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Prázdniny
Vážení spoluobčané a čtenáři

Slavkovského zpravodaje. Naše
město již delší dobu rezonuje vol-
bou nového ředitele základní školy
Komenského. Již bylo napsáno
spoustu vět, spoustu spekulací, ná-
zorů, nenávisti, vyřizování osob-
ních sporů, vytahování kostlivců ze

skříní a takhle bych mohl pokračovat až do tiráže. Do
konkurzu na místo ředitele ZŠ se přihlásili dva kan-
didáti, komise v zákoně daném složení doporučila
oba vhodné k výkonu funkce a většina členů rady
města vybrala finální jméno. Důvodem pro jmeno-
vání paní Mgr. Věry Křivánkové byla lepší koncepce
řízení školy a uklidnění vyostřené situace na praco-
višti, jež trvají delší dobu. 

Michal Boudný
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(Pokračování na str. 2)

150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA

Slavkov opět bavil Slavkov! První červnový
víkend se opět uskutečnily Dny Slavkova,
při nichž se prezentovaly zejména slavkov-

ské spolky, školy a zájmové kroužky. V pátek si
děti mohly hrát v zámeckém parku, kde byl pro ně
připravený program k dětskému dni.

Večer patřil milovníkům folkloru a dobrého vína
– na nádvoří Panského domu vystoupila cimbálová
muzika Michala Miltáka ze Strážnice a Slavkovská
dechovka.

V sobotu pak vystoupily dětské skupiny na vel-
kém pódiu na Palackého náměstí. Součástí byla
i akce ZUŠ open, která obohatila odpolední atmo-
sféru. Střed města také ožil jarmarkem, při kterém
se prezentovali výrobci a řemeslníci z našeho re-
gionu. Vyhlášena byla také anketa Sportovec roku
2018.

Živo bylo i na nádvoří Panského domu, kde po
celé odpoledne až do pozdního večera vystupovaly

Slavkov opět bavil Slavkov!

Dny Slavkov • Foto: 2x S. Agalarov



(Dokončení ze str. 1)
Slavkov bavil Slavkov!
pohodové kapely jako například
SMP, Jak se patří, Na starý kolena
nebo Doktoři.

Velké pódium pak opanovali Slá-
vek Janoušek, Poutníci, Šemora
band, The Firearms. Vrchol pro-
gramu pak patřil Portless feat.
Hendry D, uskupení, které vzešlo ze
Support Lesbiens.

Děkujeme všem, kteří se podíleli
na programu Dnů Slavkova. Těšíme
se na vás v příštím roce v termínu 30.
a 31. května. vs

Dny Slavkova • Foto: na straně: S. Agalarov
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(Dokončení ze str. 1)

vinnost vystavět okružní křižovatku v místě
napojení na obchvat. S vedením firmy jsem
v kontaktu a časujeme realizaci křižovatky tak,
abychom nedopadli podobně jako v Brně…
Představa zavřené Špitálské a ČSA je více než
za hranicí fantazie a nechci, abychom ukvape-
ným startem obou staveb na několik měsíců
paralyzovali naše město. 

Na posledním zasedání všichni přítomní za-
stupitelé schválili jednomyslně nákup po-
zemku na rozšíření a přístavbu školky na Ko-
láčkově náměstí. Věřím, že tohle byla poslední
zelená a mateřská školka tak nebude každé jaro
trnout, kolik že dětí bude muset odmítnout.
Z variant nové školky se většině zastupitelů lí-
bila právě přístavba na Koláčkově náměstí
z důvodu lokality ve středu města a možnosti
vycházek dětí do zámeckého parku. Jakmile
bude na stole studie, velmi rád ji nechám
v tomto periodiku otisknout. 

Dalším bodem na zastupitelstvu byla žádost
o evropské dotace na úpravu cest v zámeckém
parku. V tomto projektu spolupracujeme
s Trenčianskými Teplicemi a pokud bude pro-
jekt shora posvěcen, můžeme očekávat půl mi-
lionu Eur (cca 12,5 mil. Kč) jako nezbytnou

Nové paní ředitelce za svoji osobu přeji
úspěšný start do nového školního roku a klid
při práci! Byl bych nerad, aby tato změna po-
larizovala již tak rozdělenou společnost a ná-
ladu v našem městě a státě. 

Věřím, že naše občany zajímají i „jiná“ té-
mata dění ve městě. Na prvním místě bych
zmínil již dlouho připravovaný záměr rekon-
strukce průtahu města. Rada města na svém
posledním zasedání uzavřela smlouvu o spo-
lupráci se Správou a údržbou silnic Jihomorav-
ského kraje, která je nositelkou stamilionové
dotace z evropských fondů. Město se zavazuje
vybudovat na své náklady odstavná parkovací
místa, chodníky a veřejné osvětlení v odhad-
nuté výši osmnácti milionů korun. Úkolem je
nyní tyto peníze ušetřit a připravit na příští rok,
na který je realizace plánována. 

A protože je všechno provázané se vším, je
důležité myslet na to, že tato stavba může
ovlivnit i načasování stavby tolik vytouženého
nákupního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Společnost Lidl, která má v plánu v této loka-
litě stavět svoji prodejnu a má již v ruce pra-
vomocné územní rozhodnutí, má rovněž za po- injekci na údržbu a revitalizaci tak významné

plochy, jakou náš park bezesporu je!
Naši republiku a Evropu opět zavalily pří-

valy vody. V červnu nedošlo k tak nepříjem-
ným situacím jako v roce 2016, ale i tak se par-
koviště na Zlaté Hoře proměnilo v bahnité
kluziště. Jiné obce dopadly mnohem hůře
a opět obrovský dík hasičům a všem záchran-
ným a následně úklidovým složkám! O to více
se ukazuje, že odvodnění polních cest ve vý-
chodní části města je nevyhnutelné.

Ještě snad větší šok než silný déšť byla pro
všechny občany obrovská černá skládka na
cestě mezi vodojemy. Nechápu smysl celé
akce. Tolik nepořádku pár metrů od sběrného
dvora? Celou akci řeší policie a vás prosím,
pokud uvidíte někoho páchat podobné zvěr-
stvo, nebuďte lhostejní a celou záležitost
oznamte. Dokud budou pachatelé těchto šíle-
ností v klidu, můžeme si pak pouze na sociál-
ních sítí psát, že je to strašné…

Vážení čtenáři zpravodaje. Přeji dětem
pěkné vysvědčení, všem šťastný návrat odkud-
koliv a hlavně pěkné, dlouhé a klidné prázd-
niny!

Michal Boudný, starosta města

Prázdniny

Jak jsme volili do Evropského
parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května se konaly volby
do Evropského parlamentu. Celorepublikové
volební výsledky jsou známy, volební účast
byla 28,72 %.

A jak se volilo ve Slavkově? Volební účast
byla téměř totožná s celorepublikovým průmě-
rem – 28,68 % (v okrese Vyškov 28,08 %).
Avšak na rozdíl od celostátních výsledků zví-
tězila ve Slavkově ODS, na druhém místě
KDU-ČSL a až teprve třetí skončilo hnutí
ANO 2011.

Výsledky voleb do EP ve Slavkově u Brna:
1. ODS 16,33 %
2. KDU-ČSL 13,65 %
3. ANO 2011 13,11 %
4. Piráti 12,98 %
5. STAN, TOP 09 10,04 %
6. SPD T. Okamura 9,57 %
7. ČSSD 6,29 %
8. KSČM 5,95 %
Ostaní strany skončily pod hranicí 5 %. bm

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana život-
ního prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato je-
dovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek a dalších světelných
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací

osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém Ekolamp, který
tyto služby zajišťuje i pro Slavkov u Brna.
Obyvatelé našeho města mohou nejen ne-
funkční světelné zdroje, ale i další elektrozaří-
zení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na
Zlaté Hoře 1469, v pondělí a středu od 13 do
18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Dále pak
na místě s malou sběrnou nádobou v přízemí
Městského úřadu, Palackého nám. 260 nebo
v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst Ekolamp sváží světelné
zdroje a další elektrozařízení k ekologické re-
cyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné
použití získávány druhotné suroviny, zejména
kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recy-
klovaných plastů jsou vyráběny např. zatrav-

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?
ňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se po-
užívá jako technický materiál. Při recyklaci do-
chází také k ekologickému zpracování nebez-
pečných látek, které některá elektrozařízení
obsahují (např. rtuť v zářivkách).

Prostřednictvím Ekolampu se v roce 2018
recyklovalo 719 t použitých světelných zdrojů,
což představuje více než 20 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností ne-
recykluje a menší elektrozařízení včetně úspor-
ných zářivek hází do komunálního odpadu.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami a dalšími elektrozařízeními do-
čtete na www.ekolamp.cz.

Zdroj: EKOLAMP
Odd. ŽP

Likvidace bláta v ulicích Zlaté Hory po průtrži mračen • Foto: archiv TSMS
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

24. schůze RM – 27. 5. 2019
1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předlože-

ném znění
2. RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení individuál-

ních cen s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp.
969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření Univerzální smlouvy o předávání
hotovosti v obalech s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, v předlo-
ženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnických práv k po-
zemku parc. č. 926/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
481 m2 ve vlastnictví paní Olgy Zbořilové do vlastnictví města
Slavkov u Brna za celkovou kupní cenu ve výši 2 800 000 Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného
územního rozhodnutí na stavbu rozšíření kapacity pracoviště
mateřské školy Zvídálek na ulici Koláčkovo náměstí čp.107.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě pozbyde platnosti, pokud
město do 3 let od jejího uzavření nezíská pravomocné územní
rozhodnutí. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, znalecký posudek
č. 1599-28/2019) uhradí město. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle platného zákona.

5. RM schvaluje uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu mezi
městem Slavkov u Brna a panem Pavlem Obdržálkem. Předmě-
tem smlouvy budou pozemky parc. č. 4375, 4376, 4378, 4379,
4380, 5659 v k.ú Slavkov u Brna o celkové výměře 18 499 m2,
dle přiložené mapy, za roční nájemné ve výši 6838 Kč.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu
s panem Tomášem Sovadinou, jejíž předmětem bude užívání
pozemku parc. č. 3639/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 818 m2 dle přiloženého zákresu v mapě za roční pach-
tovné ve výši 1,40 Kč/m2.

7. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provo-
zovatele Emila Schulze, Zborovská 939/2, 616 00 Brno, IČ:
67587470 v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při ko-
nání hodů ve dnech 11. 10.–13. 10. 2019.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 23/1 ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s ná-
zvem „Slavkov u B., kabel NN Navrátil“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 1238/1, 1252, oba ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba
s názvem „Slavkov u B., přelož. příp. NN VAK Vyškov“) v před-
loženém znění.

10. RM doporučuje ZM schválit úpravu uzavřené smlouvy
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci vý-
stavby projektu: „Dům pro seniory - Slavkov - Zlatá Hora" se
společností Stavební společnost Čáslava s.r.o. , se sídlem To-
máškova 21, Brno PSČ 615 00, IČ: 023 58 14, dle varianty
„B“, která je přílohou této zprávy.

11. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolu-
práci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva
stavby s panem Mgr. Radimem Havránkem, dle předloženého
návrhu.

12. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody
o podmínkách vybudování stavby 2 parkovacích stání a terasy
na pozemku města s Ing. Lenkou Budíkovou, na pozemku
parc. č. 1806 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.

13. RM doporučuje ZM schválit uzavření „Dohody o spo-
lupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika“ k projektu „Spo-
znajme historické parky“ se společností Ifigénia - združenie
na podporu turizmu, Gen. M. R. Štefánika 611/2 91451 Tren-
čianske Teplice, IČ: 42147573 v předloženém znění. 

14. RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast na pro-
jektu „Spoznajme historické parky“ v rámci programu Inter-
reg V-A Slovenská republika > Česká republika ve výši 10%
z celkových nákladů.

15. RM doporučuje ZM schválit předfinancování projektu
„Spoznajme historické parky“ v rámci programu Interreg V-
A Slovenská republika – Česká republika ve výši dle důvodové
zprávy.

16. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na pro-
jekt: „Koncepce efektivního využití nestrukturovaných dat ve
městě Slavkov u Brna“ byla podána společností Obce v da-
tech, s.r.o., IČ: 057 55 875.

17. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na pro-
jekt: „Koncepce podpory podnikání ve městě Slavkov u Brna –
Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov
u Brna“ byla podána společností AQE advisors, a.s., IČ:269
54 770.

18. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektu: „Koncepce efektivního využití nestrukturovaných
dat ve městě Slavkov u Brna“ se společností Obce v datech,
s.r.o., IČ: 057 55 875.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektu: „Koncepce podpory podnikání ve městě Slavkov
u Brna – Zpracování strategických dokumentů pro město
Slavkov u Brna“ se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54
770.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
ABLAK, s.r.o., Objekt garáže ev. č. 0255, 683 03 Luleč IČ:
26890178, v předloženém znění.

21. RM schvaluje uzavření uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 15. 2. 2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slav-
kov u Brna, uzavřené s paní Sabinou Veselou, obsahujícím
prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019.

22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 2. 6. 2014 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov
u Brna, uzavřené s panem Martinem Moškvanem, obsahují-
cím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 27. 5. 2010 k bytu č. 5, Palackého nám. 123, Slavkov
u Brna, uzavřené s paní Lenkou Lacinovou, obsahujícím pro-
dloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019.

24. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy, která byla
uzavřena s paní Martinou Mikuláškovou, 684 01 Slavkov
u Brna, na pronájem bytu č. 4, Bučovická 187, Slavkov u Brna.

25. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
kanceláře č. 212 o celkové výměře 17,30 m2 umístěné ve
II. NP v administrativní budově na Koláčkově náměstí 727,
Slavkov u Brna, s firmou VYSKOČIL - ROZVOD PLYNU s.r.o., se
sídlem Věteřov 142, PSČ 697 01, IČ: 25336878. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.

26. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č. p. 324, Slav-
kov u Brna - místností 1.19 o výměře 36 m2 a 1.20 o výměře
13,15 m2, s Klubem seniorů Slavkov u Brna, z. s., Polní 1144,
Slavkov u Brna, IČ: 08013977. Nájemné je stanoveno ve výši
1 Kč/rok, ostatní služby budou hrazeny v plné výši. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.

27. RM schvaluje rozdělení nebytových prostor m. č. 214
ve II.NP v administrativní budově Koláčkovo náměstí 727,
Slavkov u Brna v předloženém znění.

28. RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu „Analýzu po-
třebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ vypraco-
vanou pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slav-
kov u Brna a předkládá jí k projednání zastupitelstvu města.

29. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy v před-
loženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000
K z položky rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2019 Lince bezpečí, z. s., IČ: 61383198, sídlo Ústavní
95, 181 02 Praha 8.

30. RM doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2019, kterou se
mění OZV č. 1/2019 o nočním klidu, v předloženém znění. 

31. RM stanoví celkový počet pracovních míst a zaměst-
nanců zařazených do městského úřadu s účinností od 1. 6.
2019 na 82 zaměstnanců, s tím, že tato změna nebude mít
vliv na výdajovou část schváleného rozpočtu městského
úřadu.

32. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Karlu Ro-
troeklovi ve výši 49 000 Kč.

33. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí in-
dividuální dotace z rozpočtu města ve výši 49 000 Kč Karlu
Rotroeklovi, v předloženém znění.

34. RM schvaluje projektový záměr TSMS na pořízení více-
účelového komunálního vozidla. 

35. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitelku
ZS-A a ředitele TSMS za 1. pololetí roku 2019.

36. RM schvaluje zahraniční služební cesty Mgr. Evy Oubě-
lické, DiS. do Rakouska a Itálie dle důvodové zprávy v období
od 12. do 16. června 2019.

37. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši 582 857 Kč.

38. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění.

39. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění.

40. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění.

41. RM schvaluje Pravidla pro poskytování odměn ředite-
lům škol a školských zařízení s účinností od roku 2019.

42. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitele
škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2019 v předlože-
ném znění.

43. RM schvaluje realizaci projektu „Učebna přírodních věd
a bezbariérový přístup“ v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace. Jako gestora projektu jmenuje starostu
města Bc. Michala Boudného.

44. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí
finančního daru ve výši 20 000 Kč dle předložené zprávy.

45. RM schvaluje neinvestiční účelový příspěvek ve výši 95
tis. Kč na výměnu podlahové krytiny ve třídách Mateřské školy
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace.

46. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení na školní
rok 2019/2020 do Mateřské školy Zvídálek, Komenského ná-
městí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

47. RM schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva města
v předloženém znění.

48. RM jmenuje paní Hanu Nectoux Frkalovou členkou ko-
mise pro zahraniční vztahy.

49. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci pro-
jektu „Zkvalitnění služeb poskytovaných informačním cen-
trem návštěvníkům formou pořízení nové tiskárny
a cizojazyčných brožur“, mezi Jihomoravským krajem, se síd-
lem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako
poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako zřizovatelem
a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizací jako
příjemcem.

50. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci staveb-
ních prací na akci „Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS
JMK a ZZS JMK“ byla předložena uchazečem VS - build, s.r.o.,
Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015.

51. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku: „Ve-
řejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ se spo-
lečností VS - build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice,
IČ28312015 po uplynutí doby pro podání námitek.

52. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolu-
práci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva pro-
vést stavbu se společností Mirror Development s.r.o., Wintrova
2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 277 41 036 dle předloženého ná-
vrhu.

53. RM doporučuje ZM podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu
za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města ná-
sledujícím členům zastupitelstva města: Bc. Michal Boudný,
Ing. Marie Jedličková - především za zajištění významných in-
vestičních akcí (zejména obnova valů a zámecké zdi, obnova
komunikací ve městě), práce na přípravě strategických doku-
mentů z projektu V 80, projektu finančního řízení města a jeho
příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP II školství,
zahájení spolupráce s městským architektem, výsledek auditu
hospodaření města bez výhrad - "A", Vendula Andrlová,
Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká,
Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakou-
bek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík,
Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živ-
níčková - za účast na projednávání a schvalování nejdůleži-
tějších rozhodnutí zastupitelstva města - zejména závěrečný
účet města, změna územního plánu města, vytvoření podmí-
nek pro výstavbu obchodního centra a další investiční vý-
stavbu ve městě, rozhodování o majetkových záležitostech
vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši nejvyšší
měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2019.
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25. schůze RM – 10. 6. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018

schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 soubor
rozpočtových opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových opa-
tření v předloženém znění

3. RM schvaluje uzavření odpovídající smlouvy o zeměděl-
ském pachtu, jejímž předmětem bude užívání části pozemku
parc. č. 2886/2 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 26,5 m2 dle
přiložené ortofotomapy s panem Martinem Matiáškem, za
sjednané roční nájemné ve výši 37 Kč.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 354/295
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém
znění, týkající se pozemku parc. č. 623 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna dle přiloženého geometrického plánu č. 3551-
3287/2017.

6. RM souhlasí s poskytnutím prostranství ve Svojsíkově
parku na pořádání akce „Mini městečko Slavkov 2019“ Apoš-
tolské církvi, KC Naděje Bučovice, Urbáškova 132, 685 01 Bu-
čovice dne 15. 06. 2019. 

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu JMK v celkové výši 639 000 Kč na realizaci rekonstrukce
topení a zateplení části fasády stanice Jednotky sboru dobro-
volných hasičů s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

8. RM ruší usnesení č. 437/24/RM/2019.
9. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro posou-

zení a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče VS - build,
s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015 z dalšího
procesu výběrového řízení veřejné zakázky: „Veřejná infra-
struktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“.

10. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na re-

alizaci stavebních prací na akci „Veřejná infrastruktura ke sta-
nicím HZS JMK a ZZS JMK“ byla předložena uchazečem VE-
SELÝ a SKR stav - Infrastruktura k HZS JMK a ZZS JMK, Pražá-
kova 1000/60, 619 00 Brno.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku: „Ve-
řejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ s ucha-
zečem Společnost VESELÝ a SKR stav - Infrastruktura k HZS
JMK a ZZS JMK, Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, v předlože-
ném znění, po uplynutí zákonných lhůt.

12. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na pro-
jekt: „Studie optimalizace využití nemovitého majetku města
Slavkova“ byla podána společností AQE advisors, a.s., IČ: 269
54 770.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektu: „Studie optimalizace využití nemovitého majetku
města Slavkova“ se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54
770.

14. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností
QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 26262525 za
účelem administrace nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka
elektrické energie a zemního plynu pro Město Slavkov u Brna
a jeho příspěvkové organizace v letech 2020-2021“ v předlo-
ženém znění.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna
střešních oken BD Litavská 1496,1497,1498“ se společností
ABLAK, s.r.o., Objekt garáže ev. č. 0255, 683 03 Luleč IČ:
26890178 v předloženém znění.

16. RM souhlasí s umístěním sídla společnosti firmy Vyskočil
- rozvod plynu s.r.o. , IČ: 25336878, na adrese Koláčkovo ná-
městí 727, 684 01 Slavkov u Brna.

17. RM schvaluje uzavření předložené Dohody o ukončení
Smlouvy o spolupráci uzavřené s Centrem sociálních služeb,
p. o., se sídlem Sejkorova 2723/6 Brno, IČ: 70887039.

18. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace spolu PC
Austerlitz 1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 26988518 ve výši 8500 Kč na mezinárodní turnaj
v pétanque – Grand Prix d Austerlitz 2019.

19. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-

nutí individuální dotace se spolkem PC Austerlitz 1805, z. s.,
Čelakovského 552, 684 01 Slavkovu Brna, IČ: 26988518
v předloženém znění.

20. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného, Bc.
Veroniky Slámové, PhDr.Vladimíry Zichové a Bc. Šárky Holické
do partnerského města Pag v Chorvatsku ve dnech 20.–23. 6.
2019.

21. RM bere na vědomí zápis z 2. jednání konkurzní komise
pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ře-
ditelky Základní umělecké školy Františka France Slavkov
u Brna, příspěvková organizace ze dne 3. 6. 2019.

22. RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů s účinností od 1. 8. 2019 MgA. Janu Jelínko-
vou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Fran-
tiška France Slavkov u Brna, příspěvková organizace

23. RM bere na vědomí zápis z 2. jednání konkurzní komise
pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ře-
ditelky Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace ze dne 3. 6. 2019.

24. RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů s účinností od 1. 8. 2019 Mgr.Věru Křivánko-
vou na pracovní místo ředitelky Základní školy Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

25. RM doporučuje ZM schválit podle § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích poskytnutí odměny fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce člena vý-
boru zastupitelstva města ve výši 500 Kč za každou schůzi vý-
boru, které se zúčastní, nejvýše však 500 Kč měsíčně.

26. RM bere na vědomí informaci o formě zajištění akcí Ve-
teranfest a Slavkov Open dle důvodové zprávy.

1. ZM bere na vědomí zápis z 3. zasedání finančního vý-
boru konaného dne 5. 6. 2019.

2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předlože-
ném znění.

3. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11, 20-25
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v souladu
s usnesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.

4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předlože-
ném znění

5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 26 a 27
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v souladu
s usnesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.

6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 bez výhrad.

7. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov u Brna
za I. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.

8. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti
za I. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.

9. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Křesťanské
mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského
280, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 225 150 Kč.

10. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí in-
dividuální dotace v předloženém znění.

11. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Podpora
činností organizací pracujících s mládeží“ a uzavření veřej-
noprávní smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém
znění.

12. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Podpora
veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřejnoprávních
smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

13. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění 4. Ko-
munitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015–2018 za rok 2018.

14. ZM bere na vědomí Závěrečnou zprávu „Analýza po-

třebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ vypraco-
vanou pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slav-
kov u Brna.

15. ZM schvaluje uzavření „Dohody o spolupráci partnerů
na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská repub-
lika - Česká republika“ k projektu „Spoznajme historické
parky“ se společností Ifigénia - združenie na podporu tu-
rizmu, Gen. M. R. Štefánika 611/2 91451 Trenčianske Teplice,
IČO: 42147573 v předloženém znění.

16. ZM schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Spo-
znajme historické parky“ v rámci programu Interreg V-A Slo-
venská republika - Česká republika ve výši 10% z celkových
nákladů.

17. ZM schvaluje předfinancování projektu „Spoznajme
historické parky“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika ve výši dle důvodové zprávy.

18. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5007
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 540 m2

z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti
Pegas-Gonda, s.r.o., sídlem Čs. armády 322, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 48907341, za kupní cenu stanovenou odborným
posudkem č. 4017-777-2019 ve výši 1000 Kč/m2 bez DPH dle
přiloženého zákresu v mapě, za podmínky uzavření smlouvy
ve lhůtě šesti měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh
na vklad, odborný posudek č. 4017-777-2019 a geometrický
plán) uhradí společnost Pegas-Gonda, s.r.o. Daňové povin-
nosti budou splněny dle platné legislativy.

19. ZM schvaluje úpravu schválené smlouvy o spolupráci
a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby pro-
jektu: „Dům pro seniory, Slavkov, Zlatá Hora“ se společností
Stavební společnost Čáslava s.r.o., se sídlem Tomáškova 21,
Brno PSČ 615 00, IČ: 023 58 14, dle varianty „B“, která je pří-
lohou této zprávy.

20. ZM schvaluje nabytí pozemku parc. č. 926/1 zahrada
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 481 m2 ve vlastnictví paní
Olgy Zbořilové do vlastnictví města Slavkov u Brna za celko-
vou kupní cenu ve výši 2 500 000 Kč. Náklady související
s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
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znalecký posudek č. 1599-28/2019) uhradí město. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platného zákona.

21. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích
převodech infrastruktury a zřízení práva stavby s panem
Mgr. Radimem Havránkem, dle předloženého návrhu.

22. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích
převodech infrastruktury a zřízení práva provést stavbu se spo-
lečností Mirror Development s. r. o., Wintrova 2853/30a, 628
00 Brno, IČ: 277 41 036 dle předloženého návrhu.

23. ZM schvaluje OZV č. 3/2019, kterou se mění OZV
č. 1/2019 o nočním klidu, v předloženém znění. 

24. ZM poskytuje podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za spl-
nění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města následujícím
členům zastupitelstva města: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jed-
ličková - především za zajištění významných investičních akcí
(zejména obnova valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve
městě), práce na přípravě strategických dokumentů z projektu
V 80, projektu finančního řízení města a jeho příspěvkových or-
ganizací, realizaci projektu MAP II školství, zahájení spolupráce
s městským architektem, výsledek auditu hospodaření města bez
výhrad - „A“, Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor
Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát,
Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřá-
bek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr.Vladimír Sou-
kop, Dagmar Živníčková – za účast na projednávání a schvalo-
vání nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města - zejména
závěrečný účet města, změna územního plánu města, vytvoření
podmínek pro výstavbu obchodního centra a další investiční vý-
stavbu ve městě, rozhodování o majetkových záležitostech vy-
hrazených zastupitelstvu města, každému ve výši nejvyšší mě-
síční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2019.

25. ZM bere na vědomí zápis č. 3 ze zasedání kontrolního
výboru.

26. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o ob-
cích poskytnutí odměny fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru zastupi-
telstva města ve výši 500 Kč za každou schůzi výboru, které
se zúčastní, nejvýše však 500 Kč měsíčně.
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Vážení spoluobčané, v posledních dnech snad
nenajdeme člověka ve Slavkově u Brna, se zá-
jmem o svoje město, který by se nezajímal
o konkurzní řízení na výběr ředitelů našich pří-
spěvkových organizací. Obzvláště naší největší
školské příspěvkové organizace ZŠ Komen-
ského. 

Nenapadlo by mě, že když jsme se v radě
města shodli na uspořádání výběrových řízení
na všechna ředitelská místa školských příspěv-
kových organizací ke konci jejich funkčních ob-
dobí, bude toto rozhodnutí vyvolávat takové
vášně, zlobu a emoce. 

Nechci a nebudu se vyjadřovat k emailů, vý-
zvám, urážkám a napadání mě i mé rodiny, která
se na mě v posledních dnech valí. Zkusím Vám,
ale vysvětlit své důvody, pro mé rozhodnutí. 

Je potřeba si uvědomit, že každý ředitel pří-
spěvkové školské organizace je volen na 6 let.
Poté se zřizovatel může rozhodnout, zda pro-
dlouží jeho funkční období, či vyhlásí výběrové
řízení na další funkční období. Tedy není to ma-
nažerská funkce na doživotí. 

Jsem přesvědčen, že po 11 letech je nanejvýš
nutné toto řízení uspořádat v jakékoliv organi-
zaci, či firmě. Minimálně jen proto, že je to klí-
čová funkce, která určuje směr celé organizaci,
určuje pravidla jejího chodu, ale také proto, aby
nedocházelo k tzv. provozní slepotě či jiným ne-
žádoucím věcem. 

V letošním roce se konec funkčního období
ředitelů týkalo ZŠ Komenského a ZUŠ Františka
France. V roce 2020 se bude týkat ZŠ Tyršova
a následně DDM. 

Jak už asi mnohokrát zaznělo, konkurzní ří-
zení na ZUŠ Františka France dopadlo tak, že ze
tří přihlášených kandidátů byl dle komise
schopný vykonávat tuto funkci pouze jeden kan-
didát a to současná paní ředitelka MgA. Jana Je-
línková. Zde bylo jednoduché se rozhodnout,
a proto jsem paní Jelínkovou také volil a gratu-
luji k obhájení její funkce. 

Zcela odlišně však dopadlo konkurzní řízení
na ZŠ Komenského, kdy za schopné vykonávat
tuto funkci byli dle komise označeni oba kandi-
dáti. Jak současný pan ředitel Mgr. Vladimír Sou-
kop, tak i paní učitelka Mgr. Věra Křivánková. 

Zde už je volba složitější. Máme dva kandi-
dáty označené za vhodné s tím, že první získal
o jeden bod méně než druhý. Je mou povinností
jako radního města se ptát na další podrobnosti,
obzvláště při tak těsném výsledku a při tak zá-
važném rozhodnutí, které mám učinit. 

Nechal jsem se tedy seznámit od obou našich
zástupců (Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jed-
ličková), kteří byli v konkurzní komisi s podrob-
nostmi řízení. Také jsem si vyžádal koncepce
obou uchazečů, které popisují, jakým směrem
chtějí vést naši školu do budoucna. 

Musím říci, že je mi bližší koncepce paní
Mgr. Věry Křivákové např. z toho důvodu, že
klade důraz na komunikaci se žáky a jejich za-
pojení do vedení školy. Zvolení zástupci z jed-
notlivých tříd tak mají otevřenou cestu k vedení
této organizace. Mohou tak ovlivňovat dění
a vznášet návrhy, co by chtěli na škole vylepšit
či změnit. Jsem přesvědčen, že základní škola
má být místem, kde se především žáci mají cítit
spokojeně a těšit se na výuku. 

Myslím si, že je to potřeba obzvláště v době,
kdy jako zástupce zřizovatele vím, že řada ro-
dičů jako svou první volbu kam umístit své dítě
volí ZŠ Tyršova a nechtějí dát své děti na ZŠ Ko-
menského. Proč se tak děje? Rodiče se účelově
snaží přehlašovat své děti na jiné adresy ve Slav-
kově u Brna (třeba ke svým babičkám), aby spá-
dově připadly na ZŠ Tyršova. Toto je pro mě ur-
čitě špatně. Sám mám vlastní zkušenost z obou
škol, a pokud si vzpomínám, byly obě skvělé.
Pokud se něco změnilo, chci, aby byly opět obě
školy pro občany stejně atraktivní, protože na
obou školách jistě vyučují skvělí pedagogové. 

Na konci každé volby je vždy jeden vítěz a po-
ražený. A jsem přesvědčen, že jsme volili ze

Názory občanů a zastupitelů ke konkurznímu řízení na  

dvou kvalitních kandidátů s mnohaletými zkuše-
nostmi. Proto prosím respektujte naše/mé roz-
hodnutí, o kterém jsem přesvědčen, že je správné
a posune naši školu ZŠ Komenské zase o kus dál. 

Volil jsem člověka, který je spravedlivý a re-
spektovaný kantor biologie a matematiky
a dlouhá léta vykonává zodpovědně svou práci
na ZŠ Tyršova bez jakýchkoliv emocí. Kantora,
který pomáhá žákům prostřednictvím kariéro-
vého poradenství nasměřovat je v dalším studiu.
Pedagoga, který byl vybrán, kvůli svým odbor-
ným zkušenostem za okres Vyškov do krajské
metodického kabinetu Matematika, aby předával
své zkušenosti svým kolegům v této oblasti na
Vyškovsku. A rovněž občana města Slavkov
u Brna, který měl v minulosti na postu místosta-
rostky v popis práce vést oblast školství. 

Základní škola má žáky ve spolupráci s rodiči
vzdělávat, připravovat je na jejich další studium,
učit je společenskému chování a vychovávat je
k slušnosti a demokracii. To poslední s čím bych
se jako žák a jeho rodič chtěl na základní škole
setkávat je politikaření a ovlivňování žáků v ja-
kémkoliv směru. 

Za nepřípustné považuji to, že je kantorem
žákům sdělováno, že „ředitelem bude komu-
nista“ a snahu vyvolávat u rodičů pozdvižení.
Což jsem bohužel prostřednictví některých ro-
dičů v posledních dnech zaznamenal. 

Proto apeluji na všechny, aby se snažili dát
šanci našemu rozhodnutí, které bylo učiněno
v dobré míře a bez osobních aspektů. 

Závěrem bych chtěl paní Křivánkové popřát
mnoho úspěchů na nové pozici, a aby naplnila
důvěru v ní vloženou. Věřím, že se jí to na vzdory
počátečním komplikacím podaří. 

Panu Soukopovi bych rád poděkoval za jeho
odvedenou práci a popřál mu mnoho úspěchů
v jeho dalším profesním i osobním životě. 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali mému
vyjádření a přeji Vám pěkný víkend.

Libor Eliáš

Kdo a jak dosadil na post ředitele největší
slavkovské školy soudružku Věru Křivánkovou,
která půl roku před tím neúspěšně kandidovala
do zastupitelstva města Slavkova u Brna?

Vše začalo po volbách do zastupitelstva města
v roce 2014 anonymním udáním na pana ředitele
školy Soukopa.

Tento nechutný estébáckými praktikami pro-
špikovaný pamflet nepřímo vyzýval k okamži-
tému odvolání stávajícího ředitele školy, který
měl mimo množství jiného dlouhodobě ekono-
micky poškozovat školu.

Slušný člověk vezme nepodepsaný cár papíru
a hodí ho do koše. Schopný a odpovědný starosta
si pozve pana ředitele školy a informuje ho o ob-
sahu, případně ho požádá o komentář.

Ale to by nesměl být Slavkov a jeho vládnoucí
koalice ve složení ČSSD, TOP 09 (ČSSD Béé),
KDU-ČSL a KSČM.

Pan starosta Boudný předal agendu kolem po-
chybného anonymu na kontrolní výbor, který se
iniciativně, prostřednictvím předsedkyně výboru
soudružky Křivánkové, ujal vyšetřování. Aby vše
dostalo patřičný rozměr, pozvala si soudružka Kři-
vánková na společné zasedání finanční výbor, kte-
rému shodou okolností předsedal „přítel“ Eliáš.

Na zasedání zastupitelstva nám (tehdejší opo-
zici) bylo vysvětleno soudružkou Křivánkovou, že
anonym se musí ze zákona prošetřit, a bylo vyma-
lováno. Vyšetřovalo se, vyslýchalo se, a znovu se
vyšetřovalo a znovu se vyslýchalo. Kde nic není,
ani soudružka nic nenajde. Po předložení závěrů
ze šetření kontrolního a finančního výboru zastu-
pitelstvu města a po vyjádření se pana ředitele
k celé kauze, konstatovalo zastupitelstvo, že je ve
škole vše v pořádku a obvinění vznesená v ano-
nymu na pana ředitele jsou zcela nepravdivá. 

Během dalších čtyř let byl pan ředitel školy
radou města odměňován za dobře odváděnou
práci a rada města jako zřizovatel, coby hlavní
dozor nad jeho činností, neprojevila sebemenší
znepokojení nad fungováním naší úspěšné školy.

Koncem roku 2018 přišly komunální volby.
ČSSD získalo pět mandátů, KDU-ČSL jako „od-
měnu“ od občanů za činnost v koalici ztratila
jeden mandát a obdržela dva mandáty, TOP 09
jeden mandát a KSČM od občanů dostala červe-
nou kartu.

Přestože původní tým koalice ztratil jeden
mandát, rozhodl se, že bude vládnout většinou
JEDNOHO HLASU. O to se více semkli a vyra-
zili do práce pro blaho občanů našeho města.

Vyjádření opozičních zastupitelů

Vyjádření radního Libora Eliáše

Ale ouvej, ouvej, z toho, kdo stál za anony-
mem, se stal rozhodující hráč s královnou září-
cích hvězd v rukávu (osmý rozhodující hlas)
a jeho touha dokončit to, co před čtyřmi roky ro-
zehrál, vedla k jeho zvýšené aktivitě. Vždyť co
se stane teď, bude u příštích voleb zapomenuto. 

Hned po volbách 2018 byl navštíven p. ředitel
Soukop nejvyššími zástupci koalice a byl pou-
čen, jak se má chovat, aby nebyl odvolán.

Asi nebylo občanské vystupování pana Sou-
kopa v zastupitelstvu dostatečně loajální pro na-
šeho pokerového hráče a ten vytasil hvězdný
trumf z rukávu. 

Před pěti měsíci, rada města, i když nemusela
vypsat výběrové řízení na ředitele školy Komen-
ského, ho vypsala a aby to nebylo „nespraved-
livé“ vypsala řízení i na ředitelku ZUŠ.

Opoziční zastupitelé vyjádřili s postupem rady
města nesouhlas. K nesouhlasu se přidala i paní
ředitelka Bangová, zvolená za ČSSD. Bylo nám
odpovězeno, že vše je pouze „mírné pošťouch-
nutí“ stávajících ředitelů k jejich větší aktivitě
(viz zápis ze zastupitelstva) a že konkurzní řízení
je jen principiální. Že rozhoupou na půl roku pro-
středí do této doby fungující organizace, je ne-
zajímalo.
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obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Komenského
Přesto však vyjádřili podporu stávajícím ředi-

telům a jasně proklamovali, že nemají žádné zá-
sadní výhrady k jejich práci, což také následně
deklarovali mimořádnými finančními odměnami,
které rada města schválila na zasedání dne 27.
5. 2019 pro oba dva ředitele za dobře odvedenou
práci za první pololetí.

Rada města zahájila přípravu na výběrové ří-
zení. Odvolala oba dva ředitele z funkcí a začala
chystat komisi pro výběr nových ředitelů. Už
i zde lze vypozorovat snahu politického pří-
stupu. Tam, kde bylo možné ovlivnit a dosadit
svoje lidi (ČSSD), tak bylo učiněno. 

Přes značnou snahu odstranit stávajícího ře-
ditele p. Soukopa na druhou kolej, už ve výbě-
rovém řízení, nedošlo díky kvalitě kandidáta,
slušnosti a objektivitě ostatních členů výběrové
komise, ke kýženému výsledku, a pan ředitel
vyšel z konkurzního řízení jako vítěz.

Konečné rozhodnutí bylo tedy na zřizovateli
obou škol, to znamená na radě města, která se
sešla 10. 6. 2019 ve složení pan starosta Boudný

ČSSD, paní místostarostka Jedličková KDU-
ČSL, pan Kostík ČSSD, pan Charvat KDU-ČSL
a pan Eliáš TOP 09.

Rada města rozhodla: ČSSD + TOP 09 tři
hlasy pro soudružku Věru Křivánkovou; KDU-
ČSL dva hlasy proti.

O panu řediteli Soukopovi se nehlasovalo. 
Už tady je zřejmé, když pomineme desítky

dalších důvodů, proč nejmenovet soudružku
Věru Křivánkovou ředitelkou školy, že rada
nemá většinovou podporu všech zvolených za-
stupitelů, a to znamená, že jde proti vůli většiny
obyvatel našeho města, doporučení konkurzní
komise a postoje místostarostky Jedličkové,
která má školství na starosti.

Hned po zasedání rady města p. Boudný,
p. Kostík a p. Eliáš šli osobně oznámit rozsudek
rady panu řediteli Soukopovi. Jediné vysvětlení
samozvaných soudců a odůvodnění jejich poh-
nutek bylo konstatování, že pro budocnost školy
bude lepší ředitelka, soudružka Věra Křiván-
ková. 

Vážení spoluobčané, poté co se u nás ve škole
a na sociálních sítích rozpoutala hysterie z odvo-
lání Mgr. Soukopa, kolotoč lží a překrucování
skutečností, jsme se rozhodli napsat také náš
názor na danou situaci.

Když v roce 2008 nastupoval Mgr. Soukop do
funkce ředitele, sliboval narovnání vztahů, pov-
znesení školy ve všech aspektech a navýšení ža-
lostného osobního ohodnocení pedagogů. Výsled-
kem jeho jedenáctiletého působení je vytvoření
pseudoelity oblíbenců, kteří si mohou dovolit
téměř vše, zvláště těch, kteří byli sami, nebo jejich
příbuzní s panem ředitelem na jedné kandidátce
„Nestraníků“. Kdo přitakává, i když nesouhlasí,
má relativní klid. Jiný názor = šikana, ponižování,
zastrašování, výpověď dohodou atd. Na zaměst-
nance je nahlíženo nejednotně, neplatí stejná
práva a povinnosti pro všechny.

A jak to u nás „šlape“?
- Třídy jsou přeplněné žáky na úkor kvality

vzdělávání – nekoncepčnost vedení.
- Odborné učebny se staly kmenovými třídami

a prostory školy byly zabrány jinými organiza-
cemi, nyní tento prostor zoufale chybí – manažer-
ské selhání.

- Je přehlížena nepřítomnost některých vyuču-
jících na vyučovací jednotce.

- Jednotlivcům jsou umožňovány soukromé
cesty na festivaly a dovolené v době šk. roku.

- Někteří vyučující jsou informováni o hospi-
taci předem, jiní vůbec.

- Jsou tolerovány pravidelné pozdní příchody
do zaměstnání těm, kteří byli s Mgr. Soukopem
na jedné kandidátce.

- Čas strávený na dozorech je nespravedlivě
rozdělen

- Někteří vyučující mohou vést kroužky během
pracovní doby, ostatní až po jejím konci.

- Na některé školní výlety a zahraniční zájezdy
jezdí na dohodu rodinní příslušníci.

- Je uplatňováno rozdílné hodnocení práce
(Paní vrchní odborářka se nechala slyšet: „Bereme
osobní ohodnocení, o jakém se nám ani nesní“.
Od dob pana ředitele Pytely se některým zaměst-
nancům nenárokové složky platu nezvedly.)

- Co se jednomu učiteli vytkne, druhému se od-
souhlasí.

- Někteří zaměstnanci byli psychicky odrov-
náni, a proto ze školy odešli.

- Zaměstnankyně účtárny byla odejita, protože
věděla příliš o finančních praktikách ředitele Sou-
kopa.

- Ve škole panuje atmosféra zastrašování, do-
poručování, co říkat, neříkat, jak volit, co podepsat
apod.

- Byly omezeny kázeňské tresty pro žáky, tímto
došlo ve škole ke zhoršení kázně.

- Panuje pocit nevděku – někteří se nezavděčí
ničím.

- Stížnosti některých rodičů jsou zametány pod
koberec.

- Jsou v tichosti tolerovány alkoholické

Hysterie z odvolání pana Mgr. Soukopa
 dýchánky v určitých kabinetech, uklízečky nejsou
povinny uklízet pozůstatky soukromých oslav.

- Je trpěno nevhodné chování k některým ne-
pedagogickým zaměstnancům.

- Kauzy drog, alkoholu a sexuálního harašení
nejsou řešeny s patřičným důrazem a není infor-
mován zřizovatel ani pedagogický sbor.

Arogance, nadřazenost a mocichtivost narostla
u Mgr. Soukopa do obludných rozměrů. Velmi di-
skutovaná otázka a falešný odpor ke stranické pří-
slušnosti Mgr. Křivánkové nepotřebuje komen-
táře. Rodilí Slavkováci jistě velmi dobře vědí
a nezapomínají, že Mgr. Soukop pochází z rodiny
ortodoxních komunistů a sám prošel několika po-
litickými stranami (ODA, US, Nestraníci).

Je velmi pozoruhodné, že cizí nezávislí čle-
nové výběrové komise hlasovali pro paní
Mgr. Věru Křivánkovou. Místní členové výběrové
komise, kteří si dennodenně podávají v ředitelně
dveře, hlasovali pro Mgr. Soukopa.

Z těchto důvodů je jasné, že se část zaměst-
nanců bojí změny ve vedení a za žádnou cenu ne-
chtějí přijít o svá privilegia a benefity. My naopak
věříme, že s nástupem paní Mgr. Křivánkové na-
stane po letech ve škole pořádek a spravedlnost.
Konečně bude prioritní kvalita odvedené práce,
nikoliv obličej a jméno.

Změnu na postu ředitele vítáme a těšíme se na
spolupráci s novou paní ředitelkou.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Komenského,
kteří nepodepsali petici na podporu ředitele Soukopa

Večer 10. 6. bylo zasedání zastupitelstva
města a tam, zastupitelům města, na úvod zase-
dání na základě našeho dotazu, byl panem sta-
rostou Boudným oznámen fakt, že „radou města
byla jmenována ředitelkou školy Komenského
Mgr. Věra Křivánková“.

Po této informaci se opoziční zastupitelé roz-
hodli opustit na protest proti tomuto rozhodnutí
rady města zasedání zastupitelstva.

