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Michal Boudný

Léto 2021
Období dešťů vystřídalo 

období sucha. Vše zelené 
je najednou žluté, vysoké 
teploty lidem na optimi-
smu nepřidají, dopravní 
komplikace ve městě, špat-
né parkování v souvislosti 
s koupalištěm. Každoroční 

evergreen, který provází v našem městě začá-
tek léta rok co rok. V nedalekých Drnovicích 
by za takové problémy dali ledasco. Tuto obec 
v minulých dnech postihl silný déšť, který za-
plavil řadu domů a zahrad blátem z polí a za-
nechal po sobě milionové majetkové škody. 
S následky se budou občané ještě dlouho 
vypořádávat. Naše město pomohlo Drnovi-
cím tím málem, čím mohlo, a to zapůjčením 

(Pokračování na straně 3)
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Terralóna v zámeckém parku • Foto: Filmondo

Park  
pro všechny!

Zámecký park se od začátku června dočkal novinek, 
které návštěvníkům zpříjemní chvíle v unikátním 

prostředí národní kulturní památky. V celém areálu je 
rozmístěno 90 renovovaných i zcela nových laviček 
a také desítky odpadkových košů. Horní část má nové 
veřejné osvětlení pro bezpečný odchod z nočních akcí. 
Ve spodní části, podél zrekonstruované barokní zdi, zase 
vzniklo dětské hřiště. Loni zrekonstruovaný altán je pří-
stupný díky novým cestičkám. Místo tak může ožít sva-
tebními obřady i letními komorními akcemi. Pro zvídavé 
botaniky jsou pod významnými staletými stromy rozmís-
těny cedulky prozrazující jména zelených velikánů.

Snímek terralóny byl pořízen při příležitosti Dne škol, 
které město Slavkov u Brna pořádalo ve spolupráci 
s Hvězdárnou a planetáriem Brno. Děti ze slavkovských 
i okolních škol měly možnost se setkat nejen s obřím na-
fukovacím modelem Země a poměrově shodným Měsí-
cem, ale měly příležitost vyrazit ze školních lavic na kon-
ci školního roku a užít si nové prvky na živo. vs Dětské hřiště v parku • Foto: P. Maleček



Plán dopravního omezení

Novinky v zámeckém parku

Herní prvky pro děti

Budování cesty k altánu • Foto: archiv MÚ

Nové lavičky

Renovace původních laviček

Navigační osvětlení

Tematické herní prvky
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vysoušečů vody. Příčinou přívalu byl krátký, 
ale velmi intenzivní déšť a pozdě vzešlá sója 
na polích nad obcí. Tento jev se někdy objevu-
je na Zlaté hoře, kdy země už nedokáže pobrat 
vodu z přívalových dešťů, a ta tak končí právě 
na sídlišti. Nově vzniklý poldr za kotelnou by 
tomu měl do budoucna bránit. 

V měsíci červnu zastupitelé města rozhodli 
o vítězném návrhu Koláčkova náměstí. Nyní 
již může architektonický ateliér zpracovávat 
projektovou dokumentaci a vyřizovat nezbyt-
ná povolení pro budoucí realizaci. Než však 
bude stavba „v mašličkách“, je třeba zlepšit 
komfort obyvatel náměstí lepším dočasným 
povrchem, či zabránění vozidlům v parkování 
na zeleni. V souvislosti s vedlejší stavbou kru-
hové křižovatky na ulici ČSA to bude celkem 
oříšek, ale věřím, že termín položení recyklátu 
najdeme. 

Zastupitelé rovněž odsouhlasili finance 
na rekonstrukci střechy nové budovy Základ-
ní školy Komenského. Střecha po více jak 
dvaceti letech vykazuje zatékání, netěsnost 

a jiná negativa. Ve třídách jsou kýbly na ka-
pající vodu, což výuku jednadvacátého století 
moc nepřipomíná. Zastupitelé rovněž odsou-
hlasili podporu spolkům na jejich sportovní 
a kulturní činnost, která se do našeho města 
pomalu vrací. Začali jsme trhy, sportovními 
závody a věřím, že se ze zámecké zahrady 
bude brzy linout živá hudba. 

Z dalších novinek bych rád uvedl postup-
nou výměnu sodíkových výbojek veřejného 
osvětlení za moderní LED žárovky. Úspora 
obrovská a životnost mnohem delší. Zatím 
jsme na jedné pětině vyměněných světelných 
bodů a bude záležet jen a jen na financích 
pro kompletní výměnu. Zastupitelé také od-
souhlasili finance na projektovou dokumen-
taci, která již konečně do detailu vyřeší, co 
s chátrající budovou, prohlášenou za kulturní 
památku, na Husově ulici. Dosud je pode-
přená dřevem a čeká na nákladnou opravu, 
jíž se bohužel nevyhneme. Začít už musíme 
v následujících týdnech alespoň provizorní 
opravou střechy. Následně se rozvine diskuze, 
jak s tímto majetkem naložíme a zda na jeho 

záchranu seženeme tolik potřebné dotace. Za-
stupitelé podpořili také navýšení počtu kamer 
v ulicích, příspěvek na dofinancování dětské-
ho hřiště na Zlaté hoře, na které jsme sehna-
li peníze z nadace ČEZ, a nákupního centra 
LIDL. 

Vážení spoluobčané, letní dny s sebou ne-
sou i negativa, která se většiny z vás přímo ne-
dotýkají. Každé léto je v nemocnicích nedo-
statek krve a krevních derivátů. Proto si vás, 
zejména naši mladou část populace, dovoluji 
vyzvat k dárcovství této nenahraditelné teku-
tiny. Sám daruji krev již čtvrt století a nelituji 
ani jedné kapky navíc. Nikdy nevíte, kdy ji vy, 
nebo někdo z vašich blízkých, budete potře-
bovat. Pokud se tak rozhodnete, kontaktujte 
nejbližší transfúzní stanici ve Vyškově nebo 
v Bohunicích. Těch pár minut na křesle doká-
že zachránit život a zdraví na hodně dlouhou 
dobu! 

Přeji vám krásné léto, pevné nervy, dětem 
hezkou odměnu za vysvědčení a vám všem 
šťastný návrat domů z dovolené!

 Michal Boudný, starosta města

Léto 2021
(Dokončení ze strany 1)

Dopravní omezení v souvislosti s opravou 
průtahu a Malinovského ulice

Oprava průtahu je v další fázi. Od poloviny 
června se začala opravovat ulice Boženy Něm-
cové včetně položení nového vodovodu. Ve vý-
stavbě je také stále kruhová křižovatka pod 
Palackého náměstím. Od 23. 6. nahradí velké 
autobusy minibusy, které budou v letních mě-
sících jezdit trasu: autobusové nádraží–spojnice 
u technických služeb a pečovatelského domu–
ulice Tyršova–Pod Oborou–Jiráskova–Husova–
Palackého nám.–Fügnerova–Koláčkovo nám. 
a zpět na autobusové nádraží přes rozestavěnou 
křižovatku. Z tohoto důvodu platí po dobu ome-
zení zákaz zastavení na Koláčkově nám. (podél 
cest). Parkoviště uprostřed zůstává k dispozici. 

Další změny v dopravě budeme avizovat 
cca začátkem srpna, kdy by se měla dostavět 
kruhová křižovatka, a tím by se mohl zprů-
jezdnit tah od autobusového nádraží do centra 
– Palackého náměstí. 

Přehled dopravních omezení
• Ulice ČSA u autobusového nádraží a Slová-
kova je neprůjezdná
• Úsek u Základní školy Komenského směrem 
k mateřské škole Karolínka a ke stanici dobro-
volných hasičů.

Kde platí zákaz zastavení (parkování)
•  Ulice Zborovská, ulice bude obousměrná 

a auta se budou moci otáčet na parkovišti 
v ulici B. Němcové

•  Koláčkovo náměstí (podél cest – od školky 
po křižovatku)

•  ČSA (u technických služeb), Polní (u psy-
chiatrické léčebny)

•  Pod Oborou, Jiráskova
•  Fügnerova, Brněnská
•  Silnice mezi technickými službami a pečo-

vatelským domem je jednosměrná (průjezd-

ná je od autobusového nádraží do centra). 
Objízdná trasa k z města k nádraží je přes 
ulici Bučovická.

Nabídka parkování pro občany 
i návštěvníky koupaliště a zámku 
(včetně akcí)
•  Škvárové hřiště u stadionu, ke kterému se 

dostanete ulicí Kaunicova a zpevněná plo-
cha podél golfového areálu

•  Odstavná plocha za autobusovým nádražím 
(hasičskou stanicí)

•  Parkoviště u pečovatelského domu a v ulici 
Lidická

•  Parkoviště B. Němcové
•  Odstavná plocha u hřbitova

Děkujeme občanům za trpělivost a ohledu-
plnost! vs

Začátek prací na Malinovského ulici • Foto: 2x archiv MÚ
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
111. schůze RM – 20. 5. 2021

1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a zá-
věrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2020 včetně 
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2020 bez výhrad.

112. schůze RM – 24. 5. 2021
1. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočto-

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

a rozvoje města Slavkov u Brna ve výši 4.500.000 Kč 
na pokrytí zvýšených výdajů na položce IR – ZŠ Komen-
ského – rekonstrukce střechy.

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu sprá-
vy majetku města Slavkov u Brna ve výši 3.500.000 Kč 
na pokrytí zvýšených výdajů na položce SM – Rekon-
strukce Husova 63.

4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření 
města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2021 v předloženém.

5. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 
VHČ za I. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 
č. 1496/4 – orná půda o výměře 14 m2 v k.ú. Slavkov 
u Brna ve vlastnictví paní Ivany Skřivánkové, do vlast-
nictví města Slavkov u Brna za cenu ve výši 5.600 Kč 
(400 Kč za m2). Náklady spojené s odkupem nemovitos-
ti uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle 
platných právních předpisů. 

7. RM doporučuje ZM zrušit část usnesení č. 555/26/
ZM/2018 z 26. zasedání zastupitelstva města Slavkov 
u Brna ze dne 10. 9. 2018, a to: „I. Zastupitelstvo města 
schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná 
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 25 m2; parc. č. 
3728/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 
25 m2 z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a paní 
Věry Žemlové, za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-
169-2017 ve výši 35 Kč/m2. Dále zastupitelstvo města 
schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 4204 orná 
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 40 m2 z vlastnic-
tví manželů pana Davida Žemly a paní Věry Žemlové 
za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 
ve výši 1.800 Kč/m2. Náklady související s převodem 
nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek 
za návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti bu-
dou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky 
schválení financování zastupitelstvem města.“ 

8. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod po-
zemků parc.č. 3727/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře cca 20 m2; parc. č. 3728/1 ovocný sad v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře cca 28 m2 z vlastnictví pana 
Davida Žemly za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-
169-2017 ve výši 35 Kč/m2. Dále rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku 
parc. č. 4204 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
40 m2 z vlastnictví pana Davida Žemly za kupní cenu 
stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 ve výši 1.800 Kč/
m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geo-
metrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) 
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle 
platné legislativy. To vše za podmínky schválení finan-
cování zastupitelstvem města.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o o zřízení věcné-
ho břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemků parc. č. 1783/1 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, parc. č. 1787/30 – orná půda, parc. č. 1799/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1800/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1805/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1806 – ostatní plo-
cha – zeleň, parc. č. 3789 – ostatní plocha – silnice, vše 
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle 

přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 
3770-1879/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel 
NN + TS BD MCG DEV“) v předloženém znění.

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském 
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 – orná půda v k. 
ú. Slavkov u Brna o výměře cca 85 m2 – zahrádky č. 89 
nacházející se v lokalitě Polní s paní Táňou Svobodovou.

11. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby vyrovnávací-
ho schodiště a chodníku na pozemku parc. č. 1238/1 
v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna, se společenstvím vlastníků jednotek 
Společenství vlastníků Kaunicův dvůr, Kaunicova 1815, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 07239009.

12. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby splaškové 
kanalizační přípojky a bezpečnostního přepadu na po-
zemcích parc. č. 5181 a 5184 v k.ú. Slavkov u Brna, které 
jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Ra-
dovanem a Alexandrou Eremiášovými.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 22. 12. 2020 na veřejnou zakázku na akci 
„Revitalizace zámeckého parku“se společností Tochá-
ček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 44961367, 
v předloženém znění.

14. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Vý-
měna střešního pláště ZŠ Komenského“, že nejvhodněj-
ší nabídka byla předložena uchazečem PROSTAVBY, a.s., 
Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce na veřejnou zakázku na akci „Výměna střešní-
ho pláště ZŠ Komenského“ se společností PROSTAVBY, 
a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 v předlo-
ženém znění za podmínky schválení financování zastu-
pitelstvem města.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce na akci „Rekonstrukce střechy bytového domu, 
Bučovická, č. p. 187, Slavkov u Brna“ se společností 
Radim Reniers, Strakatého 3769/7, 636 00 Brno, IČ: 
05453984, v předloženém znění.

17. RM schvaluje realizaci projektu: „Propojení ulic 
Slovákova–Špitálská“ dle předloženého projektového 
záměru a gestorem projektu starostu města.

18. RM schvaluje záměr společného nákupu energií 
s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro 
roky 2022–2023 formou jednorázové soutěže na komo-
ditní burze dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova 
č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 13,20 m2, se společnos-
tí LOGOPEDIE POHODA s.r.o., se sídlem Na okraji 214/4, 
Krasice, 796 04 Prostějov, IČ: 09713221. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce a nájemné stanoveno ve výši 14.280 Kč/rok.

20. RM neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu 
prostor sloužících k podnikání o výměře 34 m2 v přízemí 
budovy Palackého náměstí č.p. 89, Slavkov u Brna.

21. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2021 Asociaci rodičů a přá-
tel zdrav. postižených dětí v ČR, z.s., klub“Paprsek“, IČ: 
49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

22. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2021 Lince bezpečí, z.s., IČ: 
61383198, sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

23. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 30.000 Kč z položky rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2021 Diecézní charitě Brno, 
Oblastní charitě Hodonín, IČ: 44990260, sídlo Třída 

Kpt. Jaroše 9/1928, Brno na provoz služeb Domácí zdra-
votní péče a Mobilní hospic Bučovice a Slavkov u Brna.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami ko-
munálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 
s platností nového ceníku od 1. 6. 2021 se společností 
RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 
49435612 v předloženém znění.

25. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí indivi-
duální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka 
ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 71341251 ve výši 244. 900 Kč. RM doporu-
čuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace v předloženém znění.

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

27. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace 
z programu „Podpora činností organizací pracujících 
s mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže 
uvedenými žadateli v předloženém znění.

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

29. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace 
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“ 
a uzavření veřejnoprávních smluv.

30. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 
2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na realizace akce „Tenkrát ve Slavkově 
1805“ mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměs-
tí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem 
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

31. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 
2 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodní-
ho hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MO-
RAVIAE mezi Mezinárodním centrem slovanské hudby 
Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 26235064 a měs-
tem Slavkov u Brna.

32. RM pověřuje Mgr. Miroslava Lstibůrka zastupo-
váním ředitele TSMS, po dobu jeho dočasné pracovní 
neschopnosti, v plném rozsahu.

33. RM určuje plat pro zástupce ředitele TSMS Mgr. Mi-
roslava Lstibůrka, ve výši dle přílohy k této zprávě.

34. RM schvaluje mimořádnou odměnu pro zástupce 
ředitele TSMS Mgr. Miroslava Lstibůrka ve výši dle pří-
lohy k této zprávě.

35. RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2021, kterou se 
mění OZV č. 1/2021 o nočním klidu, v předloženém znění. 

36. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 
hrobky s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ 
617 29 710, se sídlem Malinovského nám. 2, Slavkov 
u Brna v předloženém znění.

37. RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění tech-
nického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva 
vnitra se Státní tiskárnou cenin, státním podnikem, 
IČ: 00001279, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6, PSČ 
110 00, v předloženém znění.

38. RM schvaluje přijetí dotace ZS-A z rozpočtu Mini-
sterstva kultury v celkové výši 41.000 Kč

39. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3, ZS-A, pří-
spěvkové organizace v předloženém znění.

40. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2021 
v předloženém znění.

41. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení 
na školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

42. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – poskytnutí ředitel-
ského volna ve dnech 28, 29, 30. 6. 2021.

113. schůze RM – 27. 5. 2021
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opat-

ření v předloženém znění.
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2. RM doporučuje ZM schválit zahájení architekto-
nické soutěže na využití budovy SC Bonaparte čp.126 
a sousední proluky pozemku parc. č. 964 dle předlože-
ného návrhu využití uvedeného v důvodové zprávě.

3. RM schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce 
hřiště Zlatá Hora střed“ dle předloženého projektového 
záměru a gestorem projektu starostu města.

4. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rekon-
strukce hřiště Zlatá Hora střed“ dle předloženého návr-
hu zadávacích podmínek soutěže, za podmínky schvále-
ní dofinancování projektu zastupitelstvem města.

5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na výměnu 
kompletního řízení výtahů, včetně ovládacích panelů 
v kabinách i venkovních přivolávačů na DPS, Polní 1444.

6. RM schvaluje na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Vý-
měna plynových kotlů v BD Litavská č. p. 1482, 1496, 
1497, 1498, Slavkov u Brna, 684 01“ nejvýhodnější 
nabídku předloženou uchazečem Instalotherm-Veselka, 
s.r.o., K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 269 12 538.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vý-
měna plynových kotlů v BD Litavská č. p. 1482, 1496, 
1497, 1498, Slavkov u Brna, 684 01“ s vítězným ucha-
zečem Instalotherm-Veselka, s.r.o., K Berce 688/3, Brno 
642 00, IČ: 269 12 538 v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
17040261 týkající se změny počtu nádob se společností 
Respono, a.s.

9. RM schvaluje program 23. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.

114. schůze RM – 7. 6. 2021
1. RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 301/20/

ZM/2021 ze dne 15. 2. 2021 ve znění: I. „Zastupitelstvo 
města schvaluje výkup pozemku parc. č. 347/10, parc. 
č. 347/11 o celkové velikosti 5803 m2 vše v k.ú. Slavkov 
u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/20 
ve výši 290 Kč/m2 od doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc. Nákla-
dy spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňo-
vé povinnosti budou splněny dle platného zákona.“ II. 
„Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 
347/14 o výměře 1221 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 
dle znaleckého posudku č. 791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 
od MUDr. Emila Stracha. Náklady spojené s odkupem 
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle platného zákona.“ 

2. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozem-
ku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 347/9, 
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1.900 m2 
za část pozemku parc. č. 347/10 orná půda o výměře 
cca 1.900 m2 ve vlastnictví pana doc. Ing. Jiřího Stracha, 
vše v k.ú. Slavkov u Brna dle příloh. Náklady (na geo-
metrický plán a správní poplatky) budou hrazeny měs-
tem Slavkov u Brna. Daňové povinnosti budou splněny 
dle platného zákona.

3. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 
27. 8. 2014 s paní Ing. arch. Leonou Tupou, týkající se 
pozemku parc. č. 2578/4 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov 
u Brna o výměře cca 74 m2 dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě.

4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se Spo-
lečenstvím vlastníků jednotek Bučovická 1247, Slavkov 
u Brna se sídlem Bučovická 1247, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 05165130 týkající se pronájmu pozemku parc. č. 
2578/4 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
cca 74 m2 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody o pod-
mínkách vybudování rozšíření sjezdu s manželi Martinem 
a Soňou Lukšovými, na pozemku parc. č. 623 v k. ú. Slav-
kov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje změnu vedení trasy cyklostezky 
Slavkov u Brna–Křenovice proti původnímu záměru, dle 
přiložené situace.

7. RM schvaluje nařízení, kterým se mění nařízení č. 
4/2020 Tržní řád, v předloženém znění.

8. RM schvaluje prominutí jednoho měsíčního ná-
jemného bez záloh na služby spojených s nájmem bytu 
paní Jiřině Krahulové.

9. RM neschvaluje prominutí nájemného za měsíc 
říjen 2020 paní Lucii Bednaříkové.

10. RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2021, kte-

rou se mění OZV č. 1/2021 o nočním klidu, v předlože-
ném znění. 

11. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2021 mezi 
městem Slavkov u Brna a spol. Kvasar, spol. s r.o., IČ: 
00569135, se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, 
v předloženém znění.

12. RM bere na vědomí informace ze schůze komise 
pro sport a volný čas.

13. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 
2021 v předloženém znění.

14. RM schvaluje čerpání z Fondu investic a rozpoč-
tové opatření č.4 (ZS-A)

15. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky dle výběrového řízení ze dne 1. června 2021 (ZS-A).

16. RM bere na vědomí informace o žádosti ZS-A 
o dotačních titulech Ministerstva kultury a Úřadu práce 
dle důvodové zprávy.

17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu 
Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních 
center v Jihomoravském kraji v roce 2021 mezi Jiho-
moravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem, měs-
tem Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem Slavkov 
– Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

18. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.4/2021 
v předloženém znění.

19. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši 
175.866 Kč (TSMS)

20. RM schvaluje zřízení přípravné třídy při Zá-
kladní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace, Komenského nám. 495. ve školním roce 
2021/2022.

23. zasedání ZM – 7. 6. 2021
1. ZM bere na vědomí zápis z 17. zasedání finanč-

ního výboru. 
2. ZM bere na vědomí zápis č. 8 ze zasedání kontrol-

ního výboru ze dne 6. 5. 2021.
3. ZM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění.
4. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16-19.
5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
6. ZM schvaluje čerpání Fondu rezerv a rozvoje 

města Slavkov u Brna ve výši 4.500.000 Kč na pokrytí 
zvýšených výdajů na položce IR – ZŠ Komenského – re-
konstrukce střechy.

7. ZM schvaluje čerpání Fondu správy majetku města 
Slavkov u Brna ve výši 3.500.000 Kč na pokrytí zvýše-
ných výdajů na položce SM – Rekonstrukce Husova 63.

8. 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 pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města 
Slavkov u Brna za rok 2020 včetně zprávy auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad.

9. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za I. čtvrtletí 2021 v předloženém znění.

10. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za 
I. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

11. ZM schvaluje poskytnutí individuální dota-
ce Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově 
u Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
71341251 ve výši 244. 900 Kč.

12. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
„Podpora veřejně prospěšných činností“ a uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy s níže uvedenými žadateli v před-
loženém znění.

13. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže uvedenými ža-
dateli v předloženém znění.

14. ZM schvaluje k další realizaci jako nejlepší urba-
nisticko-architektonickou studii Koláčkova náměstí ná-
vrh účastníka: ATELIER RAW s.r.o., Domažlická 148/12, 
612 00 Brno, IČ: 28299442.

15. ZM ukládá radě města připravit podklady záměru 
využití SC Bonaparte a zahájit jeho veřejné projednání.

16. ZM neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 
232/2 a parc. č. 233/1 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové 
výměře cca 30 m2 dle předložené žádosti.

17. ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví měs-
ta Slavkov u Brna parc. č. 3638/15, orná půda v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře 35 m2 za část pozemku ve vlastnic-
tví pana Karla Sušila, parc. č. 3645/3 orná půda o výměře 
35 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna dle příloh. Náklady 
(na geometrický plán a správní poplatky) budou hrazeny 
z poloviny městem a z poloviny panem Sušilem. Daňové 
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

18. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
a budoucích převodech infrastruktury stavby chodníku 
s panem Ivanem Markem dle předloženého návrhu.

19. ZM ruší usnesení č. 301/20/ZM/2021 ze dne 
15. 2. 2021 ve znění: I. „Zastupitelstvo města schvaluje 
výkup pozemku parc. č. 347/10, parc. č. 347/11 o celko-
vé velikosti 5803 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 
dle znaleckého posudku č. 791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 
od doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc., bytem Slepá 1325/33a, 
Černá Pole, 613 00 Brno. Náklady spojené s odkupem 
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou 
splněny dle platného zákona.“ II. „Zastupitelstvo měs-
ta schvaluje výkup pozemku parc. č. 347/14 o výměře 
1221 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého 
posudku č. 791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 od MUDr. Emila 
Stracha, bytem Černopolní 249/61, Černá Pole, 613 00 
Brno. Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí 
město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného 
zákona.“

20. ZM schvaluje směnu části pozemku ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna parc. č. 347/9, orná půda v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře cca 1.900 m2 za část pozemku 
parc. č. 347/10 orná půda o výměře cca 1.900 m2 ve vlast-
nictví pana doc. Ing. Jiřího Stracha, vše v k.ú. Slavkov 
u Brna dle příloh. Náklady (na geometrický plán a správní 
poplatky) budou hrazeny městem Slavkov u Brna. Daňové 
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

21. ZM ruší část usnesení č. 555/26/ZM/2018 z 26. 
zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna ze dne 
10.09.2018, a to: „I. Zastupitelstvo města schvaluje 
úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná půda 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 25 m2; parc. č. 
3728/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 
25 m2 z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a paní 
Věry Žemlové za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-
169-2017 ve výši 3 Kč/m2. Dále zastupitelstvo města 
schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 4204 orná 
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 40 m2 z vlastnic-
tví manželů pana Davida Žemly a paní Věry Žemlové 
za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 
ve výši 1.800 Kč/m2. Náklady související s převodem 
nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek 
za návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti bu-
dou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky 
schválení financování zastupitelstvem města.“ 

22. ZM schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 
3727/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 
20 m2; parc. č. 3728/1 ovocný sad v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře cca 28 m2 z vlastnictví pana Davida Žemly 
za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 
ve výši 35 Kč/m2. Dále zastupitelstvo města schvaluje 
úplatný převod pozemku parc. č. 4204 orná půda v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře 40 m2 z vlastnictví pana Davi-
da Žemly za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-
2017 ve výši 1.800 Kč/m2. Náklady související s převo-
dem nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek 
za návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti bu-
dou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky 
schválení financování zastupitelstvem města.

23. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1496/4 
– orná půda o výměře 14 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
ve vlastnictví paní Ivany Skřivánkové do vlastnictví 
města Slavkov u Brna za cenu ve výši 5.600 Kč (400 Kč 
za m2). Náklady spojené s odkupem nemovitosti uhradí 
město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných 
právních předpisů. 

24. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 
1/2021 o nočním klidu, v předloženém znění. 

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Reakce místostarostky na článek opozičních 
zastupitelů k problematice školství

Výstavba nové mateřské školy a uvolnění 
prostor MŠ Zvídálek pro potřeby základního 
školství je jednou z možných variant řešení 
nedostatečné kapacity škol v našem regionu. 
Vedení města se však snaží řešit problematiku 
koncepčně a rovněž s péčí dobrého hospo-
dáře. Podporujeme proto výstavbu svazkové 
školy, při jejíž výstavbě bychom mohli dosáh-
nout na 85% dotaci a o spoluúčast a zbývající 
náklady by se podělil svazek obcí, který byl 
již díky iniciativě vedení města založen. Pro-
vozní náklady svazkové školy ponese samot-
ný svazek obcí, který na provoz školy bude 
dostávat dotace od státu.

Zastupitelstvo uložilo v dubnu 2021 ve-
dení města vypracování nové koncepce 
rozvoje školství, ta bude více zohledňovat 
pohled zřizovatele. Tvorba této koncepce je 
již ve finální fázi, čekáme jen na aktualizaci 
demografické studie, abychom mohli upřes-
nit budoucí požadovanou kapacitu škol. Tato 
data obdržíme během následujícího týdne. 
V  srpnu  předložíme  návrh  nové  kon-
cepce  veřejnosti. Na  zastupitelstvu  by  se 
měla projednávat 7. září 2021. V koncepci 
se objeví několik možných variant řešení, 
z nichž ani jedna není ideální, každá má své 
pro a proti. 
K návrhu opozičních zastupitelů – na vy-

místění MŠ Zvídálek z prostor ZŠ Komen-
ského lze napsat následující: Současná kapa-
cita MŠ je 208 dětí. Bude-li záměrem navrátit 
prostory základní škole a navýšit kapacitu 
o mateřské školy o 120 míst, musíme uva-
žovat o stavbě nového areálu pro 330 dětí. 
Ano,  tato  varianta  je  možná,  je  zde  však 
několik ale:
•  Na výstavbu nových mateřských škol nejsou 

zatím vypsané ani avizované dotační tituly.
•  Investice z minulých let bude předčasně 

znehodnocena. Na přístavbu MŠ Zvídálek 
se čerpal úvěr ve výši cca 28 mil. Kč, z něho 
zbývá splatit ještě 10 mil. Kč. Přebudování 
prostor pro potřeby ZŠ si vyžádá odhadem 
další cca 3 mil. Kč. 

•  Všechny prostory MŠ nejsou vhodné 
na učebny (sloupy v přístavbě). K osmi nově 
vzniklým třídám musíme připočítat zázemí – 
kabinety pro minimálně 14 učitelů, šatny pro 
děti, třídy pro dělenou výuku, odborné učeb-
ny, sportoviště – po pravdě řečeno, nemám 
jistotu, že se tam vše požadované vejde. 

•  Budeme-li počítat navýšení kapacity o 8 tříd 
– jedná se o 240 dětí – takovému nárůstu 
nebude postačovat kapacita školního stra-
vování (obědy pro MŠ se distribuují přímo 
do tříd MŠ). V prostorách školní jídelny není 
možné stravovat více dětí, než v současné 
době.

•  Využijeme-li uvolněné prostory pro 8 tříd – 
kde bude družina a školní klub? Opět budou 
kmenové třídy sídlit v odborných učebnách?

•  ZŠ Komenského bude „obří“ školou, to při-
nese více anonymity, větší riziko nežádou-
cích jevů.

•  K vyřešení nedostatečné kapacity budou 
třeba  ještě  další  investice, než je jen vý-
stavba nové mateřské školy. Pokud potře-
bujeme navýšit kapacitu základních škol 
o zmiňovaných 420 míst, tak musíme ještě 
zvýšit kapacitu ZŠ Tyršova – minimálně 
o dalších 180 dětí, postavit novou tělocvič-
nu a jídelnu. K tomu je zapotřebí koupit po-
zemek od státu na Zlaté Hoře, jehož hodnota 
je nyní stanovena na 15 mil. Kč.
Nová velkokapacitní  školka – jak se bu-

dou děti cítit v takovém zařízení? Kde školu 
postavíme? Jedním z námětů je právě prostor 
za autobusovým nádražím. Pokud tento poze-
mek využijeme pro mateřskou školu, momen-
tálně město nemá jiný vhodný pozemek, kde 
by se dala postavit velká základní škola. Kam 
tam bude těch 330 dětí chodit na vycházky? 
Kolem Litavy? To je zbavíme unikátní mož-
nosti využívat prostory zámeckého parku 
a alejí, kde je pro pobyt v přírodě ideální kli-
ma? To ráno do nové školky přiveze téměř 
300 osobních automobilů děti a odpoledne 
si je opět odveze? Není lépe postupně budo-
vat školy tam, kde mladé rodiny bydlí? Sou-

časná situace s epidemií nás nabádá k tomu, 
abychom se drželi trendu výstavby menších 
školek.
Vedení  města  usiluje  o  řešení  situace, 

které  by  nevedlo  k  zadlužení  města  nad 
únosnou  míru.  Proto  hodláme  využít  do-
stupné  dotační  prostředky. Uvědomujeme 
si, že na získání dotace nemáme nárok, musí-
me přesvědčit poskytovatele dotace o opráv-
něnosti naší žádosti. 

Ing. Marie Jedličková, místostarostka města

Hlas opozice – školství ve Slavkově
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám 

návrh řešení neutěšené situace ve škol-
ství ve Slavkově. Mnozí z Vás již poznali 
„na vlastní kůži“, že nejsou místa ve škol-
kách. Je to způsobeno dlouhodobou nečin-
ností vedení radnice. Ta se nyní na poslední 
chvíli snaží zvrátit tento trend. Dle našeho ná-
zoru tak činí opět nepromyšleně a chaoticky. 
Pan starosta se nám již se svou vizí prezen-
toval v předminulém čísle Zpravodaje. Proto 
předkládáme náš návrh k diskuzi veřejnosti, 
neboť nám jde o dlouhodobé a koncepční ře-
šení a nechceme za vynaložení zbytečných fi-
nančních nákladů jen „hasit“ nastalou situaci 
a v budoucnu vystavovat naše město dalším 
problémům.

Náš návrh shrnutý do pár bodů tedy je:
•  Pokračovat v posledním koncepčním řešení 

z roku 2010, a to výstavbou nové mateřské 
školy. Nová mateřská škola by umožnila 
uvolnit prostory v ZŠ Komenského, které 
škola využívala před vestavbou stávající MŠ 
Zvídálek.

•  Uvolněním prostor, které nyní využívá MŠ, 
ve škole získáme 8 „nových“ učeben pro zá-
kladní školu, a tím zvýšíme kapacitu školy 
na její původní úroveň.

•  Za peníze vynaložené na výstavbu nové 
mateřské školy a rekonstrukci v ZŠ Komen-
ského získáme navýšení kapacity v před-
školním vzdělávání o 120 míst, oproti sou-
časnému návrhu vedení města (o 50 míst) 
a až o 420 míst v základní škole.

Ve hře je sice mnoho neznámých, ale výše 
nastíněné řešení umožňuje Slavkovu zvlád-
nout situaci v předškolním a školním vzdělá-

vání na mnoho let dopředu, a to za adekvátní 
množství finančních prostředků. Toto kon-
cepční řešení v opozici diskutujeme již řadu 
let a máme za to, že nám vychází nejlépe ze 
všech předkládaných záměrů. Bohužel vedení 
radnice odmítá předložit koncepci školství už 
5 let, projednat ji v zastupitelstvu a přijmout 
tak závazný dokument podle něhož by praco-
vala všechna další zastupitelstva.

A důležitá poznámka na závěr. Stále se 
skloňuje slovo dotace, ale moc se nezdůraz-
ňuje, že každá dotace má spolupodíl města, 
který je tím vyšší, čím je vyšší dotace. A co 
se úplně zamlčuje, jsou další výdaje spojené 
s výstavbou (odkupy pozemků, přístupové 
cesty, řešení dopravy, náklady na více práce) 
a dále pak náklady na provoz a údržbu spoje-
né s realizovaným dílem. 

Zastupitelé za ODS, Nestraníky, STAN a ANO

ZŠ Komenského bude 
mít novou střechu

Základní škola Komenského se už ně-
kolik let potýká se zatékáním do podkroví 
východního pavilonu budovy. Prostory, kde 
se nachází například počítačové učebny, 
keramická dílna a další odborné třídy, se 
do prázdnin dočkají generální opravy. 

„Bohužel realita je taková, že střecha 
na tomto relativně novém pavilonu doslou-
žila. V létě se pod ní vzhledem k vysokým 
teplotám nedá učit, v zimě nám střecha pro-
mrzá, a když prší, chytáme vodu do kbelí-
ků. Přitom právě tyto prostory jsou pro nás 
velmi důležité,“ potvrdila ředitelka základní 
školy Věra Babicová.

Nákladná rekonstrukce ve výši 21 milio-
nů korun vyřeší nejen problém se zatékáním, 
ale také zlepší celkové klima v podkrovních 
prostorách. Součástí prací je také výměna 
střešních oken včetně elektrických žaluzií. 
Děti se můžou těšit také na nové osvětle-
ní a podhledy včetně akustických doplňků 
v celém patře a novou tepelnou izolaci.

„Škola tak získá kompletní výměnu střeš-
ní krytiny včetně laťování, nových střešních 
oken, včetně venkovních stínicích elektricky 
ovládaných rolet, klempířské prvky – okapy, 
svody, oplechování,“ doplnil vedoucí odbo-
ru investic a rozvoje Petr Lokaj. vs
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Restaurování soch v zámeckém parku pokračuje
V zámeckém parku ve Slavkově u Brna 

pokračují restaurátorské práce na barokních 
sochách vytvořených před třemi staletími. Re-
staurátoři v čele s Josefem Červinkou se věnu-
jí projektu obnovy těchto barokních památek 
už od roku 2017, kdy samotnému restaurování 
předcházel podrobný průzkum všech sochař-
ských děl jak v parku, tak v interiéru zámku.

Například restaurátorka Dana Macounová 
se této práci věnuje i mimo Evropu. Sochám se 
podle ní nedostalo od sedmdesátých let minulé-
ho století žádné odborné péče ani základní údrž-
by, což se na jejich stavu významně podepsalo. 
„Jsou poškozeny především vlivem povětrnosti 
a také díky jejich těsnému obklopení zelení. Ná-
růsty řas, lišejníků i mechů výrazně přispívají 
k poškozování povrchu, čímž ztrácíme detailně 
a precizně provedené tvary. Tento jev se nedá 
bez pravidelné údržby zastavit a kámen také vli-
vem prudkého střídání teploty nebo působením 
srážek přirozeně zvětrává,“ vysvětlila.

Očišťování povrchu od nánosů špíny 
a mechů, kterým se v původním mušlovém 
vápenci daří, je zdlouhavá práce. „Za zámek 

a park, kde jsou sochu umístěny, mohu říci, že 
jsme velmi rádi, že se každý rok podaří reno-
vovat část sochařské výzdoby a vnímáme, že 
park tím získává na ještě větší atraktivitě,“ po-
chvalovala si ředitelka zámku Eva Oubělická.

