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Poločas 2022
Vážení spoluobčané a čtenáři 
Slavkovského zpravodaje. 
Polovina letošního roku bude 
minulostí a všichni již tak 
nějak vyhlíží léto, prázdniny 
a dovolenou. Je mou milou 
povinností vás informovat, 
co se v našem městě bude 
konat. Krom evergreenu 

„průtah“, který jde také do své druhé fáze, tak 
jsou to především opět, zas a znovu, komunika-
ce. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky 
a vysoutěžit zhotovitele na úpravu křižovatky 
Tyršova–Čelakovského, která je, především pro 
chodce, jednou velkou pastí a v době objížďky 
Čelakovského ještě více. 

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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Foto: 2x R. Lánský

Foto: archiv MÚ

Dny Slavkova 
prozářila královna 
českého soulu 
Marie Rottrová



Děti oslavily Den dětí čtením
Historický sál Zámku Slavkov – Austerlitz na 

Den dětí – 1. 6. – hostil dvanáctý ročník slavnost-
ního startu Týdne čtení dětem. Oslavu literatury 
a společného čtení připravili populární spisovate-
lé, herci a zpěváci, kteří vystoupili ve dvou před-
staveních pro děti prvního a druhého stupně. Děti 
tak měly možnost setkat se s nejúspěšnější českou 
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. Ta četla také 
úryvek ze své knížky věnované nejmenším čtená-

řům Kapka Ája. Představila také část povídkové 
sbírky pro teenagery Kapuce od mikiny. Dopolední-
mi představeními provázel populární herec a mode-
rátor Lukáš Hejlík. Dětem četla také představitelka 
princezny z pohádky Tajemství staré bambitky Ka-
mila Janovičová. O hudební doprovod se postaral 
hudební skladatel a klavírista Zdeněk Král se svou 
kapelou U tebe, kterého znáte například z pořadu 
Hýbánky České televize. Děti si po skončení slav-

nostní inaugurace odnesly knihy od partnerů – 
vydavatelů – spolupracujících s organizací Celé 
Česko čte dětem. vs

Spisovatelka Alena Mornštajnová čte dětem

V. Slámová, M. Boudný, L. Hejlík

Lukáš Hejlík s dětmi v Historickém sále • Foto: 6x archiv MÚ
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Projekt počítá se zúžením profilu křižovat-
ky, napojení chodníků na místa pro přechá-
zení (nezaměňovat s přechody pro chodce) 
a především k novému a bezpečnému osvět-
lení celé křižovatky.

Nyní tedy v praxi uvidíme, kam plynou 
peníze z pokut neukázněných řidičů. Fond 
dopravní infrastruktury vznikl právě k finan-
cování dopravních staveb, které zvýší komfort 
a bezpečnost chodců. 

Další stavbou, kterou občané uvítají, bude 
oprava spojky mezi Malinovského a Svojsí-
kovým parkem, vchodem na novou budovu 
ZŠ Komenského a komunikace kolem škol-
ní jídelny. Projekt je na světě a nyní budeme 
soutěžit dodavatele. Všichni oceníme, že tato 
blátivá část ve středu města konečně zmizí. 
Stavba stanice záchranné zdravotní služby již 
byla za přítomnosti ředitelky ZZS a hejtmana 
kraje slavnostně zahájena a nyní můžeme po-
zorovat, jak se budova odráží od země a svých 
základů. Někdo sice namítne, jak se na tom 
město podílelo, ale ač to na první pohled ne-
vypadá, město učinilo zásadní kroky – složité 

pozemkové vypořádání s Jihomoravským kra-
jem a odkup areálu bývalé dráhy pro závodní 
modely aut. Vždy mě na setkání starostů kraje 
se složkami integrovaného záchranného sys-
tému potěší informace o tom, jak může být 
Slavkov u Brna příkladem pro ostatní města! 
Vždy jsem bral vstřícnost k IZS jako samo-
zřejmost, ale po vyslechnutí několika příbě-
hů z jiných měst, kde zvyšují záchranářům 
nájmy, neumožňují to či oné, tak na tom asi 
něco bude. 

Zastupitelé města na své poslední schůzi 
odsouhlasili finanční příspěvek na opravu 
plotu a kamenné podezdívky mezi starou bu-
dovou ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek, ze 
které vypadávají kameny a samotný plot nese 
též velký otisk zubu času. Rovněž se nám bo-
hužel prodražila rekonstrukce střech ZŠ Ko-
menského, kde se v průběhu stavby změnila 
legislativa a příslušný orgán hasičů tak musí 
trvat na venkovním únikovém schodišti a spe-
ciálním odvětrávání. Tato změna postihla více 
takto rozestavěných veřejných budov a nikdo 
z toho opravdu radost nemá. Jestli to tak pů-
jde dál a naše zákony budou papežštější než 

papež, tak bude snaha něco postavit či zre-
konstruovat vnímána jako kandidatura na pre-
zidentskou medaili za chrabrost! 

Závěr má být vždy pozitivní, proto mi, vá-
žení spoluobčané, dovolte informovat vás, 
že zastupitelé schválili každoroční příspě-
vek města na chod klubů a spolků a na práci 
s dětmi a mládeží. Bez těchto aktivit by naše 
město byla ospalá osada z okresu na severu! 
Ostatně Dny Slavkova, kde mnohé spolky 
účinkovaly, jsou toho důkazem. Možná si ně-
kdo řekne: „Slavkováci se pořád chlubí…!“ 
Ano, chlubí a mají čím! A poděkování patří 
vám všem! Trenérům, vedoucím, předsedům, 
hospodářům, velitelům a omlouvám se, pokud 
jsem na nějakou veřejnou dobrovolnou funkci 
zapomněl. 

Tak pojďme v tom pokračovat, užijme 
si léto, neřešme, že nám před domem chybí 
měsíc či dva chodník, nebo že se do Bučovic 
dostanete pomalu přes Kyjov. Pojďme se ba-
vit, pracovat pro naše město, naše děti, naši 
radost! Přeji vám krásné dovolené, šťastné 
návraty z nich a školákům samé biče!

Michal Boudný, starosta města

Poločas 2022
(Dokončení ze strany 1)

Tisícovka historických aut opět zaparkuje 
v zámeckém parku ve Slavkově

Téměř tisícovka histo-
rických vozidel a motocy-
klů opět míří na Slavkov! 
Tentokrát ve svém původ-
ním termínu, na který jsou 
návštěvníci zvyklí již přes 
dvacet let. 

Největší český sraz milov-
níků a majitelů auto-moto 
veteránů pod širým nebem 
se uskuteční v zámeckém 
areálu poslední červnovou 
sobotu – 25. června 2022. 
Patronkou letošního 21. se-
tkání se opět stala Alena An-
talová, hvězda televizního 
seriálu Četnické humoresky.

„Tisícovka nádherných 
naleštěných krasavců a kra-
savic, dobová atmosféra, 
úžasný rozhlehlý park a kulisy pohádkového 
zámku. To vše mě naprosto uchvátilo,“ vzká-
zala Alena Antalová. Ta si ani letos nenechá 
ujít příležitost po šestadvaceti letech oblék-
nout šaty, ve kterém se divákům představila 
v roli květinářky Ludmily Horké-Arazímové.

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou pře-
hlídku historických vozů, motorek, traktorů, 
bicyklů…, ale také na dobovou atmosféru. 
Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, 
mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani 
na děti.

„Tradiční akci se každý rok snažíme 
ozvláštnit novinkami. Letos to bude zejmé-
na přehlídka sportovních vozů vyrobených 
v Československu,“ uvedla ředitelka festivalu 
Eva Oubělická.

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhrad-
ních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný 
dohled nad přijíždějícími auty. Sedmičlenná 

odborná porota bude letos hodnotit auta a mo-
torky hned v šesti kategoriích rozdělených 
podle roku i typu výroby. Nejmladší vystavo-
vané vozidlo nebo jiný dopravní prostředek 
přitom může být do roku 1989. Do Slavkova 
se ale sjíždí i unikátní vozy pamatující dobu 
první republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili 
automobil vínový francouzský La Licorne 
z roku 1929,“ uvedl předseda odborné komise 
Pavel Opletal. Dění v zámeckém parku bude 
také živě komentovat moderátor a herec Zde-
něk Junák na vlnách Českého rozhlasu Brno 
v oblíbeném pořadu Srdcovky.

Brány se návštěvníkům otevřou v sobotu 
od 7.00. Největší nápor pak očekávají mezi 
9. a 11. hodinou. „Přestože na místě bude 
dostatek pokladen, doporučujeme zakoupení 
vstupenky v elektronickém předprodeji, kte-
rý je až do 24. 6. zvýhodněný. Vstup s takto 

zakoupenou vstupenkou 
je 160 korun, na místě 
pak bude stát 200 korun,“ 
doporučuje ředitelka Eva 
Oubělická.

Pro návštěvníky
sobota 25. 6. od 7 hodin
Vstupné návštěvníci: 
200 Kč / 150 Kč zlevněné, 
zvýhodněný předprodej 
(160/100 Kč) do 24. 6.: 
http://vstupenky.zamek-
-slavkov.cz 

Dopravní situace 
a parkování

Parkování pro návštěv-
níky bude zajištěno na sil-
nici vedoucí do Křenovic 

(za obchodním centrem Billa). S ohledem 
na komplikovanou dopravní situaci uvnitř 
města nedoporučujeme návštěvníkům zajíždět 
do centra.

Jak budou vypadat dopravní 
uzavírky ve městě?

Uzavřená bude ulice Špitálská a také část 
ulice Bučovická. Ze směru od Brna proto 
nelze odbočit u obchodního centra Penny 
směrem do centra. Do centra se dostanete 
sjezdem u obchodního domu LIDL (kruhová 
křižovatka, silnice I/54). Parkování v okolí 
zámku, zejména v historických alejích, není 
z důvodu ochrany stromů, umožněno. Ná-
vštěvníkům také nedoporučujeme zajíždět 
na škvárové hřiště u stadionu. Silnice podél 
stadionu je určena pro najíždění historických 
aut. Na stadionu bude také probíhat akce 100 
let fotbalu.  vs

Foto: J. Sláma
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
148. schůze RM – 23. 5. 2022

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021, kte-
ré pověřuje radu města schvalovat a provádět změny 
rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 
opatření v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu doprav-
ní infrastruktury na úpravu křižovatky Tyršova-Čelakov-
ského do ve výši 3.200.000 Kč.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 
města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2022 v předloženém 
znění.

5. RM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrt-
letí roku 2022 v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit čerpání z Fondu 
vedlejší hospodářské činnosti na akci „Kotelna DPS 
Polní – pořízení nových kotlových výměníků“ do výše 
150.000 Kč.

7. RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 477/29/
ZM/2022 ze dne 25. 4. 2022 ve znění: I. Zastupitelstvo 
města schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv 
a povinností s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, 
se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
49408194, v předloženém znění; II. Zastupitelstvo 
města schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spol-
kem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění; 
III. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjč-
ce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem 
Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, 
v předloženém znění.

8. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o úpravě 
vzájemných práv a povinností s Mysliveckým spolkem 
Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slav-
kov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění.

9. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlou-
vu s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem 
Nerudova 269, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 49408194, 
v předloženém znění.

10. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o výpůjč-
ce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem 
Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, 
v předloženém znění.

11. RM doporučuje ZM schválit uzavření darova-
cí smlouvy se společností Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 
65993390 týkající se bezplatného převodu silničních 
svodidel a svislého dopravního značení na silnici I/50 
v k.ú. Velešovice z majetku města.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemků parc. č. 2821/1 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3790 – ostatní 
plocha, silnice a parc. č. 3819/17 – ostatní plocha, jiná 
plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majet-
ku města (stavba s názvem „Slavkov u B., přeložka NN 
SŽDC žel. stan.“) v předloženém znění.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zeměděl-
ském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 – orná 
půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 – za-
hrádku č. 15 nacházející se v lokalitě Polní s panem Ja-
nem Košuleanem dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.

14. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci 
„Realizační dokumentace – Expozice Slavkov a Evropa 
v období napoleonských válek“, byla nejvýhodnější na-
bídka předložena uchazečem Ing. arch. Eva Macholáno-
vá, Sudice 99, 675 73 Sudice, IČ: 40465276.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Realizační dokumentace – Expozice Slavkov a Evropa 
v období napoleonských válek“ s Ing. arch. Evou Ma-

cholánovou, Sudice 99, 675 73 Sudice, IČ: 40465276, 
v předloženém znění.

16. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zakázku „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. 
Koláčkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna“ se společ-
ností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 
v předloženém znění.

17. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Slavkov 
u Brna, Husova čp. 63“ dle předloženého návrhu zadá-
vacích podmínek soutěže.

18. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv 
a povinností z rozhodnutí s Prof. MUDr. Milošem Tá-
borským, CSc., FESc.,MBA, a s panem Josefem Andrat-
schkem dle předloženého návrhu.

19. RM doporučuje uzavřít smlouvu o spolupráci, bu-
doucích převodech infrastruktury na výstavbu veřejné 
infrastruktury s paní Ing. Zuzanou Radilovou dle před-
loženého návrhu.

20. RM doporučuje ZM rozšířit obsah Změny č. 5 
územního plánu města Slavkov u Brna, a to tak, že se 
rozhoduje o pořízení předložené změny územního plá-
nu, dle které se vysloveně uvede v územně plánovací 
dokumentaci, že nelze v nezastavěném území v ploše 
RI – individuální rekreaci umísťovat vodovodní a kana-
lizační sítě. 

21. RM schvaluje doplnění člena pracovní sku-
piny pro úpravu územního plánu jmenovanou dne 
18.10.2021 na 126. schůzi rady města o pana ing. arch. 
Pavla Šemoru.

22. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání na pronájem kanceláře č. 23 
o výměře 18,60 m2 ve II. NP budovy Palackého náměstí 
č.p.89 , Slavkov u Brna, s firmou ALAVIKS EU s.r.o., se 
sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 
05300495, DIČ: CZ05300495. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ná-
jemné stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok.

23. RM nesouhlasí s povolením k užívání prostor pro 
nahlášení adresy jako fyzická osoba pro jednatele spo-
lečnosti ALAVIKS EU s.r.o.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 03/89/2022, která byla uzavřena s paní Mar-
celou Martínkovou, IČ: 68056354, v předloženém znění.

25. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, s panem Dominikem 
Hlaváčem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

26. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, s panem Bohumilem 
Hrazdírou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

27. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 4, Úzká 6432, s panem Yuriem Buselem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok 
a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

28. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 3, Litavská 1497, s panem Vítězslavem 
Kuběnou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

29. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 6, Litavská 1497, s paní Ivanou Vaněrko-
vou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 
rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

30. RM schvaluje uzavření Smlouvy o centralizo-
vaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu 
a distribuce plomb a lístků o původu zvěře s Českou 
republikou – Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 
110 00 Praha 1-Nové Město IČ: 00020478.

31. RM bere na vědomí předpokládané navýšení ceny 
za svoz odpadů ve městě Slavkov u Brna ve výši 10 %.

32. RM nesouhlasí s realizací projektu „Přátel-
ství mládeže, Slavkov u Brna 2022“, reg. č. číslem 
2022-1-CZ01-KA152-YOU-000059055.

33. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
„Podpora veřejně prospěšných činností“ a uzavření ve-

řejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli v před-
loženém znění.

34. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace 
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“ 
a uzavření veřejnoprávních smlouvy s níže uvedenými 
žadateli v předloženém znění.

35. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
s uvedenými žadateli.

36. RM souhlasí s umístěním sídla spolku Atletika 
Slavkov u Brna z. s., IČ: 03966615 na adrese Kaunicova 
1708, 684 01 Slavkov u Brna.

37. RM schvaluje uzavření Dohody o prodloužení 
Smlouvy o umístění Technického zařízení a instalace 
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fo-
tografií a podpisů pro pracoviště registru řidičů, s CEN-
DIS, s. p., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1, IČ: 00311391. 

38. RM schvaluje Směrnici o cestovních náhradách 
v předloženém znění. 

39. RM doporučuje ZM stanovit pro volební období 
2022–2026 počet členů zastupitelstva města na 15.

40. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 3 
v předloženém znění.

41. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditelku ZS-A a ředitele TSMS za 1. pololetí roku 2022 
v předloženém znění.

42. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2022 
v předloženém znění.

43. podání žádosti o zápis změn v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení na základě zákona č. 
67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných 
invazí vojsk Ruské federace, pro základní školu, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace, která se týká zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu žáků ze 720 na 745 žáků 
s účinností od 1. 9. 2022.

44. RM bere na vědomí vyhlášení volného dne (pon-
dělí 30. 5. 2022) pro žáky druhého stupně Základní 
školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

45. RM schvaluje použití finančních prostředků z re-
zervního fondu ZŠ Tyršova do výše 145 000 Kč

46. RM schvaluje použití finančních prostředků z in-
vestičního fondu ZŠ Tyršova do výše 470 000 Kč.

47. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – převedení částky 
350 000 Kč z rezervního do investičního fondu a schvá-
lení částky na zakoupení hudebních nástrojů.

48. RM schvaluje program 30. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

149. schůze RM – 25. 5. 2022
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu rezerv 

a rozvoje ve výši 1.300.000 Kč na akci Úprava křižovatky 
ulic Tyršova–Čelakovského, ve výši 1.000.000 Kč na akci 
Oplocení ZŠ Komenského, ve výši 300.000 Kč na akci 
Oprava fasád ZŠ Komenského a ve výši 3.500.000 Kč 
na akci Komunikace Komenského náměstí.

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 5.647.000 Kč na výkup pozemku.

4. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 
č. 1089/12 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 5647 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od spo-
lečnosti Tennis club Austerlitz s.r.o., IČ: 29352673 se 
sídlem Kaunicova 633, 68401 Slavkov u Brna za kupní 
cenu dle znaleckého posudku č. 809-15/21 od Ing. Pav-
la Švejnohy ve výši 1000 Kč/ m2 (5 647 000 Kč) formou 
jednorázové platby. Náklady spojené s odkupem nemo-
vitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny 
dle platného zákona.

5. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na ve-
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Pád hřbitovní zdi: město 
připravuje projekt na stavbu nové

Záběry nákladního auta, které se převrátilo 
na hřbitovní zeď v místě kolumbárií, zaplavi-
ly celou Českou republiku. Po dvou měsících 
má město jasno, jak se k celé záležitosti po-
staví jednotlivé pojišťovny a může tak nechat 
poničenou zeď i v místě statického narušení 
a prasklin odstranit. 

Výstavbu poškozeného úseku pak pro-
platí zainteresované pojišťovny. Do vzniku 
nové zdi bude hřbitov ohraničen provizorním 
oplocením. „Zároveň projednáváme návrh 
na opravu zdi v kompletní délce,“ potvrdil 
starosta Michal Boudný.

vs

řejnou zakázku na stavební práce na akci „ÚPRAVA 
KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA–ČELAKOVSKÉHO, Slavkov 
u Brna“ byla předložena uchazečem SWIETELSKY sta-
vební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599. 