Prohlášení opozičních zastupitelů:
Vážení spoluobčané, náš odchod neznamená

rezignaci, ale pokud zástupci nejen KDU-ČSL
nepochopí, že byly překročeny všechny možné
hranice lidského, morálního, spravedlivého
a slušného fungování našich stávajících zástupců
v radě města a neumožní jejich výměnu, musíme
přistoupit na cestu občanské nespokojenosti.

To znamená, pokud nedojde k jednání
o změně rady, budeme v zastupitelstvu obtížně
zastupovat Vaše zájmy. Domníváme se, že rada
města je ovládána lidmi, kteří nebyli zvoleni
a svým „esem v rukávu“ ovlivňují řádné vyko-
návání funkce zastupitelů našeho města. 

Případ likvidace pana ředitele je podle našeho
mínění jenom možným začátkem dalších podob-
ných rozhodnutí naší „ctihodné rady“ a zkou-
škou toho, co jsme schopni tolerovat. Ale toto
my tolerovat nechceme. Nemůžeme se smířit
s tím, že v našem městě budou o budoucnosti
nás a našich dětí rozhodovat pouze tři radní pod
dozorem šíbrů, které nikdo nevolil.

Je na čase říct dost a apelovat na morálku
a slušnost zástupců KDU-ČSL. Doufáme, že se
vzchopí a po prvním kroku, kdy byli proti roz-
hodnutí rady města, učiní i druhý krok a umožní
tak nastolit důvěru k radě města.

Za opozici: Dušan Jakoubek, Ivan Charvát,
Veronika Hrušecká (ODS), Přemysl Jeřábek,

 Vladimír  Soukop (Nestraníci), Dagmar Živníčková
(ANO 2011), Petr Jeřábek (STAN)

Stará budova ZŠ Komenského • Foto: B. Maleček

▲
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Všechno jednou musí skončit. Tak končí i Vaše
„kariéra“ pane bývalý řediteli Soukope.

Jako bývalý zaměstnanec školy mám zájem na
tom, aby se občané Slavkova u Brna dozvěděli
pravdu o Vašem působení ve škole. Aby přestali
věřit těm lžím, které jsou obsahem různých petic.
Uvedu jenom zlomek toho, čeho jste se dopouštěl
během 11 let působení ve funkci ředitele.

O Vašich personálních čistkách asi občané neví.
Např. Po Vašem nátlaku odešla po 35 letech ze
školy učitelka, která byla u žáků velmi oblíbená.

Další učitelka z 1. stupně, které chyběl 1,5 roku
do odchodu do starobního důchodu, neskončila
proto, že nesplňovala vzdělání, jak jste všem kama-
rádům vykládal. Půl roku jste na ni vyvíjel tlak,
přesto, že byla nejlépe hodnocenou učitelkou od ro-

dičů žáků a kteří chtěli psát petici, ale ona to ne-
chtěla, protože věděla, že byste jí házel klacky pod
nohy. Potřeboval jste na její místo dosadit svého ob-
líbence, učitelku, která svými kvalitami nesahala té
minulé ani po kotníky.

Účetní, kterou jsem poznala jako pečlivou
a pracovitou, tak ta neodešla 2 roky před důcho-
dem, protože se musí starat o rodiče. Ta odešla
proto, že už se nemohla dívat na Vaše „neefek-
tivní rozhazování finančních prostředků“. Ne-
mohla se dívat na to, jak nevyučená kuchařka vy-
dělává víc než účetní.

U další účetní, která byla kritikem Vaší práce,
jste si vymýšlel chyby. Dokonce jste na tuto
účetní podal trestní oznámení a bez důkazů jste
ji označil jako autora článku, který někdo zveřej-

Konec „kariéry“, pane řediteli
nil na internetu. Týkal se Vaší dcery, kterou jste
jako radní dosadil na úřad i přesto, že nesplňovala
podmínky výběrového řízení. 

Jako ředitel jste si nedokázal vybudovat auto-
ritu. Nejlépe finančně byly hodnoceni nejméně
kvalitní zaměstnanci, ti, kteří se chodili zviditel-
ňovat do ředitelny, ti kteří Vám poklonkovali
a všechno odkývali.

Občané by se měli dozvědět o Vašich předra-
žených zakázkách pro své kamarády a známé.

Připomenu Vám větu, kterou jste povýšeně
pronesl 17. 7. 2015 zaměstnanci, který ne
z vlastní vůle odcházel po 11 letech působení na
škole. „Odevzdejte klíče a zítra už nemusíte cho-
dit“. Tato věta teď patří Vám.

Za bývalé zaměstnance Alena Tesáčková

Vážená Rado města, tento měsíc mj. přinesl do
Slavkova odvolání dosavadního ředitele Základní
školy Komenského a vzhledem k tomu, že se
k této skutečnosti vyrojila spousta otázek a emo-
tivních vyjádření, doprovázených rozporuplnými
tvrzeními, ráda bych vás požádala o vaše vyjá-
dření. 

V minulém čísle Slavkovského zpravodaje pan
starosta občany města ujišťoval, že vypsání kon-
kurzů „vyvolává u některých osob obavy, spekulace
a jiné teorie a ve finále se dozvídám, že je to vše

„politika“. Můžu všechny čtenáře slavkovského pe-
riodika ubezpečit, že tomu tak není a každoročně se
v našem kraji takové konkurzy týkají kolem stovky
obcí. Nejsme tedy raritou“. (SZ 5/2019) Mohu se
tedy zeptat, pokud to není ona „politika“ a pokud
komise doporučila na prvním místě Mgr. Soukopa,
proč se Rada města rozhodla nerespektovat tento
výsledek a jmenovat Mgr. Křivánkovou? Jaké rele-
vantní důvody je vedly k takovému kroku?

Taktéž se vyrojily spekulace, že Mgr. Křiván-
ková pozastavila své členství v KSČM. Je tomu

Otevřený dopis Radě města Slavkova u Brna
opravdu tak? Pokud ano, co to pro vás znamená?
Znamená to, že na pár let nebude nová paní ředi-
telka veřejně sympatizovat se stranou, která se
nikdy veřejně neomluvila za zločiny komunismu,
stranou, jejíž mnozí představitelé dokonce zpo-
chybnili zločiny proti lidskosti? 

Jako občanka, která se za necelé tři roky bude
opět rozhodovat v komunálních volbách, bych vás
ráda požádala o zodpovězení výše uvedeného. 

Předem děkuji za vaše vyjádření.
Věra Stojarová

Výše uvedené konkurzní řízení, které se
uskutečnilo dne 3. června 2019 za účasti sedmi-
členné komise, považujeme za regulérní. Oba
kandidáti byli velmi kvalitní a výsledky při jejich
hodnocení byly těsné. Oba kandidáti byli kon-
kurzní komisí označeni za vhodné pro vykoná-
vání funkce ředitele školy. O jeden hlas více do-
stal stávající ředitel školy Mgr. Vladimír Soukop.
V dalším kroku byla většinovým rozhodnutím
Rady města dne 10. 6. 2019 do funkce ředitelky
školy jmenována kandidátka druhá v pořadí, paní
Mgr. Věra Křivánková. Protože tento netradiční
postup, byť zcela legální, nebyl náležitě veřej-
nosti vysvětlen, stalo se to příčinou řady otá-
zek, pochybností a veřejné debaty. V konkur-
zním řízení i v rozhodování Rady města
zastupitelé za KDU-ČSL podpořili stávajícího
ředitele

Nyní je třeba respektovat současný právní
stav věci. Je na nás dvou, abychom se vyrovnali
s odlišným, ale pochopitelným názorem koalič-
ních partnerů, u nichž převážila osobní pozitivní
zkušenost ze spolupráce s nově jmenovanou paní
ředitelkou v letech 1998 až 2002, kdy působila
na pozici místostarostky města a měla na starost
mj. i oblast školství v našem městě. Velkou roli
také sehrály její nepopiratelné pedagogické
schopnosti a dlouholeté zkušenosti. 

Na základě osobního jednání na půdě školy in-
tenzivně vnímáme obavy pedagogů a rodičů
žáků. Na druhé straně nemůžeme souhlasit
s emotivním průběhem debaty, či dokonce zata-
žením dětí do této kauzy. Nechceme také živit
dlouhodobý a neřešený rozkol v pedagogickém
sboru. Na škole musíme vytvořit odpovídající
prostředí pro zahájení nového školního roku.

Vyjádření zastupitelů za KDU-ČSL
I když se novou ředitelkou ZŠ stala dlouholetá

členka KSČM, byť s pozastaveným členstvím ve
straně a prohlášením, že nebude politicky činná,
chceme se vyvarovat černobílého posuzování
člověka podle politického kabátu. Předpoklá-
dáme, že paní ředitelka může, bude-li mít ke své
činnosti standardní podmínky, obohatit vý-
chovně-vzdělávací proces ve škole svými zna-
lostmi, zkušenostmi a důsledností. K tomu bude
z naší strany nezbytné poskytnout škole určitý
čas a věnovat jí ze strany města, tj. zřizovatele,
větší pozornost.

Qui bono? Kdo živí a podněcuje konfliktní
situaci? V čí prospěch? Kdo a čeho se bojí?
Zda „střípky“ z minulosti a aktivity během kon-
kurzu zahrály do výsledného rozhodování?

Každý nechť odpoví si sám.
Marie Jedličková a Hynek Charvat

Vážení občané, naše město zažije v následu-
jících týdnech několik veřejných akcí, které se
bohužel dotknou komfortu našich obyvatel. Do-
volte nám, abychom Vás seznámili především
s dočasnými změnami, které budou platit v so-
botu 29. června kvůli pořádání Veteranfestu.
Obdobnou situaci si pak vyžádají i koncerty ko-
nané v pátek 12. a v sobotu 13. července (Sting
a následně Marcus a Martinus).

29. června bude kvůli Veteranfestu zjednos-
měrněná ulice Bučovická (auta nebudou moci
najíždět směrem od Bučovic a areálu Lohmann
& Rauscher) a bude sloužit jako odstavné par-
koviště pro návštěvníky.

V pátek 12. a v sobotu 13. července bude
ulice Bučovická upravena stejně po oba dva dny

a dále pak bude uzavřena směrem od Křenovic
ulice Křenovická v úseku od silnice I/50 po kři-
žovatku do areálu U Splavu (LIKO-S, ACHP,
benzinka atd.) Směrem od silnice I/50 bude
sloužit také jako odstavné parkoviště.

Jednodenní a dvoudenní dopravní změny se
dotknou nejen samotných ulic Bučovické a Kře-
novické, ale také Lidické, Smetanovy, Havlíč-
kovy, Čelakovského, Slovanské a dalších přile-
hlých ulic. Upozorňujeme také, že v uvedených
dnech bude parkování v Bučovické ulici a ná-
sledně i Křenovické zpoplatněno. Doporučujme
Vám proto parkovat Vaše auta na sjezdech před
Vašimi domy, které budou pořadatelé udržovat
průjezdné.

Děkujeme Vám za trpělivost. vs

Uzavírky ulic spojené s Veteranfestem (29. 6.) a koncerty
Stinga a Marcuse a Martinuse (12. a 13. 7.)

Program Slavkov Open 2019
12. července – STING
16.00 Doors  
17.30 Lenka Nová & Petr Malásek band 
18.45 Vojtěch Dyk & B-Side Band 
20.15 STING / My Songs 2019

13. července – MARCUS & MARTINUS
13.00 DOORS  
15.00 SLZA  
16.30 TOMÁŠ BOČEK  
18.00 Marcus & Martinus
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Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,
Pro někoho jsou to drobnosti a hlouposti: ne-
odparkované auto na místě vyhrazeném k čiš-
tění silnice nebo kanalizačních vpustí, odho-
zený nedopalek, plasty v nádobách
a kontejnerech na bioodpad, stavební hmoty
vylité do kanalizace, nezvednuté hovínko po
psovi, a mnoho dalších nešvarů. Většina těchto
„blbostí“, které se stanou každému z nás, má
jedno společné. Vědomí, že to za nás někdo na-
praví, uklidí, vyčistí, zamete… 

Ve Slavkově tím „někým“ jsou pracovníci
technických služeb. Lidé, kteří jsou zde od
toho, aby udržovali malebnost našeho města.
Starali se o zeleň a stromy, propustnou kanali-
zaci, rozkvetlé květiny, trávníky, vyprázdněné
odpadkové koše, pořádek na hřbitově, provoz
stadionu a koupaliště, odklízení sněhu z chod-
níků a cest…je toho tolik, že tato parta neví,
kam dřív skočit. A když neskočí, často čelím
dotazům, proč už není uklizeno, posečeno, os-
tříháno zrovna tam.

Pojďme se na zdánlivě banálních příkladech
zamyslet nad tím, jak může každý z nás po-
moci ušetřit čas lidem, kteří každý den udržují
naše město v čistotě a pořádku.

Přinášíme vám seriál, ve kterém vás sezná-
míme s tím, jak nám můžete pomoci ušetřit
spoustu času, který pak zaměstnanci technic-
kých služeb můžou věnovat palčivějším prob-
lémům. 

Děkujeme všem, kteří nad „prohřešky“ ji-
ných přemýšlejí a sami se je snaží nedělat. 

Petr Zvonek, ředitel Technických služeb

Když chceš hrob zalíti, konvičku nelze najíti…
Většina lidí, kteří chodí udržovat hroby

svých blízkých, to chápe správně. Konvičky,
kterými jsme hřbitov vybavili, jsou určeny
všem. Jedinou „podmínkou“ je navrácení ná-
doby zpět na místo, odkud si ho daný člověk
půjčil. Tedy k pumpě. Přestože téměř všichni
toto pravidlo chápou, stačí pár jedinců a sy-
stém „půjčovny konviček zdarma“ dostává trh-
liny. 

Lidé jsou různí: někteří si označené kon-
vičky nápisem TS přivlastní a důmyslně je
schovávají za své hroby (tam je přece nikdo
nevidí a nenajde). Jiní zase nemají chuť udělat
pár kroků k hydrantu a konvičky nechávají po-
valovat po celém hřbitově (však on to někdo
uklidí). A samozřejmě (bohužel) jsou zde
i tací, kterým doma konvička chybí a ta ze hř-
bitova se na zalévání vlastních muškátů hodí.
Takových se ročně najde desítka. 

A my pak musíme v průběhu roku konvičky
dokupovat. Kromě zbytečně utracených peněz
tak řešíme stížnosti těch, kteří si chtějí zalít
a nemají čím. 

Smradlavé pihy na zeleném trávníku
Maminko, ve Slavkově mají tak krásný tráv-

ník a nikomu tam nevadilo, že jsme na něm při
svačení seděli… jen kdyby tam nebyla ta ho-
vínka od psů, do kterých jsem si sedl…

Tak s takovým příběhem může domů dorazit
jakékoli dítě, kterého nejen při školním výletě
v našem městě zláká náš nový trávník na Pa-
lackého náměstí. Říká mi to hodně lidí. Ten
trávník je opravdu krásný. A není taky běžné,
aby bylo povolené na něm sedět a relaxovat. 

Ti z vás, kteří se doma staráte o vlastní ze-
lený koberec, mně dáte
za pravdu, že není
snadné tak velkou plochu
udržet v tak svěží barvě.
Kromě poměrně drahého
zavlažování (při jeho pořízení i provozu), nás
to stojí také nemalé fyzické úsilí. Trávníku
musí minimálně jednou týdně věnovat půl
směny dva pracovníci. A není to pouze jízda
sekačkou, která je potřebná. Trávník potřebuje
hnojit, odplevelit… a hlavně, a to mě trápí,
pokud je to vůbec možné, uklidit od psích ho-
vínek. Když opomenu od základního faktu, že
na náměstí je pobíhání a venčení psů zakázáno,
nejde mi do hlavy povaha majitele, který nechá
psa na tak krásném trávníku vykonat potřebu
(pozor, i čůrání trávník ničí!), ale už ho nena-
padne po něm uklidit. Milý pánečku, který
takto smýšlíš, zkusím to říct po lopatě: tvůj pes
tento trávník ničí a to dítě (nebo klidně i ty
sám), které si na trávník bude chtít sednout,
úplně zbytečně odejde z náměstí zamazané.  

PIAFA Vyškov, z.ú. nabízí podporu pro ro-
diny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které
řeší např.:
• rozpad rodiny, 
• školní neúspěšnost a podpora vzdělávání, 
• absence vhodných volnočasových aktivit, 
• špatná ekonomická situace rodiny, 
• ztráta bydlení, 
• výchovné problémy u dětí, 
• doprovázení při jednání na úřadech a další…

• rodina se zdravotně postiženým dítětem
Služba je zdarma – tel. 739 082 637 nebo

730 517 684 a probíhá u nás na pracovišti ve

Vyškově nebo terénní formou u vás doma. Sdí-
lení a poradenství nabízíme také formou rodi-
čovské skupiny 1x za 14 dní.

Dále nabízíme podporu pro osoby s dušev-
ním onemocněním:

• při zvládání běžného života po návratu
z psychiatr. nemocnice,

• při řešení krizové situace, kontaktování lé-
kaře a další služby,

• navštívíme vás doma nebo na jiném smlu-
veném místě,

• doprovodíme vás k lékaři, na úřady nebo
k zařízení jiných záležitostí,

Sociální služby ve Slavkově a okolí
• zajistíme vám pravidelnou odbornou pod-

poru psychologa, 
• podpoříme vás při hledání smysluplné čin-

nosti (práce, brigáda, volný čas,  
vzdělávání),
• můžete navštěvovat aktivity u nás včetně

terapeutických dílen,
• další dle domluvy.
Služba je zdarma – tel. 605 472 913 nebo

703 143 051 a probíhá u nás na pracovišti ve
Vyškově nebo terénní formou dle domluvy.
Garantujeme odborný personál a anonymitu.

www.piafa.cz

Posezení na trávníku • Foto: archiv TSMS Konve na hřbitově • Foto: archiv TSMS

Zatoulaná konev • Foto: archiv TSMS

Psí exkrement • Foto: archiv TSMS
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Vážení čtenáři Slavkovského
zpravodaje, blíží se konec mě-

síce června a Klub seniorů nezahálí s přípravou
akcí na další měsíce. Momentálně nás všechny
bičují velká vedra, ale ani vysoké teploty ne-
odradily účastníky vycházek, které pořádáme
s TS Bota. V květnu pořádáno pět vycházek
a na každé z nich se našli nováčci, kteří si
chtěli vyšlápnout s námi za poznáním. Těchto
akcí se pravidelně účastní 15 lidiček všech vě-
kových kategorií. Jsme velmi rádi, že tato ak-
tivita běží a velké poděkování patří panu Fran-
tišku Navrátilovi, který má vždy pro všechny
účastníky připraven pestrý výklad po trati. Na
měsíc červen je připraveno opět pět vycházek,
na které není důležitý věk, ale dobrá nálada,
která nesmí chybět.

Další akcí, kterou náš Klub uspořádal byla
zdravotní přednáška o prevenci nachlazení
v období teplých měsíců. Paní doktorka Mech-
lová vysvětlila zejména prevenci nachlazení-
očkování. Riziko pneumokokového zápalu plic
se zvyšuje s věkem, nad 65 let je zdarma. Je po-
třeba požádat svého praktického lékaře o vak-
cínu Prevenaru 13, přispívá to k dlouhodobé
ochraně bez nutnosti přeočkování, dostatek vi-
taminů, dostatečné množství tekutin, ale ne le-
dových. Této přednášky se zúčastnilo 35 osob,
které měly prostor i pro své dotazy. Na před-

nášce se rovněž mohly přihlásit na výlet do pa-
pouščí zoo. Téměř vyprodaný zájezd se usku-
tečnil na konci června. Majitelé zoo manželé
Škrhákovi nám udělali přednášku o papoušcích
a přichystali občerstvení v kavárně Café Ka-
kadu. Všem se zájezd velmi líbil a to je ten
správný motor pro nás, organizátory. V měsíci
září pojedeme poprvé do divadla na představení
Bítls. O vstupenkách jsme informovali na před-
nášce. Velmi nás překvapil zájem.

Chtěli bychom poděkovat městu Slavkov
u Brna, které nám umožnilo pronájem prostor
na poliklinice (přízemí – vedle Dr. Palové), kde
budeme mít kancelář. V těchto prostorách by-
chom chtěli pořádat přednášky, výstavy, ruko-
dělné práce a nebo si jen tak popovídat u kávy
a dobré bábovky. Klubovna bude fungovat od
července každé pondělí od 10 do 12 hodin.

Chtěli bychom poděkovat p. Lstibůrkovi za
zajímavou vycházku po zámeckém parku s od-
borným výkladem nejen o stromech, ale i so-
chách a historii zámku. Poděkování patří i
P. Navrátilovi za pestrou vycházku kolem 13
jezer, která se uskutečnila v květnu.

O dalších akcích Vás budeme informovat
v městských skříňkách a na webu.

Přejeme Vám příjemné prázdniny a za měsíc
na shledanou.

Klub Seniorů Slavkov u Brna

Senioři zvou na červencové akce

Den dětí jsme v naší mateřské škole oslavili
sportem. Pro starší děti jsme připravili „Zví-
dálkovu olympiádu“ na stadionu ZŠ Tyršova.
Děti závodily ve čtyřech disciplínách – v běhu
na 30 metrů, skoku z místa, hodu míčkem
a štafetě. Nejnapínavější byla štafeta. Stadion
burácel povzbuzováním. Zvítězili sportovci ze
třídy Motýlci a zaslouženě si odnesli zlaté me-
daile. Mladší děti si vyzkoušeli jednotlivé dis-
ciplíny v zámeckém parku a aleji. Všichni
sportovci byli oceněni dárkovými balíčky od
firmy PEZ.  

Další akcí byla ukázka zvířátek ze zá-

chranné stanice Ptačí centrum. Na zahradě naší
školky si děti mohly prohlédnout, pohladit, do-
konce i nakrmit nejen ptáčky, ale třeba i ježka,
prasátko, srnečka nebo nutrie. Pro zvířátka
jsme s dětmi uspořádali sbírku starého pečiva,
ovoce, zeleniny a semínek.

Každým rokem se loučíme s dětmi, které
odcházejí do základní školy. Předškoláky pa-
soval král, dostaly pamětní medaile a pasovací
dekrety. 

Ve spolupráci s městskou policií se děti se-
známily s jejich prací. Policisté připravili pro
děti program, který uvedli policejní pohádkou

Červen v Mateřské škole Zvídálek
o tom, jak je nebezpečné mluvit a chodit s ci-
zími lidmi. Dále si děti prohlédly obušek,
pouta, zbraň a policejní auto. Vyzkoušely si,
jak odchytit a zklidnit nebezpečného psa,
v našem případě byl naštěstí plyšový. Pokud
děti vyrazí na kole, už budou vědět, jakou mají
mít správnou výbavu nejen ony, ale i jejich
kolo.

Na závěr přejeme všem dětem i rodičům
pěkné prázdniny bez nehod a úrazů. Načer-
pejte hodně síly, radosti a optimismu do no-
vého školního roku.

