle prosychá, a proto je vhodné v letních měsících ponechat bujnější růst,
který zadrží více vláhy a nenechá ji vyschnout.
Dalším z dobrých způsobů je mulčování.
Mulč zadržuje vodu a zároveň brání růstu
plevelů, udržuje stabilnější teplotu půdy, ta
se pak tolik neodpařuje a v zimě nepromrzá.
V záhonech lze mulčovat posekanou trávou,
ale nesmí být chemicky ošetřena proti růstu plevele. Můžeme též použít jakoukoliv
biohmotu: kůru, listí, jehličí. Dodává vláhu
a také díky tlení do půdy pronikají živiny.
Velmi výhodná je kapková závlaha, ze které
voda prosakuje ke kořenům, takže nedochází
takřka k žádnému odpařování.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy a přeji hezké léto. Motocyklová výprava
do Toskánska se vydařila. Udělal chybu, kdo
s námi nejel. Počasí nám přálo a hladký asfalt
horských cest měl výborný grip. Plnou nádrž
dobré nálady jsme natankovali před startem
a vydržela po celých devět dnů výletu. Zdálo
se, že turistů v Itálii oproti minulým rokům
trochu ubylo. Přístup k památkám byl letos
o něco volnější a mohli jsme využít dostatek
ubytovacích kapacit.
Přátelé, když píšu tenhle příspěvek do zpravodaje (20. července), máme sbaleno a zítra
odjíždíme na výpravu do Julských Alp a k masívu Triglav. Cestou se zastavíme ve Štýrském
Hradci (Graz), abychom obdivovali moderní
architekturu města i komplex opevněných staveb vrchu Schloßberg. Vždyť zdejší moderní
stavba Domu umění (Kunsthaus Graz) se stala
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 7/2022
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symbolem Rakouska. Čekají nás hlavně sluncem zalité horské silnice průsmyků Julských
Alp a průjezdy údolími křišťálově čistých řek.
V čase, kdy pročítáte tento příspěvek, jsme
už zase zpět. Chystáme se opět na dlouhý výlet
na jih. Projedeme maďarskými rovinami, přes
hřebeny i údolími Dinárských hor do Albánie.
Hlavním cílem je poznání balkánské kultury,
geologie, přírody a národních parků Dinara,
Velebit, Kapela, Bjelašnica, Durmitor, Sinjajevina, Prokletje a Dukagjin v Albánii. Cestou
zpět bude čas i na prohlídku měst jižní Dalmácie a relaxaci na břehu Jaderského moře.
Přátelé, život lidí, místní zvyky a kuchyni
poznáte nejlépe ze sedla motocyklu. Na poslední etapu napříč maďarskou nížinou se těší-

me. Hlavně na dobroty, co nabízí tento úrodný
kraj. Halászlé, hortobágyi rostélyos, csirkepaprikás, téliszalámi jsou jídla plná bohaté
chuti a pikantnosti a na závěr barackpálinka.
U Balatonu, maďarského moře, samozřejmě
zakempujeme. Tělo svlažíme v jeho vlnách
a hrdlo vínem z Badacsony.
Přátelé, hluboko v duši motorkáře jsou nebojácnost, smysl pro čest a svobodu. Přidejte se k nám a nechte je vystoupit na povrch!
Těším se na společné setkání při některé naší
klubové akci.
Více se dozvíte na motoklubausterlitz.cms.
webnode.cz a naší vývěsce naproti kostela
u vchodu do Svojsíkova parku.
Vlastik Jelínek


Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské
farnosti dosáhly již 187 329 Kč!
Naše farnost vybrala na Ukrajinu již na počátku konfliktu 27. února 2022 ve sbírce
104 958 korun, z toho ve Slavkově se vybralo
80 862 Kč, v Němčanech 12 620 Kč, v Hodějicích 5 469 Kč a v Heršpicích 6 007 Kč. Tato
byla poukázána na konto Charity. Poděkování
za druhou sbírku na Ukrajinu, která se konala
ve slavkovském kostele 12. června 2022 a vybralo se 82 371 Kč, zaslali skauti z Brna, kteří se
věnují humanitární pomoci na Ukrajině: „Prosím o vyřízení mnoha díků všem dárcům! Farnost v Chustu na ně bude vzpomínat ve svých
modlitbách. Tolik peněz se nám v jedné farnosti
nikdy nepodařilo vybrat, zvláště teď, kdy zájem
o Ukrajinu spíše upadá. Děkujeme!
Přikládám fotky z vykládání v Chustu. Část
jídla putovala do sirotčince, kde je v současnosti asi 65 dětí. Odtud mám bohužel pouze
dvě fotky. Filip Drábek.“ Za vybrané peníze
byly zakoupeny potraviny a odvezeny přímo
na Ukrajinu.
Děkuji všem dárcům, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, trpících touto ruskou válečnou agresí. Každou neděli prosíme Pána
v přímluvné modlitbě za zastavení této války
P. Milan Vavro
a za pokoj a mír ve světě.