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku 
„ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA–ČELAKOVSKÉ-
HO, Slavkov u Brna“ se společností SWIETELSKY sta-
vební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599 za podmínky 
schválení financování akce zastupitelstvem města.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání – kanceláře č. 16 o výměře 
13,6 m2 ve II. NP v budově Palackého náměstí č. p.89, 
Slavkov u Brna, se Zdravotní pojišťovnou ministerstva 
vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohrady, 
Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČ: 471 14 304, 
v předloženém znění.

8. RM doporučuje ZM vzít na vědomí vyhledávací 
studii přeložky silnice I/50 dle předloženého návrhu.

9. RM schvaluje upravený program 30. zasedání za-
stupitelstva města v předloženém znění.

150. schůze RM – 6. 6. 2022
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění
2. RM ruší přijaté usnesení č. 2231/146/RM/2022 

ve znění: „Rada města souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a paní Martou 
Svobodovou týkající se pozemku parc. č. 3636, ostatní 
plocha, zeleň o výměře 431 m2 v k. ú. Slavkov u Brna dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.“

3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
městem Slavkov u Brna a paní Martou Svobodovou tý-
kající se pozemku parc. č. 3636, ostatní plocha, zeleň 
o výměře 431 m2 v k. ú. Slavkov u Brna dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 3583/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. 
smyčka NN Navrátil“) v předloženém znění.

5. RM schvaluje zahájení pořízení stavební uzávěry 
dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném 
znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako 
plochy 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a a 6b – lokalita 
„Dlouhé“, dle předloženého návrhu.

6. RM schvaluje doplnění člena pracovní skupiny pro 
úpravu územního plánu jmenovanou dne 18. 10. 2021 
na 126. schůzi rady města o pana ing. arch. Vojtěcha 
Mencla.

7. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění 
6. KPSS.

8. RM schvaluje přijetí finančního daru a uzavření 
předložené darovací smlouvy s panem Romanem Bendou.

9. RM bere na vědomí předložený zápis č. 38/2022 
z komise pro životní prostředí.

10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
50.000 Kč, mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Že-
rotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako 
poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako zřizovate-
lem a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou orga-
nizací jako příjemcem.

11. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „ZŠ 
Komenského – venkovní schodiště a úpravy CHÚC“ byla 
nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem PRO-
STAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku 
„ZŠ Komenského – venkovní schodiště a úpravy CHÚC“ 
se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Ot-
nice, IČ: 27713130, v předloženém znění za podmínky 
schválení financování zastupitelstvem města.

13. RM schvaluje žádost o ÚNP (pro TSMS) ve výši 
183.316 Kč na opravu výměny napájecího kabelu VO.

14. RM bere na vědomí zápis č. 4/2022 z jedná-
ní Školské rady Základní školy Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace.

15. RM schvaluje přesun 200 000 Kč z rezervního 
fondu organizace do investičního fondu organizace ZŠ 
Komenského.

16. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole 
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
v přeloženém znění.

17. RM schvaluje čerpání finančních prostředků z in-
vestičního fondu organizace ve výši 65 000 Kč na poří-
zení mrazicí skříně do školní jídelny (ZŠ Komenského).

18. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole 
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
v přeloženém znění.

19. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, vyřazení majetku dle předložené zprávy.

20. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách 
v Mateřské škole Zvídálek, Komenského námětí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 
2022/2023 v uvedeném rozsahu.

21. RM schvaluje služební cestu Bc. Libora Eliáše 
na mezinárodní setkání Slavkovů ve dnech 17.–19. 6. 
2022, které se uskuteční v obci Malý Slavkov (Slovenská 
republika), a použití soukromého vozidla RZ 2BS3050 
pro tuto cestu.

30. zasedání ZM – 6. 6. 2022
1. ZM bere na vědomí zápis z 21. zasedání finanční-

ho výboru konaného dne 1. 6. 2022.
2. 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 závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za rok 2021 bez výhrad.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za I. čtvrtletí 2022 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrt-
letí roku 2022 v předloženém znění.

5. ZM schvaluje čerpání z Fondu vedlejší hospodář-
ské činnosti na akci „Kotelna DPS Polní – pořízení no-
vých kotlových výměníků“ do výše 150.000 Kč.

6. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 
v předloženém znění

7. ZM schvaluje čerpání Fondu dopravní infrastruk-
tury na akci Úprava křižovatky Tyršova-Čelakovského 
do ve výši 3.200.000 Kč.

8. ZM schvaluje čerpání Fondu rezerv a rozvoje 
ve výši 1.300.000 Kč na akci Úprava křižovatky ulic Tyr-
šova-Čelakovského, ve výši 1.000.000 Kč na akci Oplo-
cení ZŠ Komenského, ve výši 300.000 Kč na akci Oprava 

fasád ZŠ Komenského a ve výši 3.500.000 Kč na akci 
Komunikace Komenského náměstí.

9. ZM schvaluje čerpání Fondu rezerv a rozvoje 
ve výši 5.647.000 Kč na výkup pozemku.

10. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 26–29.
11. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44 v před-

loženém znění
12. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45 v před-

loženém znění
13. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu 

„Podpora veřejně prospěšných činností“ a uzavření 
veřejnoprávních smlouvy s uvedenými žadateli v před-
loženém znění.

14. ZM ruší usnesení č. 477/29/ZM/2022 ze dne 
25. 4. 2022 ve znění: I. Zastupitelstvo města schvaluje 
Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností s My-
sliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 
269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předlo-
ženém znění; II. Zastupitelstvo města schvaluje Daro-
vací smlouvu s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, 
se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
49408194, v předloženém znění; III. Zastupitelstvo měs-
ta schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Mysliveckým spol-
kem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém znění.

15. ZM schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv 
a povinností s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, 
se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
49408194, v předloženém znění.

16. ZM schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým 
spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 
684 01, Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém 
znění.

17. ZM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Myslivec-
kým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, v předloženém 
znění.

18. ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se 
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 65993390 týkající se 
bezplatného převodu silničních svodidel a svislého do-
pravního značení na silnici I/50 v k.ú. Velešovice z ma-
jetku města.

19. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1089/12 – 
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 
5647 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od společnosti Tennis club 
Austerlitz s.r.o., IČ: 29352673 se sídlem Kaunicova 633, 
68401 Slavkov u Brna za kupní cenu dle znaleckého 
posudku č. 809-15/21 od Ing. Pavla Švejnohy ve výši 
1000 Kč/m2 (5 647 000 Kč) formou jednorázové platby. 
Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město. 
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

20. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, bu-
doucích převodech infrastruktury na výstavbu veřejné 
infrastruktury s paní Ing. Zuzanou Radilovou dle před-
loženého návrhu.

21. ZM bere na vědomí vyhledávací studii přeložky 
silnice I/50 dle předloženého návrhu.

22. ZM ukládá radě města vyzvat ŘSD ke zřízení pra-
covní skupiny i s přizváním zástupců dotčených obcí.

23. ZM stanovuje pro volební období 2022–2026 po-
čet členů zastupitelstva města na 15.

24. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za systém odpadového hospodářství měs-
ta Slavkov u Brna v předloženém znění.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Svoz odpadu bude o 600 tisíc dražší
Firma Respono, která zajišťuje městu svoz 

komunálního a nebezpečného odpadu, ozná-
mila 10procentní navýšení ceny za své služby. 
Zdůvodnila to růstem cen pohonných hmot, 
energií a ostatních výdajů. Město tak v cel-
kovém součtu zaplatí cca o 600 tisíc korun 
za rok více než dosud. Náklady na odpadové 
hospodářství v našem městě se tak vyšplhají 
k téměř 9 milionům korun a s dalšími navýše-
ními k 10 milionům. 

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního 
odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje 

také svoz zeleného odpadu (biologicky roz-
ložitelného odpadu), nebezpečného a objem-
ného. K tomu provozuje ještě kompostárnu 
a platí náklady na provoz sběrného dvora. 
Příjmy i po zavedení nového systému placení 
odpadů „na hlavu“ činí cca 5 milionů korun. 

„Termín splatnosti platby za odpad byl 
na konci měsíce května. Evidujeme však ně-
kolik stovek neuhrazených pohledávek. Po-
stupně jednotlivé neplatiče procházíme a zasí-
láme upozornění s výzvou k platbě. Nicméně 
žádáme občany, kteří na uhrazení zapomněli, 

aby tak učinili co nejdříve,“ uvedla vedoucí 
finančního odboru Klára Vránová. 

Nově lze poplatek uhradit jednoduše přes 
elektronický platební portál portal.slavkov.cz 
(proklik do platební brány naleznete na strán-
kách www.slavkov.cz). Úhrada je možná 
i na pokladně městského úřadu. Zastupitelé 
na svém posledním zasedání schválili také 
dvě výjimky, které se od příštího roku dotknou 
zejména chatařů v rekreační oblasti, kam ne-
můžou zajíždět svozové vozy a také lidí, kteří 
prokáží, že žijí dlouhodobě v zahraničí. vs

Záchranáři se nastěhují příští rok do nové základny 
vedle hasičů

Jihomoravský kraj v květnu oficiálně od-
startoval stavbu nové výjezdové stanice zá-
chranné služby. Nová moderní budova bude 
stát v těsné blízkosti hasičky vedle autobuso-
vého nádraží.

„Patříme do integrovaného záchranného 
systému a tak úzká spolupráce s hasiči i poli-
cií je klíčová. Proto naším cílem je být s nimi 
v jednom areálu. Ideálně pak na okraji obce 
s dobrou výjezdovostí. A to se ve Slavko-
vě povedlo,“ uvedla ředitelka Zdravotní zá-
chranné služby Jihomoravského kraje Hana 
Albrechtová. 

Areál bývalé cukrovarské váhy Jihomorav-
skému kraji i hasičům poskytlo v minulosti 
město Slavkov u Brna. „Mám velkou radost, 
že tato spolupráce funguje a město tak mohlo 
přispět k vybudování opravdového integrova-
ného centra záchranných složek v tak dobrém 
napojení na silnici I/50. Podobná jednání do-
končujeme i s Policií ČR, která má v plánu 
stavět novou základnu v proluce na ulici Hu-
sova,“ komentoval starosta Michal Boudný. 

V nových budovách se také počítá s vyu-
žitím dvou fotovoltaických elektráren. První 
svým výkonem bude zásobovat běžný pro-
voz základny a druhá bude pohánět tepelná 

čerpadla využívající teplo z hlubinných vrtů 
pro vytápění a teplou vodu. Tento systém má 
i reverzní funkci, která bude budovu v létě 
chladit. 

Všemi těmito opatřeními dochází až k 80% 
úspoře potřebné energie k zajištění chodu 
výjezdové základny oproti stávajícím základ-
nám. Základny se stávají více energeticky ne-
závislými na externích zdrojích a na zemním 
plynu.

„Úspora tak bude v dnešní době velmi vý-
znamná. Navíc i sami záchranáři si zaslouží 

pracovat v prostředí 21. století. Věřím, že 
bude našim záchranářům dobře sloužit,“ ko-
mentoval při slavnostním poklepání kamene 
hejtman Jan Grolich.

Jihomoravský kraj staví moderní výjezdo-
vé stanice hned v několika městech. Spolu 
se Slavkovem odstartovala stavba i v Bučo-
vicích, v plném proudu jsou práce v Kyjově, 
Boskovicích a ve Veselí nad Moravou.

Zázemí ve Slavkově u Brna bude stát téměř 
40 milionů korun. Záchranáři se do ní nastě-
hují příští rok v létě. vs

Vizualizace nové záchranky – exteriér a interiér • Foto: 5x archiv MÚ

Slavností poklepání základního kamene
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Dopravní změny v letním období
Opravované úseky průtahu ve Slavkově 

u Brna jdou do finále. Stavaři se přesunuli 
zejména do ulice Špitálská a do další části uli-
ce Bučovická. V souvislosti s těmito pracemi 
došlo k další vlně dopravních změn, které se 
dotýkají nejen obyvatel Špitálské, ale také Br-
něnské a Zámecké. Bučovická směrem k prů-
myslové zóně bude přístupná pouze ze strany 
od benzinky. Ze strany od Němčan bude ozna-
čená jako jednosměrka.

I nadále bude platit, že odbočka u Penny je 
slepá a doprava do města bude možná zejména 
po obchvatu městem přes kruhovou křižovat-
ku u LIDLu. Stavební práce v ulici Špitálská 
potrvají do konce měsíce října. Výsledkem 
bude nejen opravená silnice, nová parkovací 
stání, úprava křižovatky, ale také zcela nový 
přechod u Penny a veřejné osvětlení. Průtah 
městem bude zcela průjezdný až na konci to-
hoto roku. Po Špitálské se bude muset opravit 
ještě poslední úsek – od kruhové křižovatky 
po Nerudovu (v okolí Cyklo Kyjovský).

PRŮTAH SLAVKOV U BRNA
Změny od 20. 6. cca do konce října
Kollárova, Slovákova

Otevřeme úsek kolem hřbitova, který nyní 
finišujeme. Přestože ulice Kollárova bude 
stále slepá (uzávěra se posune ke křižovatce 
s Brněnskou), bude to znamenat úlevu pro 
obyvatele Zelnice, kteří již budou moci zajíž-
dět do sídliště i ulicí Slovákovou.

Špitálská
Zde začne až do konce října platit podobný 

režim jako v ulici Bučovická. Bude zde pla-
tit zákaz vjezdu mimo vozidla stavby, TSMS 
a IZS. Po celou dobu bude v ulici Špitálská 
platit zákaz zastavení. Po domluvě se stavbou 
bude možný příjezd k nemovitostem po vyfré-
zované silnici. Žádáme vás – využívejte k par-
kování místa na vlastních pozemcích, nebo 
v ulici Špitálská (u rybářů). Svoz odpadu bude 
zajištěn tak, jak jste zvyklí – umisťujte nádo-
bu na obvyklé místo. Popeláři k ní dojedou.

Nerudova
Zde přestane platit zákaz parkování na silnici.

Lomená
Bude opět průjezdná – odbočit z ní půjde 

pouze doleva (směrem do Slovákovy).

Brněnská
Zde bude instalována značka „slepá ulice“. 

Ulice bude zobousměrněná, tak aby obyvatelé 
ulice mohli vyjíždět do Koláčkova náměstí. 
V úseku od Koláčkova náměstí bude platit 
také zákaz zastavení.

Zámecká
Ulice již nebude průjezdná a bude ze strany 

od Penny označena jako slepá (nebude možný 
průjezd křižovatkou u ulice Brněnská). Stále 
zde bude platit zákaz zastavení, protože uli-
ce bude obousměrná, aby mohla auta vjíždět 
a vyjíždět.

Penny a obchodní zóna
Bude po celou dobu stavby přístupné ze 

strany od obchvatu. Uzavírka bude začínat 
za křižovatkou k obchodní zóně.

OD 30. 6.
Bučovická

Současně opravovaný úsek Lidická–Slo-
vanská (benzinka) bude otevřený. Stavba 
se ale posune do části od benzinové stanice 
po křižovatku do Němčan. Tento úsek bude 
průjezdný pouze z jednoho směru – od města. 
Z druhé strany (ze strany z obchvatu, silnice 
I/50) bude vjezd zakázán. Příjezd k průmyslo-
vé zóně a do Auto-Bayer bude možný pouze 
ze Slavkova. Silnice zde bude vyfrézovaná.

Čelakovského a Smetanova
Obyvatelé těchto ulic si oddechnou. Ze sil-

nice zmizí zákazové značky a ulice přestanou 
být oficiální objízdnou trasou.

LISTOPAD–PROSINEC
Slovákova

V zimním období nás čeká poslední oprava 
posledního úseku – od ulice Nerudovy po kru-
hovou křižovatku.

Nerudova bude slepá
Kvůli budování inženýrských sítí bude 

od 29. 7. do 15. 8. uzavřena ulice Nerudova 
a nebude tedy možné přes ni najíždět/vyjíždět 
do sídliště Zelnice.

Uzavírka silnice I/50 Křižanovice–
Bučovice

Předpokládaný termín uzavírky silni-
ce I/50 v úseku Křižanovice–Bučovice je 
6.–20. 7. 2022. Kvůli rekonstrukci silnice 
v tomto úseku bude určena objízdná trasa 
pro osobní vozidla přes Slavkov–Nížko-
vice–Archlebov–Ždánice–Kloboučky. Tedy 
téměř 32 km. Kamiony budou pouštěny přes 
opravovaný úsek. vs

Kolem školy bude nový 
chodník i oplocení

Propojovací „chodník“ mezi Svojsíko-
vým parkem a ulicí Malinovského – podél 
tělocvičny ISŠ a Domem dětí a mláde-
že – bude opravený. Zastupitelé schválili 
uvolnění částky 3,5 milionu korun na re-
konstrukci, a to i včetně ploch v areálu 
školy. Asfaltová plocha bude odstraněna 
a nahrazena betonovou dlažbou. Spolu 
s propojovacím chodníkem získá ZŠ Ko-
menského také nové oplocení a vjezdovou 
bránu. Stávající plot v ulici Malinovského 
nahradí nový z pohledových tvárnic a pro-
lamovaného drátkového oplocení. vs

Kollárova ulice před dokončením • Foto: P. Maleček
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Areál bývalé RC dráhy půjde kvůli vandalům k zemi
Bývalá RC dráha za autobusovým nádra-

žím mohla ještě nějakou chvíli sloužit dětem 
pro jízdu na kole nebo kolečkových bruslích. 
Kvůli častému řádění vandalů zde ale pobyt 
dětí přestal být bezpečný, a proto se zastupite-
lé rozhodli využít nabídky na demoliční práce 
zdarma od firmy, která v sousedním areálu sta-
ví bytový dům. K zemi tak v příštích týdnech 
půjde objekt kanceláří i depa. Stavební stroje 
také vytrhají asfalt bývalé dráhy. Tímto kro-
kem tak město začne připravovat pozemek pro 
stavbu svazkové školy. „Mrzí mě, že se nepo-
dařilo toto místo do poslední chvíle využívat 
dětmi, které se zde mohly učit jezdit na kole. 
Bohužel ale investice do bezpečnostních prvků 
v lokalitě, která se zřejmě brzy promění v areál 
nové školy, by byla nehospodárná. Proto jsme 
se rozhodli nabídku na brzkou demolici při-
jmout,“ vysvětlil starosta Michal Boudný. vs

Křižovatka ze Svojsíkova parku 
do Čelakovského bude bezpečnější

Nové veřejné osvětlení, úprava nájez-
du do ulice Čelakovského, stavba míst pro 
přecházení a také omezení parkování v kři-
žovatce. To jsou základní změny, ke kterým 
dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, 
Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodo-
bě nepřehledné a zejména pro chodce nebez-
pečné. 