Jitka Krejčířová a Ludmila Špánková

Pohodová turistika TS Bota Slavkov u Brna
Č E R V E N E C  2 0 1 9
3. července – Jalový dvůr
Odjezd v 9.07 hod. z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka–po modré značce–sv. Hubert–pomník se-
střelených letců–Jalový dvůr–U Zeleného statku–Rašovice.
Délka trasy: 8 km. Odjezd autobusem z Rašovic v 12.52
nebo 14.02 hod. do Křižanovic a vlakem v 13.07 nebo
14.34 hod. do Slavkova.
10. července – Lutršték
Sraz v 9.00 hod. u kostela ve Slavkově. Trasa: Křížová
cesta–kaple sv. Urbana–Lutršték–Mrazový klín–Němčany.
Délka trasy: 6 km. Odjezd autobusem z Němčan do Slav-
kova autobusem v 11.48 nebo 12.53 hod.
17. července – Uhřice
Odjezd v 9.07 z autobusového nádraží ve Slavkově. Trasa:
Těšanka-U hvězdy-Lednice-Uhřice-Silničná.
Délka trasy: 7 km. Odjezd autobusem ze Silničné do Slav-
kova ve 12.36 nebo 13.36 hod.
24. července – Nevoják
Odjezd v 8.51 hod. z vlakového nádraží ve Slavkově. 
Trasa: Nevojice–Bohuslavská cesta–Nevoják–Jitřenka–Sva -
tá–Baračka–Kloboučky.
Délka trasy: 7 km. Odjezd autobusem z Klobouček do Bu-
čovic v 12.47 nebo 13.47 hod. Odjezd vlakem z Bučovic
do Slavkova v 13.00 nebo 15.00.
31. července – Vlčí hora
Odjezd v 9.07 z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Bílý vlk–Vlčí hora–U kapličky–U vyhlídky–Kobeřice.
Délka trasy: 5 km. Odjezd autobusem z Kobeřic do Slav-
kova v 11.43 nebo 12.48 hod.

Výlety senirů • Foto: 3x archiv KS

Olympiáda • Foto: archiv školyZa zvířátky • Foto: archiv školyPasování předškoláků • Foto: archiv školy



11SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU6/2019

K potěšení nás všech uspořádala ve středu
15. května Základní umělecká škola F. France
ve Slavkově koncert absolventů hudebního
oboru. I když byl tento májový podvečer deš-
tivý a pochmurnější, uvnitř sálu naší školy za-
zněla spousta krásných melodií, které svoji po-
zitivní atmosféru přenesly i na nás posluchače.
Představilo se nám několik mladých hudeb-
níků ze tříd paní učitelky K. Jirákové, L. Kur-
díkové, J. Mašové, M. Otčenáškové, K. Soko-
lové, pana učitele J. Handrly, L. Maňáska a J.

Vacka. S klavírním přednesem vystoupily
Amálie Foltínová, Karolína Hornová, Aneta
Skaláková, Natálie Smetanová a Andrea Večer-
ková. Zpěvem zaujaly Eliška Juřinová a Alž-
běta Šujanová. Obor elektronické klávesové
nástroje absolvovaly Eliška Jeřábková a Bar-
bora Kachlíková a na zobcovou flétnu zahrál
Michael Friedman. 

A jak se z nich všech vlastně stali absol-
venti?

Připadá mi jako včera, kdy naše děti poprvé
vstoupily do slavkovské základní umělecké
školy. Plni očekávání i obav, co je za jejími
dveřmi čeká, začaly svoji dlouhou cestu za hu-
debním vzděláním. Mnohé z nich na ní čekala
spousta práce. Musely se naučit ovládat ná-
stroje, které se mnohdy ukázaly daleko složi-
tějšími, než jakými se zdály v den, kdy přišly
do školy poprvé. O to veselejší byly pokroky,
které samy udělaly. Chci touto cestou poděko-
vat všem, kteří je celou dobu provázeli. Byli to
především jejich učitelé. Ti svoje poslání spl-
nili na výbornou a přivedli naše absolventy až

Vztah na celý život…

k úspěšnému závěrečnému vystoupení. Po-
znání a vlastní zkušenost s tím, že k nadání je
potřeba přidat i velkou dávku píle, se bude
dětem nepochybně hodit v dalším životě.
Věřím, že během let strávených v naší milé
škole děti pochopily, jak úžasnou má hudba
moc a čím vším nás může obohatit v dnešním
uspěchaném světě. 

Takže, milí absolventi, ať je hudba pro vás
radostí a láska k ní vztahem na celý život!

Monika Foltínová, maminka

Již několikátý rok mám tu čest, s potěšením
vázat květiny do kytic pro malé i větší taneč-
nice, jako odměnu za jejich zdařilé vystoupení
při absolventském tanečním představení
k ukončení školního roku v ZUŠ F. France ve
Slavkově u Brna. Tento rok pracovaly děti pod

vedením paní učitelky Simony Tihelkové.
Všechny věkové kategorie tanečnic v pátek
7. června 2019 opět potěšily své příbuzné
a známé kytičkou uvitou z různých tanečních
čísel. A plně obsazený sál tuto snahu dokázal
ocenit. Když moderátorka pozvala na jeviště ty
nejmenší, mnohé oko nezůstalo suché.

Postarší pán, který seděl vedle mne také za-
slzel. To ovšem bylo z jiného důvodu. Vzpom-
něl na léta, kdy také tuto školu navštěvoval.

V různorodých choreografiích se představilo
postupně všech 127 účinkujících.

U dívek z vyšších ročníků se ukázala pečlivá
práce v tréninku. Ano. Správně píšu dívek.
V celém pořadu se bohužel objevili jen dva
chlapci. Kdepak jste – tanečníci?

Vrcholem večera byl „Španělský tanec“,

Pohybový koncert

který se strhujícím rytmem předvedly tanečnice
II. ročníku. Jejich produkce byla oceněna veli-
kým potleskem.

Jsem ráda, že do této školy chodí i můj vnuk,
který se učí hrát na tři nástroje i moje vnučka,
která v letošním roce ukončuje výuku ve výtvar-
ném oboru. ZUŠ ve Slavkově u Brna pomáhá
v rozvoji uměleckých talentů našich dětí.

A za to patří dík všem učitelkám, učitelům
i ostatním zaměstnancům v čele s paní ředitel-
kou Jelínkovou. Děkujeme. J. Pospíšilová

Při příležitosti konání Dnů Slavkova byla roz-
dána také ocenění nejlepším sportovcům loň-
ského roku. Gratulujeme všem, kteří v loňském
roce dosáhli skvělých výsledků a děkujeme za
reprezentaci našeho města.

Na fotografii: tým TeamGym (pod vedením
Miroslava Hradila a Anny Píšové) a družstvo

dorostu SK Slavkov u Brna (pod vedením Mi-
roslava Přibyla + předseda SK Slavkov Pře-
mysl Jeřábek) – nejlepší sportovní kolektiv do
18 let, druhá řada zleva: Ondřej Slezák, atletika
– nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, Isabela
Hortová, moderní gymnastika – sportovec
s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna +

Město ocenilo nejlepší sportovce roku 2018
nejlepší sportovec ve věku 10–15 let, Lukáš
Boček, florball – nejlepší sportovec ve věku
10–15 let, Tomáš Kolofík, biketrial – nejlepší
sportovec ve věku 10–15 let, poslední řada:
Jana Matuštíková, zimní plavání – osobnost
roku + Petr Mihola, předseda klubu zimních
plavců FIDES Brno. vs

Nejlepší sportovci města za rok 2018 • Foto: S. Agalarov

Vystoupení žaček tanečního oboru • Foto: archiv ZUŠ

Účinkující 15. 5. • Foto: archiv ZUŠ

Účinkující 21. 5. • Foto: archiv ZUŠ

Vystoupení žaček tanečního oboru • Foto: archiv ZUŠ
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Napoleonské hry připomenou 250. narozeniny císaře Napoleona

Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na vý-
stavu nafukovacích hraček značky Fatra, která
bude otevřena v přízemí zámku od 11. čer-
vence do 26. září 2019.

Výroba hraček ve Fatře Napajedla má dlou-
hou tradici. Pryžové hračky se tu vyráběly již
před 2. světovou válkou.

Nafukovací hračky, tak jak je známe dnes,

Nová výstava hraček Fatra na zámku 
nální vzhled upoutá pozornost dětí i dospělých.
Hračky jsou stále vyhledávány rodiči i prarodiči
především jako vzpomínka na vlastní mládí.

Vstupné zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, stu-
denti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 2
až 3 děti).

Těšíme se na Vaši návštěvu. ZS-A

vznikly ve Fatře v sedmdesátých letech minu-
lého století a dodnes v nich dokonale souzní
jednoduchý tvar s výrazným barevným prove-
dením. Nejznámější jsou hračky od Libuše Ni-
klové. Její plastové objekty jsou půvabné
a i dnes technologicky inovativní. Nafukovací
sedací retro hračky ve tvaru zvířátek patří k iko-
nám českého designu. Jejich nadčasový a origi-

Putovní výstava Ten druhý život ukazuje dru-
hou tvář života vojáků: jejich profesi, která není
zaměstnáním, ale povoláním do služby. Profesi,
která je v prvé řadě přípravou k boji. První část
výstavy „Tobruk-Bagram“ je mostem mezi za-
hraničními operacemi tehdy a nyní. Druhá část
zachycuje současnou službu našich vojáků v za-
hraničních operacích v Afghánistánu a Iráku
a třetí část nám nabízí pohled do života lidí
v prostoru nasazení. Letos ji můžete vidět na 13
místech v České republice. Na zámku Slavkov
– Austerlitz bude výstava návštěvníkům pří-

stupná zdarma od 11. července do 31. srpna
2019. Výstava chce především ukázat, že v tíze
a prachu služby je čest a hrdost, které spojují
dnešní vojáky s těmi u Tobruku a že obětavost,
věrnost a odvaha našich vojáků se prokazují
v každém konfliktu, do kterého byli povoláni.

Tobruk-Bagram (srpen 2018)
Nápad „Tobruk-Bagram“ se zrodil v hlavě ve-

doucího praporčíka nadrotmistra Milana Ježka,
avšak na jeho realizaci nebylo z důvodu pra-
covní vytíženosti příliš času. Když v srpnu došlo

Ten druhý život – výstava fotografií z vojenských misí
k úmrtí našich kolegů, rozhodli jsme se fotogra-
fie nafotit a podpořit jimi Vojenský fond solida-
rity. Na focení jsme však měli všeho všudy dvě
hodiny včetně přejíždění na různá místa.

Základní myšlenkou bylo zdůraznit na jedné
straně časový horizont mezi fotkami a z toho
plynoucí změnu ve vybavení vojáků a na straně
druhé zdůraznit to, co se nemění: tedy že každý
z nás, vojáků, je především člověk se vším, co
k tomu patří. S tímto ohledem byly vybírány
dobové fotografie.

Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás. ZS-A

Letos to bude opravdová narozeninová oslava
císaře Napoleona. Napoleonské hry, které se
uskuteční 10. srpna v zámeckém parku ve Slav-
kově u Brna totiž připomenou 210. výročí od
narození Napoleona Bonaparte. 

Napoleonské hry v zámeckém parku již od
třicátých let mají za cíl připomínat skutečné his-
torické události, které se v roce 1809 odehrály
na Moravě. 

Přestože francouzská armáda byla z evrop-
ského tažení unavená, na Moravě na chvíli vo-
jáci zapomněli na válečné útrapy a slavili 40.
narozeniny císaře Napoleona Bonaparte. Přijďte
si do Slavkova připomenout nejen osobnost to-
hoto vojevůdce a reformátora, ale i ducha doby,
který je s touto letní historickou akcí spojen. 

Letos se ve vojenské uniformě objeví také
Václav Vydra, který sehraje roli knížete Lich-
tenštejna, muže, který vedl rakouské vojsko
v bitvě u Slavkova. „Diváci budou letos vtaženi

více do života koní a toho, co museli ve válečné
vřavě prožívat,“ uvedl Ivan Vystrčil se sdružení
Acaballado.

Napoleonské hry letos zahájí řemeslný jar-
mark (od 9.00), který bude přístupný zdarma.
Od 14 hodin pak startuje historický program
s přehlídkou armád, jezdeckými ukázkami
a ukázkou dobového života. Tradiční akce pak
vyvrcholí noční bitvou v zámeckém parku.  

A pro ty z vás, kteří chcete autenticky prožít
události roku 1809, kdy Moravou opět táhla
francouzská armáda, máme ještě jednu po-
zvánku. Od 11. do 14. července se ve Znojmě
uskuteční vzpomínkové akce na 210. výročí
bitvy u Znojma. Ojedinělý program začíná os-
třelováním Znojma ve čtvrtek a vrcholí sobotní
bitvou u Dobšic a nočním strhujícím představe-
ním Inferno v Louckém klášteře. Akce pak
končí v neděli 14. 7. Suchohrdlech bitevní ukáz-
kou. Více informací na www.acaballado.cz.

Program Napoleonských her  
9.00–17.00 Napoleonský řemeslný jarmark

(od 14.00 je vstup zpoplatněn)
14.00 Sabrage

Na zámeckém nádvoří se uskuteční sa-
brage se sedel 20 koní. Tím bude zahá-
jena výstava vín.
Ukázky výcviku a dobové ležení
Příběh koně 

21.00 Noční bitva s pyrotechnickými efekty
Vstupné 
Do 14.00 zdarma (Napoleonský jarmark)
Od 14.00 100 Kč, děti do 140 cm zdarma
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Nejstarší porcelánka v Čechách vznikla
v Horním Slavkově v roce 1792. Nebylo to
nic překvapivého, protože ložiska kaolinu – zá-
kladní suroviny pro výrobu porcelánu, která se
nacházela v západních Čechách, byla vyhlá-
šená po celé Evropě. Přesto cesta k výrobě
kvalitního porcelánu nebyla vůbec jednoduchá
ani přímočará. Začínající továrna totiž neobdr-
žela privilegium na výrobu kameniny a porce-
lánu s tím, že její výrobky nejsou dobré.
S tímto problémem se potýkala prakticky až
do roku 1800, kdy porcelánku koupila Luisa
Greinerová, majitelka několika prosperujících
porcelánek v Durynsku. Vedení se ujal její syn
Moritz Greiner a jeho švagr, důlní fyzik, Jan
Jiří Lippert. Avšak teprve poté, co porcelánku
odkoupil Lippert, který se spojil s důlním
mistrem Václavem Haasem, se zlepšilo vyba-
vení, technologické postupy, výzdoba porce-
lánu a továrna začala prosperovat. Dovídáme
se rovněž o vlastním procesu výroby porce-
lánu: …Porcelánová hlína je za sucha míchána
s hnědým živcem, přemístěna na mlýnský
kámen, kde je za mokra jemně mleta a takto
vzniklá masa je bez dalšího plavení sušena
v hliněných hrncích na příslušnou hustotu.
Potom je utlučena dohromady do koulí a dána
ke zpracování točířům porcelánu. Poté je zboží
vypáleno – továrna má pec na přežah, dvě

pece na konečné pálení a jednu k vypalování
barev… 

Pestrou výmalbu na počátku 19. století za-
jišťovali 3 malíři. Slavkovská porcelánka byla
známá především stolním nádobím v oblíbené
modré barvě. Sklady měla v Horním Slavkově
a v Karlových Varech. 

Mezi nejznámější návštěvníky slavkovské

porcelánky patřili – císař František I., jeho
dcera, francouzská císařovna Marie Louisa,
Františkův bratr velkovévoda Ferdinand či
hrabě Kollowrat. 

V roce 1812 porcelánka obdržela obdobné
privilegium jako vídeňská továrna, které jí
umožňovala výrobu i obchodování s kvalitními
porcelánovými předměty. Ve 30. a 40. letech
19. století za své výrobky porcelánka získala
několik ocenění na průmyslových výstavách.
V roce 1867 továrnu přebírají syn Augusta
Haase Jiří a Jan Cžjžek a firma dostává značku
po nových majitelích. Ke konci 19. století se
porcelánka rozrostla o provozy v Dolním Cho-
dově a vyráběla jak precizní, ručně malované
zboží, tak užitkový porcelán zdobený „pouze“
potiskem. 

V roce 1945 byla porcelánka znárodněna
a r. 1958 pak začleněna pod Karlovarský por-
celán n.p. jako závod Slavkov. Od té doby jako
svou značku požívá písmenko „S“, doplněné
dvěma jehličnatými stromy.

Některé výrobky porcelánky z Horního
Slavkova si budete moci prohlédnout na vý-
stavě „Porcelán ze sbírek ZS-A“, kterou
bude možné navštívit od 12. září do 24. lis-
topadu 2019. 

(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Poklady nejen z depozitářů (4. část) – porcelán

Porcelánová souprava – Čechy znač. Horní Slavkov,
¼ 19. stol. Zámek Slavkov – Austerlitz

Společenský dům Bonaparte zažije poslední
zářijovou neděli (29. září) koncert legendární
zpěvačky Hany Zagorové spolu s Petrem Rez-
kem. Na téměř dvou a půl hodinovém koncertě
zazní největší hity obou umělců i společné
duety. Celým večer doprovází skupina Jiřího
Dvořáka Boom!Band.

Vstupenky na koncert zakoupíte v Informač-
ním centru pod zámkem ve Slavkově u Brna.

Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž
zpívají Hana Zagorová a Petr Rezek, by se
mohlo zdát, že se píše například rok 1979. Di-
váci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes – po
čtyřiatřiceti letech.

Hana Zagorová – dáma české populární
hudby získala po Lucii Bílé nejvíce ocenění
Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Stala se dr-
žitelkou devíti Zlatých slavíků nepřetržitě od
roku 1977 až do roku 1985. V poslední době
jste mohli ocenit její kvality v muzikálu Jack
Rozparovač a v novém muzikálu Mona Lisa,
kde alternuje s Helenou Vondráčkovou postavu

Caterina de  Gherardini. Na podzim 2008 vy-
dala CD Dávné lásky / duety. 

Hana Zagorová začala již v sedmi letech
hrou na klavír. Po studiu herectví na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně se přestě-
hovala do Prahy, kde například hostovala v Di-
vadle Semafor v Suchého parodickém předsta-

Hana Zagorová vystoupí v září ve Slavkově
vení Kytice. V roce 1980 si zahrála roli Elišky
ve filmovém muzikálu Trhák, režiséra Zdeňka
Podskalského. Ve filmové kariéře však dál ne-
pokračovala. Koncem šedesátých let účinko-
vala se skupinou Flamingo, dále účinkovala v
souboru Sodoma-Gomora a začala spolupra-
covat s orchestrem Václava Zahradníka, se kte-
rým natočila své první LP „Bludička“, na kte-
rém je i jeden z největších hitů „Bludička
Julie“. Koncertovala také s Karlem Gottem,
Evou Pilarovou nebo Vaškem Neckářem. Po-
stupně vznikaly hity jako „Já se vznáším“,
„Náš dům zní smíchem“, „On je někdo“. 

Na koncertech se začala objevovat s vlastní
doprovodnou kapelou. Vedli ji Karel Vágner s
kolegou Michalem Prokopem, toho vystřídal
na šest let Petr Rezek, se kterým natočila hit
„Asi, asi“ a „Duhová víla“. Mezi její sólové
hity patří např. „Maluj zase obrázky“, „Má-
lokdo ví“, „Líto je mi líto“. Koncem sedmde-
sátých let koncertuje dokonce s italským zpě-
vákem Drupim. vs

pod vedením krále Nabuchodonozora (Na-
bucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamou-
nův chrám a židovský národ odvedou do zajetí.
Bůh Židů Jehova však potrestá krále tím, že na
něj sešle kletbu šílenství. Nabucco, který
musel čelit i intrikám své domnělé dcery Abi-
gail konečně rozpozná svou vinu, uzná sílu
a velikost Boha Jehovy a vrátí Židům svobodu.
Síla tohoto díla spočívá zejména v působivých
masových scénách a sborových výstupech.
„Sbor Židů“ je dodnes populární a v době
vzniku opery se stal vyjádřením touhy ital-
ského národa po nezávislosti.

Nádvoří zámku rozezní legendární „sbor Židů“ v opeře Nabucco
Sólisté opery NABUCCO
 Abigaile - Valerie Vaygant
 Nabucco - Richard Haan
 Zacharias - František Zahradníček
 Ismael - Nikolaj Višňakov
 Velekněz (Il Gran Sacerdotte) - Sergej Nikitin
 Abdallo - Tomáš Christian Brázda
 Anna - Michaela Katráková
 dirigent a dramaturgie - Miloš Formáček
Vstupenky v předprodeji v infocentru ve Slav-

kově u Brna nebo na vstupenky.maxiticket.cz.
 VIP sezení 990 Kč
 Volné sezení 690 Kč vs

Legendární opera Giuseppe Verdiho s neza-
pomenutelným „sborem Židů“, Nabucco, zazní
i na nádvoří zámku Slavkov – Austerlitz. Jedi-
nečnost celého zážitku umocní i nádherné ku-
lisy a kostýmy, jež pod širým nebem obléknou
špičkoví operní umělci z Itálie, Ruska, Ně-
mecka, Izraele, České republiky a Bulharska.
Sbor spolu s orchestrem tvoří 100 účinkujících. 

Operu v klasickém nastudování, uvádějící
v italském jazyce s titulky, připravuje exklu-
zivně pro tento večer přední dirigent Miloš
Formáček. V Nabucco zhudebnil Verdi bib-
lický námět ze starého zákona: Babyloňané

Hana Zagorová • Foto: archiv
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Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na ob-
líbenou pohádkovou prohlídku, která proběhne
o prázdninách 21. července! Pohádka o Po-
pelce se odehraje na prohlídkové trase zámku
a návštěvníci se tak mohou stát součástí tohoto
krásného příběhu.

Délka této speciální kostýmované prohlídky
je přibližně 45 minut. Začátek prohlídky je
vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Z důvodu
omezené kapacity je nutná rezervace vstupe-
nek předem na pokladně zámku nebo na tel.
544 227 548. Vstupenky je potřeba vyzvednout

Popelka na zámku 
nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky.
Vstupné dospělí 250 Kč, senioři, studenti, ZTP
a děti od 3 let 180Kč, rodinné vstupné (2 do-
spělí + 2 děti) 700 Kč.

Kostýmy dětí jsou vítány, nejsou však pod-
mínkou. Těšíme se na Vás. ZS-A
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Městská knihovna o prázdninách
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře

a návštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na uzavření v následujících dnech:

Mimořádně v úterý 2. července z technic-
kých důvodů. 

Ve dnech 16.–24. července z důvodu čer-
pání dovolené. 