Restaurování obsahuje mnoho kroků, které 
odborníci po celou dobu práce podrobně foto-
graficky i písemně zapracovávají do nezbytné 
dokumentace. Zahrnuje ošetření biocidním 
prostředkem pro redukci osídlení povrchů mi-
kroorganismy a vyššími rostlinami. Předzpev-
nění povrchu kamene je zase nezbytné před 
čištěním mokrou cestou za použití regulované 
horké vody a páry. Následuje hloubkové doz-
pevnění degradovaných částí kamene.

Redukce solí
Po takzvaném abrazivním dočištění tma-

vých depozitů a krust mikrotryskáním odbor-
níci pokračují odstraněním starých nevhod-
ných či dosloužilých vysprávek a doplňků. 
„Po těchto krocích je na řadě redukce solí, kte-
ré v kameni působí poškození související s re-
krystalizačními cykly. Následně doplňujeme 

chybějící části, římsy architek, olámané dra-
perie, prsty, nosy, oční víčka a podobně. Jsou 
to také větší doplňky, většinou celé ruce, paže, 
nohy či hlava,“ vyjmenovala Macounová.

Posledním krokem je pak povrchová úpra-
va. „Díky ní zacelíme poškozený povrch, čímž 
zmírníme průnik vody do porézního systému 
kamene a zpomalíme tak znovuosídlení bio-
logického napadení. Povrchová vrstva se tak 
stává takzvanou obětní vrstvou a nejenom, že 
sochy preventivně chrání, ale také na sebe pře-
bírá roli prvního degradovaného povrchu. Pro 
udržení této strategie je však potřeba následná 
pravidelná údržba,“ doplnila restaurátorka.

V době jednoho roku, tedy jedné restau-
rátorské sezóny, která trvá zhruba od dubna 
do října, zrestaurují ve slavkovském parku 
přibližně devět soch. 

„Letos to jsou konkrétně čtyři vázy a dále 
sochy Théseus, Omfalé, Hudba, Ceres a Her-
kules. Z venkovních soch, po dokončení této 
v pořadí již čtvrté etapy restaurování, zbývá 
už pouze osm kusů situovaných v parku,“ 
uvedl Dalibor Kašpar z odboru správy majet-
ku, investic a rozvoje města.

Restaurátorský tým tvoří dle náročnosti ak-
tuálně prováděných prací až deset lidí. Kaž-
dá socha dostává tolik péče, kolik potřebuje. 
„V některých případech provádíme také roz-
sáhlé rekonstrukce chybějících částí soch, a to 
se potom naše práce stává ryze sochařskou, 
tedy více uměleckou, avšak plnou pokory 
k originálu. Pracujeme pak tak dlouho, dokud 
nenajdeme vhodný tvar a pozici doplňku, aby-
chom se před autorem nemuseli stydět,“ zdů-
raznila Macounová.

Notná dávka trpělivosti
S výsledkem musí být spokojen nejenom 

samotný restaurátor, ale také zástupci Ná-
rodního památkového ústavu, kteří na postup 
pozorně dohlíží. „Naše práce vyžaduje not-
nou dávku trpělivosti, odhodlání, preciznosti 
a také kritické sebereflexe. Jak jsem zmínila 
v případě rozsáhlých doplňků, nelze se spo-
kojit s ledasčím. Musíme být dostatečně sebe-
kritičtí a nelítostně zatočit s výsledkem vlastní 
práce, a to až do chvíle, kdy jsme spokojeni 
a shodneme se na tom v celém týmu,“ řekla 
Macounová za celý restaurátorský tým.

Její práci aktuálně zaměstnává především 
Slavkov. V tuzemsku ale měla naposledy 
možnost pracovat například na průčelí kostela 
svatého Petra a Pavla v areálu rajhradského 
kláštera a v minulosti také na obnově vnějšího 
pláště chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře.

Josef Červinka se zase podílel na restauro-
vání vily Tugendhat v Brně nebo na obnově 
minaretu v Lednicko-valtickém areálu. „Spo-
lečně s kolegou Danem Hvězdou jsme před 
lety měli možnost pracovat v tureckém Efesu 
na restaurování Hadriánova chrámu. Já jsem 
poté v Turecku na nějakou dobu zakotvila, 
a pracovala ještě na vlastním projektu restau-
rování Domiciánovy fontány, také v antickém 
Efesu. Od doby, co pracuji s kolegy ve Slav-
kově, jsem si ještě občas zpestřila sezónu vý-
jezdem do Iráku, kde kolegové z Prahy restau-
rují synagogu, ale nyní je cestování obtížné, 
a proto se teď budu více věnovat práci doma,“ 
dodala Dana Macounová.

Jakub Dostál, Vyškovský deník
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Koupaliště je otevřené!
Městské koupaliště ve Slavkově u Brna za-

hájilo svoji třicátou šestou letní sezónu. Slav-
kovské koupaliště nabízí vodní radovánky 
ve třech bazénech – v plaveckém padesátime-
trovém, dětském a v brouzdališti pro nejmen-
ší. Nejmenší návštěvníci se můžou vyřádit 
na miniskluzavce a minitobogánu ve středním 
bazénu. V horní části areálu funguje také dět-
ské hřiště. Spodní část nabízí vyžití zejména 
pro mladé aktivní sportovce – připraveny jsou 
nádherné beachvolleyballové kurty. Samo-

zřejmostí jsou letní bary s občerstvením. Pe-
riférii bazénu oživí tropické palmy. 

Parkování na koupaliště je zajištěno na 
škvárovém hřišti u stadionu, odkud můžete 
pohodlně dojít pěšky pěšinou podél stadio-
nu. S ohledem na aktuální dopravní omeze-
ní doporučujeme zvážit návštěvu koupaliště 
na kole nebo pěšky. 

Aktuální informace naleznete na webových 
stránkách: www.koupalisteslavkov.cz, na kte-
rých lze z pohodlí domova monitorovat mo-

mentální dění v areálu koupaliště. S ohledem 
na stávající situaci je nadále nutné ohledupl-
ně dodržovat stanovená hygienická nařízení. 
O aktuálních omezeních se dočtete při vstupu 
do areálu.  vs

CENÍK
Děti do dvou let  zdarma
Děti předškolního věku  30 Kč/den
  (po 15. hodině 10 Kč)
Mládež, senioři, ZTP  65 Kč/den
 (po 15. hodině 45 Kč)
Dospělí  100 Kč/den
 (po 15. hodině 70 Kč) 

OTEVÍRACÍ DOBA
Od 1. června do 31. července 
9.00–21.00 hod.
Poslední prodej vstupenek ve 20.15 hod., 
 poslední vstup na permanentku ve 20.15 
hod.
Od 1. srpna do 31. srpna
9.00–20.00 hod.
V případě nepříznivého počasí zavřeno!

Klub seniorů informuje
Červen byl plný pro-

cházek po okolí, prošli 
jsme Moravským Tos-
kánskem, navštívili Kraví 
horu u Kožušic, vyrazili 
kolem větrného mlýna 

u Chvalkovic, abychom skončili v Nemocho-
vicích, nebo se prošli z Lulče na Nemojanský 
mlýn. Vycházky v pohodové délce kolem 
10  km tu všichni zvládají v pohodě, nikdo 
se zatím neztratil, všichni s dobrou náladou 
došli a těší se na další přírodní zajímavosti, 
vyskytující se v našem okolí. 8. června jsme 
změnili chůzi za pohodlnou jízdu autobusem, 
abychom se dostali do Vizovic, i když místy 

krkolomnou cestou, kde jsme si užívali při 
exkurzi ve firmě Jelínek se zajímavým prů-
vodním slovem průvodkyně. Exkurze začala 
tekutou rouškou a prohlídku jsme ukončili 
ochutnávkou dvou dalších vzorků, což bylo 
mnohem lepší, než všudypřítomná dezinfekce. 
Po ochutnání bylo poznat dle našich tváří, kte-
rý že to je měsíc. Spokojenost byla i s prohlíd-
kou krásného vizovického zámku, někteří se 
zúčastnili i exkurze v čokoládovně, kde jsme 
se mohli seznámit s historií výroby čokolády. 
Z vycházek nás ještě čeká absolvovali Luleč 
s Nemojanským mlýnem a následovně cesta 
přes Smraďavku do Buchlovic. Na prázdniny 
nám pan František připravuje 8 procházek za-

měřených pro společné cesty s dětmi, vnoučaty, 
pravnoučaty, dle toho, jak se kdo kdysi snažil. 
Dalšími akcemi bude 29. 6. zájezd do Znojma 
s návštěvou pivovaru a ochutnávkou piv, přes-
nější informace získáte v klubovně, 6. 8. Floria 
Kroměříž, kde bude výstaviště vzhledem k ma-
lému výročí 45. výstavy plně otevřené se zají-
mavou floristickou výstavou. 6. 9. potom pro 
ty, kteří se nedostali do senátu v Praze, se opa-
kuje jeho prohlídka. Takže milí senioři, nezů-
stávejte mezi 4 stěnami, užívejte života, neb jak 
řekl profesor Koutecký: věk – relativní pojem. 
Stáří může být krásné a vrásky ve tváři nevadí. 
Vadí vrásky na duši, na srdci. Tak za měsíc!

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Oprava ulice Malinovského začala 
Od prvního červnového pondělí odstartovala 

oprava ulice Malinovského, která se bohužel 
neobejde bez dopravních komplikací. První 
fáze oprav zahrnuje opravu komunikace u kos-
tela a dále v úseku od mateřské školy Karolínka 
a po hasičskou stanici. V této fázi bude průjezd-
ná ulice Jiráskova, která slouží jako náhradní 
trasa autobusů (autobusy jezdí Tyršovou ulicí, 
ulicí Pod Oborou a Jiráskovou na Malinovské-
ho). Z tohoto důvodu se i na ulici Jiráskova 
objevily dopravní značky s označením zákaz 
zastavení (parkovat se může pouze ve spodní 
části ulice na západní straně – blíže k zámku). 

Oproti původním plánům zůstává zastávka 
u polikliniky na svém místě minimálně do pod-
zimu a s tím bude souviset i omezení v ulici 
Jiráskova a Pod Oborou. K areálu koupaliště, 
zámku, stadionu a golfu řidiči mohou přijíždět 
z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunico-
va). Následně, na konci léta, se dopravní situ-
ace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět 
alespoň k oběma školám a využívat zdejší 
parkoviště. Kompletní oprava ulice bude trvat 
přibližně do října tohoto roku, tedy pět měsíců. 

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpev-
něných ploch v ulici Malinovského. Umís-

tění stávající komunikace, parkovacích stání 
i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán 
na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu 
tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení 
(u kostela a u vchodu do školního dvora), vy-
budování nových parkovacích stání před mateř-
skou školou Karolínka a instalace nového ve-
řejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí 
se také přechod pro chodce u polikliniky. Kon-
strukce vozovky je navrhnuta s novými únosný-
mi podkladními vrstvami s povrchovou úpravou 
z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou 
dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou. vs
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Oprava střechy nové budovy 
ZŠ Komenského

Střecha nové budovy vykazovala již něko-
lik let nedostatečné tepelně izolační vlastnosti 
a v posledním roce do tříd silně zatékalo. Jsme 
velmi rádi, že zastupitelé města uvolnili finan-
ce na kompletní rekonstrukci střechy, která 
žákům přinese tepelnou i světelnou pohodu, 
a děti se budou vzdělávat v příjemném pro-
středí.

Tak náročná akce s sebou pochopitelně 
přinese i celou řadu organizačních opatře-
ní. Zhruba 2 měsíce budeme muset využívat 
k výuce i prostory, které běžně pro klasickou 
výuku využívány nejsou (třídy družiny, cvič-
nou kuchyni, dílny). Žáci 9. ročníků si převez-
mou vysvědčení již 25. června 2021 a před-
pokládáme, že druhý stupeň zahájí výuku až 
v pondělí 6. září 2021. 

Rekonstrukce začne 28. 6. 2021 předáním 
staveniště a měla by trvat 120 dní. Všichni se 
těšíme na konec října, kdy by měly být práce 
dokončeny a druhé patro nové budovy opět 
bude moci sloužit našim žákům.