„Jednali jsme zde s policií o možnost zříze-
ní nového přechodu pro chodce, ale bohužel 
úprava křižovatky v této podobě je maximum, 

kam nás dopravní normy pustí,“ informoval 
vedoucí odboru investic Petr Lokaj. Stavba 
řeší úpravu křižovatky a navazujících úseků 
komunikací v potřebných minimálních dél-
kách, zřízeny budou dvě místa pro přecházení 
– jedno v ulici Tyršova, jedno v ulici Čela-
kovského. Pro jejich umístění budou uprave-
ny směrově i výškově navazující úseky chod-
níků. Pro bezpečný výjezd automobilů bude 
změněn tvar křižovatky a omezeno parkování 
v těsném sousedství křižovatky. vs

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® 
má další držitele

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské 
bojiště na jaře letošního roku založila ve spo-
lupráci s ostatními MAS kolem Brna a Asoci-
ací regionálních značek – regionální značku 
BRNĚNSKO originální produkt®.

V sobotu 30. 4. 2022 při příležitosti food 
festivalu To nejlepší z Moravy ve Slavkově 
u Brna byly předány certifikáty dalším 6 pro-
duktům a 1 zážitku. Rodina držitelů regionál-
ní značky BRNĚNSKO originální produkt se 
rozšířila na 25 produktů a jeden zážitek.

Mezi novými oceněnými produkty jsou By-
linkové sirupy Andrey Košťálové z Katova, 
Makové a bylinkové těstoviny od Veroniky 
Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo de-
sign od Hany Bořecké z Moravských Kní-
nic, Hroznový mošt a Vinné želé z Vinařství 
od Křížů z Viničných Šumic, Pohořelické pra-
linky od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic 
a první zážitek Papouščí zoo v Bošovicích. 

Se všemi originálními produkty se můžete 
seznámit na https://www.regionalni-znacky.
cz/brnensko/. Produkty můžete zakoupit pro-
střednictvím internetového obchodu Slavkov-
ské tržiště (https://slavkovsketrziste.cz/) nebo 
osobně v Turistickém informačním centru 
ve Slavkově u Brna nebo ve stánku na náměs-
tí v Pozořicích.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje 
území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, 
Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Aso-
ciace regionálních značek, která koordinuje 
30 značek po celé republice. Regionální znač-
ku získají výrobky, které jsou výjimečné svou 
vazbou na region, na jeho charakter, tradice, 

kulturu či historii, a které svojí jedinečností 
mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zá-
kazník, který si koupí produkt označený regi-
onální značkou, má jistotu, že tento produkt 
splňuje standardy regionálního značení.

Více na www.slavkovskebojiste.cz
Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště

Za peníze z elektroodpadu 
získal sběrný dvůr 
paletový vozík

Třídit elektroodpad má smysl. Slavko-
vané jen za rok 2021 odevzdali téměř 48 
tun elektrozařízení, která byla následně 
zpracována k další recyklaci. A nejen to. 
Společnost Elektrowin a.s., která se o od-
běr elektrozařízení stará, odměnila Slavko-
vany částkou 50 tisíc korun z motivačního 
programu. Za tuto částku město pak poří-
dilo elektronický paletový vozík, kterým 
vybavilo sběrný dvůr. vs

Foto: archiv MAS

Bývalá RC dráha za autobusovým nádražím • Foto: archiv MÚ
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Dny Slavkova prozářila královna českého soulu 
Marie Rottrová

Marie Rottrová s brněnským legendárním 
Orchestrem Gustava Broma. Velkolepá oslava 
140. výročí slavkovských hasičů. Glitter Stars 
a další dětské soubory, které již dva roky ne-
mohly ukázat své talenty. Nejen to byly hlavní 
„taháky“ letošních Dnů Slavkova. Uskutečni-
ly se od pátku 27. do neděle 29. května.

Dny Slavkova odstartovaly v pátek 27. květ-
na v zámeckém parku a areálu zámku, kde 
jsme oslavili Den dětí. Pro nejmenší děti byl 
připraven závod O krále a královnu Koloběž-
ku první. Dopravním prostředkem tohoto klání 

byly odrážedla a koloběžky. Program připravil 
také Lesní klub Pampeliška s názvem Ze života 
včely.

Páteční večer patřil pohodovému koncertu 
na nádvoří Panského domu. Vystoupily legen-
dární folkové kapely Poutníci a Nezmaři. Ani 
letos nechyběl řemeslný jarmark na celém 
náměstí.

Součástí Dnů Slavkova byla také oslava 
140. výročí hasičské jednoty ve Slavkově 
u Brna. Hasiči prošli městem a následně pak 
předvedli svou techniku i um v zámeckém 
parku.

Velké pódium před radnicí patřilo v do-
poledním čase zejména dětem. Folklorní 
představení předvedly děti z Křižanovánku, 
radostné vystoupení si připravila Křesťanská 
školka Karolínka, rytmickou show předvedlo 
taneční studio B-Fresh, nechyběly ani břišní 
tance Azar, Habibi a Warda. Pódium opanova-
li také členové Tanečního klubu Martiny Bar-
tuschkové. Slavkováci také odměnili velkým 
potleskem žáky ZUŠ Františka France.

Následovala přehlídka a ocenění výkonů 
slavkovských sportovců. Gymnastické vystou-
pení si připravili trenéři a děti z TeamGym. 
Slavkováci si také užili show novopečených 
mistryň a vicemistryň světa z Glitter Stars.

Děti se nenudily ani v zámeckém parku. 
Tam se totiž uskutečnilo tradiční hravé do-
poledne v režii Domu dětí a mládeže, letos 
s názvem Pilné včelky. Své brány otevřela 
také radnice. Návštěvníci si mohli projít ne-
jen běžně nepřístupné interiéry, ale také mohli 
obdivovat fotografie Slavkova od Zdeňka Vo-
šického. Výstava je stále přístupná v druhém 
patře radnice.

Pohodová atmosféra vládla i na nádvoří Pan-
ského domu, kde od jedné hodiny hrála akus-
tická kapela Dandy’s guitar & Co, Blend, Long 
Drink, Doktoři a Výlet. Organizátoři zareago-
vali také na vývoj na Mistrovství světa v hokeji 
a připravili promítání zápasu Česko–Kanada.

Odpolední program na hlavním pódiu pak 
tvořila šňůra koncertů, které zahájil Slávek Ja-
noušek s kapelou. V 18.30 pak zazněly první 
skladby v podání Orchestru Gustava Broma se 
zpěvačkou Katarínou Regešovou, kterou pak vy-
střídala královna českého soulu Marie Rottrová.

„Je to pro nás velká pocta a pro mě také 
splněný sen, že se tato úžasná dáma rozhodla 
věnovat jeden z mála koncertů, které v sou-
časné době absolvuje, právě našemu městu. 
Ve spojení s Orchestrem Gustava Broma se 
tak jednalo o výjimečnou událost přesahující 
naše město,“ řekl starosta Michal Boudný.

Centrum města pak žilo až do pozdních 
nočních hodin. Náměstí roztančila kapela De-
noi nebo rocková Loretta.

Také letošní ročník městských slavností 
byl obohacený o nedělní program. Na Zám-
ku Slavkov – Austerlitz se uskutečnil kon-
cert Komorního orchestru Arthura Nikische 
v rámci Národního festivalu neprofesionál-
ních komorních a symfonických těles.

Děkujeme všem partnerům a organizátorům 
akce! Dny Slavkova připravil Zámek Slavkov 
– Austerlitz a město Slavkov u Brna. Partneři: 
IDS – dopravní stavby Olomouc, Trasko BVT, 
Respono a Český rozhlas Brno. vs

Fotogalerie na následující dvoustraně 
a na webu: lansky.rajce.idnes.cz

Vystoupení Glitter Stars

Pódium na Palackého náměstí • Foto: 2x R. Lánský



Dětský den • Foto na dvoustraně: R. Lánský Dětský den Folklorní představení

Koncert Poutníků na nádvoří Panského domuSlavkovák Jiří Karas PolaNezmaři

Oslava 140. výročí hasičské jednoty Oslava 140. výročí hasičské jednoty

Hasičská technika v zámeckém parku

Vystoupení Glitter Stars Vystoupení Glitter Stars Rocková dívčí kapela Loretta

Historická čtyřkolová stříkačka



Katarína Regešová

Vyhlášení ankety Sportovec roku

Vyhlášení ankety Sportovec roku

Slávek Janoušek s kapelou

M. Rottrová s orchestrem G. Broma Místostarostka Marie Jedličková a starosta Michal Boudný

Denoi

Historická čtyřkolová stříkačka Marie Rottrová Jarmark na Palackého náměstí
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Centrum Ententyky
Letošní školní rok se nám pomalu chýlí 

ke konci, proto již nyní plánujeme naše ak-
tivity na ten následující. I nadále u nás budou 
pokračovat volnočasové aktivity pro děti, do-
spělé a seniory – aktuálně vypsané aktivity 
od září 2022 naleznete na našem webu a bude 
možné se na ně hlásit od půlky června. 

Podzim u nás potom bude ve znamení vzdě-
lávání – máme naplánováno několik seminářů:
13. 9. seminář Posilování samostatnosti u dětí 
předškolního věku; 20. 9. seminář s Lucií 
Horenskou Prevence rozpadu partnerského 

vztahu; 11. 10. Využití montessori pomůcek 
pro rozvoj praktického života s Bc. Kristýnou 
Zedkovou. 

Dále na podzim také plánujeme další běh 
kurzu předporodní přípravy s porodní asis-
tentkou Mgr. Petrou Urbánkovou. Vzdělávací 
semináře a kurz předporodní přípravy finanč-
ně podpořil Jihomoravský kraj a město Slav-
kov u Brna. 

Kdo ještě nemáte zajištěný program pro své 
děti na prázdniny, stále je také možné využít 
nabídky volných míst na našich příměstských 

táborech – 11.–15. 7. tábor elektrotechnický 
a šachový; 25.–29. 7. tábor zaměřený na po-
znávání přírody a hru na hudební nástroje 
a 22.–26. 8. tábor pod vedením fyzioterapeutky 
Mgr. Aleny Piňosové zaměřený na pohyb a re-
habilitační cvičení. Některé tábory nabízíme 
i ve zkrácené dopolední verzi pro mladší děti. 

Bližší informace ohledně všech aktivit 
naleznete na našem webu www.ententyky.
eu nebo facebookovém profilu. Za celý tým 
Centra Ententyky, z.s. přeji všem krásné léto 
a pohodové prázdniny. L. Štefánková

Klub seniorů informuje
Je neuvěřitelné, jak ten 

čas letí a ve chvíli, kdy se 
vám dostane do ruky toto 
číslo zpravodaje, nám bude 
končit první polovina roku 
2022. Dětem začnou prázd-

niny a my budeme mít možnost jim tento čas 
vyplnit něčím zajímavějším, než jsou telefony 
a tablety. I když to je asi v dnešní době jen 
zbožné přání. Pravidelné vycházky pokračo-
valy, tentokrát se zaměřením na rozkvetlé za-
hrady. 1.6. to byly zahrady u buchlovického 
zámku s rozkvetlými rododendrony a o své 
místo se hlásící zajímavé listnáče a jehlična-
ny. Příjemná byla zastávka na výstavě fuchsií, 
která ovšem potřebovala ještě trochu času, 
aby se ukázala v plné kráse. Zajímavá byla 
i návštěva záchranné ornitologické stanice 
ptáků. Vycházka už č. 126 naše pěšáky zaved-
la do Přerova.

Na začátek trocha nostalgie při zastávce 
u parní lokomotivy, která byla známá pod 
přezdívkou „kafemlejnek“, a ledaskdo z nás 
se mohl kdysi svézt vláčkem, taženým touto 
mašinkou. Kolem Přerovského hradu potom 
došli do krásného Michalovského parku, kde 
měli možnost se setkat s autorkou nádherné 
květinové pohádky. Jako zajímavost tu máme 
ještě informaci o návštěvě našeho klubu pro-
fesorkou slavistiky paní Hanou Adam, která 
žije v Berlíně a je spoluautorkou knihy Slav-
kov mezi dvěma válkami. Její babička žila 
ve Slavkově a její maminka je sestrou Slávka 
Rozsypala. Tak to jen na nalákání na prázdni-
nový program.

Pro nejbližší období se připravuje výlet 
na Svatý Kopeček, zoo, a klášter. Program, 
se kterým by mohly být děti spokojeny. Ces-
ta se plánuje na polovinu července. V srpnu 
bychom si mohli prohlédnout náš slavkovský 

zámek, abychom jako místní měli aktuální 
přehled o tom, co tu máme a čím se chlubí-
me. Srpen, případně září je v programu ná-
vštěva vily Tugendhat. Termín záleží na auto-
busu a hlavně na možnosti termínu návštěvy. 
Po prázdninách, tedy v září, se chystá zájezd 
do termálů v Dunajské Strede (20. 9.), na 29. 9. 
jsou objednány vstupenky na zajímavý muzikál 
9 křížů, který se vrací k události, která se stala 
u Velké Bíteše. Vstupné 400 Kč zahrnuje cenu 
vstupenky a cestu autobusem. V září se chystá 
i návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm 
se zastávkou na Pustevnách. Pokud máte zá-
jem, vše se dovíte při návštěvě klubovny vždy 
v pondělí od 15 do 17 hodin. Na závěr tedy: 
nezůstávejte doma, užívejte si života jak to jde, 
je tu mnoho zajímavých akcí pořádaných měs-
tem i námi, a tak se potkávejme, popovídejme 
si a radujme se z toho, co nám život přináší.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Celostátní odstávka informačního systému 
evidence zemědělského podnikatele

Živnostenský úřad informuje, že v ter-
mínu od pátku 1. 7. 2022 od 16.00 hodin 
do neděle 10. 7. 2022 do 23.00 hodin nebude 
dostupný agendový Informační systém evi-
dence zemědělského podnikatele a nebude 

možné v něm provádět žádné zápisy, změny, 
přerušení, pokračování a vyřazení. Rovněž 
nebude možné vydávat výpisy z evidence 
zemědělských podnikatelů. Pokud budete 
v termínu odstávky potřebovat vyřídit si ně-

kterou z výše uvedených záležitostí, nebude 
možné vaši žádost ihned zpracovat. Požado-
vaný úkon bude proveden až po opětovném 
spuštění systému.

Oddělení obecní živnostenský úřad

Buchlovice • Foto: 2x archiv KS
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Tonda Obal na cestách
Dne 2. června 2022 se na naší škole usku-

tečnil výchovně vzdělávací program Tonda 
Obal na cestách pražské obalové společnos-
ti EKO-KOM a. s. Pětačtyřicetiminutových 
besed s lektory se zúčastnily 
třídy prvního i druhého stup-
ně (IV.A, IV.B, V.A, V.B, V.C, 
VII.C, VII.D).

Beseda se zaměřila na to, jak 
předcházet vzniku nadbytečné-
ho odpadu, jak správně naložit 
se vzniklým odpadem, co lze 
z vytříděného odpadu vyrobit 
a na mnohá další témata sou-
visející s odpady. Lektoři nu-
tili k zamyšlení nejen děti, ale 
i vyučující. Žáci s lektory živě 
komunikovali a často se jich 
dotazovali na konkrétní proble-
matiku odpadů. Na závěr besed 
si své znalosti a dovednosti 
v třídění odpadů všichni prově-

řili v podobě třídění obrázků různých odpadů 
do vzorových barevných kontejnerů.

Program Tonda Obal na cestách má v České 
republice více než dvacetiletou tradici, vznikl 

ve spolupráci s Ministerstvem životního pro-
středí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR a Pedagogickou fakultou Univerzity Kar-
lovy v roce 1997. Petr Líznar

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

Dobronauti
V úterý 17. 5. 2022 proběhl ve třídě 3.B vý-

chovný program Dobronauti: Zpátky v čase. 
V průběhu čtyř vyučovacích hodin se žáci 
stali agenty a přesunuli se do konfliktní situ-
ace, kterou museli řešit. Děti zjistily, že mají 
superschopnost – dokážou napravovat špat-
né situace, které se staly, a přitom proměňo-
vat vztahy mezi lidmi k dobrému. S řešením 
úkolu jim pomáhal agent Black a agent 008. 
Podrobně si rozebrali situaci, kdy se v jídelně 
žák (nandávač) posmívá jinému žákovi (schy-
távač). Přenesli se do čtyř časových momentů 
– před konfliktem, v momentě konfliktu, těsně 
po konfliktu a 2 týdny po konfliktu. Žáci roz-
dělení do skupin museli pomocí kartiček po-
radit nandávači a schytávači, jak se v takové 
situaci zachovat. Cílem tohoto programu bylo 
předcházet vrstevnickým konfliktům a ukázat 
dětem, jak je zvládat, když už nastanou. 

Hana Bohdálková

Krajské kolo 
minifotbalu

Dne 8. 6. 2022 jsme se zúčastnili krajské-
ho kola v minikopané v Blansku. Náš tým 
ve složení Žigrai, Růžička, Štefl, Kordiovský, 
Hrdinka, Jeřábek, Fischer, Šinkyřík, Karlí-
ček a Šimek předvedl bojovný výkon, který 
nakonec stačil na páté místo. Musím říci, že 
ani v jednom ze tří zápasů jsme nebyli hor-
ším soupeřem. Bohužel nás trápila koncovka 
a soupeř dokázal potrestat naše chyby. Nicmé-
ně jeli jsme si to především užít a bavit se fot-
balem, což se nám nakonec podařilo, a 5. mís-
to je krásnou vizitkou naší školy. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat klukům 
za výkon a věřím, že příští rok bude minimál-
ně stejně tak úspěšný jako letošní.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Petr Líznar

Foto: 3x archiv školy
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Exkurze v Terezíně
Ve středu 18. 5. jsme se my, žáci deváté-

ho ročníku, vydali na dějepisnou exkurzi 
do Terezína. Prošli jsme si město, muzeum 
bývalého židovského ghetta a navštívili jsme 
i Malou pevnost, kde jsme si mohli například 
vyzkoušet, jaké to je být zavření v malé cele 
s dalšími 60 lidmi. Dozvěděli jsme se o kaž-
dodenním životě Židů, kteří v Terezíně žili, 
a alespoň trochu jsme si přiblížili hrůzy, které 
tu museli snášet. A jak exkurzi hodnotí samot-
ní žáci? To nám řekli oni sami:

„Když jsem procházela po Terezíně, měla 
jsem hodně smíšené pocity. Zvlášť v Malé pev-
nosti a při návštěvě bývalého krematoria jsem 
se cítila opravdu zvláštně, asi proto, že jsem 
tam cítila tu negativní energii. Jsem ráda, že 
jsme měli možnost se tam podívat a vidět to 
na vlastní oči, protože jsme o tom ve škole 

hodně slyšeli. Myslím, že to pro všechny z nás 
bylo přínosné.“ Ella Vanessa Carroll

„Nejvíce skličující pocity jsem měl, když nás 
zavřeli do té cely. Opravdu bylo poznat, že je 
nás tam 60, a malé okénko moc nepomáhalo. 
Popravdě se mi tam nedýchalo vůbec dobře a já 
jako člověk malého vzrůstu jsem měl pocit, že mě 
ostatní zašlapou. Nedokážu si představit, že bych 
tam pobýval delší dobu. Ještě bych chtěl říct, že 
se mi moc líbil výklad průvodců. Jeden z nich měl 
dokonce v Terezíně tatínka, takže nám vyprávěl 
i z jeho vzpomínek. Bylo vidět, že se opravdu sna-
ží, aby nás to bavilo.“ Vojtěch Sekanina

„Já osobně jsem neměl nějaké zvláštní nebo 
smutné pocity, asi to na mě nepůsobilo tolik 
jako na ostatní spolužáky. Ale tím, že moji pra-
rodiče válku zažili a hodně mi o tom povída-
li, jsem byl rád, že jsem se tam mohl podívat. 