Výpůjční lhůta zapůjčených knih z předcho-
zího období bude adekvátně prodloužena. Dě-
kujeme za pochopení a těšíme se na vaši ná -
vštěvu. Jiří Blažek, Jarmila Urbánková, ZS-A

Koncert Esther Yoo
a Czech Virtuosi 

Dovolujeme si vás pozvat na koncert hous-
listky Esther Yoo a Czech Virtuosi, který ve
spolupráci s OS Na kolečkách pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz dne 11. září v 19 hodin
v Historickém sále zámku.

Základním cílem Občanského sdružení Na
kolečkách je podpora vzniku a rozvoje bezba-
riérových kulturních a společenských zařízení
přístupných handicapovaným lidem. Organi-
zace akcí poskytujících příležitosti k setkávání
lidí zdravých i handicapovaných a podpora in-
tegrace spoluobčanů s postižením do normál-
ního společenského života.

Předprodej vstupenek bude probíhat na
webu www.czechvirtuosi.cz/. Vstupné:
170 Kč – dospělí, 130 Kč – senioři, studenti,
děti nad 10 let, ZTP a 50 Kč – děti do 10 let.

ZS-A

Festival Concentus Moraviae opět přilákal
světové umělce, kteří se představili slavkov-
skému publiku. První ze dvou koncertů předsta-
vil čtyři kolumbijské virtuosy Q-Arte Quartet,

které svedla ke společné spolupráci láska k latin-
skoamerické současné komorní hudbě. Ná -
vštěvníci tak mohli 11. června v Historickém sále
zámku Slavkov – Austerlitz slyšet přitažlivou
kombinaci latinskoamerické živelnosti a hráčské
virtuozity. Z úctyhodného repertoáru více než
devadesáti jihoamerických klasických komor-
ních děl vybralo kvarteto hrající již devět sezón
skladby slavné trojice autorů, Heitora Villa-Lo-
bose: Smyčcový kvartet č. 17, Alberta Ginastera:
Smyčcový kvartet č. 1 a Silvestra Revueltase:
Smyčcový kvartet č. 4 „Música de Feria, díky
němuž posluchači zažili typické rytmy žhavého
tanga zabaleného do příběhu padlé ženy. vs

Tango, žhavé rytmy i moderní muzika.
Na zámku hráli kolumbijští virtuosové

Ve středu 19. června se v Historickém sále
zámku v rámci festivalu Concentus Moraviae
konal koncert francouzského kvarteta světo-
vého renomé: Quatuor Modigliani. Zazněla
díla francouzského komorního repertoáru
z úplného sklonku devatenáctého století: De-
bussyho jediný kvartet, v němž se autor pro
sebe nezvykle poslušně držel předepsané
formy, a první ze dvojice Saint-Saënsových
kvartetů. Své vystoupení Modigiani zakončil
českou premiérou 6. kvartetu Philippa Her-
santa, který poprvé zazněl devět dní před slav-

kovským koncertem v sále Pierra Bouleze
v Berlíně. ZS-A

Koncert souboru Quatuor Modigliani

A-Arte Quarter • Foto: archiv ZS-A

Quatuor Modigliani • Foto: archiv ZS-A

Esther Yoo • Foto: archiv ZS-A
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V sobotu 8. června se v zámeckém parku
uskutečnil již 4. ročník pohodového festivalu
Topfest.cz. Celý program zahájilo v pravé po-
ledne vystoupení Kašpárka v rohlíku a vrcho-

lilo půlnočním koncertem pražské hardrockové
čtveřice skupiny Škwor.

Počasí festivalu přálo a věříme, že i návštěv-
níci odcházeli z akce spokojení! ZS-A

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem můžete

v květnu zakoupit vstupenky na: 
• koncert Marcus a Martinus, zámecký park,

13. 7. od 13.00, 990 Kč* 
• Letní scénu Divadla Bolka Polívky: divadelní

hra DNA, nádvoří zámku, 6. 8. nebo 7. 8. od 20.00,
250–590 Kč

• Letní scénu Divadla Bolka Polívky: divadelní
hra Šest tanečních hodin v šesti týdnech, ná-
dvoří zámku, 8. 8. od 20.00, 230 až 480 Kč

• Open air opera tour 2019: Nabucco, nádvoří
zámku, 12. 8. od 20 h., 690 Kč a 990 Kč*
* vstupenky lze platit pouze v hotovosti vs

Ohlédnutí za letošním Topfestem

Topfest • Foto: 8x Grafikart
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Letní filmový festival 
Vážení příznivci sledování filmů pod širým

nebem. Také letos vás zveme na srpnový Letní
filmový festival Slavkov 2019, tentokrát rozší-
řený na dvanáct dní, resp. večerů. Abecední
výčet filmů uvádíme níže (v dalším čísle bude
uveden přesný program), další podmínky zůs-
távají víceméně stejné:

- hraje se za každého počasí (vyjma silného
deště a větru)

- sezení dle vlastních možností
- občerstvení zajištěno
- vstupné 50 Kč 
- začínáme přesně ve 21 h. (není od věci přijít

ještě dříve než včas)

Bohemian Rhapsody
Životop./Hudební / Velká Británie/USA, 2018 – 134 min.

Captain Marvel
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, 2019, 124 min.

Dumbo
Rodinný/Fantasy / USA, 2019 – 112 minut

Hastrman
Romantický/Thriller / Česko, 2018 – 100 min.

Jak vycvičit draka 3
Animovaný/Rodinný / USA, 2019 – 104 min. 

LOVEní
Komedie/Romantický / Česko, 2019 – 106 min.

Po čem muži touží
Komedie / Česko, 2018 – 95 minut

Spider-man: Paralelní světy
Animovaný/Akční / USA, 2018 – 117 minut

Teroristka
Komedie/Drama / Česko, 2019 – 93 minut

Úsměvy smutných mužů
Drama/Komedie / Česko, 2018 – 92 minut

Zrodila se hvězda
Romantický/Hudební / USA, 2018 – 136 min.

Ženy v běhu 
Komedie / Česko, 2019 – 93 minut

Těšíme se na vás. ZS-A

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Auster-

litz vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu a marketingu
pozice: referent programového oddělení

Druh práce: referent programového oddělení
Místo výkonu práce:
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palac-
kého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

Požadované předpoklady: 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- znalost cizího jazyka
- organizační schopnosti
- zkušenosti z oblasti PR a marketingu
- výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování

a kultivovaný projev, schopnost týmové práce, schopnost sa-
mostatného řešení problémů, loajalita, spolehlivost a pečli-
vost, možnost čelit stresovým situacím, časová flexibilita

- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny B
Vítané předpoklady:
- tvorba grafických návrhů, orientace ve správě webu
- orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti ces-

tovního ruchu, kultury, propagace, kreativita
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis
Termín případného nástupu: 5. srpna 2019
Platové zařazení: platová třída 9
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 1. 7. 2019 do
12. hodin (elektronicky),
kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka, Zámek Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvková organizace,  Palackého nám. 1, 684 01
Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz , tel.: +420
724 294 069.

V sobotu 1. června se konalo v krásné gym-
nastické hale JoJoGym v Dobřichovicích
Mistrovstí ČR malých divizí ve sportovním che-
erleadingu – v kategoriích Group Stunts a Indi-
viduál. Přestože konkurence neuvěřitelně roste,
tým Glitter Stars, z malého města Slavkov
u Brna, se stále umisťuje na předních příčkách
a získal 8 medailí – z toho 3 tituly Mistrů ČR.
Tituly MČR získali – 3x zlatá medaile:

- Group Stunt Coed Senior Premier – GS –
|Diamonds (Sabina Macharová, Pavel Machá-
lek, Pavel Sedlmajer, Žaneta Čermáková a Da-
niela Martínková) 

- Pavel Sedlmajer (Individual Coed Senior)
- David Čevinka (Individual Coed Junior)

1x stříbrná medaile:
- Pavel Machálek (Individual Coed Senior)

4x bronzová medaile:
- Group Stunt AllGirl Senior Premier – GS

– Elite (Monika Šilerová, Žaneta Čermáková,
Barča Hadincová, Dominika Lacinová a Dani-
ela Martínková)

- Group Stunt Peewee Intermediate – GS –
Night Heaven (Leontýnka Matyášová, Natálie
Gubalová, Mariánka Polívková a Terezka Ze-
mánková)

- Barča Hadincová (Individual Allgirl Senior)
- Kristýnka Slaninová (Individual Allgirl Junior)
Pokud sečteme medaile získané na MČR za

rok 2019 ze všech disciplín – týmových, taneč-
ních, či již výše zmíněných za malé divize, tak
tým Glitter Stars získal celkem 19 medailí.

Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony
a umístění. Zvláštní poděkování patří trenérkám
za vzornou přípravu svých svěřenců.

Všechny nové zájemce, kluky i holky, kteří se
chtějí stát členy tohoto úspěšného týmu, rádi při-
vítáme v září na náboru. Pro bližší informace mů-
žete kontaktovat hlavní trenérku Mgr. Renátu Ma-
charovou (renata.macharova@centrum.cz). GS

Členové Glitter Stars přivezli do Slavkova
u Brna osm medailí z Mistrovství ČR

Ve dnech 25. a 26. května italská federace
FICEC pořádala mezinárodní soutěž Garda-
land Cheer Open 2019, kterého se zúčastnilo
1300 soutěžících z 10 států: Itálie, Rakouska,
České republiky, Polska, Ukrajiny, Ruska, Slo-
vinska, Chorvatska, Mexika a Číny. V této
silné konkurenci se neztratil tým Glitter Stars
Slavkov, který si z Itálie kromě skvělých zá-
žitků přivezl tato úžasná umístění:
1. místo Senior Group Stunt All Girl L4 

2. místo Senior Group Stunt Coed L6
6. místo v kategorii Doubles Freestyle Pom Senior

Slavnostní vyhlašovací ceremoniál probíhal
v Gardaland Resortu, kde si pak všichni soutěžící
mohli užít adrenalinových atrakcí. Slavkov
u Brna skvěle reprezentovali tito členové týmu
Glitter Stars: Šilerová Monika, Hadincová Bára,
Lacinová Dominika, Čermáková Žaneta, Martín-
ková Daniela, Sabina Macharová, Pavel Machá-
lek, Pavel Sedlmajer a Aneta Macharová. RM

Gardaland Cheer Open 2019

Glitter Stars • Foto: archiv GS

Glitter Stars • Foto: archiv GS
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V letošním školním roce se nám podařilo roz-
šířit cizojazyčnou knihovnu. V současné době
obsahuje kolem 90 titulů čtyř jazykových úrovní,
od A1 po B1 podle Společného evropského re-
ferenčního rámce pro jazyky. Čtení, které se
mnohdy vytrácí ze života dětí, je bezpochyby dů-
ležitým nástrojem, jak rozvíjet slovní zásobu, ob-
razotvornost či empatie. Při čtení mnohdy zapo-
mínáme na své problémy a necháváme se
strhnout dějem příběhu. Kniha se může stát ka-
marádem, rádcem a skvělou zábavou. Navíc ne-
potřebujeme žádné připojení, signál ani elek-
třinu. Při čtení knih v cizím jazyce pronikají děti
hlouběji do jazyka, procvičují si slovní zásobu,

gramatiku a vůbec cizí jazyk v praxi. Nová slova
se učí v kontextu, který učí domýšlet si, co ne-
známé výrazy znamenají. Rády bychom využily
této možnosti rozvoje cizího jazyka, a proto jsme
si daly za cíl děti co nejvíc zapojit do čtení. Pra-
videlně jsme dětem nabízely knihy v hodinách
anglického jazyky a také jsme je půjčovaly každý
čtvrtek před odpoledním vyučováním. Jak se
nám to letos dařilo? Nejaktivnější čtenáře máme
v pátých a šestých třídách. Nejlepším čtenářem
letošního školního roku se stal Lukáš Kotolan
z 5. B, tomu patří nejen věcná odměna, ale
hlavně velká pochvala za přečtení jedenácti knih
úrovně starter. ej

English library Pythagoriáda – okresní kolo
Ve sředu 29. května se konalo ve Vyškově

okresní kolo matematické soutěže „Pythagori-
áda“, kterého se zúčastnilo celkem 100 žáků
z 16 škol. Reprezentanti ZŠ Tyršova se mezi
ostatními soutěžícími neztratili.

V kategorii šestých ročníků obsadila Dani-
ela Hrabovská devátou příčku. Mezi žáky z os-
mých tříd skončila čtvrtá Alžběta Šujanová
a na osmé místo dosáhl Patrik Frank. Ale nej-
větší úspěch zaznamenal Lukáš Bok vynikající
třetí příčkou. zšt

Angličtiny se nebojíme
V prvním červnovém týdnu proběhla v naší

škole speciální výuka pro žáky osmého a de-
vátého ročníku. Tato aktivita spočívala v krát-
kodobém zapojení rodilého mluvčího přímo do
výuky anglického jazyka. Škola přizpůsobla
svůj rozvrh a umožnila tak výuku v nadstan-
dartním množství hodin. Lektorkou byla paní
Mia Saponara z USA. V příjemných vyučova-
cích hodinách si tak žáci mohli vyzkoušet, jak
rozumí rodilému mluvčímu, jak rozumí rodilý
mluvčí jim a taky se dozvědět zajímavosti
o rodné zemi lektorky.

Celou akci hodnotila škola i děti velmi
kladně. A pracovníci zapojení do projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Slavkov u Brna si zaslouží poděkování za vý-
borně zorganizovanou aktivitu. zšt

Ve středu 5. 6. 2019 se žáci sedmých tříd
v hodině zeměpisu obrazně vydali na Manaslu
trek do Himalájí. Vyslechli cestopisnou před-
nášku pana Borise Vlacha, nadšeného cestova-
tele a milovníka hor. Zhlédli fotografie tamní
přírody a staveb typických pro tuto oblast. Ne-
chyběly fotografie nepálského pokrmu Dal
bhát, který místní dvakrát denně konzumují, či

krátká prezentace na téma děti v Nepálu. Ty
tam žijí poklidným životem, jsou většinou
strašně špinavé a vystačí si s jednoduchými
hračkami. Žáci se také dozvěděli o významu
vlajících modlitebních praporků, které jsou
v Nepálu zavěšeny téměř všude. Mohli si je
z blízka prohlédnout a omakat stejně tak jako
typický nepálský talíř či vlnu z jaka. ej

Zeměpisná přednáška – Nepál

V doprovodu vydatného deště se v pondělí
20. května vydal autobus plný osmáků a devá-
ťáků naší školy na cestu za poznáváním jiho-
východní Anglie. Cílem našeho zájezdu byly
návštěvy nejrůznějších míst a pamětihodností,
ale také zdokonalení v anglickém jazyce pro-
střednictvím pobytu v rodinách. První den nás
čekala prohlídka Londýna, během níž jsme
prošli většinu nejznámějších památek tohoto
velkoměsta. Nechyběla ani plavba výletní lodí
po Temži.

Unaveni jsme odpoledne vyrazili z Londýna
do Bristolu, kde na žáky už čekaly hostitelské
rodiny, které jim po dobu tří dnů poskytovaly
večeři, nocleh, snídani a obědový balíček, a co
hlavně – příležitost konverzovat v anglickém
jazyce.

Ve středu jsme naše poznávání zahájili
v nádherné vesničce Avebury, kde se nachází
neolitické kruhové stavby. Poté jsme přejeli do
historického města Winchester, kde jsme zaví-
tali nejen do katedrály, kde je mimo jiné pohř-
bena spisovatelka Jane Austenová, ale i do
Great Hall, v níž jsme mohli zhlédnout repliku
Artušova kulatého stolu. Středeční výlet jsme

ukončili ve Stonehenge – nejslavnější prehis-
torické památce.

Naše čtvrteční putování směřovalo dopole-
dne do krasových jeskyň Cheddar Caves, ve
kterých zraje nejznámější anglický sýr. Odpo-
ledne nás všechny ohromilo svou krásou Jur-
ské pobřeží. Pátý den jsme navštívili lázeňské
město Bath – prohlédli jsme si slavné římské
lázně Roman Bath a mnozí si zde i koupili su-
venýry a dárečky domů. Nakonec jsme absol-
vovali procházku tajemným opatstvím v Glas-
tonbury. Pak už nás čekala cesta domů.

Celkově zájezd hodnotíme jako zdařilý,
nejen z reakcí samotných žáků, ale i z pochval
od hostitelských rodin – žáky chválíme, že ne-
promarnili šanci promrskat si svou angličtinu,
že se vždycky dostavili na sraz včas a že byli
většinou ukáznění. Dokonce i typicky londýn-
ské počasí se nám vyhnulo a všechny dny strá-
vené v Anglii byly slunečné. Největší poděko-
vání patří paní učitelce Evě Jankové, která ve
spolupráci s cestovní kanceláří celý zájezd
nejen zorganizovala, ale i zkušeně odprůvod-
covala, a sklidila tak poklonu a potlesk nejen
od žáků, ale i od obou řidičů. mn

Tajemná Anglie – zájezd do Velké Británie

O pohár DSO Ždánický
les a Politaví

Ve středu 22. května jsme v naší škole pořá-
dali turnaj ve vybíjené. Byl určen pro žáky prv-
ního stupně až do 4. třídy a celkově se jej
zúčastnilo 6 základních škol. Turnaj byl rozlo-
sován do dvou skupin po třech týmech. Dle
umístění ve skupině se pak hrály zápasy o cel-
kové umístění. Naše družstvo se umístilo na
konečném 5. místě. Turnaj po strhujícím finále
ovládl tým ZŠ Komenského, jemuž gratulu-
jeme k vítězství. Jiří Legner

Ve čtvrtek 25. dubna osmnáct nejlepších
týmů z České republiky a Slovenska ukázalo
své prezentační dovednosti na Ekonomicko-
správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Do grandfinále Prezentiády se z každého
kraje probojoval pouze jeden nejlepší tým
a jeden z týmů, který se účastnil krajského kola
a umístil se na druhém místě, získal tzv. „di-
vokou kartu“ a tím možnost účastnit se jako
18. tým grandfinále spolu s ostatními 17 vítězi
krajských kol.

Můžeme být pyšní, že se do republikového
kola probojovaly hned dva týmy z Tyršovky.

Z prvního místa v krajském kole to byla Štěs-
tíčka ve složení Samuel Vinkler a Sarah Vinkle-
rová, z druhého místa, po získání „divoké karty“,
Karolína Hornová, Monika Laitnerová a Nela
Stavělová jako tým Nekamo (všichni z 8.A).

Oba naše týmy vytvořily v krátkém čase
prezentace na téma „Na vzhledu (ne)záleží“
a v Brně suverénně a bez nervozity odprezen-
tovaly. Ve velké konkurenci se umístila Štěs-
tíčka na krásném šestém místě a Nekamo na
dvanáctém místě. Všem soutěžícím gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.  sf

Tyršovka v republikovém kole Prezentiády

Exkurze v Terezíně
Každým rokem žáci vyšších ročníků naší

školy absolvují exkurzi v Památníku Terezín.
Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky
o holocaustu. Snažíme se, aby se žáci touto
formou o problematice genocidy Židů během
2. světové války dozvěděli více, než je v učeb-
nicích dějepisu. Vedeme je také k tomu, aby se
zajímali o osudy židovské menšiny žijící před
2. světovou válkou ve Slavkově. Městečko Te-
rezín vzniklo na konci 18. století jako barokní
pevnost, pojmenováno bylo na počest Marie
Terezie. Na podzim rozhodl zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich, že se z města
stane sběrný tábor pro Židy. Terezínem prošlo
celkem 155 000 Židů z protektorátu a dalších
evropských zemí. 118 000 z nich válku nepře-
žilo. Tankové jednotky Rudé armády osvobo-
dily ghetto 9. května 1945. A právě v těchto
dnech, kdy si připomínáme 74. výročí konce
druhé světové války, navštívili žáci 9.A a 9.B
Terezín a měli možnost se seznámit s jeho tra-
gickou historií. vd
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Pískování
Snad každé dítě chce na Den matek potěšit

svoji maminku alespoň malým dárkem. Pokud
je to dáreček vlastnoručně vyrobený, o to větší
radost z něj mají dárci i obdarovaní. Letos měli
žáci prvního stupně mimořádnou příležitost
vytvořit pro maminku dárek opravdu netra-
diční, a to obrázek vytvořený barevným pí-
skem. Pod vedením zkušené lektorky vznikaly
nádherné kombinace barev a tvarů. Samo-
zřejmě, že převládaly kytičky a srdíčka. Každý
obrázek byl originálem a naši malí výtvarníci
si nadšeně odnášeli „pískové“ obrázky domů.
Věříme, že maminkám udělají radost. Ns

V letošním školním roce končí školní do-
cházku na ZŠ Tyršova celkem 50 žáků
a všichni jsou již přijati ke studiu na středních
školách. Největší zájem projevili naši žáci
o studium na středních odborných školách za-
končených maturitní zkouškou (18) a na gym-
náziích (18). Na středních odborných učilištích
zakončených učňovskými zkouškami se bude
dále vzdělávat 12 žáků a 2 žáci byli přijati na

uměleckou školu. Na víceletá gymnázia po-
dalo přihlášku celkem 10 žáků – 2 na šestileté
gymnázium a 8 na osmiletá gymnázia. Na še-
stileté gymnázium byla přijata 1 žákyně a na
osmileté gymnázium 4 žáci.

Přejeme všem budoucím středoškolákům
hodně úspěchů ve studiu a spoustu hezkých zá-
žitků v novém působišti.

Věra Křivánková

Přijímací řízení na střední školyPřírodopisná exkurze do zoo
Zoologická zahrada na Svatém Kopečku

v Olomouci byla cílem přírodopisné exkurze
našich sedmáků. Zoologickou zahradou žáky
provedl kvalifikovaný průvodce. Žáci se tak do-
věděli zajímavé informace o jednotlivých dru-
zích zvířat, o jejich výskytu, ohrožení, způsobu
života a chovu. Nejvíce žáky upoutala skupina
gibonů, žiraf a úplná lví rodinka. Se zájmem si
také prohlíželi pavilon šelem, mořská akvária
a moderně vybudovaný africký pavilon Kala-
hari. K velkému zážitku patřil bezprostřední
kontakt s exotickým hadem hroznýšem králov-
ským. Exkurze svým zaměřením velmi vhodně
doplnila přírodopisné učivo. hch

V pátek dne 10. května se osm žáků naší
školy vydalo obhajovat svá výborná umístění
ze slavkovského okrskového klání soutěže ve
zpěvu lidových písní Zazpívej, Slavíčku. Vy-
zbrojeni nadšením, předchozími zkušenostmi
a pokyny pedagogů se děti nadšeně pustily do
boje s početnou konkurencí. Dokázaly zvlád-
nout trému před náročnou porotou a vyrovnat
se svým hlasovým projevem mnohdy i žákům
ze školy s hudebním zaměřením.

Medailové pozice se nakonec objevily v ka-
tegorii duet, kde druhé místo získaly dívky ze
sedmých tříd, a to Markéta Moudrá a Anna Ly-
sáčková perfektním zvládnutím písně A ja taká
dzivočka. 