Pomoc Ukrajině • Foto: archiv ŘkF

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a v 19.00, úterý v 18.00, pátek v 18.00.
Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00.
Nedělní mše sv. ve Slavkově o prázdninách v 19.00.
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.
com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• laborant/ka ve fyzikální
laboratoři

• dělnice ve zdravotnické
výrobě – tisk etiket

• laborant/ka pro výzkum a vývoj

• dělnice ve zdravotnické
výrobě – konečná kontrola

• projektový manažer
• specialista/specialistka
sterilizace

• manipulační dělník

• dělnice ve zdravotnické výrobě

• DPP – pomocný
administrativní pracovník
v oblasti BOZP a PO

• dělnice ve zdravotnické výrobě
– přední dělnice

• skladník/skladnice

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

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

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

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

Děti a mládež se naučí, že k dosahování jejich životních cílů potřebují angličtinu.

Netradiční Příměšťák Jazykového centra
Bučovice v angličtině s mezinárodní účastí
základní slovní spojení, žáci prvního stupně
pak rozvíjejí své sebevědomí mluvit v angličtině zábavnou formou. Druhý stupeň již míří
k dalšímu studiu a připravuje se na přijímací
zkoušky a trénují hlavně mluvení a interakce
v praxi. Zdokonalují výslovnost a schopnost
používat jazyk komplexně. Někteří se také
připravují na zkoušky Cambridge.
Žáci, kteří se nestihnout přihlásit na letoš-

Foto: archiv JCB

ním Summer camp, mají možnost se přihlásit
na semestrální výuku, která probíhá během
školního roku.
Přihlášky na www.jazyky-bucovice.cz.
Všichni žáci si rozvinou díky tomuto programu kritické myšlení, kreativitu, přiučí
se novým kulturám, a to vše vzdělávací formou Jazykového centra Bučovice a Slavkov
u Brna. It’s all about the future!

 Komerční sdělení

Vzdělávat se zábavnou formou, zlepšovat si
angličtinu, rozvíjet schopnost spolupracovat,
komunikační schopnosti a kreativitu – to jsou
základní pilíře letního výukového programu
Summer Camp pro děti, který se letos uskuteční od 11. 7. do 15. 7. 2022 v Bučovicích.
Prázdniny se blíží a s nimi i dilema rodičů
jak naplánovat dětem zábavné a plnohodnotné prázdniny. Bučovické Jazykové centrum
(JCB) nabízí již tradičně dětem od 4 do 17 let
letní výukový program Summer Camp, kde se
děti mohou pozitivně ponořit do zlepšování
angličtiny. Díky spolupráci s kanadskou jazykovou školou Kermode Canadian Centre je
program Summer Camp jazykovky na mezinárodní úrovni – a to celé v Bučovicích!
Koncept tohoto tábora má více výhod, než
jen si zdokonalovat angličtinu. Díky plánované spolupráci na projektech se sami dostávají
k tomu, že angličtinu budou v životě potřebovat k dosahování svých životních cílů. Jde
především o motivaci. Kdo říká, že učit se angličtinu je nuda?
Děti se chodí učit angličtinu do JCB od tří
let. Dále pokračují ve skupinkách prvního
a druhého stupně základní školy. Angličtinu se
učí ve škole a chodí do JCB na kondiční lekce. To, co se naučí ve škole, mohou několikrát
za týden trénovat v angličtině v zábavných
projektech a hrách. Děti MŠ nabírají v prvních dvou letech slovní zásobu a používají

INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY

1 Gbit

jen 490 Kč

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer

Pořiďte si nejrychlejší internet do konce
prázdnin a platit začnete až na nový rok 2023.

Objednejte si do konce prázdnin 2022 spolehlivý internet
1 Gbit a první měsíční platbu zadáte až v lednu 2023.
Při objednání přes www.vivo.cz zadejte kód LETO 2022.
Při objednávce přes telefon, nebo osobně na infocentru
upozorněte našeho zástupce, že chcete využít letní akci.
https://www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