Přece jenom normálně s rodinou bych si tam 
na výlet asi nezajel. Myslím, že nám to zpestři-
lo výuku a zajímavě doplnilo učivo, kterým se 
teď zabýváme.“ Patrik Šaněk

„Několikrát se nám při procházení Terezí-
nem stalo, že jsme měly husí kůži. Neustále 
nás doprovázela myšlenka, která nám připo-
mínala, kolik lidí tady vlastně zemřelo. Za nás 
je určitě důležité, aby se takové události při-
pomínaly. Obě nás baví číst knihy z této doby 
a jsme rády, že jsme si to takhle mohly přiblí-
žit.“ Viktorie Fialová a Magdaléna Hornová

Velký dík patří hlavně průvodcům, kteří 
nás Terezínem prováděli, za jejich trpělivost 
a skvěle připravený program. Myslím, že 
za všechny můžu říct, že jsme rádi, že jsme 
se mohli na toto místo podívat a dozvědět se 
spoustu nových věcí.  Jolana Ondroušková

Sochy v přírodě 
Stejně jako na podzim jsme se i v prvních 

jarních dnech vydali v rámci hodin výtvarné 
výchovy do přírody. Tomu ale předcházela 
tvorba ve školních lavicích. Se sedmáky jsme 
se pustili do výroby sádrových soch. Inspirací 
nám bylo umělecké duo CHIAOZZA, které 
se ve svých dílech inspiruje přírodou. Prvním 
krokem v tvorbě byla konstrukce, kterou jsme 
vytvořili pomocí pevného drátku. Ten jsme 

v dalším kroku obalili alobalem tak, aby nám 
vznikla stabilní kostra, na kterou jsme mohli 
nanášet sádrový obvaz. Po zaschnutí jsme se 
vyřádili v barevných variacích. Poslední čás-
tí bylo fotografování soch, které jsme vrátili 
zpět do přírody. Každý si pomocí mobilního 
telefonu vyfotografoval své sochy umístěné 
v krajině. A jak se žákům díla povedla, po-
suďte sami.  Markéta Komárková

Macocha
Tak už je to tu zas. Konečně po dlouhé 

době. Výlety jsou předzvěstí té příjemnější 
části školního roku. Pro naše třeťáčky kvůli 
koronavirovým omezením poprvé. Zato si to 
pořádně užili. Obloha vymalovaná, den jako 
stvořený pro výlet. 

Macocha je kouzelné místo, které nic ne-
ztratilo ze své krásy. První zážitek byl vláček. 

Nacpat skoro šedesát dětí do dvou malých va-
gonků byl trochu problém, ale šlo to. Že ještě 
nejedeme, protože jiná škola spěchá? Nevadí. 
Napodruhé se to podařilo už bez strkání. 

V jeskyni očekávaná zima, ovšem na to 
jsme byli připraveni, takže všechny ty stalak-
tity a stalagnáty, nádhera. Nedotýkat se a fo-
tit bez blesku! Děti si vzpomněly na horniny 

a nerosty, fascinovalo je, že jednou horninou 
procházejí. Přiletěl si nás obhlédnout i ne-
topýr. Výklad byl zajímavý, dokonce jsme 
procházeli kolem zazděného draka. Párkrát 
zhaslo světlo, byl slyšet hluk. Na draky přece 
nevěříme a nebojíme se, ale červíček hlodal. 
Že by přece? 

Cestou lodičkami po Punkvě se nikdo vy-
koupat nechtěl, i když nám to nabízeli, proto-
že voda měla jen osm stupňů. 

Lanovka nás vyvezla po troškách. Dopo-
ručení pro ty, co nemají rádi výšky – koukej 
nahoru nebo zavři oči. Výhledy to byly nád-
herné. 

Na oběd se právem těšili všichni. Vývar, 
kuřecí řízečky a hranolky jsou klasika, možná 
že svíčková, jako minule, by byla lepší. 

Výletu bez suvenýrů by něco chybělo. Co 
na tom, že Rubikově kostce upadly kostečky 
a plyšová chobotnice má díru? Všechno se dá 
vyměnit. 

Macocha má své kouzlo v hloubce jeskyně, 
kouknout do ní shora je nezbytné. Někdo se 
nepřiblížil ani k okraji, jiný by rád skočil. My 
jsme si ji prohlédli z obou stran. Na konci prů-
chodu v propasti jsme volali na můstek, o dvě 
hodiny později mávali z můstku těm dole. 

Asi toho pohybu bylo málo, nebo přespříliš 
zážitků, protože cestou zpět v autobusu měly 
děti stále mnoho energie. Zazpívali jsme si 
tradičně „sláva, nazdar výletu“ a mysleli jsme 
to vážně. Vřele doporučujeme! 

Jana Formánková

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

Výlet na Macochu • Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Okresní kolo turnaje ve volejbale
Středa 25. 5. 2022 byla ve znamení dívčí-

ho volejbalu. Ve Vyškově na ZŠ Letní pole se 
totiž konal turnaj pořádaný Asociací školních 
sportovních klubů pro dívky z 2. stupně.

K turnaji se přihlásilo rekordních 11 škol, 
které byly rozděleny do tří skupin. Nám 
do skupiny los přisoudil bučovickou 710, do-
mácí ZŠ Letní pole a ZŠ Křenovice.

Kvůli velkému počtu zápasů se mírně 
upravila volejbalová pravidla, aby se turnaj 
urychlil. Hrálo se na dva hrané sety do 15 
bodů. Zápas tak mohl skončit pro volejbal 

netradičně 1:1. Náš školní tým tvořily Petra 
Holoubková, Denisa Halouzková, Kristýna 
Halová, Jolana Ondroušková, Edita Floriano-
vá, Julie Fialová, Eva Pohludková a Nikola 
Majárková.

V prvním utkání jsme se střetli s Bučovi-
cemi. Zápas skončil smírně 1:1, body celkem 
28:30. Druhé utkání proti ZŠ Letní pole jsme 
měli celou dobu pod kontrolou, oba sety jsme 
vyhráli. Výrazný byl i rozdíl v bodech, získali 
jsme 30, soupeřky 21. Do posledního utkání 
jsme nastoupili proti doposud neporaženým 

Křenovicím. V případě vítězství jsme se moh-
li radovat z prvenství ve skupině. První sada 
byla velmi vyrovnaná, šťastnější v závěru setu 
byly holky z Křenovic, zvítězily 15:13. A po-
hlídaly si i druhý set a vyhrály tak celou naši 
skupinu. 

Naše holky v celém turnaji vyhrály, remizo-
valy a prohrály. Od každého něco. Za bojov-
nost a příkladnou reprezentaci naší školy jim 
patří poděkování. Organizátoři i přes velký 
počet zápasů zvládli všechno bez problému, 
za to jim také děkujeme. jl

Projekt Poznáváme Slavkov
V pondělí 30. května 2022 byl v celé škole 

vypnut elektrický proud a zároveň se přiblížil 
svátek dětí. Toho jsme využili a připravili pro 
žáky prvního stupně projekt s názvem „Po-
znáváme Slavkov“. Paní učitelky se s dětmi 
vypravily do okolí školy, do zámeckého par-
ku, na Urbánek, na stadion a na další zajímavá 
místa. Spolu s žáky si popovídaly o našem 
městě, o jeho historii a ukázaly různá zajíma-
vá místa, o kterých někteří žáci neměli ani tu-

šení. Zbyl čas i na hry a zábavu. Počasí naštěs-
tí také přálo, a tak se celá akce vydařila a naši 
nejmladší se o městě, kam chodí do školy, 
dozvěděli spoustu informací.

Projektový den se však také otiskl do čin-
ností, kterých se děti v rámci jednotlivých 
vyučovacích hodin účastnily ve škole. 
V předmětu člověk a svět práce si děti zo-
pakovaly názvy rostlin, se kterými se setká-
vají ve svém nejbližším okolí, v zámeckém 

parku a poblíž golfového hřiště nebo v obo-
ře. V tomtéž předmětu si připomněly po-
věst o chrabrosti rodu Kouniců a o původu 
vzniku jejich erbu – dvou zkřížených stříbr-
ných leknínů v červeném poli. Jeho podobu 
zdárně v rámci estetické výchovy nakreslily. 
Nejhezčí práce ovšem pocházejí z myslí sa-
motných dětí, které ve slohovém vyučování 
zapřemýšlely nad tím, co se jim ve Slavkově 
nejvíce líbí. lh

Městská policie 
ve školní družině

V úterý 24. 5. 2022 navštívili slavkovští 
městští strážníci naši školní družinu.

Na besedě s dětmi nejprve připomněli 
povinné vybavení kola, zopakovali někte-
rá dopravní značení a poučili žáky, jak se 
mají chovat v blízkosti vozovky, na vozovce 
a na přechodu pro chodce.

Poté následovala praktická ukázka, kdy si 
děti samy vyzkoušely, jak se bezpečně pře-
chází mimo přechod pro chodce i po něm.

Nejatraktivnější část besedy se strážníky 
byla prohlídka policejního auta a jeho vyba-
vení.

Děti si odpoledne moc užily. Strážníkům 
Městské policie Slavkov u Brna děkujeme 
za návštěvu. hk

Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Čtvrtý ročník na dopravním hřišti

23. 5. 2022 a 13. 6. 2022 vyrazili žáci 
4. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy 
na dětské dopravní hřiště ve Vyškově. V učeb-
ně se nejprve zabývali teorií. Zopakovali si 
základní pravidla silničního provozu, povin-
nou výbavu jízdního kola a význam doprav-
ních značek. Druhou část dopoledne měli 
strávit na silnicích dopravního hřiště a prak-
ticky si vyzkoušet různé dopravní situace. 
Bohužel tuto část jsme museli v červnovém 
termínu kvůli špatnému počasí omezit. I tak 
ale informace k bezpečnému pohybu na silni-
ci i mimo komunikace jsou žákům zcela jistě 
ku prospěchu.

Rádi bychom poděkovali slavkovskému 
MěÚ, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství, který finančně zajistil dopravu dětí 
do Vyškova i zpět. ks

Dějepisná exkurze na Mohyle míru
V učebnici dějepisu 8. ročníku je kapito-

la s názvem Císařská Francie a napoleonské 
války. Žáci se v ní seznámí také s průběhem 
významné bitvy, tradičně nazývané „bitva 
tří císařů“, která se odehrála nedaleko Slav-
kova u Brna. Spojenecká vojska, tj. armáda 
rakouská císaře Františka II. a armáda rus-
ká cara Alexandra I., se zde střetla s vojáky 
francouzského císaře Napoleona I. Vzpo-
mínkové akce na tuto událost se konají v na-
šem městě a jeho okolí tradičně počátkem 
prosince. Všichni žáci vědí, že v tu dobu 
bude ohňostroj, jarmark, pochod vojáků… O 
vlastním průběhu bitvy vědí poměrně málo. 
Proto s žáky 8. ročníku pravidelně podniká-
me exkurzi do muzea a památníku Mohyla 
míru. Tady se žáci v rámci multimediální ex-
pozice dozvědí podrobnosti o tom, co bitvě 

předcházelo, jaký byl její průběh i důsledky. 
Teprve zde si mnozí uvědomí, že tisíce mrt-
vých, kteří zůstali ležet na slavkovském bo-
jišti, byli strašlivou bilancí bitvy, kterou Na-
poleon navždy spojoval se svým úspěchem 
a slávou. pp

Návštěva dětí z mateřské školky
Začátkem června jsme v první třídě přivíta-

li milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ 
Zvídálek a MŠ Karolínka se přišly podívat 
za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už 
za celý školní rok naučili. Číst, psát, počítat, 
ale třeba i to, jak se chovají ve vyučování, jak 
se umí hlásit a jak se správně drží pero. Před-
školáci si prohlédli třídu, naučili se básničku, 
nakoukli prvňáčkům do písanky a všichni si 
vyzkoušeli, jak se píše na „kouzelnou“ in-
teraktivní tabuli. Na závěr hodiny si všichni 

MP ve školní družině • Foto: archiv školy
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Břeclavské pokračování Poháru rozhlasu
Naše úspěšné okresní kolo atletických zá-

vodů ve Vyškově mělo pro mladší kategorii 
kluků, tedy žáky 6. a 7. třídy, pokračování 
v krajském kole, které se konalo v úterý 17. 5. 
2022 v Břeclavi na atletickém stadionu. 

O tom, jak velká konkurence nás čeka-
la, svědčí to, že se závodů zúčastnily školy 
z Břeclavi, Brna, Blanska, Znojma a Žid-
lochovic. V Břeclavi nás reprezentovali tito 
borci: Poláček, Mráz, Vrána, Florián, Kud-
la, Gach, Horna, Klímek a Lotrek. Celkem 
se představili v šesti disciplínách: běh na 60 

metrů, běh na 1000 metrů, skok daleký, skok 
vysoký, hod kriketovým míčkem a štafeta. 
I přes ne úplně příznivé počasí naši reprezen-
tanti podávali úctyhodné výkony. Za zmínku 
stojí 6. místo Filipa Vrány v běhu na 60 metrů 
výkonem 8,32 s. Na 5. místě skončil v běhu 
na 100 metrů Richard Gach s časem 3:23. Igor 
Mráz se umístil na 9. místě v hodu kriketovým 
míčkem, když hodil do vzdálenosti bezmála 
48 metrů. Pro sedmé místo si doskočil Filip 
Vrána s délkou skoku 4,52 metrů. Největšího 
úspěchu naší výpravy dosáhl Matěj Poláček 

ve skoku do výšky, když dokázal zdolat lať 
ve výšce 1,42 metru a obsadil tak dělené dru-
hé místo. Zároveň skončil v celkovém bodo-
vání mladších žáků na čtvrté pozici. 

V součtu bodů všech našich závodníků 
jsme jen těsně obsadili neoblíbené 4. místo. 
V tak obrovské konkurenci škol zaměřených 
na atletiku se jedná o velký úspěch. Všem 
našim závodníkům chci poděkovat za skvělé 
výkony. Zároveň také vzdát hold pořadatelům 
za perfektní organizaci, ze které by si měli 
vzít příklad kolegové z Vyškova.  Jiří Legner

společně zazpívali písničku. Všem předško-
lákům přejeme, aby se jim příští rok ve škole 
líbilo.  kn

Osmáci na úřadě práce
Žáci osmých ročníků v červnu navštívi-

li Úřad práce ve Vyškově s využitím služeb 
Informačního poradenského střediska k volbě 
povolání. V rámci tohoto setkání byly žákům 
představeny služby Úřadu práce. Hlavní část 
však byla věnována informacím o středních 
školách. Žáci se tak dozvěděli, na co se mají 
zaměřit při výběru dalšího studia po ukončení 
povinné školní docházky. Získané informace 
mohou pomoci žákům se správně rozhodnout 
a zvolit si tak nejvhodnější střední školu podle 
svých zájmů a schopností. S. Nakoukalová

Škola rytmu
Na pozvání naší paní vychovatelky při-

jel do školy se svým hudebním programem 
pan magistr Pavel Bříza, absolvent brněnské 
JAMU oboru bicí nástroje, pedagog třídy 
bicích nástrojů v ZUŠ i aktivní hráč na bicí 
v mnoha hudebních formacích.

V jednotlivých částech vystoupení zábav-
nou formou děti seznámil s historií bicích 
nástrojů a jejich využitím zejména v moderní 
hudbě. To vše doplnil poutavým výkladem 
a ukázkami napříč žánry připravenými speci-
álně pro tyto hodiny. Cílem bylo neformálním 
a zábavným způsobem uvést děti do kouzel-
ného světa rytmu a bicích nástrojů. Hra na hu-
dební nástroj má mimo jiné i výrazný vliv 
na tvořivost, sebevyjádření, emoční vývoj 
a napomáhá v boji s trémou. Z toho důvodu 
je aktivní zapojení dětí do koncertu velmi pří-
nosné. A tak žáci nejen poslouchali, ale aktiv-
ně se zapojili a zahráli si na bicí nástroje spolu 
s profesionálním bubeníkem.  jp

Dějepisná exkurze – historický 
Slavkov

V hodinách dějepisu se žáci sedmých 
ročníků učí i o tom, jak žili lidé ve městech 
v období středověku a raného novověku. 
Dozvědí se něco o tom, kdo byl rychtář, pan 
purkmistr i páni konšelé. Řekneme si o růz-
ných řemeslech, z nichž některá už dnes třeba 
ani neexistují, a také o tom, jakou úlohu měly 
cechy. Probereme rozvrstvení městské společ-
nosti i různé výsady, které městům uděloval 
panovník. A mnoho dalšího. Ale jak to bylo 
v této době se Slavkovem, v němž mnozí žáci 
žijí a jiní sem každý den dojíždějí do školy? 
O tom se samozřejmě v učebnici nedočteme. 
Proto jsme pro žáky připravili nejen hodinu 
o středověké historii Slavkova, ale také pouč-
nou dějepisnou vycházku. Během ní jsme se 

zastavili u některých významných staveb, kte-
ré jsou součástí slavkovské historie a o nichž 
by obyvatelé tohoto města měli alespoň něco 
málo vědět. Počasí nám po celou dobu vy-
cházky přálo a děti si užily dějepisné povídání 
úplně jinak než v lavicích. Jsme rádi, že se 
naše dějepisná procházka vydařila, a doufá-
me, že si děti odnesly i řadu zajímavých infor-
mací a poznatků o svém městě. pp

Výběrové zjišťování výsledků žáků 
5. ročníku

Česká školní inspekce prostřednictvím své-
ho portálu InspisSet připravila pro žáky pá-
tého ročníku základních škol na květen 2022 
elektronické testy.

Elektronické zjišťování výsledků vzdělává-
ní je podle školského zákona rovnocenné ja-
kékoli jiné formě inspekční činnosti a ředitel 
školy je dle téhož zákona povinen poskytnout 
k její realizaci nutnou součinnost. Primárním 
cílem výběrového zjišťování rozhodně není 
srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou – 
cílem výběrových zjišťování České školní in-
spekce je poskytnout informaci o tom, nakolik 
je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky 
zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy 
nemůže reprezentovat celý vzdělávací obor 
(předmět). Přesto může být zajímavé zasadit 
výsledky žáků školy do rámce výsledků všech 
testovaných žáků.

Ve výsledcích testování se naši žáci v pl-
nění všech úkolů dostali nad celorepublikový 
průměr (matematika, český jazyk a dovednos-
ti usnadňující učení). jp

Pivo – český národní nápoj…
…a my už víme, jak se ve Slavkově vyrá-

bí. Chemie není jen názvosloví nebo poučky, 
ale provází nás každý den. A taky při přípravě 
oblíbeného nápoje hraje chemie důležitou roli. 
S deváťáky jsme v rámci výuky chemie navští-
vili Slavkovský pivovar, kde nám místní sládek 
přiblížil právě tuto výrobu, ukázal výrobní pro-
story a přiblížil, co vše je potřeba, než se pivo 
dostane na náš stůl (samozřejmě až v patřičném 
věku). Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. 