Přestože se z okresního kola soutěže nepo-
stupuje výše, je ocenění, které děvčata získala,
výborným dokladem toho, že lidová hudba ani
v současné době nevymírá a je stále součástí
naší kultury. lh

Zazpívej, Slavíčku
(tentokrát v okresním kole)

Ochrana životního prostředí není pro žáky
naší školy prázdné slovo. Tato problematika je
zmiňována prakticky ve všech předmětech. Za-
čátkem května žáci 8. ročníku oslovili starostu
města se svými podněty na zlepšení životního
prostředí ve Slavkově. 

Vážený pane starosto, v průběhu měsíce
dubna jsme se zamýšleli nad životními pod-
mínkami na planetě Zemi a zejména v našem
nejbližším okolí. Jedním z úkolů bylo navrh-
nout opatření ke zlepšení prostředí v našem
městě, která bychom prosazovali jako nově
jmenovaní vedoucí oddělení životního pro-
středí. Předkládáme Vám jejich souhrn a do-
ufáme, že alespoň některý nápad Vás osloví: 
• akce Vyčistíme Slavkov vícekrát do roka 
• nová akce Vyčistíme Litavu – pneumatiky

atd. 
• speciální koše na mikrotenové sáčky, které

z otevřených košů odnáší vítr 
• instalace košů na nedopalky 

• častější svoz odpadu z přeplněných košů ve
městě 

• vyčistit náměstí od žvýkaček a důsledně řešit
znečišťování chodníků – vyhláška (pokutování) 

• Svojsíkův park jako odpočinkové místo (pik-
niky) – vyčistit, udržovat 

• ozelenění města – předpěstované sazenice
pro občany, popř. finanční příspěvky na oze-
lenění, zelené střechy 

• častější čištění města
• častější vyvážení kontejnerů na zelený odpad 
• instalovat billboardy na podporu třídění od-

padu 
• častější sekání trávníků 
• veřejně prospěšné práce – více využívat 
• zlepšení stavu místních komunikací – chod-

níky, postranní ulice 
Žije se nám ve Slavkově hezky, ale vždy se

najde způsob, jak udělat naše město ještě
hezčí. 

Žáci 8. ročníku ZŠ Tyršova

K životnímu prostředí ve Slavkově u Brna

V úterý 7. 5. 2019 (starší žáci) a v pátek 10.
5. 2019 (mladší žáci) se ve Vyškově konalo již
tradiční okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou
spořitelnou pořádané Českým atletickým sva-
zem a ani letos ZŠ Tyršova Slavkov u Brna ne-
chyběla. 

Nejlepších výkonů u starších chlapců dosáhl
Jakub Janek, když ve skoku vysokém obsadil
6. místo s výkonem 155 cm a ve skoku dale-
kém 9. místo s výkonem 522 cm. V hodnocení
jednotlivců se Jakub Janek umístil na krásném
3. místě a pro náš výběr vybojoval 1334 bodů.
Naši chlapci obsadili v soutěži družstev 12.
místo se ziskem 3983 bodů.

Ze starších dívek si největší pochvalu za-
slouží Sarah Vinklerová, která úchvatným vý-
konem vyhrála běh na 800 metrů časem 2:44
a v hodnocení jednotlivců obsadila 1. místo se
ziskem 1536 bodů. V soutěži družstev tak
dívky skončily deváté.

Družstvo mladších dívek obsadilo 4. místo.
Stejně dopadlo družstvo chlapců, Všichni zá-
vodili velmi statečně a za zmínku určitě stojí
vynikající výsledky jednotlivců – Julie Kach-
lířová obsadila 2. místo rovnou ve dvou disci-
plínách – skoku dalekém a běhu na 600 m.
Lukáš Bok zvítězil ve sprintu na 60 m a záro-
veň byl celkově druhý nejlepší mezi všemi zá-
vodníky v zisku bodů. I díky němu obsadila
chlapecká štafeta A (Machek D., Novák R.,
Vojtek M., Bok L.) 3. místo. Dívčí štafetě
A (Hornová M., Majárková M., Fialová V.,
Kachlířová J.) se podařilo dokonce zvítězit. Za
zmínku stojí i odhodlanost Jolany Karkoškové,
která i přes zranění v běhu na 600 m nastoupila
k závěrečným štafetám, a tak umožnila účast
i dívčí štafetě B

Všem zúčastněným žákům děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci školy a přejeme i nadále
spoustu radosti ze sportování. jl

Pohár rozhlasu 2019

Školní skalka
V důsledku stavebních prací při budování

přístavby nové části budovy v Základní škole
Tyršova ve Slavkově u Brna zanikly bývalé
školní pozemky. Po dokončení stavby bylo
třeba vytvořit nové, aby byla možná výuka
praktické části vyučovacího předmětu Člověk
a svět práce žáků sedmých ročníků.

Na začátku letošního školního roku se tedy
žáci pustili do práce. Terén několikrát přerývali,
vybírali z půdy plevel, trávu i kameny. Podařilo
se jim vytvořit hezké záhonky, které před zimou
vyhnojili kompostem. Během těchto činností se
žáci naučili zručně pracovat s motykou, rýčem,
hráběmi a prakticky si osvojili průběh podzim-
ních prací v zahradě. Po jarních zahradních
úpravách žáci do záhonků vyseli jarní druhy ze-
leniny a nyní už čekají na svoji první úrodu.

Před sedmáky stál ale ještě jeden velký úkol,
vybudování školní okrasné skalky, která by es-
teticky a přitom funkčně skryla skruže, které
jsou nezbytnou součástí nové stavby a kazí cel-
kový dojem školní zahrady. Úkol to byl
opravdu nelehký. Opět bylo nutné terén porýt,
zbavit ho trávy, plevele a mechanických nečis-
tot. Pak následovala část realizace vlastní
skalky. Připravenou půdu bylo třeba zakrýt ne-
tkanou textilií a na ni navrstvit kamenitou část.
Žáci pracovali s nadšením a svědomitě. Odmě-
nou jim byla poslední část, a to výsadba okras-
ných skalniček. Každý žák vsadil svoji skal-
ničku, ke které umístil jmenovku rostliny
a svoje jméno. Nyní už budou žáci pozorovat,
jak se jejich rostlinkám daří a jak se rozrůstají.
A než na základní škole dokončí svoji do-
cházku, bude už skalka krásně rozkvetlá a bude
tvořit hezkou dominantu školního pozemku.

Velké poděkování patří řediteli TSMS Slav-
kov u Brna Petru Zvonkovi, který svým přístu-
pem podpořil realizaci úprav školních pozemků
a skalky. Velmi ochotně do školy zajistil dodání
kompostu pro pohnojení záhonků a přírodní ka-
menivo pro vybudování skalky. hch
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Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: josefnovomestsky@seznam.cz
www.automotoslavkov.cz

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

ZDARMA sjednání nové  

KA 
ALLIANZ 



Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Otevřeno: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• disponent/ka
• laborant/ka v mikro -

biologické laboratoři
• odborná poradkyně

pro hojení ran
• specialista hygieny

• zázemí prosperující mezinárodní
 společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –

 příplatek za odpolední směnu
17,60 Kč/hod; příplatek za práci
v noci 27,54 Kč/hod; příplatek za
práci v sobotu 15 % průměrného
 výdělku; příplatek za práci v neděli

20 % průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční

odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:

• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravot -

nické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravot-

nické výrobě

OD 24 200 K  DO 26 200 K
OD 29 500 K  DO 31 500 K  + bonusy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
Na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 725 705 150

PENNY 
Slavkov

 BÝT I VAŠE PENNY!

 
:



Přináším ultrarychlý 

do míst, kde ještě nebyl.

Díky nasazení nových 

doma mnohem rychlejší 

nabízí zákazníkùm, 
kteøí bydlí mimo dosah 
kabelového pøipojení, 
novou generaci 
bezdrátového internetu  

Zrychlování se netýká jen velkých měst, 
ale i regionů. O2 novou technologií po-
krývá už více než 300 tisíc domácností  
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší 
připojení k internetu prostřednictvím 
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen po-
malé a nestabilní sítě místních posky-
tovatelů. Proti dnešku tak můžete mít 
internet až desetinásobně rychlejší,“  

popisuje ředitel marketingu fixních 
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé pøipojení bez práce  
s vedením kabelù
Velkou výhodou 5G Internetu na doma 
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci  
si tedy nemusí lámat hlavu s poklád-
kou kabelů. Signál rychlého internetu 
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak 
postačí malý vnitřní modem. V mís-
tech se slabším signálem jej posílí vnější  
anténa, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 
zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už 
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy 

jako pomalu nabíhající stránky a sekající 
se videa ve večerních špičkách nebo při 
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kro-
mě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je 
nová technologie vhodná například pro 
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Podstatně rychlejší internet na doma se 
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za 
připojení. Do konce června navíc může-
te využít zvýhodněnou cenu, která platí 
po celou dobu trvání smluvního závaz-
ku. Sleva je kombinovatelná se zvýhod-
něním za více služeb od O2, takže za 
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zapla-
títe měsíčně od 349 korun.

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz, 
kde si také můžete ověřit rychlost inter-
netu přímo na vaší adrese.
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230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně 

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele o prázd-

ninách: neděle v 9.00 a 19.00, úterý v 18.00, pátek
v 18.00. Svátost smíření před každou bohoslužbou,
v úterý navíc 19.00–20.00.

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci
a v srpnu v 19.00!

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. 9.00 
10.–14. 7. Katolická charismatická konference v Brně
13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30
21. 7. Farní den, 15.00 zahrada KMŠ
27. 7.–6. 8. Farní tábor Rakovecké údolí

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. M. Vavro 604 280 160,
P. S. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

5. Dějiny farního kostela ve Slavkově
u Brna podle topografie Gregora Wolného

Původní starobylý kostel, zasvěcený sv. Jaku-
bovi Většímu, stával za městem u panské
 zahrady. Podle zápisu v bučovické děkanské ma-
trice z roku 1672 měl tehdy 5 nekonsekrovaných
oltářů, 3 stříbrné pozlacené kalichy, obdobnou
monstranci, ciborium a kříž, 12 ornátů a na kůru
varhany s pedálovým rejstříkem. Na věži měl
hodiny a 3 zvony. Z jediné nadace pobíral ročně
3 zlaté [~4 tis. Kč]. Ještě roku 1729 uložil s vel-
kou slávou na boční oltář sv. Jana Nepomuckého
kučerovský farář a děkan bučovický relikvie sv.
Felixe, mučedníka, i když v té době byl kostel
již značně zchátralý a pro jeho opravy se nic ne-
podnikalo. – Roku 1754 se polovina kostela zří-
tila a zbytek musel být zbourán. Potom se ko-
naly farní bohoslužby ve špitálním kostele, než
byl v letech 1786–1790 zbudován farní kostel
nový, nákladem přes 100 000 zlatých konvenční
měny [~110 mil. Kč], ze kterého bylo uhrazeno
z vlastního jmění kostela 6.738 zlatých. Podstat-
nou část nákladů hradil z důchodů svého panství
kníže Václav Antonín Kounic, c.k. státní kancléř.
– Nový kostel, v mnoha ohledech velmi pozo-
ruhodný, stojí u zámku na severním okraji ná-
městí a byl postaven podle nákresů c.k. dvor-
ského architekta Ferdinanda Hötzendorfa
z Hohenbergu. Je sice velmi solidně zbudovaný,
ale svým vzhledem připomíná spíše pohanský
chrám starořecký než svatyni křesťanskou,
a proto má článek v příloze Brněnských novin
z roku 1791 pravdu v tom, že „tato budova je za-
jisté jediná svého druhu na Moravě“. Průčelí
kostela, řešené ve starořeckém slohu, tvoří před-
síň, nesená 6 korintskými sloupy, a na jejím štítu
je výjev Rozeslání apoštolů, se štukovými po-
stavami v životní velikosti, zhotovený od vídeň-
ského akademického sochaře Františka Zacher-
leho. Vnitřek kostela je zastropen bedněnou
klenbou, zdobenou štukaturami. Tři oltáře jsou
z červeného mramoru ze Salzburgu. 

Nad hlavním oltářem je v samostatné nice
výjev Zmrtvýchvstání a Beránka v jeho slávě,
po stranách svatostánku, přestavujícího svatyňku
na korintských sloupcích, jsou štukové plastiky
dvou adorujících andělů. V nikách nad bočními
oltáři, s obdobnými svatostánky na sloupcích,
jsou kvalitní štukatury Křtu a Poslední večeře
Páně. Tyto výjevy si vybral údajně sám knížecí
budovatel chrámu, jako „nejčistší a nepochybné
předměty křesťanského náboženství, takže je-
dině v tomto chrámě se mohou příslušníci všech
současných tolerovaných křesťanských nábožen-
ství sjednotit ke společné bohopoctě, bez všeli-
kého rozptylování a pobouření mysli“  (Brněn-

ské noviny r. 1791). Na průčelí je latinský nápis,
velkými mosaznými pozlacenými písmeny hlá-
sající, že „Kníže Václav Ant. z Kounic-Rietberg
postavil (kostel) L.P. 1789“, ale teprve 19. pro-
since 1790 byl kostel benedikován a konaly se
v něm první bohoslužby.    

Z uvedeného je zřejmé, že v kostele nebyl
obraz žádného světce a teprve roku 1850 byl ze
sbírek pořízen na hlavní oltář obraz P. Marie
a do lodi kostela obrazy Křížové cesty. Před kos-
tel byl postaven litinový kříž se zlaceným kor-
pusem. Roku 1849 dostal kostel novou dlažbu.
Jak již bylo řečeno, pocházejí všechny štukatury
v kostele z dílny zručného umělce Zacherleho
z Vídně, na kůru jsou varhany a další vhodné hu-
dební nástroje. Věž za hlavním oltářem má ne-
kvalitní základy, a proto jen o málo převyšuje
zastřešení kostela s pálenou krytinou. Jsou na ní
3 zvony, přelité r. 1762, o váze: 22 centýřů 80
liber, 12 centýřů a 8 centýřů [~1275, 670 a 450
kg]. K presbytáři přiléhá patrová budova fary, ve
které je 16 světnic, včetně bytů pro služebnictvo,
která je řešena tak, že z bytů faráře a kaplana
v patře je přes předsíně přístup na dvě kazatelny
po stranách hlavního oltáře. Protože však ty ka-
zatelny byly příliš daleko a vysoko od farníků,
byla roku 1853 pořízena vhodnější kazatelna na
evangelijní straně lodi. 

Roku 1805 uloupili napoleonští vojáci z kos-
tela stříbrné předměty o celkové váze 27 hřiven
8 lotů [~6750 g], 3 ornáty a kostelní prádlo. –
Roku 1810 byly z kostela odevzdány na státní
účely [= válečné reparace Napoleonovi] další
stříbrné předměty o váze 3 hřiven 12 lotů [~950
g] a roku 1828 bylo z kostela uloupeno stříbro

o váze 2 hřiven 8 lotů [630 g]. Farář Fr. Jílek pak
získal z pozůstalosti po olomouckém kanovní-
kovi hr. Migazzim za 206 zlatých konv. měny,
krásný gotický kalich z roku 1583, zdobený 6 fi-
gurami světců, o váze 6 hřiven 7 ¼ lotů [1597g].
Z vlastního jmění kostela a příspěvku faráře Fr.
Jílka (335 zl.) byly od roku 1839 pořízeny 2 kos-
telní korouhve, 1 kasule a další kompletní ornát
zlatotkaný, ornát s kvalitními prýmky a 1 plu-
viál, celkovým nákladem 735 zlatých konv.
měny. 

Ze zbožných nadací při farním kostele stojí za
zmínku: Nadace faráře Pavla Ličovského
z r. 1694 –1000 zlatých, na sloužení čtvrtečních
zpívaných mší sv. před vystavenou Nejsvětější
Svátostí, s následným průvodem po kostele
a svátostným požehnáním; nadace Jiřího Skři-
vánka z roku 1722, který věnoval 14 měřic pole;
mešní nadace Martina Müntzera z r. 1752 – 900
zlatých, na slavné každonedělní bohoslužby
s průvodem po kostele; nadace Ondřeje Majeka
z r. 1752 – 700 zlatých, na čtvrteční pobožnosti
s litaniemi k Úzkostem Páně; nadace Ignáce
Sommera z r. 1760 – 300 zlatých, na 40-hodi-
nové pobožnosti; nadace vdovy Sidonie Ople-
škové z Reitersfeldu z r. 1770 – 700 zlatých; na-
dace Anny Winklerové – 400 zl. a faráře
Františka Jílka 309 zlatých z r. 1836, na odměny
pro školáky premianty a premiantky; nadace
Anny Bělohradské z roku 1843 – 2000 zlatých
konv. měny, na doplňování bohoslužebných
rouch a potřeb kostela.

Z knihy Gregor Wolny, Kirchliche Topografie, sv. III.
s. 472–481, Slavkov u Brna – Fara a kostel Zmrtvých-

vstání Páně; ed. r. 1860, stav k r.~1859

K letošní Noci kostelů jsme dostali od náv-
štěvnice paní Ilony z Velešovic toto poděkování: 

„Dojmy mám rozdělené takto:
Co mě naladilo – úvodní slovo P. Stanislava

na téma Vděčnost.
Co mě dojalo – série obrázků s reliéfy z kos-

tela a ke každé citát z Písma a modlitba.
Co mě rozesmálo a pobavilo – divadelní

scénka Kníže Kounic staví kostel, celý námět,
dialogy a samozřejmě slušivé a padnoucí kos-
týmy.

Co mě kulturně povzneslo – koncert CMB
v kapli a pak varhanní koncert mladých varha-
níků v kostele, vidím v nich budoucnost.

Co mě ohromilo – při sledování videa
o opravách kostela během 20 let – to množství

odvedené práce, dobrovolnických hodin a fi-
nančních prostředků minulých i současných ge-
nerací. Výsledek stojí za to.

Co mě rozesmutnilo – musela jsem před-
časně odejít na poslední autobus, tak jsem ne-
dokoukala výklad P. Stanislava o kostele při
záři reflektorů. 

Takže ještě jednou celému týmu vyřiďte
„Pán Bůh zaplať“ za krásný večer. Oceňuji
skvělé nápady a souhru celého organizačního
týmu.“

Také já děkuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a průběhu Noci kostelů 2019. Rádi jsme
také uvítali vás, účastníky, kteří jste se přišli po-
dívat, poslechnout a letos i ochutnat.

P. Milan Vavro, farář

Noc kostelů 2019
Noc kostelů • Foto: archiv ř.-k. farnosti
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. července do 16 hodin

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka

Dne 23. června 2019 by oslavila 85. narozeniny
paní

VLADIMÍRA TUREČKOVÁ

Vzpomíná rodina a přátelé.

Vzpomínka
Odešel od všeho, co měl rád, pro koho žil a pracoval.
Dne 23. června 2019 jsme vzpomněli 35. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

STANISLAVA KŘIVÁNKA
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná manželka s celou rodinou.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 22. června 2019 by oslavila 65. narozeniny paní

ALENA KULHÁNKOVÁ

Stále vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. června 2019 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí pana

VLADIMÍRA BARTLA

S láskou vzpomínají manželka Lenka,
dcery Vladimíra a Lenka s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. června 2019 uplynulo 11 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

BOHUMILA CHUDÁČKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina, syn David,
 dcera Kristýna s rodinou a maminka.

Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 21. června 2019 vzpomeneme 12. smutné výročí, kdy nás navždy

opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka
Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.

Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 10. června 2019 uplyne 90 let od narození naší milé maminky,

 babičky a prababičky, paní

ANNY ŠOLCOVÉ
Za tichou vzpomínku děkují dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…

Dne 19. června 2019 uplynuly 4 smutné roky, kdy nás opustil pan

Mgr. BOHUMIL SLANINA

S láskou vzpomíná manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.

Úspěch slavkovských šachistů
Nevídaného úspěchu dosáhli v této sezoně

šachisté ze Slavkova. Podařilo se jim vyhrát
okresní soutěž, tedy stát se okresními přebor-
níky a vybojovali si takto právo bojovat v příští
sezóně v krajské soutěži. V celé dlouhé historii
slavkovského šachu je tento úspěch řazen mezi
největší. Slavkovské „áčko“ pod vedením ka-
pitána Peti Jeřábka se muselo snažit až do po-
sledního kola a soutěž tedy byla velmi napí-
navá. Velmi dobře jim krylo záda i naše
„béčko“, které je složeno především z dětí nav-
štěvující šachový kroužek na DDM Slavkov
u Brna. Držte nám palce i v příštích sezónách,
a pokud máte rádi šachy, jste na jakékoliv hrací
úrovni a chtěli byste si někdy jen tak zahrát,
napište prosím email na adresu vit.vykou-
kal@gmail.com, dozvíte se víc. Všem hráčům
veliké díky. Skvělý úspěch! Šachu zdar!

Předseda klubu Vít Vykoukal
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

František Dobeš (1930) 21. 5.
Marie Kovářová (1946) 26. 5.
Vlasta Dočekalová (1932) 31. 5.
Josef Novoměstský (1947) 2. 6.
František Kozmon (1937) 19. 6.
Věra Štrofová (1955) 21. 6.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 3. července 2019 by se dožil 80 let můj manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH FATKA
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Každá hvězda je člověk, který byl natolik milován,

že byl zapsán na měsíční oblohu, aby mohl žít věčně.

Dne 23. července 2019 tomu budou čtyři roky,
kdy ve věku 45 let podlehl těžké nemoci pan

PETR ZÁSTŘEŠEK
Všechny, kdo jste ho znali, prosíme o tichou vzpomínku.

Vzpomíná maminka a celá rodina.

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

Dne 16. července 2019 uplynulo pět let od úmrtí pana

Ing. JIŘÍHO PUNČOCHÁŘE

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.

Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 23. července 2019 uplynou 4 smutné roky od smrti pana

PETRA ZÁSTŘEŠKA
S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka Lenka a celá rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.

Dne 11. července 2019 uplyne druhé výročí, kdy nás opustila paní 

HANA BURIANOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 16. července 2019 by oslavil 100. narozeniny

pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Snacha Irena, vnoučata Jakub a Kateřina.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Dne 21. července 2019 uplyne 15 let, kdy nás opustil pan

MIROSLAV KOSÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Syn Miroslav s rodinou.

INZERCE

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PRODÁM rod. dům 3+1 bez zahrady, 6 km
od Slavkova. Tel. 723 866 883.

DOUČÍM chemii – ZŠ a angličtinu – ZŠ
i SŠ. Tel. 777 282 542. 

HLEDÁM kamarádku pro nezávazný a mi-
lenecký vztah, do 50 let. Tel. 728 374 850.

KOUPÍM byt 2+1 nebo 3+1, balkon výho-
dou. Tel. 737 480 827.

HLEDÁME RD Slavkov u Brna a okolí. Tel.
605 871 619.

PRONAJMU garáž na ZH od října 2019, za-
vedená elektřina. Tel. 606 683 887.