Věra Babicová

Olympijský sedmiboj
Na začátku školního roku 2020/21 

jsem čtenáře Slavkovského zpravodaje 
informovala o zapojení ZŠ Komenské-
ho do sportovního projektu SAZKA 
Olympijský víceboj. V červnu jsem 
plánovala čtenářskou obec seznámit 
s výsledky projektu. Nakonec vše bylo 
jinak. Školy i sportoviště se uzavřely 
na delší dobu. Organizátoři vzhledem 
k epidemické situaci upravili v tomto 
školním roce pravidla SAZKY Olym-

pijského víceboje. Nekompletní vý-
sledky se mohou převést do nového 
školního roku. Přesto nebyli žáci 3.–5. 
ročníku ošizeni o sportovní soutěžení. 
Plnili disciplíny v olympijském sed-
miboji v duchu olympijského hesla: 
„Rychleji! Výše! Silněji!“ Hlavním 
smyslem Olympijského sedmiboje bylo 
probudit v dětech soutěživost, překoná-
ní sama sebe a radost z pohybu po ne-
lehkém covidovém roce. O. Zehnálková

Přípravná třída 
na ZŠ Komenského

Naše škola vydala letos na žádost zá-
konných zástupců 18 rozhodnutí o od-
kladu povinné školní docházky (oproti 
7 odkladům v minulém roce). Po do-
hodě se zřizovatelem jsme rodičům 
budoucích předškoláků nabídli mož-
nost umístění dítěte do přípravné třídy 
základní školy. Budoucí prvňáčci tak 
získají možnost seznámit se s prostře-
dím školy a postupně si budou zvykat 

na přechod z mateřské školy do běž-
ného školního života. Výuku povede 
zkušená paní učitelka, která působila 
několik let i v předškolním vzdělávání 
a je tedy zvyklá pracovat s předškolní-
mi dětmi. Věříme, že se našim nejmen-
ším bude u nás líbit a po absolvování 
přípravné třídy budou úspěšně zvládat 
nároky kladené na děti v 1. roce školní 
docházky. Věra Babicová

Včelařská exkurze 6.B a 6.D do včelína v hodinách 
přírodopisu

V polovině května proběhla v hodinách pří-
rodopisu 6.B a 6.D v rámci praktické výuky 
nejdůležitějšího hmyzího opylovače – včely 
medonosné – půlhodinová exkurze do včelína 
pana Karla Jirky, který se nachází na zahradě 
jeho RD poblíž naší školy. 

K exkurzi bylo vybráno chladnější počasí 
s nižší letovou aktivitou včel a od okolí uza-

vřený včelín, kde se během celé exkurze ne-
objevila jediná volně poletující včela. 

Žáci se ve včelíně seznámili se stavbou úlu 
a s rámky s plástvemi ze včelího vosku, které 
si mohli vzít do rukou. Největšího zájmu se 
těšil pohled do zadní části úlu, který byl krytý 
průhledným sklem, za kterým žáci pozorova-
li plásty se zavíčkovaným i nezavíčkovaným 

plodem (larvami) a hemžení stovek včelích 
dělnic. V závěru si žáci prohlédli, jak funguje 
přístroj medomet, ve kterém se z medových 
rámků vytáčí med. 

Děkujeme panu Jirkovi, že nám povolil 
vstup do svého včelína a umožnil tak žákům se 
na vlastní oči podívat do včelstev a seznámit se 
s chovatelskou prací včelaře. Radek Svoboda

Foto z 1. září 2019 • Foto: 2x archiv školy

Stěhování pánve do školní kuchyně • Foto: archiv školy

Multifunkční pánev
Dne 10. června 2021 byla ve školní jídelně instalovaná 

multifunkční pánev, která zvýší, zlepší a zefektivní vaření.
Zároveň umožní i s dalším vybavením naší kuchyně na-

výšení kapacity uvařených obědů ve školní kuchyni.
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Kyberkriminalita –  
beseda s Policií České republiky

S rozvojem informačních technologií se 
stále častěji setkáváme s novým společen-
sky škodlivým jednáním – s kybernetickou 
kriminalitou. Na Základní škole Tyršova 
ve Slavkově u Brna je této závažné problema-
tice věnována pozornost v rámci vyučovacího 
předmětu Výchova ke zdraví v sedmých roč-
nících.

Již v předchozím školním roce škola navá-
zala spolupráci s Policií ČR. V rámci preven-
tivních programů por. Mgr. Alice Musilová 
žáky velmi srozumitelně seznámila s nebez-

pečím vznikajícím v kyberprostoru. Ve své 
prezentaci se zaměřila na největší rizika inter-
netu. Vysvětlila, co je podstatou kyberšikany 
a kyberútoku, jak se před kyberšikanou bránit 
a jaká největší rizika souvisí s používáním so-
ciálních sítí. Zmínila se i o právních dopadech 
souvisejících s kybernetickou kriminalitou.

Vzhledem k současným opatřením probí-
hala beseda online. Přesto žáci sdělované in-
formace pozorně sledovali a beseda tak určitě 
přispěla k bezpečnému chování dětí na inter-
netu. hch

Od radnice k šibenici
V hodinách dějepisu se žáci sedmých roč-

níků učí i o tom, jak žili lidé ve městech v ob-
dobí středověku a raného novověku. Dozvědí 
se něco o tom, kdo byl rychtář, pan purkmi-
str i páni konšelé. Řekneme si o některých 
řemeslech, z nichž některá už dnes třeba ani 
neexistují, a o také tom, jakou úlohu měly ce-
chy. 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. Poté, co jsme prošli Slavkov, vy-
dali jsme se směrem na Křenovice na Šibenič-
ní vrch, kde dříve stála šibenice a asi 500 let 
zde probíhaly popravy. Dnes se zde nachází 
jedno ze zastavení naučné stezky, jež vede 

z Křenovic a je věnovaná právu hrdelnímu 
a útrpnému.

Počasí nám po celou dobu vycházky přálo, 
sluníčko příjemně hřálo a děti si užily dějepis-
né povídání úplně jinak než v lavicích. Sou-
částí vycházky byla také soutěž. Družstvo, 
které získalo nejvíce bodů, bylo nakonec od-
měněno drobnými dárky.

Jsme rádi, že se naše dějepisná procházka 
vydařila a doufáme, že si děti kromě několika 
klíšťat odnesly i řadu zajímavých informací 
a poznatků o svém městě. pp

Gotické hrady
V době distanční výuky žáci sedmých roč-

níků propojili znalosti z hodin dějepisu, kde 
probírali téma gotika, se svojí kreativitou a ši-
kovností. V rámci výtvarné výchovy proběh-

la soutěž na téma 3D gotický hrad. Nápady 
mnohých žáků byly ohromující a některým se 
povedlo vytvořit opravdu nádherné dílo. Za-
tímco kluci kladli důraz na preciznost a tech-
nické provedení, dívky dbaly na eleganci 
a barevnost.

Zcela zaslouženě byli nejvíce hlasy ohod-
noceni:

Chlapci
1. místo Petr Minks
2. místo Jakub Stavěl a Petr Odehnal
3. místo Marian Jandl

Dívky
1. místo Daniela Mendlová a Veronika Felin-
gerová
2. místo Daniela Svobodová
3. místo Terezie Šebečková

Za dobře odvedenou práci si vítězové od-
nesli drobné ceny.  ns

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

Mistr David
Mezi žáky naší školy je mnoho nadaných 

jedinců z různých vědních i uměleckých 
oblastí, z nichž mnozí dosáhli výborného 
umístění v olympiádách, sportovních či hu-
debních soutěžích. 

Jedním z nich je i velmi talentovaný vý-
tvarník samouk, žák devátého ročníku, Da-
vid Rouzek. Učarovalo mu výtvarné umění 
a díky svému nadání a maximální praco-
vitosti můžeme ve škole obdivovat jeho 
překrásné reprodukce inspirované mistry 
takových jmen, jako je např. Pablo Picasso, 
Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh 
či Alfons Mucha. Se zatajeným dechem 
vnímáme nejen hru barev, ale také výraz, 
který obrazy mají. Obdivujeme pečlivost 
provedení, jemné přechody světel a stínů, 
můžeme se přes jeho díla přenést do světa 
fantazie.

Děkujeme za všechny krásné obrazy, kte-
ré s láskou a citlivostí namaloval a podělil 
se o ně s námi. Přejeme mu hodně inspira-
ce a úspěchů. Těšíme se, až budeme moci 
zhlédnout další Davidovy práce buď na jeho 
instagramovém profilu, nebo ve výstavních 
prostorách. ns

Beseda o dospívání
„Žena jako symbol života“ a „Na startu 

mužnosti“ – tato témata byla náplní odbor-
ných přednášek v rámci učiva přírodopisu 
žáků osmých ročníků na ZŠ Tyršova. Lek-
torka Mgr. Pavla Žádníková ze společnosti 
MP Education seznámila děvčata a hochy 
s důležitými informacemi, které souvisí 
s dospíváním. Pozornost věnovala přede-
vším problematice bio-psycho-sociálního 
dozrávání, intimní hygieně, reprodukčnímu 
zdraví, významu antikoncepce a onkologic-
ké prevenci. 

Přednáška byla vhodným doplněním ob-
sahu učiva.  hch

Petr Minks se svým krásným gotickým hradem

David Rouzek • Foto: 2x archiv školy

Šibeniční vrch • Foto: B. Maleček
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Dny Slavkova odstartovalo pá-
teční představení „Když hrdličky 
cukrovaly“, které se odehrálo v SC 
Bonaparte. Díky této veselohře 
jsme nahlédli do trablů, které devíti 
ženám způsobil jeden a tentýž pro-
hnaný sňatkový podvodník. Hra se 
od listopadové premiéry opět vrátila, 
i když s mírně pozměněným obsaze-
ním, ale opět velmi diváky pobavila. 

V hlavních rolích jsme mohli vi-
dět Alenu Doležalovou, Elenu Knot-
kovou, Marii Kostíkovou, Martu 
Šujanovou, Věru Stojarovou, Petru 
Vyšehradskou, Dagmar Mašovou, 
Viktorii Brančovou a Barboru Šu-
janovou. 

Tímto moc děkujeme za krás-
né představení a možnost jej opět 
zhlédnout.

V zámeckém parku proběhl tra-
diční řemeslný jarmark, kterého 
se zúčastnilo sto stánkařů, kteří 
vám nabízeli svou ruční práci 
a dobroty. 

Zámecký park také mimo jiné 
byl plný pohádkových bytostí, kte-
ré ožily díky Chase ze Ždánic! Ožil 
nám v parku například Pat a Mat, 
Krakonoš, Princezna ze mlejna, 
Baba z perníkové chaloupky a mno-
ho dalších. 

Velkou pomocí byl i spolek Per 
Vobis, který se držel také pohádko-
vého tématu a stal se nedílnou sou-
částí atmosféry parku. 

Děti procházely stanovišti, kde je 
čekalo mnoho odměn a úkolů, které 
zadávali přímo pohádkové bytosti. 
Stanoviště byla rozseta po celém 
areálu zámku, a to včetně krásně 
zrekonstruovaných valů. V průbě-
hu celého dne stezku Pohádkovým 
lesem navštívilo 2500 dětí, a to je 
hodně radosti. Tak jak to v každé 
pohádce s dobrým koncem bývá, 
děti zazvonily na pohádkový zvo-
nec a pohádky byl konec. 

Moc vám všem děkujeme za nád-
hernou atmosféru tohoto dne a těší-
me se na Vás opět příští rok! ZS-A

Ohlédnutí za Dny Slavkova 28. a 29. května

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

Dny Slavkova • Foto: archiv ZS-A

Divadelní představení Když hrdličky cukrovaly • Foto: 3x archiv ZS-A
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Zámek Slavkov – Austerlitz

AKCE 2021
TOP AKCE

4. 12. Tenkrát ve Slavkově 4. 9. Veteranfest

Datum Akce Typ akce Místo konání

do 31. 8. Jak se tvoří večerníčky výstava galerie přízemí

3. a 4. 7. Rokokové zahradní slavnosti knížete Kounice slavnosti park

12. 7. Divadlo Bolka Polívky: Letní scéna – Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho divadlo nádvoří

13. 7. Divadlo Bolka Polívky: Letní scéna – DNA divadlo nádvoří

14. 7. Divadlo Bolka Polívky: Letní scéna – Duety divadlo nádvoří

15. 7. Divadlo Bolka Polívky: Letní scéna – Shirley Valentine divadlo nádvoří

8. 8. Pohádkoland dětský festival park

14. 8. Napoleonské hry slavnosti park

19. 8. 4 Tenoři koncert nádvoří

20. a 21. 8. Noc na Karlštejně muzikál nádvoří

20.–29. 8. Letní filmový festival kino park

21. 8. Veteranbus Kříž výstava park

2. 9. Chinaski koncert nádvoří

4. 9. Johann Strauss orchestr „Z operety do operety“ koncert historický sál

4. 9. Veteranfest Slavkov festival park

5. 9. Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze koncert SC Bonaparte

17. 9. Výstava zahrádkářů výstava nádvoří

17. 9. Čechomor koncert nádvoří

18. 9. Václavský jarmark jarmark park

25. a 26. 9. Čokofest festival nádvoří

28. 9. Czech Virtuosi koncert historický sál

30. 9. Výstava krojů výstava galerie přízemí

10. 10. Dýňobraní slavnosti nádvoří

16. 10. Hubertova jízda slavnosti park

13. 11. Slavnosti sv. Martina slavnosti nádvoří

4. 12. Vzpomínkové akce – Tenkrát ve Slavkově slavnosti nádvoří

18. 12. Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel koncert SC Bonaparte
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4 Tenoři
Neopakovatelný koncert pod širým ne-

bem v překrásném prostředí zámku Slavkov 
u Brna. Muzikálové a filmové písně za do-
provodu Unique Quartet a dalších hudebníků 

zpívají 4 Tenoři: Marian Vojtko, Pavel Vítek, 
Jan Kříž a Michal Bragagnolo.