Děkujeme sládkovi Pavlovi za čas, který 
nám věnoval. dp

Soutěž v přeskocích přes švihadlo
V pátek 3. 6. 2022 proběhla v prvních tří-

dách soutěž v přeskocích přes švihadlo. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích – chlapci a dívky. 
Žáci usilovali o největší počet dokončených 
přeskoků přes švihadlo libovolným způsobem 
po dobu půl minuty. Výkony byly vskutku ob-
divuhodné. Nejlepší „skokani“ byli odměněni 
diplomem a sladkostí. 

Výsledky:
kategorie chlapci: 
1. místo Mirek Moudrý  61 
2. místo David Fojtík  52 
3. místo Michal Vlach  49 
kategorie dívky: 
1. místo Natálie Dederlová  48
2. místo Valentina Karidu  45
3. místo Alena Strouhalová  33

Všem výhercům blahopřejeme! kn

Nultý ročník
V polovině května proběhl v naší kole „Nultý 

ročník“. Uskutečnily se dvě lekce, každá trvala 
30 minut. Zúčastnilo se celkem 36 dětí, které 
byly rozděleny do čtyř skupin. Děti pečlivě 
plnily nejrůznější úkoly podobné těm, které je 
od září čekají ve školních lavicích. Do všech 
činností se všichni zapojily s velkým nadšením.

Cílem těchto setkání bylo ukázat dětem 
i jejich rodičům, jak v první třídě pracujeme, 
a seznámit je se školním prostředím.

Přejeme budoucím prvňáčkům radostný 
nástup do školy, mnoho úspěchů a rodičům 
hodně trpělivosti. ks

Sedmáci ve firmě LIKO-S
Rodinná firma s dlouholetou tradicí LIKO-S 

Slavkov u Brna se řadí mezi stavební firmy 
zaměřené především na výrobu interiérových 
příček, stropních podhledů a výrobu ocelo-
vých konstrukcí. Novinkou je výroba interak-
tivních stěn SMART-i-WALL. K nejzajíma-
vějším produktům firmy však v současné době 
patří především živé stavby – zelené střechy 
a zelené fasády. Ekologické technologie, kte-
ré firma vyvíjí, umožňují návrat ke kořenům 
přírody moderní cestou.

A právě tímto směrem byla zaměřena ex-
kurze pro naše sedmáky. Majitel firmy pan 
Libor Musil velmi poutavě seznámil žáky 
s hlavními ekologickými problémy dnešní 
doby a vysvětlil, jak právě živé stavby jsou 
schopny tuto situaci řešit. Žáci měli možnost 
seznámit se s experimentální zelenou bu-
dovou Liko-Noe, která pracuje s energiemi 
z přírodních zdrojů. Zároveň byli podrob-
ně seznámeni s první živou výrobní halou 
na světě LIKO-Vo, která je revolucí ve sta-
vebnictví a využívá konceptu živých staveb 
postavených na přírodní tepelné stabilizaci. 
Žáci jeho informacím se zájmem naslouchali, 
byli aktivní a pozorní. V závěru exkurze pak 
dokázali pohotově odpovídat na jeho otázky, 
za což byli odměněni sladkostí. Exkurze pro-
bíhala v rámci vyučovacích předmětů Výcho-
va ke zdraví a Časp – pěstitelské práce a byla 
velmi vhodným přínosem a doplněním učiva.

H. Charvátová
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Den dětí oslavila Mateřská škola Zvídálek sportovní 
olympiádou

První den v červnu je pro 
všechny děti velkým svátkem 
a pro naší MŠ významnou 
událostí, na kterou se pečlivě 
připravujeme. Vždy se sna-
žíme nabídnout dětem týden 

plný radosti, překvapení a nevšedních zážitků. 
I letošní školní rok nebyl výjimkou. Součástí 
náplně bohatého programu a nejrůznějších ak-
tivit byla i „dětská sportovní olympiáda“. 

Pro naše malé sportovce jsme si připravili 
tradiční atletické disciplíny: hod, skok a běh. 
Šikovnost, obratnost, rychlost i sportovní 
zdatnost si všechny děti trénovaly a prověřo-
valy na stanovištích školní zahrady, v prosto-
rách hřiště i zámeckého parku dlouho dopře-
du. Bylo jedno, zda v tréninku skončily první, 
druhé, nebo poslední, či jestli jim musely po-

máhat i paní učitelky, aby ka-
ždý zdárně dosáhl cíle. Všich-
ni vždy bojovali s nadšením 
a velkým nasazením.

Za krásného slunečného 
počasí se v den slavnostního 
zahájení všichni naši stateční 
olympionici předškoláci pře-
místili na ZŠ Tyršova (moc 
děkujeme za zapůjčení sporto-
viště).

Po slavnostním zahájení se 
celé dopoledne neslo ve zdra-
vém sportovním duchu a skvělé 
přátelské atmosféře. Děti zá-
vodily s velkou chutí, obrov-
ským nasazením a za velkého 
fandění, povzbuzování a skan-

dování jak dětí, tak i dospělých. Olympijské 
klání vyvrcholilo společným štafetovým bě-
hem a slavnostním vyhodnocením. Všechny 
sportovní disciplíny děti hravě zvládly. Sice ne 
každý obsadil první místo, ale děti už vědí, že 
„důležitější je se zúčastnit a ne zvítězit“. Velké 
díky posíláme i našim provozním zaměstnan-
cům a vyučujícím i žákům ZŠ Tyršova (pomoc 
s organizací jednotlivých disciplín). Ale ani 
menší děti nepřišly zkrátka. I ony měly mož-
nost poměřit si své síly v natrénovaných dis-
ciplínách s ostatními kamarády. Pro některé 
z nich to bylo kromě zábavy i prvotní setká-
ní s atletikou. Proto všem malým sportovcům 
moc gratulujeme hlavně za to, že případnou 
prohru či neúspěch vzaly opravdu sportovně 
(nikdo z nich neplakal). 

Tak nakonec vyhráli úplně všichni. Domů 
odcházeli s hrdostí, dobrou náladou i medai-
lí, která nebyla sice ze zlata, ale doma dobře 
chutnala… Marie Vránová, učitelka

Zprávy z DDM
Blíží se léto a kroužky, které probíhaly 

v DDM Slavkov u Brna, končí a začíná tá-
borová činnost. Ve školním roce 2021/2022 
navštěvovalo pravidelné aktivity kolem 650 
dětí. Jsem ráda, že do zájmového vzdělávání 

dětí je u nás zapojeno mnoho zkušených pe-
dagogů, trenérů a odborníků z praxe. Tímto 
bych jim chtěla poděkovat za spolupráci. Bez 
těchto obětavých lidí bychom nemohli mít 
v DDM tak pestrou nabídku činností. Velkou 

zásluhu na zkvalitnění naší práce mají také 
interní pedagogové, kteří vedou kroužky, při-
pravují tábory a současně zajišťují komunika-
ci s veřejností a externími pedagogy. 

Příměstské tábory, které začínají již od 1. 
července a končí 19. srpna jsou téměř obsa-
zené. Toto léto organizujeme jeden letní tý-
denní pobyt na Vranovské přehradě s celotá-
borovou hrou „Ať žijí duchové“. Místa ještě 
máme, takže neváhejte děti přihlásit. Veškeré 
informace o táborech naleznete na webových 
stránkách dddmslavkov.cz. 

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří nás 
podporují. Největším oceněním jsou pro nás 
kroužky plné zvídavých dětí. V příštím roce 
otevřeme basketbalový kroužek pro děti prv-
ního stupně pod vedením bývalého aktivního 
hráče basketbalu. Pro milovníky techniky 
nabídneme kroužek programování. Komplet-
ní nabídka činností a aktivit pro nový školní 
rok bude zveřejněna na webových stránkách. 
Elektronické přihlašování bude spuštěno 
ve středu 31. srpna 2022. 

Za celý kolektiv vám všem přeji krásné 
a pohodové léto plné nezapomenutelných zá-
žitků. jb

Rybaření v praxi s Adamem Jankem • Foto: archiv DDM

Foto: 2x archiv MŠ



18 6/2022SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Absolventské koncerty v ZUŠ
Dny 18. a 19. května pro většinu lidí nor-

mální všední dny, pro pár šikovných nada-
ných děti dny, kdy předvedou rodině, přáte-
lům a známým, co vše se naučily na naší ZUŠ, 
je to datum absolventských koncertů.

S velkým potěšením nejen pro mě, ale pro 
všechny rodiče, jsme po covidové pauze moh-
li usednout do sálu ZUŠ a nechat se vtáhnout 
do krásné hudby, prezentované našimi dětmi. 
Absolventské koncerty byly vždy řazeny mezi 
výjimečné události, kdy se studenti této školy 
slavnostně obléknou a předvedou, co se zde 
za všechny ty roky naučili. Atmosféra v sále 
byla i letos perfektní. Silné ovace, potlesk, ale 
i slzy dojetí plnily oba večery celý sál. 

Mě osobně se tento rok týkal blíže. Po sedmi 
letech hraní na klavír absolvovala i moje dcera. 
Oba koncerty jsem si velice užila a z pohledu 
rodiče musím říct, že bylo dojemné a úžasné 
vidět, jak se z malých dětí, co sotva poznají 
noty, stanou během jejich studia muzikanti. 

Velké díky proto patří nejen všem učitelům 
za jejich trpělivost a schopnost rozvíjet v žá-
cích jejich talent, ale i všem absolventům za je-
jich práci, pevné nervy a za překonanou trému, 
která k takovým událostem rozhodně patří. 
Díky nim to byl opravdu krásný hudební večer. 

Seznam absolventů: Markéta Moudrá – zpěv, 
Arnošt Ošmera – kytara, Amalia Džumanijazo-
vá, Natálie Dohnalová – housle, Tereza Janů 
– housle, Monika Majárková – klavír, Aneta 

Smetanová – zpěv, Terezie Šebečková – klavír, 
Vít Kudla – zobcová flétna, Radim Veselý – 
trubka, Marian Karkoška – saxofon, Filip Tesař 
– elektronické klávesové nástroje, Ella Carroll 
– klavír, Adam Friedman – klavír, Drahomíra 
Křivonožková – klavír, Johana Havrdová – 
klavír, Eva Zourková – zpěv, Radek Pflimpfl 
– kytara, Šimon Chmela – kytara, Vít Kudla – 
klavír, Martin Loucký – bicí nástroje, Kateřina 
Zemánková – klarinet. Eva Šebečková

ZUŠ Open
Dne 25. května 2022 – den, kdy se kona-

la akce ZUŠ Open, na kterou se děti a jejich 
učitelé připravovali již několik měsíců, začal 
pochmurně a hodně uplakaně. Věřím tomu, že 
spoustu lidí, kteří se na tuto akci těšili a chys-
tali, déšť odradil s myšlenkou, že akce bude 
dozajista odvolána.

Ale to se mýlili. 
Je pravda, že i celý učitelský sbor v čele 

s paní ředitelkou, si při pohledu na zachmuře-
nou oblohu s touto myšlenkou pohrával. Ale 
když se jim pak začali scházet žáčci na zvu-
kovou zkoušku, věděli, že odvolání nepřichází 
v úvahu a rozhodli se improvizovat.

Část vystoupení se odehrávala na dvorku 
ZUŠ pod bílým party stanem, další pak v sále 
ZUŠ a ve třídách č. 13 a 19. Ve výtvarném ate-
liéru děti vystavovaly svá díla.

A stálo to za to!
To mi jistě potvrdí každý hrdý rodič, který 

sem přišel podpořit svou ratolest. Děti před-
vedly neuvěřitelné výkony v oboru hudebním, 
tanečním i výtvarném.

Tak mi nezbývá nic jiného, než nám všem 

rodičům vzkázat: „Máme to ale šikovné děti.“ 
Hned v závěsu pak musím poděkovat všem 
pedagogům ZUŠ za péči, kterou našim dětem 
věnují. 

I přes tu nepřízeň počasí to bylo krásně strá-
vené odpoledne.

Děkujeme. Hana Janů, maminka

Poděkování
Vážená paní ředitelko, paní učitelko Ti-

helková a učitelé ZUŠ, ráda bych poděko-
vala za překrásné páteční baletní vystou-
pení. Každý ročník byl naprosto originální 
a velmi poutavý – prostě dokonalý. Obdi-
vuji paní učitelku, kolik dětí musí zvlád-
nou – choreografie, množství hodin, trpěli-
vosti a času – opravdu můj hluboký obdiv.

Tento obdiv patří každému učiteli ZUŠ, 
jelikož to není jen o jednotlivci, ale je to 
soubor lidí, kteří spolu musí umět spolu-
pracovat a vyjít. Letos tato symbióza byla 
cítit na každém kroku: absolventské kon-
certy, závěrečné vystoupení, ZUŠ Open 
a tečka na konec baletní vystoupení, kde 
se baletilo, někdo musel balet doprovodit, 
někdo nazvučit, někdo hlídat, někdo kou-
pit květiny a někdo toto vystoupení uvádět. 
Všichni byli úžasní, perfektní, a proto si 
zasloužíte nejen hluboký potlesk, ale velké 
poděkování i poctivý odpočinek. 

ZUŠ obohacuje, pomáhá zastavit se 
a učit naslouchat. Jestli někteří lidé říkají, 
že kultura není potřeba, že je to něco navíc, 
tak mají pravdu v tom, že je to něco navíc, 
ale to navíc zůstává v lidech, v uších, v srd-
cích – jsou to mnohdy nezapomenutelné 
okamžiky, které nelze člověku vzít, protože 
je to to něco navíc, co srdce rozšiřuje.

Děkuji za široké srdce. Monika Kudlová

Foto: 6x archiv ZUŠ
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Chris Norman zazpíval ve Slavkově u Brna
Legendární Chris Norman, kterého mnozí 

jistě znají jako frontmana skupiny Smokie, vy-
stoupil se svou kapelou jako jeden z hlavních 
hostů na hudebním festivalu Topfest v zámec-
kém parku ve Slavkově u Brna. Akce proběhla 

4. června 2022. Návštěvníci se dočkali i zná-
mých hitů, jako například Living Next Door to 
Alice či Needles and Pins. 

Na své si přišli i posluchači jiných hudeb-
ních žánrů. Během festivalu vystoupila také 

slovenská kapela Hrdza, při které jste si mohli 
i zatančit na melodickou a chytlavou hudbu. 
Dále maďarsko-česká skupina Kiss Forever 
Band – věrná kopie americké skupiny Kiss, 
která oživila atmosféru v parku. A večer? Ve-

čer zahrály slovenská 
rocková skupina De-
smod a metalová ka-
pela Škwor. Odnést 
jste si mohli nadšení 
z jednotlivých hudeb-
ních vystoupení, vy-
nikajícího jídla a pití 
z okolních občerstvo-
vacích stánků a pře-
devším spokojenost, 
protože jste si mohli 
užít Normana a jiné 
z předních řad. ZS-A

Legiovlak ve Slavkově u Brna
Československá obec legionářská si Vás 

dovoluje pozvat do pojízdného muzea Legio-
vlak, který bude v železniční stanici Slavkov 
u Brna přítomen v termínu 19.–24. července 
2022. Expozice je bezplatně přístupná pro 
všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Ote-
vírací doba ve všední dny je od 8 do 18 hodin, 
o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Možné 
budou i komentované prohlídky s průvodcem 

v dobové uniformě – ve všední dny od 14 h., 
o víkendech každou celou hodinu. Pro větší 
organizované skupiny je však doporučena re-
gistrace termínu přes rezervační systém.

Těšit se můžete na unikátní soupravu 14 
zrekonstruovaných vagónů, které představují 
věrnou repliku legionářského vlaku, v němž 
žili a bojovali příslušníci naší zahraniční ar-
mády v Rusku v letech 1918–1920. Cílem 

je připomenout zásadní historické zásluhy 
československých legionářů na vzniku naše-
ho státu, ale nově také boj Čechů a Slováků 
po boku spojenců ve 2. světové válce, stejně 
jako současnou úlohu Armády České republi-
ky doma i v zahraničních operacích, a to pře-
vážně u mladé generace. 

Více informací je možné nalézt na strán-
kách https://www.csol.cz/legiovlak. ZS-A

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

Chris Norman s doprovodnou kapelou • Foto: P. Maleček Kiss Forever Band • Foto: archiv ZS-A
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Velmi vydařený koncert neprofesionálních orchestrů
Již poněkolikáté se Dny Slav-

kova uzavírají na našem zámku 
nedělním podvečerním koncer-
tem komorních souborů, uspořá-
daném v rámci Národního festi-
valu neprofesionálních orchestrů. 
I letošní neděle 29. května patřila 
vystoupení tří orchestrů. Nejprve 
se představil „Kyjovsko-bučo-
vický“ komorní orchestr Arthura 
Nikische, který posluchače zau-
jal zejména skladbou J. Sibelia 
– Impromptu pro klavír č. 5 a 6, 
ve vlastní úpravě. Do ragtimo-
vých rytmů černošského skla-

datele Scotta Joplina a dalších 
novějších skladeb návštěvníky 
koncertu pozvalo Saxofonové 
kvarteto ZUŠ ve Zlíně. Smyčcový 
soubor Collegium musicum Brno, 
který působí na Pedagogické fa-
kultě MU v Brně, zahrál skladby 
J. S. Bacha, Maxe Riegra a dal-
ších autorů.

Letošní slavkovský ročník fes-
tivalových koncertů byl hodnocen 
jako jeden z dosud nejúspěšněj-
ších. Dobrou atmosféru samozřej-
mě umocňuje i místo konání – Ru-
bensův sál. L. Jedlička

Pohádkoland v zámeckém parku
V sobotu 11. června 2022 proběhl ve Slav-

kově u Brna v zámeckém parku největší ro-
dinný festival Pohádkoland. Na návštěvníky 
čekal bohatý program. Navštívili nás Šmoulo-
vé, Máša a Medvěd, Míša Růžičková, Kama-
rád Fido a další. Nechyběly ani atrakce v po-

době skákacích hradů a kolotočů. Na místě 
byla také gastro zóna, která nabízela a lákala 
návštěvníky na plno vynikajících dobrot, dále 
sportovní zóna a odpočinková zóna. ZS-A

Koncert vážné 
hudby

V rámci XXVII. ročníku festivalu Concen-
tus Moraviae se na zámku ve Slavkově u Brna 
v Historickém sále uskutečnil koncert, během 
kterého zazněly skladby od Bohuslava Marti-
nů a Antonína Dvořáka. Ve čtvrtek 9. června 
2022 jste měli jedinečnou možnost poslech-
nout si rezidenční soubor Pavla Fischera. Zá-
žitek to byl krásný a impozantní! ZS-A

Popelka na zámku – 
speciální pohádková 
prohlídka

Zámek Slavkov – Austerlitz opět uvede 
oblíbenou pohádkovou prohlídku, která 
proběhne v neděli 24. 7. 2022. Pohádka 
o Popelce se odehraje na prohlídkové trase 
zámku a nejen děti s rodiči se tak mohou 
stát součástí tohoto krásného příběhu. 