Medové odpoledne
V pátek 31. května Lesní klub Pampeliška

ve spolupráci se Slavkovským ochranářským
spolkem pořádal Medové odpoledne v zámec-
kém parku ve Slavkově u Brna. Příjemné akce
se zúčastnilo nespočet rodin s dětmi, kteří ob-
divovali ukázky hmyzu, s Petrem Navrátilem
poznávali ptáky, jejich hnízda a hlasy, pozoro-
vali život v úlu včely medonosné a popovídali
si o starých odrůdách ovocných stromů s po-
tulným sadařem Dominikem Grohmannem.
Děti si s velkou radostí odnesly z dílniček při
medovém odpoledni vlastní vyrobenou svíčku
z včelího vosku, vymalované obrázky ptáků,
hmyzu a na hlavě indiánskou čelenku s peřím.
Česká společnost ornitologická přispěla tiště-
nými materiály o poznávání vlaštovek, infor-
macích o krmítkách a magnetkami na ledničky,
které měly velký úspěch. Zájemci také dostali
informace jak se vyrábí „hmyzí hotel“ a pak si
jej mohli prohlédnout ve spodní části parku.

Těšíme se na další setkání s vámi na akcích
Lesního klubu Pampeliška a Slavkovského
ochranářského spolku.

Alena Marková, Petr Navrátil

Využijte naší flexibilní reklamy na informačním webu

Objednávky nebo dotazy pište prosím na mail veslavkove@seznam.cz

Medové odpoledne • Foto: archiv
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Blahopřání

Dne 25. července 2019
oslaví své krásné 90. narozeniny paní 

SYLVA OLBRICHTOVÁ
rozená Šimáčková

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí děti s rodinami.

Blahopřání
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři.

Dne 14. června 2019 oslavila své životní jubileum
70 let paní 

MARIE TESAŘÍKOVÁ

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, hodně radosti
a štěstí. Manžel Jiří a dcera Martina.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Delta

Ing. Dana Hrazdírová
Tel.: 607 063 650
dana.hrazdirova@re-max.cz
Husova 61, Slavkov u Brna

Poskytnu vám profesionální realitní služby
s osobním přístupem.

- prodej, pronájem nemovitostí
- bezplatné konzultace v oboru realit
- stanovení tržní ceny
- odhady pro dědické řízení

HLEDÁM PRO SVÉ KONKRÉTNÍ KLIENTY
NEMOVITOSTI VE SLAVKOVĚ A OKOLÍ.

• 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,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
so             8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 17 LET S VÁMI

domů se nám porouchal autobus, ale pan řidič
zajistil odvoz náhradním autobusem, na který
jsme ani dlouho nemuseli čekat. Další, a do-
konce neplánovaný zážitek nejenom pro děti,
ale i pro paní učitelky. Ale vše dobře dopadlo
a v pořádku jsme dorazili domů. Červen je také
ve znamení loučení se s předškoláky. Těm je
každoročně věnována zahradní slavnost s paso-
váním na opravdové školáky. Letošním námě-
tem na slavnosti se stal příběh o Duhovém
ptáčku. Poslední tečkou na konci školního roku
je závěrečná mše svatá v MŠ s poděkováním
všem, kdo se podíleli na chodu KMŠ, za pod-
poru a pomoc. Zbývá jen popřát HEZKÉ
PRÁZDNINY. Za KMŠ Karolínka Jana Rujzlová

Prázdniny už klepou na dveře
Měsíc červen je u nás ve školce plný akcí

a zážitků. Svůj svátek děti oslavily tradičně, do-
váděním na skákacím hradě před naší školkou.
Pak si venku na chodníku mohly křídou nakres-
lit obrázek. Nutno je také zmínit výtečnou sva-
činku od pana kuchaře, kterou asi všechny děti
milují – palačinky s nutelou. Naše školka se za-
čátkem června vypravila na výlet do zoo Ho-
donín. Výběhy se zvířaty, lví rodinka, tygr nebo
velbloudi nám brali dech. Oblíbeným zážitkem
pro děti byly opičky, opět nezklamaly svým do-
váděním a předváděním se. Po prohlídce zoo si
děti vyzkoušely lanové bludiště, a to byl nej-
větší zážitek. Opakovaně a nebojácně zdolávaly
překážky v bludišti i ty nejmenší děti. Cestou

Starosta města
 poděkoval hasičům

Ve čtvrtek 23. května pozval starosta města
Slavkova u Brna Michal Boudný hasiče, aby
jim poděkoval za výborně zvládnutý zásah při
požáru v dubnu tohoto roku. 

Na Velký pátek 19. dubna 2019 v 8.56 hod.
byl ohlášen požár ve sklepě rodinného domu ve
Slavkově u Brna na ulici Purkyňova. Profesi-
onální hasiči ze stanice Slavkov u Brna byli na
místě jako první za 2 minuty od ohlášení udá-
losti. Veliteli zásahu bylo hned jasné, že se ne-
jedná o běžný zásah. 

Ze sklepa rodinného domu se valil hustý kouř
a v okně 2. nadzemního podlaží volaly o pomoc
2 dospělé osoby, které měly v náručí nemluvně.
Velitel zásahu se rozhodl vyslat 2 příslušníky
hasit požár do sklepa a společně s dalším pří-
slušníkem přistavili nastavovací žebřík k oknu.
Velitel zásahu po něm vylezl k osobám, které
již ohrožoval toxický kouř. Jelikož únikovou
cestu po schodišti již nebylo možné použít z dů-
vodu silného zakouření a tepla, musel zvolit slo-
žitější záchranu osob sestupem po žebříku. V tu
chvíli na místo dorazila místní jednotka SDH
Slavkov u Brna, jejímž členům velitel zachra-
ňované osoby na žebřík předával a ti zajistili je-
jich bezpečný sestup. 

Zachráněné osoby, včetně nemluvněte, byly
předány ZZS k dalšímu ošetření a transportu do
nemocnice. Po příjezdu dalších jednotek se po-
dařilo dostat požár pod kontrolu a následně zli-
kvidovat. Vyšetřovatel odhadl škodu na
250 000 Kč. 

Starosta města na neformálním setkání podě-
koval za záchranu lidských životů a ocenil pro-
vedení zásahu dobrovolných a profesionálních
hasičů. Václav Kovář, ředitel ÚO Vyškov, HZS JmK 

Poděkování hasičům • Foto: archiv HZS JmK

Návštěva zoo • Foto: archiv školy
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Mimořádného sportovního úspěchu v olym-
pijském sportu moderní gymnastice dosáhla
dvanáctiletá Slavkovská gymnastka Isabela
Hortová. Na Mistrovství Evropy pořádaném
v Ázerbajdžánském Baku v kategorii Juniorek
obsadila neuvěřitelné 18. místo v pódiových
skladbách!

Isabela postoupila do kategorie Juniorky,
která zahrnuje věkovou skupinu od dvanácti do
šestnácti roků teprve od letošního ledna, a tak
byla i nejmladší účastnicí Mistrovství Evropy.
Přesto předvedla bezchybný výkon, kterým
dokázala úspěšně konkurovat mnohem starším

gymnastkám, a stala se tím velkým překvape-
ním v reprezentaci ČR.

Její soutěžní vystoupení můžete shlédnout
na YouTube.

Isabela Hortová tím završila letošní vele-
úspěšnou sezonu, ve které mimo medailová
umístění na pohárových závodech v ČR i v za-
hraničí získala již svůj pátý titul Přeborníka
Jihomoravského kraje a čtvrtý titul
Mistryně ČR.

Isabela byla oceněna také tituly v anketách
mezi všemi sportovci. Obdržela titul „Největší
sportovní talent okresu Vyškov“ za rok 2018

Isabela 18. na Mistrovství Evropy!
a při dnech Slavkova obdržela před několika
dny také tituly „Nejlepší sportovec Slavkova
v kategorii 10–15 let“ a prestižní ocenění
„Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna“ za rok 2018.

Isabela soutěží za klub moderní gymnastiky
SK TART MS Brno. Žádný její úspěch by
nebyl možný bez podpory klubu, rodiny, ale
také školy na Komenského náměstí, včetně je-
jího ředitele.

Přejeme Isabelce dosahování dalších spor-
tovních úspěchů v tomto překrásném olympij-
ském sportu. Eva Procházková

Dne 10. července si připomeneme smutné,
třetí výročí tragické nehody slavkovského mo-
tocyklového závodníka Olina Hanáka v ostrav-
ských Radvanicích na přírodním okruhu Fr.
Bartoše, v závodě třídy 600 ccm.

Olin začínal na motorce jako dvanáctiletý
v mini-bicích, stejně jako jeho mnozí soupeři
a kamarádi. Už o dva roky později se předsta-
vil na svých prvních roadracingových závo-
dech, na milovaném Kyjovském okruhu
a velmi brzy pronikl do úzké špičky jezdců na
přírodních okruzích v ČR a na Slovensku. Ke
třídě 125 SP přidal i třídu velmi rychlých še-
stistovek. Jeho hvězda stoupala vzhůru, získal
titul mistra ČR a několikrát úspěšně reprezen-
toval i v zahraničí. Srdeční záležitostí byl pro
Olina nejrychlejší road racingový závod na
světě, irská  Ulster GP, kde o Olinův start po-
řadatelé vždycky jevili veliký zájem a kde jej
místní fandové doslova uctívali jako modlu,
jako vycházející hvězdu road racingu.

Napořád si Tě budeme, Oline, pamatovat
jako skromného, málomluvného kluka s veli-
kánským závodnickým srdcem a talentem,
stejně jako si Tě tak pamatují i Tvoji soupeři
a kamarádi. H. B.

Olin Hanák:
malá vzpomínka na závodníka s velkým srdcem

Olin Hanák • Foto: 4x archiv rodiny

Juniorská pódiovka • Foto: archiv IH Isabela Hortová • Foto: archiv IH
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a v zimě dobře izolují. U haly firma vybudo-
vala retenční jezero a pracovníkům je za halou
k dispozici odpočinková terasa se zahradou.
Celé její okolí je ekologicky upravené.

„Běžné haly generují ohromné množství
tepla a působí jako radiátory. Vysušují kra-
jinu. LIKO-Vo nevyzařuje teplo a ještě ochla-
zuje své okolí o více než 10 °C. Pro naše svá-
řeče a techniky přináší tento areál velmi
dobré pracovní podmínky. Péče o přírodu se

Ve Slavkově stojí první živá hala na světě
stala nejvyšším účelem našeho podnikání,“
uvedl Libor Musil, vizionář a zakladatel ro-
dinné firmy LIKO-S.

Voda ze sprch a toalet v hale je čištěna na
stěnové kořenové čistírně odpadních vod a po-
užívá se k zavlažování zelených fasád. Tuto
unikátní technologii má firma patentovanou.
Společnost LIKO-S je dlouhodobě evropským
lídrem v oblasti přestavitelných příček. V sou-
časné době razí trendy zeleného stavění. js

V úterý 18. června byla za účasti místopřed-
sedy vlády a ministra průmyslu a obchodu
Karla Havlíčka, široké odborné veřejnosti, ar-
chitektů a za značného zájmu médií otevřena
v areálu slavkovské firmy LIKO-S první ze-
lená průmyslová hala na světě LIKO-Vo.

Stavba je unikátní svou ohleduplností k pří-
rodě. Na střeše a stěnách je vysazeno 220 tisíc
kusů rostlin, které zajišťují přírodní klimati-
zaci, snižují energetické náklady na chlazení

Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy.
Začínají prázdniny a doba dovolených. Léto
a cestování patří k sobě. Otáčkoměr cestovní
sekce motoklubu stoupá k červenému poli.
Sotva stačíme mezi jednotlivými vyjížďkami
vybalit a uspořádat jezdecké zážitky. 

Dvoudenní výprava do Prahy k příležitosti

výročí pražské defenestrace nám přinesla krom
poučení z historie a odpočinku na březích Be-
rounky i bohaté jezdecké zážitky průjezdem
Středočeské, Benešovské, Táborské a Vlašim-
ské pahorkatiny. Trasa výletu na Soláň o týden
později sledovala památná místa partyzán-
ských bojů z konce druhé světové války. V se-

rpentinách Moravskoslezkých Be-
skyd jsme si užili jezdění,
u přehrady Bystříčka i koupání a re-
laxaci. 

Před startem je výprava do rakou-
ského pohoří Ötscherland. Historie
těchto vrcholů je spojena s dějinami
slovanskými. Vrchol Ötscher byl na-
šimi předky uctíván jako „Ocàn“ –
otec hor. Císař Rudolf II. tu hledal
zlato, my tu budeme hledat jezdecké
zážitky, věnovat se koupání a vyso-
kohorské turistice. Prohlédneme si
výrobu pověstné štýrské oceli, solné

doly, poutní chrám, přírodní rezervaci a mnoho
jiného. Snad všechno během tří dnů stihneme,
plán je nabitý. 

Tak neváhejte, přátelé, a do sedel! Kdo ne -
jede s námi, jezdí proti nám! Těším se na spo-
lečné setkání při některé naší klubové akci.

Více na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz v kategorii kalendárium. 

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Živá hala • Foto: A. Kolbábek Zelená střecha • Foto: A. Kolbábek

Prezentace • Foto: A. Kolbábek Prezentace • Foto: A. Kolbábek

Soláň • Foto: archiv MK

Mařenka • Foto: archiv MK
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – červenec

Pranostika: Kolik mračen na Jakuba (25. 7.)
dešťových, tolik v zimě sněhových.

Neustále se naše myšlenky vracejí ke klima-
tickým podmínkám v naší oblasti. 

K letnímu měsíci červenci se vztahuje další
pranostika „ Když dne ubývá, horka přibývá“
a tím také ubývá vláhy která odchází do atmo-
sféry a je odnášena daleko od nás.  Velmi by-
chom uvítali, kdyby mračen okolo Jakuba bylo
více a přinesly větší množství srážek a také
v zimě by sněhová nadílka potěšila nás zahrád-
káře, ale také děti, které by si užily zimních ra-
dovánek.

Měsíc červenec je pro zahrádkáře dobou
plné sklizně ovoce, zeleniny a jiných produktů,
které jsme na zahrádkách vypěstovali. Při
sklizni však vzniká odpad, který je možno
zpracovat. Je velká škoda vše odvést na
skládku. Všechny posklizňové zbytky by měli
být dány  do kompostu, aby půdě vrátily vše
co z ní bylo odčerpáno rostlinami.

Kompostování a využití kompostu
Kvalitní půda na zahradě je prvořadá pod-

mínka pro úspěšné pěstování zeleniny a ovoc-
ných stromů. Ubývá statkových hnojiv, které
vytváří v půdě humus, který udržuje živiny,
vláhu a vzdušnost půdy. Tento stav je možno
nahradit zeleným hnojením nebo kompostem.

Kompost, který zakoupíme a nebo dove-
zeme od velkovýrobců může obsahovat různé
nežádoucí příměsi. 

Nejlepším řešením je vyrobit si kvalitní
kompost na vlastní zahrádce v kompostéru.
Jeho výhodou je, že víme co jsme při zalo-
žení použili.

Co tedy do kompostu patří a na co si dát
pozor?

Můžeme bez problémů použít opadané
lehce tlející listí z ovocných stromů včetně
lísky, břízy, jasanu, javoru, jilmu, olše a vrby.
V malém množství můžeme přidat listy dubu,
buku, jírovce kaštanu, topolu, platanu a oře-
šáku, které obtížněji tlejí. Čerstvě posekaná

tráva je problém, jelikož silná vrstva se slehne,
nedostává se do ní vzduch a zapáchá. Je
vhodné ji prokládat rozdrcenými zbytky po
řezu živých plotů a ovocných stromů. Zelená
hmota se smíchá se slamnatou, čerstvá se sta-
rou, vláknitá s mazlavou.

Barevně je to vyjádřeno tak, že zelená se
střídá s hnědou. Tím se vyrovnají nepříznivé
vlastnosti a vytvoří se vhodné podmínky pro
zrání kompostu. Do kompostu můžeme přidat
kávovou sedlinu a vyluhovaný čaj (jsou oblí-
benou potravou pro žížaly), rozdrcené sko-
řápky. Popel ze dřeva obsahuje velké množství
draslíku a vápníku. Samozřejmě sem patří natě
a zbytky ze zahrádky a je možno v malém
množství přidat zbytky z kuchyně. Vše uklá-
dáme ve větších vrstvách, aby došlo k horké
fázi a tím k rozložení použitého materiálu
a zničení plevelů.

Naopak do kompostu nepatří popel z briket
a uhlí, sklo, umělá hmota, textilie a časopisy.
Není vhodné kompostovat zbytky jižního
ovoce (banány, pomeranče…), které jsou ná-
chylné na plesnivění a obsahují zbytky fungi-
cidů a jiných chemických látek.

Tam, kde nedochází k tepelné fázi, je
vhodné použít dusíkaté vápno, které působí na
škodlivé zárodky a jsou usmrcena klíčící se-
mena plevelů, různí škůdci a některé choroby.
Postupně pod každou vrstvu (20–25 cm) po-
užijeme 100 g, tj. 0.5 kg/m3.

Takto vyrobený vlastní kompost je zárukou,
že v něm nemáme žádné nežádoucí příměsy. 

Nejlepším řešením je založit kompost
v kvalitním kompostéru ve kterém se kompost
rychleji rozkládá a vyzrává. Neměl by proto
chybět na žádné zahrádce. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás a Vaše děti
pozvat do Centra Ententyky, z.s. v Heršpicích
a nabídnout Vám připravené aktivity. Centrum
funguje již 12. rok a zaměřuje se na rodiny
i jednotlivce. Provozuje řadu kroužků a dává
možnost dětem trávit smysluplně volný čas, ať
už hrou na flétnu, zábavnou výukou angličtiny
nebo technickým programováním. Pro rodiče
malých dětí nabízíme kroužek přípravy na ná-
stup do mateřské školy i otevřenou tělocvičnu
s množstvím cvičebních pomůcek. V Centru se
propojují generace např. v kroužku Babiččino
vaření, kdy naše seniorky učí děti připravovat
jednoduchá jídla. Také pomáháme uchovávat
tradice našeho regionu ve Folklorním kroužku
a máme již vlastní kroje, ve kterých vystupu-
jeme na různých místních slavnostech. V po-
sledním roce jsme začali propagovat i nové
směry ve vzdělávání vycházející z montessori
pedagogiky. Ve speciálně upravené místnosti
tzv. připraveném prostředí mohou rodiče
s dětmi od miminek po školáky pracovat
s montessori pomůckami a rozvíjet tak svou

přirozenou zvídavost a objevovat krásy mate-
matiky, jazyka i světa kolem nás. Proto jsme
na podzimní a zimní dny připravili tři semináře
z montessori tematikou, které povede paní
Irena Kubantová, vstupné 70 Kč, pro členy
Centra Ententyky je vstup zdarma.

12. září – Specifika komunikace s dětmi do
3 let a nad 3 roky.

24. října – Jak nastavovat dětem láskyplné
a pevné hranice?

12. prosince – Jak skrze montessori pedago-
giku podpořit vývoj dětí od narození do 3 let.

Nabídku kroužků, další informace a přihlá-
šky naleznete na stránkách našeho Centra En-
tentyky www.ententyky.eu

Plán aktivit na školní rok 2019/2020
Pondělí
9.00–11.00 Hrátky s nemluvňátky – pro deti od 3 měsíců

do 1 roku
16.00–16.45 Jazykohrátky. Angličtina pro předškoláky,

1. skupina – pro děti od 4 do 7 let
17.00–17.45 Folklorní kroužek (lichý týden) – pro děti od

2 do 5 let
18.00–19.00 Power jóga pro dospělé

Centrum Ententyky představuje aktivity na nový školní rok
Úterý
9.00–11.00 Příprava na nástup do MŠ – pro děti od 3 mě-

síců do 6 let
16.00–17.30 Elektrohrátky – elektrotechnický kroužek. Pro

děti od 6 do 12 let
16.00–17.00 Otevřená tělocvična – pro děti od 1 roku
19.30–20.30 Efektivní cvičení pro dospělé
Středa
16.00–17.30 Šachový kroužek pro děti od 6 let
15.00–17.00 Babiččino vaření pro děti od 6 let
16.00–17.00 Montessori program pro děti od 3,5 do 6 let
17.00–17.45 Folklorní kroužek (lichý týden) pro děti od 6

do 15 let
Čtvrtek
15.00–15.45 Jazykohrátky – angličtina pro předškoláky,

2. skupina – pro děti od 4 do 7 let
16.20–17.05 Výuka hry na flétnu pro děti od 5 do 10 let
Pátek
9.00–10.00 Vzdělávání s prvky montessori pro děti od 1,5

do 3 let
10.00–12.00 Příprava na nástup do MŠ pro děti od 3 mě-

síců do 6 let
15.00–16.00 Jazykohrátky – angličtina pro rodiče a děti

(sudý týden) – pro děti od 1 do 3,5 roku
17.00–19.00 Svépomocná skupina rodičů vícerčat

Všechny aktivity probíhají v Heršpicích v prostorách Centra nebo
Kulturním domě. Přihlašování na aktivity přes krouzky.enten-
tyky.eu. Bližší informace na centrum@ententyky.eu

Vzpomínka spojená
s oceněním

V sobotu 15. června 2019 se u pamětní
desky na návrší na rozhraní Slavkova a Vele-
šovic uskutečnila vzpomínka na pilota nadpo-
ručíka Miroslava Pešu,který v těchto místech
zahynul při cvičném letu 16. června 1958.

V úvodu besedy, která proběhla na Měst-
ském úřadu ve Slavkově předal předseda
Svazu letců Brno pan Miroslav Kovál medaili
Svazu letectví, kterou za rodinu pilota převzala
jeho neteř paní Vlasta Houdková a radnímu
města Slavkov u Brna Mgr. Petru Kostíkovi.

Svaz tímto oceňuje aktivní spolupráci rodiny
pilota a vedení města Slavkova na uchování
vzpomínky na letce, kteří zahynuli při ochraně
vzdušného prostoru. 

Stanislav Stejskal, člen Svazu letců Brno

Účastníci vzpomínky • Foto: V. Houdek

M. Kovál (vpravo) s oceněnými • Foto: V. Houdek

Slavkovský zpravodaj na internetu

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

Český den proti rakovině
Ve středu 15. května 2019 se uskutečnil 23.

ročník této nejstarší sbírkové akce v České re-
publice, při které jste zakoupením žlutého
kvítku mohli podpořit boj proti rakovině. Ně-
kolik žáků z naší školy se rozhodlo této akce
také zúčastnit a jako dobrovolníci vyrazili do
ulic tyto žluté kvítky prodávat a podpořit dob-
rou věc. Vybranou částku sice ještě nevíme, ale
chceme poděkovat všem, kteří zakoupením
kvítku přispěli. Vloni se na sbírkovém účtu
shromáždilo rekordních 19,67 milionů Kč
a my doufáme, že letos jsme hranici opět po-
sunuli.