Více se o 4 Tenorech dozvíte na interneto-
vých stránkách www.4tenori.cz. ZS-A

Letní kino v zámeckém parku 20.–29. 8. 2021
Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve 

na Letní filmový festival Slavkov 2021, kte-
rý se uskuteční už po dvanácté v zámeckém 
parku, a vás budou po 10 letních večerů, od 

20. srpna do 29. srpna, bavit různorodé fil-
mové žánry. Těšit se můžete na níže uvedené 
filmy, zatím bez určení data promítání. 
• Bábovky
• Matky
• Perfect Days
• Princezna zakletá v čase
• Pulp Fiction
• Super mazlíčci
• Šarlatán
• Vzhůru za Sny
• Yesterday
• Ženská pomsta

V době konání LFF bude zámecký park 
pro veřejnost otevřen pouze do 18.30 hodin. 

Znovu otevřen bude 1 hodinu před promítá-
ním, tedy ve 19.30 hodin. Vstup na LFF bude 
umožněn pouze jižní branou do zámeckého 
parku (tj. brána od Palackého náměstí), kde 
se budou prodávat vstupenky za jednotné 
vstupné 70 korun. Všechny filmy budou pro-
mítány v českém znění. Sezení dle vlastních 
možností. K dispozici bude občerstvení, mo-
bilní toalety budou zajištěny. Začátky promí-
tání budou v srpnu ve 20.30 hodin. V případě 
jasného počasí se však může začátek posu-
nout o cca 15–20 minut. Za drobného deš-
tě se promítá, výjimkou je příliš silný vítr 
a prudký déšť. Při odehrání více jak 20 minut 
se vstupné nevrací. ZS-A

Ohlédnutí za festivalem Concentus Moraviae
Poslední květnový den se Rubensovým sá-

lem rozezněly neapolské lidové písně v podá-
ní Bel Ayre Lieselot De Wilde (zpěv) a Petera 
Verhelsta (kytara). 

Sopranistka Lieselot De Wilde a jazzový 
kytarista Peter Verhelst vyzvali publikum 
k důvěrnému rozhovoru na břeh vyhřátého ne-
apolského zálivu, slunce zapadá za majestátní 
Vesuv a podvečerem znějí nezaměnitelné pís-
ně v melodické napolitánštině. Dvojici vlám-

ských vynikajících hudebníků svedla dohro-
mady zvědavost: co vznikne spojením jejich 
velmi odlišných hudebních zkušeností a vzdě-
lání? Jako duo Bel Ayre neboli Krásná píseň 
se vydali na neprozkoumané interpretační 
cesty a vyvinuli svůj hudební jazyk, virtuózní, 
výrazově, technicky i barevně nezaměnitelný, 
živící se starou i klasickou hudbou, francouz-
ským šansonem, jazzem, židovskou i arab-
skou hudbou. ZS-A

Popelka na zámku – 
speciální pohádková 
prohlídka

Zámek Slavkov – Austerlitz uvede po 
delší pauze oblíbenou pohádkovou pro-
hlídku, která proběhne v neděli 25. červen-
ce 2021. 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 rezer-
vace předem na tel. 544 227 548 nebo může-
te vstupenky předem zakoupit přes internet 
na „vstupenky.zamek-slavkov.cz“ (je třeba 
kliknout na záložku „Prohlídky“ a jít na pří-
slušné datum).

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

Foto: 3x archiv ZS-A
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Výstava Jak se tvoří večerníčky
Přijďte se naučit něco nového a pohrát 

si na interaktivní výstavu, která Vás pro-
vede tvorbou animovaného filmu.

Výstava trvá do 30. srpna 2021. 
Vstupné: dospělí 70 Kč, zlevněná 50 Kč, 
rodinné (2 dospělí + 2–3 děti) 170 Kč.

Ohlednutí za 
Fler jarmarkem 

V sobotu 19. 6. se v zámeckém parku 
konal Fler jarmark. Za slunného počasí zde 
prodávalo své výrobky 120 stánků. Nepře-
berné množství kvalitní ruční práce udělalo 
radost mnoha návštěvníkům. ZS-A

Foto: 3x archiv ZS-A

Foto: archiv ZS-A
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Poklady nejen z depozitářů
Dalším ze série portrétů Habsburků z  gra-

fické sbírky Zámku Slavkov – Austerlitz, je 
vyobrazení manželky císaře Františka Josefa I.

Alžběta Amálie Evženie Bavorská – 
Sisi

24. 12. 1837 Mnichov–10. 9. 1898 Ženeva. 
Byla princezna pocházející z rodu Wittelsba-
chů, rakouská císařovna, uherská, chorvatská 
a česká královna. 

Sisi nebo také Lisi – jak byla Alžběta nazývá-
na rodiči a sourozenci, se narodila bavorským 
vévodům Ludovice (1808–1892) a Maxmiliá-
nu Josefovi (1808–1888) z rodu Wittelsbachů. 
Byla jejich čtvrtým dítětem z celkem devíti 
sourozenců. Ačkoli manželství rodičů zdaleka 
nebylo ideální, na své děti mohli být právem 
hrdí – všechny byly velmi nadané. Samotná 
Sisi byla dlouho považována za nejkrásnější 
ženu Evropy. Byla rovněž vzdělaná – velmi 
dobře znala němčinu a maďarštinu, domluvi-
la se rovněž česky, polsky, rumunsky, italsky, 
anglicky, francouzsky, řecky a latinsky. Díky 
otci, který své potomky vedl k lásce k hudbě, 
dobře ovládala hru na citeru a klavír, čtyřručně 
hrála společně s tehdy již světoznámým hudeb-
ním skladatelem a klavírním virtuosem Feren-
cem Lisztem (1811–1886).

K jejím velkým zálibám patřila rovněž 
jízda na koni, učila se dokonce akrobatic-
kým cvikům, které prováděla přímo při jízdě 
na koni. Výborně šermovala a rovněž výborně 
plavala – což bylo v jejich kruzích poměrně 
neobvyklé. Alžběta byla známá svými dlou-
hými a rychlými pochody, které trvaly i ně-
kolik hodin. Není bez zajímavosti, že ji kvůli 
této zálibě opouštěly mnohé dvorní dámy, 

které nestačily jejímu tempu. Cvičením byla 
přímo posedlá, takže v každém zámku, který 
obývala, musela být zřízena tělocvična. 

Psala však rovněž básně, eseje a deníky, 
jimž svěřovala své zážitky a dojmy.

Alžběta byla provdána jako šestnáctile-
tá dívka za svého bratrance Františka Josefa 
I. Jejich svatba se konala 24. 4. 1854 ve ví-
deňském augustiniánském kostele. Toto 
manželství však nebylo příliš šťastné, jak 
bylo představováno v množství filmů natoče-

ných na toto téma. K pohodě nepřispěly ani 
„svazující“ poměry na císařském dvoře. Sisi 
poměrně záhy vyměnila toto prostředí za ne-
konečné cestování po celé Evropě. Doma ji 
neudržely ani její čtyři děti – Žofie Frederi-
ka (1855–1857), Gisela (1856–1932), Rudolf 
(1858–1889) a Marie Valerie (1868–1924). 
Dožila se předčasné smrti svých dvou dětí. 
Žofie Frederika zemřela jako dvouleté dítě 
na tyfus, následník trůnu – korunní princ Ru-
dolf pak ukončil život vlastní rukou v roce 
1889 v Mayerlingu. 

Alžbětin život skončil rovněž tragicky. Ital-
ský anarchista Luigi Lucheni (1873–1910), 
který chtěl původně zavraždit prince Filipa 
Orleánského, jenž však do Ženevy nakonec ne-
přijel, si jako náhradu zvolil právě Alžbětu. Při 
předstíraném klopýtnutí ji zasáhl do plic a srd-
ce ostrým pilníkem. Je až s podivem, že za ten-
to hrůzný čin byl odsouzen „pouze“ k těžkému 
žaláři, kde se však nakonec sám oběsil.

Přes všechny tragédie, které ji postihly, 
zůstala Alžběta – Sisi – v srdcích mnoha lidí, 
stala se nejenom módní ikonou, nejkrásnější 
ženou a ženou s nejdelšími vlasy snad v celé 
Evropě, jednou z nejlepších jezdkyň na koni, 
básnířkou a ve své době moderní ženou propa-
gující zejména sport – a jak si myslela i zdra-
vý životní styl. I přes své vysoké postavení 
a materiální zabezpečení však nebyla šťastná. 
Snad nejlépe lze její rozpoložení vyčíst z prv-
ní sloky její básně „Opuštěná“ z roku 1886:

Ve svém velkém osamění
píši jen básně malé;
mé srdce smutek plní
a duch mi dává vale.

Vladimíra Zichová, ZS-A

Alžběta Bavorská – Sisi • Archiv Zámku Slavkov – Austerlitz
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Archiv Slavkovského zpravodaje 
najdete na adrese 

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

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

Blahopřání
Dne 9. července 2021

oslaví své 75. narozeniny paní 

HELENKA PEŠKOVÁ
Štěstíčko a zdravíčko, v životě jen sluníčko 

do dalších let přeje syn Libor s rodinou.

Vzpomínka
Dne 8. srpna 2021 uplyne 20. výročí, kdy nás opustila

paní

MARTA POLÁČKOVÁ

a dne 14. června uplyne 10. výročí, kdy nás opustil 
pan

OLDŘICH POLÁČEK
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná syn.

Blahopřání
Dne 25. července 2021

oslaví své krásné 92. narozeniny paní 

SYLVA OLBRICHTOVÁ
rozená Šimáčková

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

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 2. června 2021 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, syn, dědeček, bratr a strýc, pan

JOSEF NOVOMĚSTSKÝ
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 6. června 2021 by se dožil 79 let milovaný 

tatínek a dědeček, pan
PAVEL STEHLÍK

Dne 8. června 2021 by oslavila 86. narozeniny 
naše drahá maminka a babička 
MARIE STEHLÍKOVÁ

Dne 12. června 2021 by oslavil 57. narozeniny milovaný syn, bratr a tatínek 

JAN STEHLÍK
S láskou v srdci stále vzpomínají dcera a sestra Věra s rodinou, syn 

a bratr Pavel s rodinou a Hanka s dětmi.

Vzpomínka
Dne 13. června 2021 by se dožil 99 let náš milovaný 

tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN NEVYJEL
S láskou stále vzpomíná 

dcera Jana, vnučky Hana a Iveta s rodinami.

Kvíz Slavkovského 
zpravodaje
Znáte svoje město?

Opět jedna z lehčích otázek. Určitě každý 
poznal, že se jedná o restauraci U černého 
lva, kterou můžeme navštívit na Palackého 
náměstí 81.

A je zde další otázka:
V které části Slavkova je možné spatřit tuto 

zahrádku na střeše?

• ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
• SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB

Společnost: www.jmsa.cz
Kontakt: synek@jmsa.cz

tel.: +420 602 729 990

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Jana Slaninová (79 let) 4. 6.
Anna Maláčová (79 let) 9. 6.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. července

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

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. června 2021 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana

VLADIMÍRA BARTLA
Dne 28. října letošního roku by se dožil 70 let.

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

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

Dne 3. srpna 2021 vzpomeneme 13. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 95 let

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

Vzpomínka
Dne 17. června 2021 uplynulo 13 let ode dne,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní 

BOHUMILA CHUDÁČKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina,

syn David, dcera Kristýna s rodinou a maminka.