Délka této speciální kostýmované pro-
hlídky je přibližně 45 minut. Začátek pro-
hlídky je vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je nutná re-
zervace předem na tel. 544 227 548 nebo 
můžete vstupenky předem zakoupit přes 
internet na našem webu v sekci Předprodej.

Vlastní kostýmy dětí jsou vítány. Těšíme 
se na vás! ZS-A

Jóga v zámeckém parku
Srdečně jste zváni na lekce jógy v zá-

meckém parku ve Slavkově u Brna. Lekce 
budou probíhat každou středu za hezkého 
počasí v čase 18–19 h. Rezervovat se můžete 
na stránkách www.yogiam.cz. Těšit se na vás 
bude lektorka Veronika Beránková. ZS-A

Foto: R. Lánský

Foto: archiv ZS-A

Šmoulové na Pohádkolandu • Foto: archiv ZS-A
Foto: archiv ZS-A
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Poklady nejen z depozitářů
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Aus-

terlitz se nachází množství zajímavých před-
mětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat 
se s nimi můžete v expozicích a při příležitost-
ných výstavách.

Víte že…
Již v pozdním středověku byla používána 

luxusní keramika, k níž patří rovněž tzv. Br-
něnské poháry. Ty se vyráběly na hrnčířském 
kruhu od přelomu 14. a 15. století až do století 
16. Není bez zajímavosti, že jejich obsah se 
rovnal přibližně 1 žejdlíku, u větších pohárů 
1,25 žejdlíku.

Žejdlík však byla míra poměrně proměnná 
– např. český žejdlík měl objem 1/48 věrtele = 
¼ pinty = 2 půlky = 4 kvarty = 1/192 strychu 
= 0,487 l. 

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Tento pohár a další zajímavé 
předměty můžete spatřit na výsta-
vě „Od hlíny k hliníku aneb Z do-
mácností našich babiček“, která se 
uskuteční na Zámku ve Slavkově 
u Brna od 27. 9. do 10. 12. 2022.

Busta pro knížete 
Zámek Slavkov – Austerlitz a rod Kouniců jsou nedílnou součástí. Zatímco někteří mají 
Slavkov spojen spíše s Napoleonem a bitvou tří císařů, pro jiné je právě rod Kouniců to, 
co je do našeho města přivádí. A jsou i tací, pro které se mohou stát motivací, inspirací 
a vášní. A takový člověk nás nedávno navštívil. Mladá ukrajinská umělkyně Anhela Hor-
dijenko pochopila celoevropský význam rodu i mimo jejich aktuální dosah.

Tahle dáma nás oslovila před Vánocemi 
loňského roku s tím, že by nás ráda navštívila 
a přiblížila se tak životu její velké múzy Vác-
lava Antonína Kounice. Bohužel nejprve ji za-
stavila pandemie Covid 19 a po nějaké době 
ruské tanky. 27. května Anhela do Slavkova 
konečně dorazila. Extraordinární mladá dáma 
se radovala ze Dnů Slavkova a těšila se pře-
devším na každou minutu strávenou na našem 
zámku. Jako dárek nám přivezla vlastnoručně 
vyrobenou bustu Václava Antonína Kounice, 
kterou můžete spatřit v prohlídkové trase His-
torické sály. Anhelu jsme pochopitelně trochu 
vyzpovídali.

Děkujeme za krásný dar, bustu Václava 
Antonína. Nicméně, je zajímavé, že ukrajin-
ská umělkyně najde cestu k našemu panu 
Kounicovi. Jak se to stalo?

No já vlastně hledala původně informace 
o kancléřích Marie Terezie a pochopitelně 
jsem narazila na Václava Antonína. Když 
jsem spatřila jeho obličej, zcela mě uchvátil. 
Nemohla jsem od něj odtrhnout oči a věděla 
jsem, že o tomhle muži chci vědět víc. Více 
o něm i panství slavkovském. Chtěla jsem po-
znat autenticitu místa a možná i pocítit spirit 
Václava Antonína. 

Jak si tenhle muž získal tvoji pozornost?
Krok za krokem. Politický génius. Muž, 

který skutečně rozuměl umění a vědě a chrá-
nil je. Zároveň jeho tvář a zejména oči vyka-
zovaly osobní výjimečnost. Když jsem četla 
o jeho slabinách, říkala jsem si, jaká kombi-
nace slabosti a síly. Je to jako chuť vysoké 
gastronomie, tak komplikovaná a kontrastní. 
Po pár článcích o něm jsem pochopila, že jeho 
životní příběh je už jasný scénář nebo román 
plný dramatických obratů. Chtěla bych vidět 
jeho příběh na plátně, něco vkusně a přesně 
vytvořeného jako „Barry Lyndon“ od Kubric-
ka. V. A. mi dává neomezenou inspiraci, můžu 
říct, že ve mně podporuje umělce navzdory 
dlouhému časovému odstupu. Jsem za to hlu-
boce vděčná.

Jak dlouho trval proces vytvoření busty?
Proces výroby této busty trval několik mě-

síců. Dalo by se to udělat rychleji, ale chtěla 
jsem to udělat co nejlépe a tak jsem si dělala 
pauzy, abych si osvěžila mysl a představivost. 
Začala jsem s ním na konci podzimu 2021. 
Bylo v plánu vyrobit jen hliněnou modelovou 
hlavu na kreslení, ale přišla inspirace pro něco 
víc. Proces formování byl zahájen 25. února 
a dokončen za 3–4 dny. 24. února zaútočili 
Rusové a z Kyjeva začali prchat jeho obyvate-
lé. Nikdo nevěděl, co bude, ale v jednom jsem 
měla jasno, že neuteču. Město v té době velmi 
ztichlo. Někdy jsem měla pocit, že jsme tam 
jen sami dva. Pak přišla práce se sádrou, která 
byla dokončena 24. května.

Plánuješ teď pokračovat s nějakým jiným 
členem rodu Kouniců? 

Plánuji poznat členy rodiny Václava Anto-
nína, protože jsou důležitou součástí „celého 
obrazu“. Řekla bych, že jeho dědeček (Domi-
nik Ondřej) je také zajímavý člověk. Má vel-
mi živé oči, které ukazují zajímavou postavu. 
Také jeden ze synů, František Václav, se může 
jevit jako zajímavá osobnost. Vlastně všichni 
synové jsou pro objevování zajímaví.

A jak se ti líbí náš zámek?
Zámek je jedno z nejlepších míst, kde jsem 

kdy byla. Možná i nejlepší. Není jen krásný, 

myslím, že je jedinečný svým nápadem. Vi-
děla jsem podobné zámky, ale zámek Slavkov 
má detaily, které žádný jiný z těch, které jsem 
viděla, nemá. Vím, že V. A. měl vášeň pro ar-
chitekturu, studoval ji a dělal projekty, takže 
bych řekla, že zámek Slavkov je jedinečný, 
stejně jako byl jedinečný V. A. Myslím, že 
zámek o něm může hodně prozradit, pokud 
pozorně nasloucháte.

Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Co se týče Slavkova a V. A., je to plán 

napsat román nebo napsat scénář a pak reží-
rovat film (pokud se najde sponzor). Hlavní 
myšlenkou je ukázat postavu a její příběh se 
vší možnou přesností a vyhnout se autorově 
„fantazii“, která se v podobných filmech tak 
často objevuje. Je to velmi obtížné a samo-
zřejmě nelze vytvořit scénář „autorsky čistý“, 
ale se ctí původní osobnosti lze udělat správný 
obraz. Bude to trvat dlouho a bude to vyžado-
vat mnoho úsilí, ale jdu touto cestou. Miluji 
styl 18. století a zajímají mě myšlenky osví-
ceného absolutismu (je to velký zdroj mých 
myšlenek, protože od útlého věku preferuji 
monarchii). Ráda bych tedy ukázala mnoho 
zapomenutých, ale dobrých věcí starých časů, 
které jsou podle mého názoru v dnešní době 
potřeba. A Václav Antonín Kounic je jedním 
z takových „potřebných“, že?

Bustu jsi darovala zámku, nebude ti Václav 
Antonín teď chybět? 

Ne… Patří sem. Jsem ráda, že je doma.
ZS-A

Tzv. Brněnský pohár ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz

Umělkyně při práci

Anhela a Václav Antonín • Foto: 3x archiv ZS-A
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• 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

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

možnost vyzkoušeníKosmetika

Blahopřání
Dne 1. července 2022 oslaví  

zlatou svatbu manželé

MARIE A IVO ZDRAŽILOVI
Milí rodiče, do dalších společných let 

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 
a pohody. Dcera Ivka s Kájem, vnuci 

Domča a Davča a syn Zdenda s Evčou.

Vzpomínka
Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal 
dokořán. Vzpomínka na Tebe je stále živá, kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 1. července 2022 to bude rok, kdy nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

MIROSLAV CENEK
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 17. června 2022 uplynulo 14 let ode dne,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní

BOHUMILA CHUDÁČKOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná rodina Chudáčkova a Vyhnalíkova.

Blahopřání
Dne 25. července 2022

oslaví své krásné 93. narozeniny paní 

SYLVA OLBRICHTOVÁ
rozená Šimáčková

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

Vzpomínka
Dne 25. června 2022 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana

LADISLAVA LOTREKA
S láskou vzpomínají 

dcery Jitka a Blanka a syn Ladislav s rodinami.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 27. června 2022 by se dožil 100 let pan

ALOIS MINAŘÍK
S láskou a úctou stále vzpomínají

dcery Věra a Anna a syn Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. července 2022 uplyne rok, co nás navždy opustil pan

DRAHOMÍR KOTOLAN

Za vzpomínku děkují synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 28. května 2022 uplynulo 10 let od úmrtí paní

MARIE ANDRLOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

VŠE KOLEM ŽELEZA

Těšíme se na budoucí spolupráci

SORTIMENT
•  Ocel – kari sítě, roxory
•  Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
•  Jekly – čtvercové, obdélníkové, 

ohýbané
•  Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
•  Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

SLUŽBY
•  Dělení hutního materiálu 
•  Návrh a realizace stavebních 

konstrukcí
•  Příprava polotovarů pro Váš finální 

výrobek
•  Výroba ocelových konstrukcí 

a obráběných dílců
•  Zámečnická výroba

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

Křenovice, Brněnská 647

www.zelezo.org
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Opustili nás
Věra Slaninová (75 let) 26. 5.
Jan Ondra (90 let) 26. 5.
Karel Marischler (84 let) 11. 6.
Josef Šemora (83 let) 13. 6.

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.

MÁTE na prodej dům na Slavkovsku? Nut-
ně hledám. Tel. 732 834 651.

HLEDÁME ke koupi starší domek, chatu.  
Dojezdnost do Brna. Tel. 739 703 909.

PRODALA jsem RD, koupím byt 2–3+1/kk. 
T. č. 731 205 786.

PRODÁM pánské kolo CROSS 4EVER, 
dobrý stav, cena 6.000 Kč, při rychlém jed-
nání možná sleva. Tel. 721 953 423.

NABÍZÍM spolupronájem masážního salon-
ku ve Slavkově. Tel. 736 402 302.

Vzpomínka
Čas letí vzpomínky zůstávají.

Dne 10. července 2022 tomu bude 5 let, co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

PAVEL ŘIČÁNEK
S láskou vzpomínají manželka Anna a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 3. srpna 2022 vzpomeneme 14. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 96 let.

S láskou stále vzpomínají dcera Anna s rodinou
a pravnoučata Vojtěch, Alžbětka, Nelinka a Klárka.

Vzpomínka
Dne 18. července 2022 by se dožil 80 let pan

EMIL MICHÁLEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera s rodinou 

a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 22. července 2022 by se dožila 100 let maminka, 
babička a prababička, paní

LIBUŠE ŠOLCOVÁ
Vzpomíná dcera s celou rodinou.

• 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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 20 LET S VÁMI

Nehtové studio
Manikúra
Pedikúra – přístrojová Mobil:

776 087 661
Hodějice 425

Výroba hydraulických hadic 
a trubek s koncovkami. 

Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.cz

DVOJITÁ IONIZACE 
stimulace buněčné aktivity, penetrace aktivních 
složek do hlubších vrstev pleti
ANALÝZA PLETI MIKROKAMEROU
MASÁŽ TERMOHLAVICÍ 
zvyšuje svalový tonus (vypínací účinek)
REDUKCE CELULITIDY 
A FORMOVÁNÍ POSTAVY
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
Pečujeme o Vaši krásu a zdraví již 20 let.

STUDIO:
Hostěrádky-Rešov 315

Veveří 39, Brno 
KONTAKT:
777 926 894

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

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



Certifikovaný real  
Tomáš Šmídek 
+420 725 777 142 
tomas.smidek@re-max.cz 
www.smidek-reality.cz 

STAROSTI S PRODEJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI  
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Proč jet do Lednice
Do Lednice se nechodí jen pro pivo, ale 

taky za památkami. Přesvědčit se o tom mohli 
žáci 3.A HT dne 8. 6. 2022, kteří se rozhodli 
obdivovat tuto památku UNESCO na vlastní 
oči. A co je v Lednici zaujalo? Z reprezentač-
ních sálů si budou jistě pamatovat na zrca-
dlo, které slibovalo, že když se do něj podívá 
zadaná dívka, do roka otěhotní, zadanému 
mladíkovi pak vypadají vlasy a zuby. Někte-
ré studentky se rozhodly legendu vyzkoušet. 
Na to, jestli mluví pravdu, si ale budeme mu-
set počkat zhruba do maturity. Stejně tak zau-

jala i vyřezávaná schodiště na začátku a konci 
prohlídky, ta se ale bohužel nedala vyzkoušet. 
Ve skleníku vznikla spousta fotek s exotic-
kými květinami a obdivu se dočkali i údajně 
těhotní kapříci v okrasném jezírku. Největší 
výzvu zřejmě představoval minaret na opačné 
straně zámeckého parku. Už jen dojít k němu 
se zdálo pro část studentů jako nadlidský úkol. 
Navíc byli vybaveni informací od p. průvod-
kyně, že nahoru vede 302 schodů. Výstup 
na minaret samotný se trochu podobal hodině 
tělocviku. Nepomohl ani fakt, že naše třída je 
ve třetím patře, takže studenti trénují chození 
do schodů několikrát denně. Pohled do okolí 
z nejvyššího balkonu stál podle mého názoru 
za tu námahu. Několik studentek prokázalo 
i odvahu, protože se bojí výšek, ale přesto se 
rozhodly s ostatními pro výstup. Při odchodu 
z areálu zámku jsme potkali paní ze sdruže-
ní Zayferus, která zvala na přehlídku dravců. 
Sovička, kterou držela na ruce, zaujala snad 
všechny studentky. Část z nich si přála sovič-
ku odvést s sebou a udělat z ní třídního maz-
líčka. O poslední zážitek se postaraly České 
dráhy, které nám zkomplikovaly cestu domů 
takřka dvouhodinovým zpožděním vybrané-
ho vlaku. Ale situaci jsme zvládli a věřím, že 
máme na co vzpomínat. Š. Freyová, ISŠ

Týden plný zábavy 
Po dvou dlouhých letech covidové pauzy 

proběhl ve dnech 16.–20. 5. 2022 sportov-
ní kurz pro druhé ročníky oboru hotelnictví. 
A byl to opravdu týden plný zábavy, pozná-
ní a cestování. V pondělí a v úterý 
byl program zaměřen spíše na envi-
ronmentální výchovu. Navštívili jsme 
zoo a pavilon Anthropos v Brně, stu-
denti plnili úkoly a získali nové zna-
losti o fauně žijící v Africe, nahlédli 
do života předků a poměřili se s ma-
mutem. Ve středu jsme splavili řeku 
Moravu z Chomoutova do Olomou-
ce, dokonce se mezi námi našlo i pár 
jedinců, kteří podlehli touze se v této 
řece dobrovolně vykoupat. Ve čtvr-
tek dopoledne pak proběhla ukázka 
a nácvik sebeobrany pod vedením 
Petra Smejsíka. Studenti si vyzkoušeli 
v praxi, jak se bránit při napadení útoč-
níkem s nožem, nebo střelnou zbraní. 
V pátek byl kurz zakončen lekcí golfu 
pod vedením trenéra Honzy Jakoubka. 

Sporťák proběhnul bez vážnějších kompli-
kací, užili jsme si plno legrace a snad jsme si 
odnesli nějaké nové a poučné informace. Děc-
ka je třeba pochválit.  R. Vaňura, ISŠ

Kikkoman Akademie
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 jsme měli s žáky mož-

nost účastnit se Kikkoman Akademie v pro-
storách gastrostudia Kuliner+. Lektorem byl 
šéfkuchař Zdeněk Křížek ze Sensa Fine Food 
Bistra. V kurzu byli žáci rozděleni do dvou 
skupin, součástí Kikkoman Akademie bylo 
i malé školení o marketingu na sociálních sí-
tích. První část Kikkoman Akademie byla for-
mou workshopu, kde Zdeněk Křížek žáky se-

známil s výrobou sójové omáčky a základními 
surovinami japonské kuchyně. Názorně ukázal 
přípravu chobotnice, jarních závitků a kuře-
cích křidélek. Vše měli žáci možnost ochutnat. 
V druhé části pak žáci měli možnost si přímo 
pod vedením šéfkuchaře připravit jarní závitky 
se zeleninou a nudlemi. Celý kurz se nesl v du-
chu výborné atmosféry, za účasti dalších škol 
a nadšení z vaření. R. Škvarek, ISŠ

Jihlava
Dne 27. května 2022, naše třída 3. BHT 

navštívila biofarmu Sasov, Jihlavské pod-
zemí a kostel svatého Jakuba Většího. 