Více informací najdete na www.denprotira-
kovine.cz. S. Maradová, ISŠ

Dne 13. května se naše žačka 1. ročníku
oboru hotelnictví a turismus zúčastnila soutěže
s mezinárodním obsazením O pohár hejtmana
JMK. Úkolem bylo vymyslet, uvařit a odpre-
zentovat pokrm, ve kterém se budou dokonale
doplňovat následující suroviny – vepřová pa-
nenka, sušené plody a oříšky. Několik týdnů
před soutěží jsme začaly s přípravou a výsled-
kem našeho úsilí byl pokrm, který nám chutnal
- panýrovaná vepřová panenka v bylinkách,
meruňkové čatní a opečené ředkvičky s mand-

O pohár hejtmana JmK
lovými kroketami. Naše zástupkyně ovšem
ještě neměla vyhráno. Velkým překvapením
nejen pro mne, ale i pro pětičlennou porotu
byla rychlost a samozřejmost, se kterou Soňa
pokrm připravila. Získala si tak nejen obdiv
poroty, ale také 1. místo. Odnesla si tedy pohár
hejtmana JmK. Soni tímto mockrát děkuji za
její nasazení a píli, kterou v soutěži předvedla,
a přeji jí mnoho dalších úspěchů v gastrono-
mii.

M. Svobodová, ISŠ

Automobileum 2019
Ve dnech 15. a 16. května proběhla celore-

publiková dopravní soutěž Automobileum
2019 v Hradci Králové. Soutěže se zúčastnili
žáci zastupující 14 krajů. Za Jihomoravský kraj
byli vysláni čtyři žáci, kteří skončili na postu-
pových místech v krajském kole. ISŠ Slavkov
u Brna měla v soutěži svého zástupce D. Os-
třížka.  Soutěž probíhala jak ve družstvech, tak
i v jednotlivcích. Čtrnáct družstev (56 soutěží-
cích) předvádělo svojí šikovnost a dovednost
v disciplínách ovládání osobního a nákladního
automobilu, výměny kol a ovládání jednosto-
pého vozidla - koloběžky. Jednou z hlavních
disciplín byl test z pravidel silničního provozu
a poznávací část z praktické údržby, správné
určení provozních kapalin. V pořadí krajů se
Jihomoravský kraj umístil na krásném 7. místě
a v hodnocení jednotlivců se náš žák umístil
na 30. místě. Děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a JMK. J. Kosař, ISŠ 

Dne 2. května k nám znovu zavítal známý fil-
mový a divadelní herec Lukáš Hejlík, který spolu
s kolegou Alanem Novotným sehrál dvě poutavá
představení pro všechny žáky školy kromě ma-
turitních ročníků, které ten den skládaly svou
maturitní zkoušku formou didaktického testu.

Oba herci v rámci scénického čtení s ná-
zvem LiStOVáNí představili žákům knihu če-
ského autora Tomáše Sedláčka Ekonomie

Lukáš Hejlík znovu zavítal do školy
dobra a zla a také knihu německého autora Ti-
mura Vermese Už je tady zas. Šlo o neobvyklé
spojení literatury a divadelního představení,
které mělo u žáků velký úspěch. Lukáš Hejlík
byl velmi vstřícný a se žáky a žákyněmi
ochotně fotil početná selfie. Ihned po odjezdu
herců se žáci ptali, kdy pan Hejlík zase přijede
s nějakým novým představením.

M. Burgetová, ISŠ

Demokracie, obecní správa a samospráva,
volby – to jsou jen některá z témat, která pro-
vázejí žáky 2. ročníku učebních oborů předmě-
tem občanská nauka.

Skloubit výuku s praktickým životem je zase
úkolem učitele. Proto se žáci 2.AAU
a 2.BCUTR vydali na MěÚ ve Slavkově
u Brna, kde byli přijati tajemníkem Mgr. Bo-
huslavem Fialou. Po krátkém úvodu, ve kterém
pan Fiala pohovořil o historii města, činnosti
úřadu, rozpočtu a činnosti zastupitelstva, násle-

Přijetí na radnici
dovala živá diskuze. Překvapivé množství do-
tazů mnohdy uvedlo v údiv i samotného před-
stavitele města. Beseda byla zajímavá, žáci
měli možnost nahlédnout do kroniky, prohléd-
nout si některé prostory městského úřadu,
krátce se pozdravili se starostou města.

Toto doplnění učiva mělo ze strany žáků pří-
znivou odezvu a už dnes se těší na domluvenou
schůzku s místními hasiči, kteří nám budou vy-
právět o své práci a konkrétních zásazích při zá-
plavách a povodních. Eva Zemánková, ISŠ

Cvičení integrovaných záchranných složek
probíhalo ve Slavkově u Brna 23. května roku
2019 na dialyzačním středisku B. Braun
Omnia. Cvičení se simulovalo vznik požáru
a záchrany pacientů. Téhle akce se zúčastnili
žáci Integrované střední školy Slavkov u Brna.
Výcvik probíhal tak, že jsme byly ubytovaní
v pokojích jako pacienti, dostali jsme tabulky
s charakteristikou pacienta. My jsme se museli
vžít do role pacienta. Cvičení se začalo kolem
13.30 h. vyhlášením požáru. Evakuaci zahájili
sestřičky z oddělení a během krátké doby pře-

Byli jsme součástí cvičení IZS 
vzali záchranu do svých rukou hasiči. Většina
z nás ležela na oddělení dialýzy a část nás byla
na pokojích. Hasiči dělali svou práci profesi-
onálně. Cvičení se nám líbilo, užívali jsme si
to. Poznali jsme jak je těžký život nemocných
lidí. Je nám líto těchto lidi, kteří nemůžou jít
na procházku v hezký slunečný den a jsou zá-
vislí na pomoci druhých. Máme možnost
a zájem jít občas s těmito pacienty na pro-
cházku a popovídat si s nimi. Rádi bychom
tuto myšlenku v nejbližší době splnili.

Makový P., Pavliuk O., Nedbal J., ISŠ 

Dny Slavkova 
Na Den dětí 1. června letos připadly také

Dny Slavkova a jako každoročně se na nich po-
dílela i naše škola. Máme již tradiční místo
v programu a v letošním roce jsme připravili
barmanské flairové vystoupení bratrů Pavli-
ukových, pro které to byla premiéra, a zvládli
ji na výbornou. Hostům předvedli zajímavé
triky a současně zvládli namíchat krásný neal-
koholický drink. Hned po nich předvedla kla-
sické barmanské umění již ostřílená barmanka
K. Kalendová, která připravila ovocný letní
koktejl. Vzhledem ke krásnému počasí přišel
na náměstí opravdu velký počet diváků, kteří
naše žáky ocenili hlasitým potleskem. 

L. Svobodová, ISŠ

Ve dnech 6. a 7. června 2019 jsme se vydali
se žáky oboru cukrář a kuchař-číšník na spo-
lečnou exkurzi do Prahy. Jako zlatý hřeb pro-
gramu jsme navštívili kavárnu Café Savoy, ve
které jsme si pochutnali na výborných cukrář-
ských výrobcích a mohli jsme se seznámit se
zázemím tohoto zařízení. Poté jsme se odebrali
na Neviditelnou výstavu, kde jsme si vyzkou-
šeli svět nevidomých. 

Po prohlídce se mohli zeptat na cokoliv z je-
jich života - „Jak se na svět dívají oni.“ Další

zajímavou výstavou byla Illusion Artr, na které
jsme si vyzkoušeli a viděli, jak lze vytvořit do-
konalou iluzi o tom, co ve skutečnosti vidíte.
Z Petřína jsme si prohlédli Prahu a její pa-
mátky v celé své kráse a navštívili jsme i zrca-
dlové bludiště. Neopomněli jsme navštívit his-
torické centrum Prahy. Musím uznat, že
exkurze se vydařila a věřím, že se líbila nejen
nám, pedagogům, ale i našim žákům. Příště je-
deme zas!  

M. Svobodová, ISŠ

Praha – Café Savoy 

Dny Slavkova • Foto: archiv školy
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna IV
Rok 1929 byl rokem oslav 60. výročí zalo-

žení jednoty. Oslavy připadly na 16. června.
Byly zahájeny budíčkem v ulicích města, v 10
hodin se konal na náměstí promenádní koncert
a po něm slavnostní valná hromada. Odpo-
ledne prošel městem slavnostní průvod na
hřiště, kde bylo veřejné cvičení. Divadelní
odbor předvedl jako vzpomínku na činnost od-
boru během jara tři představení: Strakonický
dudák, Loupežník a Strakonický dudák. V pro-
storách Hospodářské školy byla uspořádána
vzpomínková výstava. Při této příležitosti byl
vydán i sborník Památník Sokola ve Slavkově
u Brna.

V roce 1930 se u příležitosti 80. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka konala 7. března
v sále spořitelny akademie, které se zúčastnila
i TJ Sokol.

V tomto roce byla TJ Sokol prodána parcela
na stavbu sokolovny na ploše mezi městem
a cukrovarem za cenu 3 Kč/1 m2. Cena byla
nízká proto, že předtím odprodal Sokol své po-
zemky o rozloze 20 000 m2 za 32 000 Kč (bý-
valé hřiště na začátku Jiráskovy ulice).

15. října 1930 byl ustaven z podnětu Jana
Patery herní odbor TJ Sokol ve Slavkově
u Brna. Založeny byly oddíly odbíjené a stol-
ního tenisu. Čile k světu se měl oddíl odbíjené,
který získal na okrskových hrách první místo
a na župním turnaji se ve své skupině umístil
na druhém místě. 

V následujícím roce (1931) již odehrálo
družstvo mužů 24 zápasů, z toho 19 vítězně.
Členové oddílu odbíjené: F. Blažek, J. Horní-
ček, E. Jindříšek, J. Patera, Jiří Preis, J. Ryšá-
nek, J. Schovanec, F. Slezák, F. Trnčák, J.
Tronner, J. Vozdecký a A. Zyka. Bylo ustaveno
i II. družstvo mužů, jehož členy byli M. Navrá-
til, J. Rott, J. Patera, M. Auda, J. Preis a M.
König.

31. ledna 1932 uspořádala TJ Sokol valnou
hromadu za účasti 102 členů. Jednota má v té
době 336 členů, z toho 234 mužů a 102 ženy.
Starostou byl zvolen Jaroslav Pluskal, náčelní-
kem Jaroslav Schneider.

Nedávno vzniklý herní odbor sdružoval 12
mužů, 2 ženy a 2 dorostence. Kromě odbíjené
a stolního tenisu vznikl na podzim také oddíl
házené a lehké atletiky. V házené byly ode-
hrány dva vítězné zápasy, a to s SK Slavkov
(7:6) a se Sokolem Křenovice (6:2).

V neděli 29. května 1932 se uskutečnilo ve-
řejné cvičení TJ Sokol s bohatým programem.

Na počest 100. výročí narozenin Miroslava
Tyrše (*17. 9. 1832) se uskutečnil v sobotu 17.
září 1932 lampionový průvod. U slavnostně
nazdobeného Sokolského domu promluvil od-
borný učitel František Veselý a v podání Pě-
veckého sdružení zazněly písně Svoji k svému
a Sláva Tobě. Další den byly uspořádány leh-
koatletické závody a sportovní slavnosti na
městském hřišti. Další lehkoatletické závody
se konaly 2. října se Sokolem Křenovice. Zví-
tězily Křenovice v poměru 43:38. Následovaly
9. října závody v Heršpicích se Sokolem Her-
špice, kde TJ Sokol Slavkov zvítězila
51,5:36,5 bodu. Závodů se zúčastnili: F. Bla-
žek, F. Havlík, M. Navrátil, J. Rott, F. Slezák,
K. Staněk, J. Tronner, J. Vozdecký, M. Voz-
decký, A. Wohlauf, O. Wohlauf, A. Zyka.

Ve stolním tenise byly sehrány dva zápasy –
v prvním zvítězili slavkovští dorostenci v Lin-
hartských Vážanech (Vážany n. L.) 8:6, ve dru-
hém podlehli slavkovští muži Bučovicím.

25. 12. uspořádal Sokol tělocvičnou besedu
v sále Spořitelny, které se zúčastnily všechny
složky jednoty.

V roce 1932 odehrálo I. družstvo mužů
v odbíjené 19 zápasů (11 vítězných). V jarní
části okrskového závodu obsadili družstvo
mužů první místo před družstvy Sokola Her-
špice a Hodějice, před II. družstvem Slavkova

a družstvy S. Kobeřice a Nížkovice. V tomto
roce se volejbalisté zúčastnili pěti turnajů. Ob-
sadili dvakrát první místo, jednou 2., 3., a 8.
místo.

II. družstvo odbíjené v tomto roce sehrálo
šest zápasů, z toho tři vítězné.

V házené odehráli členové slavkovského So-
kola dva zápasy, oba vítězné. Slavkov repre-
zentovali: M. Auda, B. Hanák, K. Hrozek,
K. Kreizl, J. Ryšánek, J. Vozdecký, A. Wo-
hlauf, O. Wohlauf, M. Zavadil. Nejvíce branek
vstřelil Josef Ryšánek.

V roce 1933 již odbor her registroval 29
mužů, 19 žen a dorost. Byl to rok mohutného
rozvoje jak po stránce tělocvičné, tak i organi-
zační. Obrovský zájem byl o volejbal – usta-
vena byla tři družstva mužů a jedno dorostenců.
I. družstvo v tomto roce sehrálo 40 zápasů,
z toho 36 vítězných. Zúčastnilo se 12 turnajů
(10x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo).

II. družstvo sehrálo 23 zápasů (14 vítěz -
ných). III. družsvo mužů sehrálo 7 zápasů,
z toho 5 vítězných.

Házenkáři sehráli čtyři zápasy (3x prohra,
1 vítězství). Kvůli tomuto neúspěchu a absenci
vhodného házenkářského hřiště byl oddíl há-
zené zrušen. Jako náhrada byl založen oddíl
košíkové.

Zpracoval Bedřich Maleček
z veřejně dostupných zdrojů

Pokračování v příštím čísle

Slavkovští sokolové začátkem 20. let minulého století na hřišti v Jílkově ulici • Foto: archiv M. Pilsové-Štěrbové

Tělocvičná besídka Sokola 25. 12. 1930 • Foto: archiv 
Sokolky v roce 1931. Stojící 3. zleva L. Trňáčková, sedící (střední řada) 2. zleva M. Nakládalová,
3. zleva E. Lejsková. V popředí zleva V. Krapková a M. Kalvodová • Foto: archiv Z. Trňáčkové
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Příjem inzerce do čísla 7/2019

Uzávěrka pro inzerci je pátek 19. července do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz

Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 7/2019

Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 16. července.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu

do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení

 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 29. června 2019

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2019
Datum                                   hod.    akce/místo konání pořadatel

1.–4. 7.                       Příměstský prázdninový kemp. Beachvolejbalové kurty Beachvolejbal
12. 7.          od 16.00   Slavkov Open 2019: Sting – My Songs, zámecký park Live Nation
13. 7.          od 13.00   Slavkov Open 2019: Marcus & Martinus, zámecký park Live Nation
15.–19. 7.        8–16   Příměstský tábor. Prostory ISŠ, Tyršova 479 Veselá věda
21. 7.                          Popelka na zámku, zámek. Začátky v 13.30, 14.30, 15.30 h. ZS-A
27. 7.           celý den   Grand Prix d’Austerlitz, turnaj v pétanque, zámecký park PCA

Výstavy na zámku
1. 5.–3. 11.    9–17   Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí                                                                     ZS-A
10. 5.–31. 8.  9–17   Výstava Nerosty a zkameněliny, severní část bývalých koníren ZS-A
22. 3.–8. 12.  9–17   Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, bývalé konírny ZS-A
11. 7.–26. 9.  9–17   Výstava Fatra, zámek                                                                                                     ZS-A
11. 7.–31. 8.  9–17   Výstava Ten druhý život                                                                                                 ZS-A

Tímto bychom chtěli pozvat mládež ve věku
7–9 let na příměstský prázdninový kemp na
kurty v prostoru městského koupaliště. Kemp
se koná v termínu 1.–4. července a zbývá jen
několik volných míst. Ostatní kategorie jsou již
bohužel obsazené. 

Cena 2100 Kč za Kč/osobu/kemp (bez po-
jištění) zahrnuje klubové tričko, pronájem
kurtu včetně míčů, pitný režim (kohoutková
voda), oběd, 2x svačinka, vstup na koupaliště
a bazén, sprchu, organizaci turnaje a ceny do
turnaje.

Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v mi-
nibeachvolejbale. V případě nepříznivého po-
časí je zajištěn náhradní program. Pro děti je
připraveno komfortní vybudované zázemí –
altán s šatnou včetně TV, WIFI a mikrovln-
kou.

Na kempy je možné čerpat částečný pří-
spěvek od zdravotních pojišťoven!

Přihlášky: beachvolleyball@volny.cz
Více info na: www.beachvolleyballcz.cz.
Na setkání se těší

SK Beachvolleyball Slavkov, spolek

Příměstský prázdninový
beachvolejbalový kemp pro děti

Charitní sociálně právní poradna je určena
pro lidi nad 18 let, kteří se dostanou do tíživé
sociální situace, kterou neumějí vlastními si-
lami řešit. Poskytuje bezplatné sociální
a právní poradenství v oblastech pracovně-
právních vztahů, ochrany spotřebitele, občan-
ských práv, bydlení, rodinného práva, smluv-
ního práva, řešení dluhů včetně oddlužení,
sociálních systémů a služeb. To znamená,
pokud si například nevíte rady, jak napsat žá-
dost na úřad, kde hledat kontakty na sociální
služby a jak vyplnit formuláře, jak podat návrh
nebo odvolání k soudu, co s nevýhodně uza-
vřenou smlouvou, jak řešit dluhy, které vám
přerůstají přes hlavu.

Poradna poskytuje základní orientaci v dané
sociální nebo právní oblasti (např. na co má
člověk nárok, jak v situaci postupovat), po-

může zprostředkovat kontakty na služby nebo
instituce, které k řešení potřebujete a pomůže
také s komunikací s nimi, např. se sepsáním
dopisu, návrhu, žádosti, odvolání apod.

Poradna je registrovanou sociální službou
dle zákona o sociálních službách jako odborné
sociální poradenství, typ občanské poraden-
ství. Jedná se o službu zřízenou Oblastní cha-
ritou Hodonín, která v lokalitě Slavkovska
a Bučovicka poskytuje také další sociální
a zdravotní služby. Poradna má tři pracoviště
– ve Slavkově u Brna na ulici Polní (v Domě
s pečovatelskou službou), v Bučovicích na
ulici Sovětská (v budově Polikliniky) a v Ho-
doníně na ulici Wilsonova (vedle vlakového
nádraží). Poradenství poskytují sociální pra-
covníci, kteří jsou odborně způsobilí k posky-
tování sociálního a právního poradenství. 

Bezplatné sociální poradenství 
Charitní poradna patří pod síť poraden Di-

ecézní charity Brno, které získaly akreditaci
Ministerstva spravedlnosti k bezplatnému se-
pisování a podávání návrhů na povolení oddlu-
žení. Poskytuje proto kompletní dluhové pora-
denství od komunikace s věřiteli, soudy
a exekutorskými úřady, až po podání návrhu
na soud. Je jedinou poradnou v okrese Vyškov,
které sepsání návrhů bezplatně nabízí.

Pro objednání volejte tel. 731 646 977 (pra-
coviště Slavkov) nebo 739 389 266 (Bučo-
vice). Podrobnější informace na telefonu nebo
na webových stránkách www.hodonin.cha-
rita.cz/charitni-sluzby/charitni-socialne-
pravni-poradna/, případně v informačních le-
táčcích, které jsou umístěny např. na sociálním
odboru města Slavkova a Bučovice. 

Lucie Růžičková, vedoucí služby

Junák Slavkov: Na skok do Jumpparku JU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N
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Konec školního roku se nám pomalu, ale
jistě blíží a společně s ním i čas prázdnin a ra-
dovánek. Proto jsme se i my ve 4. oddílu roz-
hodli, že si uděláme místo klasické schůzky
výlet do Jumpparku v Brně. Ten se v den naší
výpravy zrovna přesunul do novější a lepší
haly, takže o zábavu jsme měli postaráno ma-
ximálně. Cestou do Jumpparku si naše světlu-

šky musely poradit s mapou města a poznávat
cestu podle obrázků. Po náročném startu je če-
kala odměna v podobě všemožných trampolín.
Na závěr naší výpravy jsme se cestou zastavili
u minifarmy, doplnili energii vychlazenou li-
monádou a vyrazili zpátky do Slavkova. 

Těšíme se, že bude podobných zážitků při-
bývat. Adéla Červinková 

Rozměr Cena
38x14 mm 399 Kč
47x18 mm 489 Kč
59x23 mm 588 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–11   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdélníkové i kulaté

Jumppark • Foto: archiv Junáka

Beachvolejbalový kemp • Foto: archiv BV



UŽIJTE SI  
PĚKNOU DOVČU.

V LIKO-SU  
SI NA NI VYDĚLÁTE!

liko-s.cz/karieraSvětlana Honsová 
+420 724 396 453

LIKO-SCHOOLZAHRADNÍK

STAŇTE SE
SOUČÁSTÍ NAŠÍ
RODINY!

PRACOVNÍCI
DO VÝROBY

CNC OPERÁTOŘI SVÁŘEČIMONTÉŘI

Nemáš praxi? NEVADÍ!  
 
Zapoj se do našeho trainee 
programu, ale POZOR práce 
rukama tě rozhodně nemine.

Chceme změnit to,  
jak se staví!  
 
U nás se už nemusíte ohýbat - 
budete pracovat  
na vertikálních panelech 
 osázených různými  
rostlinami.

Interiérové příčky jsou žáda-
né všude. Ať jde o kanceláře 
prestižních firem nebo jednu 
příčku, vždy vám poskytneme 
technickou podporu,  
prima vybavení a skvělý tým.

Jsme mezinárodně úspěšná 
rodinná firma, působící  
na trhu již od roku 1992.  
 
Vyrábíme, montujeme,  
stavíme, zateplujeme  
a svařujeme pro významné 
české i evropské dodavatele.

Pokud máte rádi detail,  
pak máme pro Vás práci  
soustružníka nebo frézaře  
v malosériové výrobě,  
kde klademe velký důraz  
na preciznost a kvalitu.

Přidejte se do týmu svářečů, 
které práce baví, mají rádi  
čisté pracovní prostředí,  
vyprané oblečení, dobré jídlo  
v kantýně a ještě si dobře  
vydělají.

Rozšiřujeme tým  
řemeslníků do výroby 
interiérových montovaných 
systémů, které vyvážíme  
do celé Evropy.

Vítáme každého, kdo chce něčeho dosáhnout  
a má pozitivní přístup nejen k práci, ale i k životu. 

MONTÉŘI
Interiérové příčky jso
né všude. Ať jde o
prestižních fire
příčku, vždy 
technicko
prima v

Místo: 
Slavkov u Brna