Jako první po příjezdu do Jihlavy jsme 
se vydali na biofarmu. Zde jsme měli ex-
kurzi po celé farmě a mohli jsme tak vidět, 
jak je možné i v dnešní době hospodařit 
ekologicky a v biokvalitě. Poté nám byla 
ve faremním obchůdku nabídnuta ochut-
návka místních výrobků. Když nám skon-
čila exkurze na farmě, vypravily jsme se 
do podzemí. Tam nás provedla a seznámila 
s historií milá paní průvodkyně. Ke konci 
prohlídky nám v tunelu zhasla a my jsme 
tak mohli vidět fluorescentní strop pod-
zemní chodby. Po výstupu z podzemí jsme 
zamířili do kostela svatého Jakuba Většího. 
Paní průvodkyně nás nejdříve provedla in-
teriérem kostela a poté jsme zamířil podívat 
se na historické krovy a také na věž kostela. 
Za krásného počasí jsme si tak všichni celý 
výlet užili a odnesli si i spoustu nových in-
formací a zážitků.  T. Handlová, ISŠ

Soutěž Gastro Junior 
Bidfood Cup 2022

Ve dnech 26. a 27. května 2022 jsme re-
prezentovali naši školu na soutěži Gastro 
Junior Bidfood cup 2022, která se konala 
na výstavišti v Praze-Letňanech. Za cuk-
ráře se do finále nominovali dva studenti, 
za kuchaře pak jeden. Soutěžním úkolem 
cukrářů bylo vyrobit za 45 minut čtyři porce 
talířového dezertu. Kuchařský úkol nebyl 
o nic jednodušší. Uvařit 4 porce hlavního 
chodu. Naše cukrářka a kuchař vše zvládli 
v časovém limitu. A přísná porota tak moh-
la ochutnat a ohodnotit naše umění, stanuli 
jsem ve stříbrném a bronzovém pásmu. Tato 
prestižní soutěž byla velkou zkouškou jak 
pro studenty, tak pro nás učitele odborného 
výcviku. L. Hladká, R. Škvarek, ISŠ

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

Foto: 4x archiv ISŠ
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Červen v Karolínce
V měsíci červnu se v Křes-

ťanské mateřské škole odehrá-
lo několik událostí. 1. 6. jsme 
společně s dětmi oslavili jejich 
radostně očekávaný den dětí. 
Děti se mohly těšit na skákací 

hrad, který byl pro ně nafouknutý před budo-
vou školky a poté dětem program pokračoval 
na školní zahradě, kde na ně čekali studenti se 
spoustou zajímavých stanovišť. Děti chodily 
po stanovištích ve skupinkách po pěti. Stano-
viště byla čtyři pohádkové a jedno zdravotní. 
Na jednom stanovišti měly děti přeskákat 
z kruhů do kruhů a na konci poskládat pohád-
kové postavy, které k sobě patří, a tím zahnat 
zlého vlka, po kterém měly hodit papírové 
koule. Když se jim to podařilo, zachránily 
tím babičku. Na druhém stanovišti měly tre-
fit stříkací pistolí barevné balónky pověšené 

na plotě. Na třetím stanovišti část dětí házela 
papírové koule do kruhu a část dětí shazova-
la balónky poskládané kelímky. Na čtvrtém 
stanovišti děti skákaly v pytlích mezi kužely. 
Na pátém stanovišti měly děti poskládat roz-
stříhané obrázky pohádkových postav a poté 
následoval úkol snažit se obvázat ruku stu-
dentům. Nejvíce se dětem líbilo stanoviště 
s vodou a balónky. K tomuto úkolu děti odbí-
haly a chtěly ho dělat stále dokola. 

Na závěr školního roku se ve středu 16. 6. 
v KMŠ konala zahradní slavnost a pasování 
předškoláků společně s přespáváním předško-
láků ve školce, na které se předškoláci velice 
a dlouho těšili. Tento rok byl program na téma 
„Piráti“ se spoustu pirátských her, včetně pi-
rátského tance a hledání pokladu. 

Přeji vám krásné léto a prázdniny plné zá-
žitků.  Veronika Nedělová, asistentka pedagoga

Jak dopadly guláše?
Touto otázkou jsme jakožto pořadatelé le-

tošního 13. ročníku GOA byli lidmi oslovová-
ni v minulých dnech. V sobotu 23. května se 
na městském koupališti sešlo šest týmů. Jeden 
z týmů vařil ve dvou kotlech, a proto porota 
složená z vlastních soutěžících degustovala 
a hodnotila sedm vzorků na ohni uvařených 
gulášků. Vařilo se převážně z hovězího masa, 
ale nechyběla ani zvěřina a jeden byl z něko-
lika druhů fazolí obohacený taktéž masíčkem. 
Soutěžící zapálili pod kotly v deset hodin do-
poledne a první vzorky gulášů byly k mání 
kolem druhé. Pěkného počasí využili milov-
níci gulášů a návštěvou obohatili kulinářské 
klání Gulach Open Austerlitz a tím umožnili 
sestavit druhou porotu z diváků. Za nováčky 
této soutěže se přihlásilo družstvo „Tým SPD 
pro Slavkov“, jehož vzorek nejvíce chutnal 
divácké porotě. Staronovým týmem byli „Ru-

dolf a Dobeš“. K tradičním účastníkům patří 
smíšené družstvo „REKS“, jenž si vyvařilo 
první místo a „Draci v hrnci“ získali ocenění 
za image. Ke stálicím a účastníkům nejvíce 
ročníků patří družstvo „Rockeři“ a „Cvečo“. 
O příjemnou atmosféru a pohodu se postarala 
do večerních hodin kapela SMP+. Poděkování 
patří především za účast soutěžícím a stálým 
partnerům za podporu a věcné ceny. Dobrým 
guláškům MŇAM! Laďa, Ivan, Petr a Pavel

Rybářské závody ve Slavkově u Brna 2022
V sobotu 28. května se nám po dvou 

letech neplánované výluky podařilo 
uspořádat tradiční společné rybářské zá-
vody pro dospělé a mládež. Díky zdařilé 
propagaci i v okolních městech a obcích 
byla účast startujících na hranici kapa-
city připravených lovných míst. Celkem 
se při prezentaci od šesté hodiny ranní 
zaregistrovala rovná stovka rybářů. 
Z toho evidovaných 52 dětí do 15 let. 

Samotný závod byl odstartován 
v sedm hodin a ukončen v jednu hodi-
nu po poledni. Polojasné počasí kazily 
snad jen silnější poryvy větru. Absence 
deště byla vítaná a ryby braly, o čemž 
svědčí výsledková listina. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích. Bodování probíhalo v sys-
tému co centimetr délky ulovené ušlechtilé 

ryby, to jeden bod a co jeden kus bílé tzv. 
plevelné ryby, taktéž jeden bod. Jaké bylo 
skóre po vyhodnocení výsledků, představují 
následující postupová místa. Do kategorie žen 
se přihlásily tři dámy. Třetí místo patřilo paní 
Harachové, která ulovila dva kapříky. Druhá 
byla paní Novotná se čtyřmi a první příčka 
patří paní Vaňkové se sedmi kapry. Mužů 
soutěžilo čtyřicet pět. Se stejným počtem 
dvanácti ulovených ušlechtilých ryb obsadili 
třetí a druhé místo pánové Kubricht a Gracl, 

který navíc odlovil 19 kousků bílé ryby. 
Absolutní prvenství si vychytal s celko-
vým počtem 897 bodů a dvaceti kapry 
pan Horák. U kategorie dívek bylo re-
gistrováno sedm přihlášených. Třetí se 
umístila slečna Ilona Zichová s jedním 
kapříkem. Dva kapry a druhé místo ob-
sadila slečna Zuzka Blechová a první 
post si vychytala se čtyřmi ulovenými 
rybami a 93 body Nikola Šafránková. 
Chlapců bylo registrováno čtyřicet pět. 
Eda Bílek na třetí příčce ulovil šest ka-
příků a pět běliček. Druhou pozici obsa-
dil Kuba Prax se stejným počtem kaprů, 
ale s více body. První místo s celkovým 

počtem 643 bodů se čtrnácti ušlechtilými kap-
ry obsadil Maxmilián Spáčil. 

Po vyhlášení výsledků zpříjemnila zbytek 
odpoledne přítomným návštěvníkům a sou-
těžícím svým hudebním vystoupením kapela 
Výlet a u rybářů nechyběla ani tradiční tom-
bola. Závěrem chci poděkovat pořadatelům 
za angažovanost při přípravě a vlastní orga-
nizaci závodů a všem partnerům za podporu 
našeho spolku především při aktivní práci 
s mládeží.  Petr Zvonek, jednatel spolku MRS

Rybářský kroužek
Na zakončenou naší „kroužkovské“ ry-

bářské sezóny jsme se vydali opět k vodě. 
Cíl byl jasný, jeseter. Všichni plní očeká-
vání jsme dorazili na rybník do Kelčan 
a po zakoupení povolenek letěly naše ná-
strahy do rybí kuchyně. Bohužel smůla se 
nám lepila na paty a o jediného jesetera, 
který nám zabral o půl druhé ráno, jsme 
přišli. Druhá noční ryba s námi také vy-
pekla, když fikaný amur zvládl vyskočit 
ze sítě podběráku. Ráno se nám ale zada-
řilo ulovit krásného kapříka o délce 65 cm 
a těsně před odjezdem nás potěšil kapr 
o délce 84 cm. Myslím, že všichni jsme si 
výlet moc užili a těším se na nové tváře, 
které se k nám na podzim přidají. 

Instruktor Adam Janek

Foto: archiv MRS

Foto: archiv autora

Foto: 2x Miroslav Marek
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Dominik Szajer stříbrný na Čokoládové tretře Ostrava
Deset slavkovských 

atletů se ze základních 
kol Čokoládové tretry 

kvalifikovalo do ostravského semifinále, kde 
bojovali o finálovou účast pro 8 nejlepších 
běžců z ČR i SR. Finále, které se běželo hned 
následující den (31. 5.), bylo součástí hlavní-
ho programu největšího a nejslavnějšího atle-
tického závodu v ČR – Zlatá tretra Ostrava.

Účast ve finále by pro Slavkov představo-
vala historický úspěch. A v Ostravě se děly 
velké věci – inu, velký stadion a velký mítink 
dokáží v závodní duši vyvolat velké zlepšení! 
Dominik Szajer postoupil do finálové osmič-
ky na 200 m druhým nejlepším časem (31,37 
s), Filip Koudelka postoupil na stejné distanci 
ze sedmého místa (32,08 s), stejně jako Nata-
lie Pischová na 300 m (47,79 s). Velmi těsně 
unikl postup do finále na 300 m Adamovi Ko-
tolanovi (10. za 47,84 s, což bylo pouhých 5 
setin od postupu) a Jitce Peksové, která byla 
časem 49,35 s 12. (1,13 s od postupu). Všech-
ny tyto časy znamenaly obrovské zlepšení 
osobních rekordů všech jmenovaných.

Finálová účast tří slavkovských reprezen-
tantů byla fascinující. Dominik potvrdil druhý 
nejlepší čas ze semifinále a v dalším zlepše-
ném osobním rekordu doběhl do cíle na stří-
brné pozici. Filip byl 5 setin od bronzu v čase 
31,37 s. Natka finišovala na šesté pozici v čase 
47,83 s. Všichni tři předvedli famózní výko-

ny, které slavkovská atletika v této kategorii 
ani soutěži nepamatuje. Děkujeme za bezvad-
nou a mimořádnou reprezentaci slavkovské 
atletiky a rovněž za parádní zážitky u online 
přenosu.

Mistrovství Moravy a Slezska 
staršího žactva

V sobotu 4. června si naši starší žáci měli 
možnost zazávodit na krásném stadionu v Os-
travě. Bohužel z 16 nominovaných atletů se 
nakonec tohoto mistrovství zúčastnilo jen 
osm. Už při vstupu na stadion byl z dětí cítit 
respekt z prostoru, ve kterém jen pár dní před 
nimi závodili mistři světa a olympijští medai-
listé v prestižním mezinárodním závodě Zlatá 
tretra. Možná i to byl jeden z důvodů, proč 
nezopakovali výkony z posledních závodů. 
Přesto pár „osobáků“ přibylo a k tomu i velká 
zkušenost.
Umístění do 10. místa:
K. Machalová – 4. místo – 1500 m (5:23,20)
A. Urban – 5. místo – výška (1,64 m)
 – 10. místo – oštěp (35,91 m)
V. Hoždorová – 6. místo –koule (9,58 m)
 – 8. místo – disk (25,05 m)
 – 10. místo – kladivo (26,53 m)
V. Kudla  – 7. místo – 3000 m (11:42,73)

Starší žactvo v soutěži družstev
Jihomoravská část soutěže družstev pro 

starší žactvo skončila 3. základním kolem 14. 
června v Břeclavi. 

Po druhém kole naše žákyně ztrácely 33 
b. na páté postupové místo. Přestože se jim 
náskok ve třetím kole podařilo snížit, zůstaly 
šesté (ze 14 týmů) a do semifinále mistrovství 
Moravy a Slezska nepostupují. 

Klukům se dařilo ve všech třech kolech dr-
žet v postupové pětce (ze 12 týmů) a do srp-
nového semifinále postupují ze 4. místa. 

Nejvíce bodů pro tým tradičně přinášela 
Veronika Hoždorová (1. kolo – 31 b., 2. kolo 
– 22 b.) a Arnošt Urban (3. kolo – 21 b.)
Medailové výkony:
2. kolo
V. Hoždorová – 1. místo – koule (10,12 m)
 – 1. místo – kladivo (26,68 m)
 – 2. místo – disk (29,49 m)
T. Schwecová – 3. místo – disk (25,76 m)
A. Havrda – 3. místo – výška (1,65 m)

3. kolo
M. Míča – 1. místo – skok o tyči (2,40 m)
 – 2. místo – 100 m př. (16,49 s)
V. Hoždorová – 1. místo – disk (30,11 m)

K. Machalová – 2. místo – 800 m (2:30,68)
A. Havrda – 2. místo – skok o tyči (2,40 m)
A. Urban – 3. místo – skok o tyči (2,10 m)
D. Havrda – 3. místo – disk (24,84 m)
J. Hrubá – 3. místo – disk (24, 92 m)

Krajský přebor družstev mladšího 
žactva

Lehká atletika nemusí být jen závodem jed-
notlivců, ale také zajímavou soutěží družstev. 
Oddíl Atletika Slavkov u Brna z. s. přihlásil 
do přeboru družstev mladšího žactva Jihomo-
ravského kraje tým dívek i chlapců. Celkem 
20 družstev dívek a 17 družstev hochů je roz-
děleno do dvou skupin a nejlepší čtyři týmy 
z každé z nich po třech základních kolech 
postoupí do finále o titul Mistra JMK, které 
se uskuteční 8. září 2022 v Hodoníně. Soutě-
ží se v bězích na 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 
1500 m, 60 m překážek, skoku vysokém, sko-
ku dalekém, vrhu koulí, hodu kriketovým míč-
kem, hodu oštěpem a štafetě 4x60 m a boduje 
10 nejlepších závodníků v každé disciplíně.
Výsledky 1. kola – 19. května 2022 – Břeclav
Soutěž dívek (Atletika Slavkov u Brna)
1. pořadí – 112,25 bodů
Soutěž chlapců (Atletika Slavkov u Brna)
2. pořadí – 138 bodů

Výsledky 2. kola – 9. června 2022 – Slavkov 
u Brna
Soutěž dívek (Atletika Slavkov u Brna)
2. pořadí – 120,5 bodů
Soutěž chlapců –(Atletika Slavkov u Brna)
2. pořadí – 170,5 bodů

Do soutěže zatím zasáhli: Dívky: Behúňo-
vá Natali, Brandejská Dominika, Červinková 
Vanesa, Čižmárová Anna, Dvořáková Andrea, 
Fialová Julie, Gejdošová Agáta, Hořavová Bar-
bora, Konečná Miroslava, Krčmářová Amálie, 
Kučerová Ester, Lažová Karla, Lužová Tereza, 
Machálková Vendula, Schwecová Markéta, 
Sedláková Anna, Skoupá Sára, Tůmová Ema, 
Vyšehradská Tereza a Žůrková Veronika.

Hoši: Burian Jakub, Dočekal Tomáš, Hroza 
Adam, Knapec Lukáš, Konečný Adam, Krej-
číř David, Kudla Štěpán, Láníček Alexandr, 
Mráz Igor, Mráz Matěj, Nemuchovský Ar-
nošt, Ošmera Tomáš, Petrů Vojtěch a Zborov-
ský Ondřej.

Třetí kolo krajského přeboru družstev 
mladšího žactva skupina B se uskuteční 
v Břeclavi ve čtvrtek 16. června. Doufáme, že 
obě družstva navážou na vynikající výsledky 
z prvních dvou kol. Trenéři atletiky

Družstvo mladších žáků a žákyň • Foto: 3x archiv Atletika SlavkovDužstvo starších žáků a žákyň, 14. 6., Břeclav

Koudelka, Szajer, Pischová – Čokoládová tretra Ostrava
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Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022
V úvodu chci poděkovat pořadatelům 

a městu Slavkovu za spolupráci. Ve Slavkově 
si mohli občané poprvé prohlédnout oprave-
nou hrobku Kouniců a mumii knížete Václa-
va Antonína Kounice, restaurovanou v Praze 
roku 1987. Na zahájení Noci kostelů promlu-
vil Dr. Martin Rája o osobnostech pohřbených 
v kryptě. Během prohlídky obnoveného inte-
riéru a restaurovaného oltáře kostela sv. Jana 
Křtitele mohli další příchozí zhlédnout video 
se slovem Dr. Ráji i fotografie z obnovy kos-
tela před 20 lety. 

Za celý večer přišlo celkem 320 návštěvní-
ků, někteří z nich se ještě vydali na další mís-
ta, do Hodějic nebo na Lutršték do Němčan. 
V kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích na-
hlédlo do varhanního stroje a vyslechlo si 
výklad o hře na varhany kolem 50 účastní-
ků. Někteří si mohli na varhany také zahrát. 
Na Lutrštéku měl za účasti 130 posluchačů 
velký úspěch koncert pěveckého sboru Dani-
elis. Následovala promítaná prezentace dějin 
poutního místa a prohlídka mozaiky na no-
vém oltáři. P. Milan Vavro, děkan

Pohřbení Kounicové v hrobce
1. Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Rietberg 
 *2. 2. 1711 Wien †27. 6. 1794 Wien 
2. Leopoldine Fürstin von Kaunitz-Rietberg, 
geb. von Oettingen 
 *28. 11. 1741 Wien †28. 2. 1795 Wien
3.  Ernst Christoph Fürst von Kaunitz-Riet-

berg 
 *6. 6. 1737 †19. 5. 1797 Wien
4.  Dominik Andreas II. Fürst von Kaunitz-

-Rietberg-Questenberg 
 *30. 3.1740 †24. 11. 1812 Wien 
5.  Franz Wenzel Graf von Kaunitz-Rietberg
 *2. 7. 1742 †19. 12. 1825 Wien 
6. Karel Vilém hrabě z Kounic
 *17. 8. 1861 Slavkov †21. 8. 1888 Payerbach 
7. Albrecht Vincenc hrabě z Kounic
 *28. 6. 1829 Praha †24. 1. 1897 Praha 

Oddůvodnění výše uvedeného textu – dě-
lení rodu:

Na Moravě roce 1699 dochází k velmi vý-
znamné události pro rod Kouniců.

Mladší syn Domininika Ondřeje dvacetile-
tý Maximilian Oldřich z Kounic (1679–1746) 
pojal za manželku v rámci mocenského 
ujednání svého otce, dvanáctiletou hraběnku 
Marie Eleonoru (Arnoštku), s plným titulem 
Marie Ernestine Franziska von Ostfriesland-
-Rietberg (4. 8. 1687–1. 1. 1758 Slavkov).

Marie Ernestina z Rietbergu byla po smrti 
své starší sestry jedinou dědičkou rodových 
držav: panství Rietberg (nacházející se v se-
verovýchodní části Severního Porýní-Vestfál-
ska), Esens, Stattesdorf, Wittmund a Mellrich 
ve východním Frísku (Ostfriesland). 

Frísko se rozkládá na severozápadě Němec-
ka i s ostrovy v Severním moři a dodnes tvoří 
osobitou spolkovou zemi sousedící s Holand-
skem. Zpracoval Jaromír Seifert

Popis pohřbů Kouniců z farních 
kronik

Kníže Václav Antonín Kounic a hrabě 
z Rietbergu 

Za faráře a děkana Františka Schlossera 
v Pánu zemřel 27. června 1794 v sedm ho-

din večer ve věku 83 let, 4 měsíců a 24 dnů 
P. T. nejjasnější kníže Václav Antonín Kounic 
a hrabě z Ritebergu.

Jeho tělo bylo převezeno do Slavkova 
1. července a se vší slávou uloženo k věčné-
mu odpočinku ke svým předkům do krypty 
(kterou předtím požehnal zdejší děkan). Po-
chovával jej nejdůstojnější a nejjasnější pán 
Karel, svobodný baron von Waldstätten, první 
infulovaný prelát a děkan královské katedrál-
ní kapituly v Brně, sešlo se 32 kněží a konec 
byl ve ¾ na 11 v noci, a to z toho důvodu, že 
ho přivezli v 9 hodin večer. Na druhý den pak, 
tedy 2. července, se konaly slavné exekvie. 

Kněžna Leopoldina Kounicová 
Za téhož faráře a děkana zemřela 28. úno-

ra 1795 o půl sedmé večer ve věku 53 let a tří 
měsíců ve Vídni P. T. nejjasnější kněžna Leo-
poldina Kounicová, rozená kněžna z Oettin-
gen-Spielbergu. Její tělo bylo odtud přivezeno 
5. března o šesté hodině ranní a se vší slávou 
bylo uloženo na věky do krypty u zahrady. Po-
hřbíval ji nejjasnější pan biskup brněnský Jan 
Křtitel Lachenbauer, kněží se shromáždilo 23. 

Roku 1795 za téhož faráře a děkana byla 
jejich těla přenesena do nové krypty posta-
vené do budoucna pro celou rodinu a vybu-
dované za panování nejjasnějšího knížete 
Arnošta Kounic-Rietberg. 7. srpna toho roku 
se sešli zdejší duchovní, totiž děkan František 
Schlosser a domácí kaplan Petr Skřídlovský, 
protože v té době děkan neměl žádného ko-
operátora, přizván byl nížkovický pan lokální 
kaplan Václav Richter. Obřad začal v 7 hodin 
ráno, pak bylo v kapli sv. Jana Křtitele zpíva-
né rekviem. 

Kníže pan Dominik Ondřej Kounic-Riet-
berg 

Když jsem byl farářem já, Antonín Neu-
mann, zemřel v Pánu 24. listopadu 1812 
o půl osmé večer ve Vídni ve věku 73 let pán 
P. T. nejjasnější kníže pan Dominik Ondřej 
Kounic-Rietberg. Jeho tělo bylo převezeno 

do Slavkova a se vší slávou 29. téhož měsí-
ce o půl druhé odpoledne za účasti velkého 
množství lidí uloženo do krypty k očekávání 
Jeho příchodu. 

Pohřbíval ho nejdůstojnější a nejjasnější 
pan Václav rytíř z Bamburgu, prelát, arcijáhen 
a kanovník královské kapituly v Brně za pří-
tomnosti kléru v počtu 14 osob. Na druhý den, 
to je 29. listopadu, se konaly slavné exekvie. 

Hrabě Albrecht z Kouniců 
Dne 21. srpna 1888 stihla truchlivá událost 

rodinu zdejšího p. patrona, hraběte Albrechta 
z Kouniců. Umřelt jest náhle, a sice pádem 
z mezka jediný syn jeho Vilém hrabě Kounic 
z Pajerbachu v Rakousích, raněn jsa mrtvicí 
následkem vady srdeční. 

Zemřelý slavil v pátek a ve čtvrtek t.j. 18. 
a 19. srpna velkolepým způsobem za zpěvu Cy-
rilské Jednoty a při ohňostroji ve Slavkově upro-
střed přátel den svých narozenin v neděli pak 
po 8mé mši sv. ač nerád opustil Slavkov a novou 
drahou se svou máti vysokorod. hraběnkou ubí-
ral se do Pajerbachu, kdež za tři dny zemřel. 

Na výslovné přání pana hraběte Alb. Kou-
nice mrtvola převezena do Slavkova, vystave-
na v zámecké kapli černým suknem obtažené, 
a v sobotu po tiché mši sv. za asistence 9 kně-
ží vykropena a v hraběcí hrobce na Špitálce 
ve vší tichosti k věčnému odpočinku ulože-
na. Zemřelý byl dědicem svěřenských statků 
Slavkova a Uh. Brodu, které nyní na poboční 
linii od knížete přejdou.

Zpracoval P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 

v 9.00 a v 19.00, úterý v 18.00, pátek v 18.00. 
Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00. 

Nedělní mše sv. ve Slavkově o prázdninách v 19.00.
1. 7. Večer chval, 18.45 kostel Slavkov.
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 9.00 kostel Slavkov.
13. 7. Mariánská pouť Žarošice, 18.30 na prostranství.
16.–23. 7. Ministrantský tábor.
30. 7.–8. 8. Farní tábor.

Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.
com/farnostslavkov

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 
1561 2343 89 / 0800.

Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav 
Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz

Originální zápis v kronice od děkana Schlossera

Noc kostelů na Špitálce • Foto: 2x archiv autora
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Slavkovský divadelní 
spolek získal Pohárek

Jak to říct, aby to nevypadalo 
jako chvástání? No ale víte co, 
řekneme to napřímo! Vyhráli 

jsme Pohárek! Tedy přesněji 11. 6. 2022 jsme se zúčastnili jubilejní-
ho 50. ročníku celostátního kola soutěžní přehlídky dialogů a mono-
logů POHÁREK SČDO 2022 (Svaz českých divadelních ochotníků) 
ve Velké Bystřici. Nemožné se stalo skutkem a Věra Stojarová a Ra-
dim Kachlíř, pod režisérským vedením Stanislava Olbrichta získali se 
svým výstupem „Manželé v nesnázích“ 1. místo v kategorii Dialog. 
Mohli bychom o tom hodně psát, ale věřte nám, že jsme šťastní. Šťast-
ní za to, jak milí lidé se kolem divadla pohybují, kolik nadšení a lásky 
do toho dávají, že nejde o to někoho porazit, ale potkat se, naučit se 
od ostatních a navázat kamarádství. Jsme šťastní, že jsme mohli v Bys-
třici být a ono vítězství je jen krásnou tečkou za úžasným víkendem 
stráveným s úžasnými lidmi. Děkujeme všem i osudu, který nás zahnal 
na divadelní prkna! S. Olbricht

Ve věku 84 let zemřel Karel Marischler
Slavkovská kulturní a spo-

lečenská veřejnost znala Karla 
Marischlera jako vynikajícího 
muzikanta, zpěváka a milov-
níka symfonické a dechové 
hudby.

Karel Marischler se narodil 
26. listopadu 1937 v Komo-
řanech – v bývalém „němec-
kém ostrůvku“. Mládí prožil 
v Kobeřicích, kde začínal hrát 
s místním orchestrem Kobe-
řáci. Později se odstěhoval 
do Brna, odkud již od sedmde-
sátých let dojížděl hrát do Slav-
kova, kde se seznámil se svou budoucí ženou 
Alenou, která zpívala ve Stylu, po jeho rozpa-
du pak ve Studiu Slavkov, v souboru Rytmus 
a ve slavkovském Big Bandu. V letech 1989–
1995 spolu zpívali v souboru Slavkováci. 

Jeho milovaným nástrojem byl trombon (po-
zoun) a jako muzikant se 
stal brzy oporou všech or-
chestrů, jejichž byl členem. 
Měl štěstí, že žil v době 
obliby symfonických or-
chestrů a později i dechov-
ky, kde našel náplň svého 
života jako muzikant, ale 
také společně se svou man-
želkou i jako zpěvák.

Na přelomu tisíciletí, 
kdy se změnil vkus poslu-
chačů a velké orchestry již 
nebyly v kurzu (Big band 

zanikl v r. 1989 a Slavkováci 
v r. 1995), si našel nový smysl 
života. S A. Šlapalem sepsali 
a zveřejnili kompletní histo-
rii dechové a taneční hudby 
ve Slavkově od r. 1930 a také 
padesátileté působení slavkov-
ského Orchestrálního sdružení, 
jehož byl členem.

Nedocenitelný je i jeho dal-
ší počin – vybudování malé-
ho muzea věnovaného právě 
historii muzikantů a orchestrů 
ve Slavkově. Impulsem mu byl 
nález skládky s poničenými 

muzikantskými tably a plesnivými fotogra-
fiemi po rekonstrukci SC Bonaparte v první 
dekádě 21. století. Po jeho usilovné restaurá-
torské práci jsou tabla a další archiválie opět 
ve svém původním lesku. Pro muzeum vyčle-
nil ve svém domě jednu místnost, kam celou 

historii taneční a symfo-
nické hudby ve Slavkově 
umístil. Zde rád vzpo-
mínal na někdejší slávu, 
například když jeho or-
chestr jako host dirigoval sám Gustav Brom. 
Vzpomínal i na vzácné hosty, jakými byli Bo-
lek Polívka, Chantal Poullain, Aleš Hemala 
a mnozí další. A o slavkovských muzikantech 
dovedl poutavě a se zápalem vyprávět hodiny. 

Za svou činnost byl několikrát oceněn, 
například v r. 2012 u příležitosti 145. výročí 
vzniku ochotnického divadla nebo v r. 2018 
u příležitosti 50. výročí rekonstrukce SC Bo-
naparte aj.

V Karlovi Marischlerovi odešel skromný, 
obětavý a zapálený muzikant a neúnavný pro-
pagátor kvalitní muziky, který celý svůj život 
spojil s hudbou.

Karel Marischler zemřel v sobotu 11. červ-
na 2022.  B. Maleček

Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. přijme 
do svého týmu nové posily:

✔  Dělník/ce ve výrobě elektrických 
součástek

✔ Operátor výroby jazýčkových přepínačů
✔ Obráběč kovů, seřizovač
✔ Pracovník/ce do laboratoře

Bližší informace k pozicím vám rádi sdělíme:
Zuzana Hastíková

mail: info@stja.eu, tel.: +420 722 931 912
Michal Poláček

mail: michal.polacek@stja.eu telefon +420724 865 676

Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. je malá rodinná 
firma se sídlem Marefy 153, 685 01, Bučovice.

Přijďte se k nám podívat, rádi vám vše ukážeme.

Co vám můžeme nabídnout:
•  Zázemí prosperující spo-

lečnosti
• Přátelský kolektiv
• Čisté pracovní prostředí
•  Příspěvek na důchodové 

připojištění
•  Vánoční dovolená nad 

rámec Zákoníku práce

•  Příspěvek na stravování 
ve formě stravenkového 
paušálu

•  Pravidelné čtvrtletní 
bonusy

• Vitaminové balíčky
•  Příplatky za odpolední 

směnu

Takto ho zná většina lidí

S manželkou při vystoupení Big Bandu v zámeckém parku K. Marischler provází svým muzeem • Foto: 4x archiv B. Malečka

Vítězové s trofejí • Foto: archiv autora
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Moravské zemské kolo floristické 
soutěže Prostějov

Dne 2. června 2022 se 
ve Společenském domě 
v Prostějově uskutečnilo 
Moravské zemské kolo 
floristické soutěže.

Soutěžilo se ve třídě 
žáci, junioři a senioři. 
Ve velké konkurenci, kde 
mezi čtyřiceti soutěžícími 
byli vítětové Děčínské 
kotvy a vítězové oblast-
ních kol, se za ÚS ČZS 
Vyškov účastnice umíst-
nily na předních místech. 
V kategorii žáci se umíst-
nila Terezka Zemánko-
vá ze ZŠ Heršpice na 5. místě. V kategorii 
junioři se Bára Navrátilová z ISŠ Slavkov 
u Brna umístnila na 5. místě. Kategorii senioři 
se na 1. místě umístnila Jana Zetíková ze ZO 
Holubice a postupuje do finále floristické sou-
těže, které se uskuteční na podzimní výstavě 
FLORA v Olomouci.

Soutěžícím za ÚS Vyškov děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci a vítězce Janě Ze-
tíkové přejeme, aby se umístnila na předním 
místě ve finále soutěže.

Kateřina Štouračová, předsedkyně ÚS ČZS Vyškov
Vladimír Luža, ÚS ČZS Vyškov

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy. 

Dvoudenní výprava do okolí Pacova se vyda-
řila. Počasí bylo skvělé, silnice Křemešnické 
vrchoviny měly skvělý grip. Trať historického 
závodu jsme projeli o 8 minut rychleji, než ji 
roku 1906 zajeli tovární jezdci na řemenáčích 
z továrního týmu Laurin & Klement. Ti okruh 
po šotolinových cestách a na svých kostitřa-
sech objeli za 57 minut. Dávali jsme si po-
zor, abychom nepřekročili 100 km/h, protože 
maximálka závodního speciálu LAURIN & 
KLEMENT model CCR z roku 1905 dosaho-
vala 105 km/h. 

Následující výlet jsme objížděli mešity 
a muslimské modlitebny, vše bylo uzavřeno, 
do žádné z nich jsme se nedostali. Duchovně 
jsme neposílili, zato jezdecky jsme si užili do-

syta na silnicích v údolích řek Křetínky, Svrat-
ky, Oslavy, Bálinky a Jihlavy.

Ve dnech 18. a 19 června jsme si na dvou-
denním výletu připomněli výročí atentátu 
na zastupujícího říšského protektora. Zastavili 
jsme se na místech spojených s touto histo-
rickou událostí. Dvoudenní výprava přinesla 
krom poučení z historie a odpočinku na bře-
zích Berounky i bohaté jezdecké zážitky prů-
jezdem Středočeské, Benešovské, Táborské 
a Vlašimské pahorkatiny. 

Sotva jsme se z výletu vrátili, začínáme při-
pravovat motocykly i cestovní výbavu na vý-
pravu do Toskánska. Odjíždíme na devět dnů 
v sobotu 2. července. Prohlédneme si kolébku 
renesance Florencii, památky na etruskou ci-
vilizaci, projedeme se po lagunách Benátek. 

Navštívíme rodiště Galilea Galilei. Cestou 
překonáme průsmyky Dolomit či Apenin i sil-
nice po březích italských jezer. Navštívíme 
muzea italských motocyklových ikonických 
značek, nezapomeneme ochutnat něco z tos-
kánské kuchyně a vín oblasti Chianti.

Koncem července je připraven výlet do Jul-
ských Alp a k masívu Triglav. Přátelé, letní 
motorkaření je hlavně dobrodružství a vol-
nost. Hranici zážitků určuje pouze vaše před-
stavivost. Tak neváhejte, přátelé, a přidejte se 
k nám! Těším se na společné setkání při ně-
které naší klubové akci.

Více se dozvíte na motoklubausterlitz.cms.
webnode.cz a na naší vývěsce naproti kostela 
u vchodu do Svojsíkova parku.

 Vlastik Jelínek

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Navštívení Panny Marie čisté 

přináší ovoce jisté.
Měsíc červen nás obdaroval zatím nejvyš-

ším počtem dešťových srážek od začátku 
roku. Tento stav se okamžitě projevil na kva-
litě úrody. Nyní by mělo slunce ukázat svoji 
sílu a vybarvovat plody. Červenec je měsícem 
sklizně úrody, na kterou jsme se velmi těšili. 
Jednou vážnou nemocí rostlin jsou plísně.

Plíseň okurková je nemocí, kterou vyvolá-
vá vřetenatka okurková.

Z počátku se projevuje drobnými nažlout-
lými či žlutozelenými skvrnami na svrchní 
straně listů, které se postupně scelují, až do-
jde k sesychání a likvidaci celé rostliny. Vře-
tenatka se vždy usadí na spodní straně listů 
a do okolí rozprašuje své spory nejen vzdu-
chem, ale pouští je i po vodě. Zárodky plísně 
jsou všude a umí napadnout i rajčata, cukety 
a melouny. Chemickou cestou můžeme zasáh-
nout přípravky Acrobat, Ortiva, Champion 50 

WG, Aliette 80 WG, Ridomil Gold MZ Pe-
pite a nebo Previcur, které musíme aplikovat 
z obou stran listu.

Vřetenatka okurková má své vlastní nepřá-
tele. Je jí mikroparazitická řasovka Pythium 
oligandrum, která si pochutnává na vřetenatce 
a okurky ji nezajímají.

Někteří zahradníci nedají dopustit na re-
cepty z domácí zelené lékárny, jako je čajový 

výluh, roztok z jedlé sody, dobře odstátý kře-
nový postřik s antibiotickými schopnostmi. 
Součástí prevence může být mléčný postřik, 
který má bránit usazení plísně na listech (roz-
tok vody a čerstvého nepasterovaného mléka 
v poměru 1:1).

Postavte jim okurkoviště a vytvořte jim pod-
mínky, které jim budou vyhovovat. S pomocí 
sítě, výpletů, důmyslné konstrukce z větviček 
nebo bambusu jim usměrníte růst vyvazová-
ním do výšky. Rostliny nebudou mít dotek 
s vlhkým a vyhřátým substrátem. Budou mít 
vzdušné a slunečné prostředí, ve kterém dříve 
osychají po dešti. Proti zabránění orosení rost-
lin provádějte zálivku ke kořenům a přiměře-
ně. Tyto podmínky nemá vřetenatka okurková 
ráda. U vyvěšených okurek se zvyšuje počet 
květů k opylení, a to znamená větší úrodu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.

Vladimír Luža

Okurky na vedení • Foto: archiv autora

ÚS Vyškov Terezka Zemánková, Jana Zetíková a Bára Navrátilová • Foto: archiv



Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123

email: Radka.Jirkova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  asistent/ka vedoucího skladu

•  disponent/ka = operativní 
nákupčí/referent nákupu

•  laborant/ka ve fyzikální 
laboratoři

•  laborant/ka pro výzkum 
a vývoj

•  projektový manažer

•  specialista/specialistka 
sterilizace

•  dělnice ve zdravotnické 
výrobě

•  dělnice ve zdravotnické 
výrobě – přední dělnice

•  dělnice ve zdravotnické 
výrobě – konečná kontrola

•  manipulační dělník – balič

•  manipulační dělník

•  skladník/skladnice

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

 DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia     www.doctoroptic.cz

Letní akce
pouze

KOMPLETNÍ
DIOPTRICKÉ

BRÝLE

Akce je platná na vybrané obruby a čočky od 1. 7. do 31. 8. 2022. Foto ilustrační.
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Mgr. Adam Kutěj, MSc.
člen sítě INSIA

+420 604 367 046
kutej.adam@insia.com
www.insia.cz/adam-kutej
Palackého nám. 77
684 01, Slavkov u Brna

Pro vše, co je před Vámi

• Životní pojištění
• Úrazové pojištění
• Pojištění nemovitosti
   a domácnosti
• Pojištění vozidel
• Stavební spoření
   a penze
• Hypotéky a úvěry

POJIŠTĚNÍ & FINANCE



CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

https://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 SC Bonaparte

1 Gbit
jen 490 Kč

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

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

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer