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

Dne 11. července 2021 uplyne čtvrté výročí, kdy nás opustila paní 

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

Vzpomínka

Dne 11. července 2021 by se dožila 76 let paní

JITKA KOTOLANOVÁ

Vzpomínají manžel a synové s rodinami.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
KOUPÍM LP desku Labutie piesne 
(Hammel, Varga, Hladík), OK Band – The 
Castle. Podle stavu 1000–1500 Kč/ks. Tel. 
604 706 900.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo 
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme 
hotovost. Prosím volejte nebo SMS. 
739 059 029. Děkuji.
ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce, nová 
elektro instalace, revize. Tel.: 797 676 748.
HLEDÁME vesnický RD s velkou zahra-
dou, ideální k chovu zvířat. Obyvatelný. Tel. 
732 417 250.
SHÁNÍM chalupu, chatu k rekreaci – platba 
hotově. Spěchá. Tel. 732 448 527.
KOUPÍM byt ideálně 2+1/3+1, Slavkovsko. 
732 504 614.
HLEDÁM pronájem bytu ve Slavkově 
a okolí alespoň 2+1, nejpozději v říjnu. tel. 
731 712 548.

www.eden.cz

EDEN.CZ
Brněnský výrobce nábytku

KUCHYNĚ NA MÍRU

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

NÁBYTEK NA MÍRU 

E: kuchyne@eden.cz

T: 777 765 403

ul. Rohlenka 260

664 51 Jiříkovice

jarní sleva na
kuchyně

40 %

Vzpomínka
Dne 20. června 2021 uplynulo 15 let, co nás navždy opustil  

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

BOHUMIL BŘEŇ
S láskou vzpomínají manželka  

a synové s rodinami.

Oznámení
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení 

přijímáme pro další číslo zpravodaje od 13. 7. 
2021. Oznámení lze vyřídit i elektronicky za-
sláním textu a fotky (pokud ještě ve zpravoda-
ji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu 
lze provést také elektronicky. red
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Gymnázium a obchodní akademie Bučovice
Pohledy do dějin školy

Gymnázium a obchodní akademie Bučovice 
ve své současné podobě existuje od roku 2012. 
Historie školy je však mnohem starší a spadá 
již do časů Rakousko-Uherska, které byly spo-
jeny s rozvojem středních škol, jež se tehdy 
stávaly moderními a prestižními vzdělávacími 
ústavy. V rámci formování moderního národa 
v prostředí občanské společnosti Rakousko-
-Uherska vznikaly také české vzdělávací ústa-
vy. V souvislosti s přípravou 
zřízení České vysoké školy 
technické v Brně (1899) vybídl 
poslanec Otakar Pražák před-
sedu školní rady v Bučovicích 
Rudolfa Šebka, aby se město 
ucházelo o zřízení zemské (tzn. 
moravské) reálky. Šebka od-
vážná myšlenka nadchla a sdě-
lil ji starostovi Josefu Rackovi. 
Obrovské úsilí trojice jmeno-
vaných mužů vedlo k tomu, že 
moravský zemský sněm (parla-
ment) rozhodl o zřízení zemské 
reálky v Bučovicích. Výuka 
na ní byla zahájena v září 1902 
v provizorních prostorách, 
ale již příští rok se vyučovalo 
v honosné neobarokní budově, 
která byla postavena městem 
v letech 1902–1903. Přítomnost střední školy 
v Bučovicích měla pochopitelně vliv na změ-
nu společenského klimatu „ospalého“ malo-
města; místní komunita se rozrostla o univer-
zitně vzdělané učitele, kteří se začali zapojovat 
do veřejného dění.

Jak již bylo uvedeno, bučovická  reálka 
vznikla jako ústav připravující studenty 
pro českou techniku (reálky byly zaměřeny 
na matematické a přírodovědné vzdělávání). 
Tento záměr se však brzy ukázal jako omezu-
jící. Proto byla od září 1912 bučovická reálka 
přeměněna na reálné gymnázium, které kom-
binovalo vyučovací plány gymnázií a reálek 
a umožňovalo absolventům studium na tech-
nice i univerzitě.

Do úspěšného fungování reálného gym-
názia negativně zasáhla první světová válka. 
Budova školy byla zabrána pro vojenskou ne-
mocnici a reálné gymnázium se muselo pře-
stěhovat do stísněných prostor obecné a měš-
ťanské školy. K návratu do vlastní budovy 
došlo až několik měsíců po skončení války.

Prvorepublikové gymnázium se poněkud li-
šilo od školy z časů Rakousko-Uherska, napří-
klad se tam vzdělávaly také dívky a vyučovaly 
ženy. Prvky kontinuity ve výuce však převlá-
daly. Nicméně důležitou změnou bylo v roce 
1921 zestátnění bučovického gymnázia.

Nelehký úkol vést gymnázium v době na-
cistické okupace a druhé světové války byl 
svěřen správci Antonínu Součkovi, který byl 
v roce 1942 za svou účast v protinacistickém 
odboji popraven. Bučovičtí gymnazisté se 
na rozdíl od časů první světové války nemu-
seli vystěhovat ze své budovy, ale po dobu 
několika měsíců se o ni dělili s vojáky wehr-
machtu.

Společenská změna po skončení války, 
a zvláště po komunistickém převratu v únoru 
1948 měla plošný dopad také na gymnázia. 
Od září 1948 byla pouze čtyřletá a od září 

1953 byla úplně zrušena. Všeobecné vzdělání 
měla žákům dát jedenáctiletá škola, přičemž 
její poslední tři ročníky byly výběrové. Tato 
legislativní změna byla v Bučovicích spoje-
na také s přestěhováním bývalého gymnázia 
do nedávno dostavěné školní budovy na kopci 
Kalvárie nad městem. 

Historická budova gymnázia sloužila čtyři 
desetiletí žákům jiné školy. Nejdříve to byla 
zemědělská účetnická škola (založena roku 

1952), která se později změnila na střední ze-
mědělskou školu a pak na střední ekonomickou 
školu s působností pro celý Jihomoravský kraj. 

Další plošná reorganizace školství byla rea-
lizována ve školním roce 1961/1962, kdy byly 
zřízeny střední všeobecně vzdělávací školy. 
Čtyřletá gymnázia byla obnovena ve školním 
roce 1968/1969.

Mezník nejen v dějinách bučovických střed-
ních škol představuje rok 1989. V září 1990 
bylo obnoveno víceleté vzdělávání (od škol-
ního roku 1996/1997 prodlouženo na osm 
let) a v roce 1992 došlo k návratu gymnázia 
do historické budovy na Součkově ulici. Střed-
ní ekonomická škola se přestěhovala do pro-
stor svého bývalé internátu na Komenského 
náměstí a od roku 1995 byla změněna na ob-
chodní akademii. Obě školy s úspěchem usilo-
valy o kvalitní vzdělávání svých žáků ve stále 
rychleji se měnících společenských podmín-
kách. Od roku 2012 se tak děje v Bučovicích 
v rámci jedné vzdělávací instituce.

Jan Růžička, vyučující dějepisu

Současnost GOA Bučovice
V současnosti má škola kolem 420 žáků, 

kteří navštěvují 16 tříd – na osmiletém gym-
náziu 8 tříd, na čtyřletém gymnáziu 4 třídy 
a na obchodní akademii 4 třídy. V posledních 
letech škola každoročně přijímá ke studiu 
90 žáků, tedy po jedné třídě v každém reali-
zovaném oboru.

Přestože ke spojení gymnázia s obchodní 
akademií došlo již v roce 2012, definitivní teč-
kou bylo opuštění budovy obchodní akademie 
na Komenském náměstí. Tomu předcházela 
rekonstrukce bývalého internátu v blízkos-
ti budovy gymnázia. Stavba započala v září 
2018 a na počátku roku 2020 byla zkolaudo-
vána. Škola tím získala tři nové učebny vý-
početní techniky s nezbytným příslušenstvím 
a sociálním zázemím a především možnost 

stravování přímo v areálu školy. Odpadla tak 
nutnost každodenního přecházení žáků i za-
městnanců z budovy gymnázia do původních 
prostor OA, kde se nacházela jídelna a některé 
odborné učebny. 

Sotva jsme si zvykli na chod školy v jed-
nom areálu, poprvé zasáhl koronavirus. To 
jsme ovšem netušili, že následující školní 
rok 2020/2021 jím bude ovlivněn ještě více. 
Podobně jako na jiných školách jej naši žáci 

i učitelé strávili z velké části 
na distanční výuce. Zatímco 
na jaře 2020 bylo nejen pro 
nás vše nové, na uzavření škol 
na podzim téhož roku jsme 
byli připraveni mnohem lépe. 
Prostředí MS Teams a mož-
nost využívat balík Office 365 
umožnily vést výuku na dálku 
a naprostá většina žáků se s no-
vou situací popasovala výborně. 

Stejně jako ostatní žáci za-
slouží pochvalu i letošní absol-
venti, protože výsledky maturit 
byly srovnatelné s předchozími 
roky, na obchodní akademii 
dokonce lepší. Absolventi OA 
zaslouží pochválit dvojnásob, 
protože kromě znalostí teorie 
museli prokázat i praktické do-

vednosti. Teď už zbývá jen počkat, jak letošní 
maturanti uspějí na své další cestě. V před-
chozích letech většina absolventů gymnazi-
álních oborů úspěšně pokračovala ve studiu 
na zvolených vysokých školách. Absolventi 
obchodní akademie obvykle volili mezi ná-
stupem do zaměstnání, samostatným podniká-
ním a dalším studiem na vysokých či vyšších 
odborných školách ekonomického zaměření. 
Letošní absolventi, kteří se rozhodli pokračo-
vat v dalším studiu, mají díky distanční výuce 
určitě šanci na vysoké škole uspět, protože 
samostatnost, vůli a píli museli v dostatečné 
míře prokázat už letos.

Věříme, že od září se dění ve škole vrátí 
do starých kolejí a žáci nepřijdou ani o ty pří-
jemnější stránky středoškolského studia. Ze 
všech plánovaných akcí v loňském školním 
roce proběhly jen adaptační kurzy prvních 
ročníků 4letých oborů. O vše ostatní, jako jsou 
výlety, exkurze, taneční kurzy či školní plesy, 
byli studenti ochuzeni. Rovněž jsme nemoh-
li přivítat nové zájemce o studium na dnech 
otevřených dveří. My jsme však nerezignovali 
a schůzky se zájemci o studium jsme uskuteč-
nili alespoň v on-line podobě prostřednictvím 
MS Teams a také díky 3D prohlídce naší ško-
ly. Proběhnout nemohly ani přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám na SŠ, o které byl 
v minulých letech velký zájem. Příští školní 
rok snad bude všem těmto aktivitám přízni-
věji nakloněn.

Pokud jste rodičem dítěte, které má zájem 
studovat na naší škole, vy sami jste zájemci 
o studium, naši absolventi nebo vás jen zajímá 
dění na GOA Bučovice, aktuální informace 
o škole najdete na našich webových stránkách 
goabuc.edupage.org, na Facebooku, Instagra-
mu a od nového školního roku i na stránkách 
Slavkovského zpravodaje, kam budeme pra-
videlně přispívat.

Jaroslav Honza, ředitel školy

Budova školy v Bučovicích • Foto: archiv školy
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Centrum denních služeb oznamuje
Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje, 
oznamujeme, že Centrum denních služeb je 

stále v provozu. Rádi přivítáme ty, kteří nás 
potřebují, tj. seniory a lidi se zdravotním po-
stižením se sníženou soběstačností v základ-
ních životních dovednostech ve věku od 27 
let, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí. 
Takové osoby nemohou být samy doma a jsou 
odkázány na pomoc někoho druhého. Cent-
rum denních služeb se snaží takovým rodinám 
pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co nej-
déle zůstat doma ve svém přirozeném prostře-
dí a nemusel se stěhovat do domova pro se-
niory, do nemocnice na oddělení dlouhodobě 
nemocných či podobného zařízení. A zároveň, 
aby osoba pečující měla dostatek času sama 
na sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, do-
mácnost, koníčky, rodinu. 

Ke každému uživateli je přistupováno indi-
viduálně, což umožňuje prožít čas s pocitem 
potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími 

lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Centrum 
nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí 
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti (canisterapie, výroba drobných předmě-
tů, jednoduché rozcvičky, procvičování jemné 
motoriky, oblíbený trénink paměti apod.). Je 
možné také samostatně nebo s pomocí pra-
covnice být on-line na PC. Můžete řešit růz-
né úkoly, na internetu vyhledávat zajímavosti 
nebo aktuální zprávy (třeba jen o počasí), sle-
dovat zábavné pořady a programy, které vás 
zajímají, zkrátka s námi můžete být „in“. 

Každý uživatel si svůj čas i četnost docház-
ky volí sám. Může docházet pětkrát týdně 
na osm hodin denně, jednou týdně na pár ho-
din nebo úplně jinak. Centrum svým uživate-
lům také nabízí bezbariérové svozové auto (je 
vybaveno hydraulickou plošinou pro převoz 
cestujícího na vozíku) – pokud je potřeba, je 
možné uživatele vyzvednout u něj doma, po-
moci připravit jej na cestu a později ho zase 

domů vrátit, doprovodit ho na nákup, k léka-
ři a podobně. Centrum denních služeb sídlí 
ve Slavkově, v přízemí městské budovy Domu 
s pečovatelskou službou, na ulici Polní 1444. 
Přístup i celý prostor služby je zcela bezbarié-
rový. V případě zájmu o tuto službu je možné 
domluvit se na individuální prohlídce prostor 
Centra a před uzavřením smlouvy o poskyto-
vání služeb nabízíme i návštěvu „na zkoušku“ 
zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vy-
zkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.

Je možné nás kontaktovat telefonicky 
na čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.
slavkov@hodonin.charita.cz. Více informací 
na www.hodonin.charita.cz.

Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat 
svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes 
těžkosti, způsobené jeho věkem či zdravotním 
stavem, které mohou být umocněné covido-
vou dobou, měl na co těšit.

Eva Vávrová, vedoucí Centra denních služeb

Městská knihovna Slavkov 
u Brna – poděkování

Jménem čtenářů navštěvujících toto kultur-
ní zařízení chceme vyjádřit velký dík knihov-
nici paní Jarmile Urbánkové.

Jedenáctileté působení zaznamenalo „otisk“ 
její obětavé práce, ať už na celkovém vzhledu 
– květiny, estetické doplňky, důslednou orga-
nizací uspořádání knih, časopisů a v nepo-

slední řadě empatií ke čtenářům. 
Vždy se ráda a ochotně snažila 
poradit při výběru oblíbeného 
žánru jednotlivcům bez rozdílu 
věku. Jednalo se tak o děti z ma-
teřských škol, pro které dělala 
i povídání, nebo i dospělé čte-
náře, s kterými sdílela i jejich 
osobní radosti či starosti.

Vztah se čtenáři se obohatil 
zásluhou paní Jarmily Urbán-
kové organizací a sukutečněním 
besed s různými náměty, jme-
nujme např. Márovi, Dostálovi, 
K. Moučková, L. Žídek, Hrátky 
s pamětí, čtení babičky a vnouč-

ci, pejsek v knihovně… To vše nám zůstává 
v paměti. Hlavně však Jaruščin optimismus, 
pohotovost a úsměv navíc doprovázený na-
bídkou bonbonků.

Působištěm paní Jarmily Urbánkové stále 
zůstává její domovská knihovna v Hostěrád-
kách-Rešově. Vděčné čtenářky

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka

Bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 29. června 2021 uplyne 10 let od smrti mého syna

LUBOMÍRA TESÁČKA
S láskou vzpomíná maminka
a bratr Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 1. července 2021 by se dožil 100 let náš tatínek,

pan

TOMÁŠ ŠEMORA
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají

dcery, syn, vnoučata a pravnoučata.

Program římskokatolické farnosti
Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: nedělní bohoslužby ve Slav-

kově v 9.00 a 19.00, v Heršpicích v 8.00, v Hoději-
cích a v Němčanech v 11.00.

Svátost smíření: každé úterý 19.00–20.00 h. 
v kostele.

Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz 
každou neděli v 9.00 pro ty, kteří nemohou přijít 
do kostela.

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

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

Obnova štukové výzdoby
Fotografie z probíhajících restaurátorských 

prací na obnově štukové výzdoby retabula ol-
táře v kostele sv. Jana Křtitele.

P. Milan Vavro

Knihovnice Jarmila Urbánková • Foto: archiv knihovny

Foto: 2x archiv M. Vavra
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Zastupitelé vybrali budoucí podobu Koláčkova náměstí
Zastupitelé na včerejším zasedání rozhodli 

o budoucí podobě Koláčkova náměstí. Na zá-
kladě výsledků architektonické soutěže a an-
kety občanů vybrali architektonickou koncep-
ci ateliéru RAW (Rusín, Wahla).

Na základě tohoto rozhodnutí radnice za-
hájila s ateliérem RaW o zpracování změny 
regulačního plánu a následného projektu pro 
územní a stavební řízení. „Konečně padlo 
jasné rozhodnutí o budoucnosti tohoto zaned-
baného území. Nejenže máme jasné noty, jak 
při proměně Koláčkova náměstí postupovat, 
ale máme šanci změnit regulační plán v celé 
lokalitě. Architekti totiž řešili i vhodnou po-
dobu a velikost objektů na dosud nezastavě-
ných soukromých pozemcích,“ uvedl starosta 
Michal Boudný.

Domyšlený návrh obnovy veřejného pro-
stranství. Koláčkovo náměstí jasně člení 
do několika „zón“: parkovací zóna, parková 
zóna před školou a oddechová piazetta před 
synagogou. Jednotlivé sektory mezi sebou vy-
tváří dostatečné vztahy a jsou řešeny účelně. 

Parkoviště je řešeno jako jednolitá pojíž-
děná plocha, toto řešení však umožňuje její 
příležitostné jiné využití například pro trhy, 
koncerty nebo ledovou plochu. Parkování pro 
rezidenty je řešeno na volné parcele na jihu. 
Parkovacích stání musí být minimálně šede-

sát, tedy stejně, jako je tomu dosud. Zajíma-
vým podnětem je výtvarné dílo ve veřejném 
prostoru v podobě pomníku rodáku – architek-
tovi Maximiliánu Katscherovi (1858–1917).

Autorský tým má bohaté zkušenosti se za-
kázkami pro veřejný sektor, a to jak s realizací 
veřejných prostranství – náměstí v Trenčíně, 
Žďáru, Joštova, Zelný trh v Brně, tak s reali-

zací budov např. dům DORN vedle Vaňkovky 
v Brně.

Město nyní nechá zpracovat podrobnou 
dokumentaci potřebnou pro stavební povo-
lení. O samotné realizaci však již rozhodne 
zastupitelstvo vzešlé z nových komunál-
ních voleb, které se uskuteční v příštím roce 
na podzim. vs

Zprávičky ze školičky MŠ Zvídálek
Ne nadarmo se 

říkává, že to, co 
se v mládí naučíš, 
ve stáří jako když 
najdeš. Proto se 
naše MŠ snaží co 

nejvíce podporovat a rozvíjet i ob-
last manuální zručnosti dětí. Děti 
nejenže běžně pracují s různorodým 
materiálem, provádí úklidové a se-
beobslužné práce, ale jsou zvyklé 
i používat různé dětské nástroje, 
nářadí či pomůcky k získávání jed-
noduchých pracovních dovedností 
a návyků potřebných v běžném životě. I přesto 
ale pracovat s opravdovým nářadím jako velcí 
dospěláci, to už by bylo panečku něco. Prostřed-
nictvím dvou technicky zaměřených workshopů 
„Hřebíčky a kladívko“ a poté i „Šrouby a ma-
tice“ si naši předškoláci mohli právě toto sami 
vyzkoušet. Žádný učený z nebe nespadl, a tak 
někteří úplně poprvé zatloukali hřebíčky, uta-
hovali šrouby, sestavovali dohromady dřevě-
né komponenty... Nakonec přece jen šla všem 
dětem práce pěkně od ruky, a tak si mohli hol-
ky i kluci pyšně odnést domů své první vlast-

noruční výtvory. A jelikož zlaté české ručičky 
potřebují i chytré hlavičky workshop s názvem 
„S robotem do pohádky“ děti opravdu nadch-
nul. Vždyť malí roboti, kteří dokázali sledovat 
čáru a reagovat na různé příkazy a kódy za po-
mocí barevných fixů a papíru uchvátili nejen je, 
ale také všechny paní učitelky. Děti si tak nená-
silnou a hravou formou prověřily nejen logické 
myšlení, tvořivost a spolupráci ve skupinkách, 
ale oťukaly si i základy programování. Ještě se 
říkává, že nejlepší přítel člověka je pes, ale naše 
děti už ví, že jím může být i pěkná knížka. A tak 

Vám musíme prozradit, že v dalším 
z připravovaných workshopů pů-
jde o poutavé dobrodružství ukryté 
v knize spisovatele Petra Horáčka 
„Papuchalk Petr“. Už se všichni 
moc těšíme. Tyto workshopy pro-
běhly v rámci Místního akčního 
plánu II rozvoje vzdělání v ORP 
Slavkov u Brna a všemi worksho-
py děti poutavě provázel p. Hrozek, 
za což mu mockrát děkujeme.

Uplynulých deset měsíců nám 
všem uteklo jako voda a přines-
lo spoustu krásných okamžiků 

i zajímavých událostí. Prázdniny se ale blíží 
mílovými kroky a za chviličku nastane pro 
nás všechny smutný čas loučení. Strávili jsme 
společně čas plný her, dobré zábavy, dobro-
družství, poznávání, i utužování dětských 
přátelství… Přesto s úsměvem na tváři, ale 
se slzami v očích naposledy zamáváme na-
šim předškolákům. Na všechny budeme moc 
vzpomínat a všem za mateřskou školičku pře-
jeme hodně štěstí a jen samé radosti v dalších 
etapách jejich života. 

Jitka Bajerová, Marie Vránová, třída Kuřátka

Budoucí podoba Koláčkova náměstí • Vizualizace: Ateliér RaW

Foto: 3x archiv MŠ
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Výuka s odborníkem
V době distanční výuky jsme hledali, jak 

podpořit studenty, vzbudit v nich zájem a uká-
zat jim, jak se gastronomii daří v době pande-
mie. Zde patří velký dík našim přátelům, kteří 
se s námi spojili online a studentům předali 
své zkušenosti. Jeden z online hostů byl bar-
man z Elementu pan Stanislav Zukal. Jeho 
prezentace byla natolik zajímavá, že jsme si 
přislíbili, že jak jen to půjde, dostaví se k nám 
do školy a své zkušenosti nejen předá, ale 
i předvede našim studentům.

Po rozvolnění se dne 11. a 18. 5. 2021 usku-
tečnilo setkání s odborníkem a naši studenti 
měli příležitost učebnu stolničení pozměnit 
na bar. Pan Stanislav Zukal navázal na výuku 
a pro studenty připravil prezentaci a praktic-
kou část na téma: barová kultura – aperitivy 
a digestivy. Jak už to bývá, vždy je potřeba te-
orie, abychom se mohli věnovat praxi. Odbor-
ník měl připravenou velmi pestrou prezentaci 
na daná témata, kterou prolínal praxí. Studenti 
si vyzkoušeli přípravu nealkoholických aperi-
tivních drinků. Účastnili se slepé degustace, 
kde hádali, z jakých surovin se daný sirup vy-
rábí. Poté se sami vrhli do výroby tzv. home 
made surovin, prostřednictvím různých metod 
– infúzí, fermentací, aj. Při těchto praktických 
částech se pan Zukal zaměřil na to, aby vy-
světlit studentům, že na kvalitě používaných 
surovin maximálně záleží, tedy, že kvalitní 
surovina je „alfa – omega“ všeho. Velice zají-
mavým tématem byla klarifikace prostřednic-

tvím mléčné bílkoviny. Celý postup probíhal, 
tak, že studenti smíchali čerstvý grepový, 
nebo ananasový fresh s plnotučným mlékem. 
Po vysrážení tuku směs filtrovali přes velmi 
jemné plátýnko. Po každé filtraci následovala 
degustace. Samotná fermentace probíhala 3x 
– 8x dle chuťového profilu a požadované prů-
zračnosti. Pan Stanislav Zukal pro frekven-
tanty zprostředkoval sponzorský dar od firmy 
Briottet. Studenti se seznámili se špičkovými 
likéry, které se vyrábějí bez použití přidaného 
cukru. Na začátku dne studenti začínali v baru 
90. let a končili v baru současném včetně 
ukázky sabráže. Poslední část prezentace kon-
čila na školním dvoře, kde si studenti zkoušeli 
míchací techniky. 

Odcházeli s novými znalostmi po příjemně 
stráveném dni. Naše velké poděkování patří 
panu Stanislavovi Zukalovi a budeme velice 
rádi za každou další návštěvu.  Z. Mrázová, ISŠ

České ručičky
Dne 7. 6. 2021 proběhlo v prostorách sálu 

zastupitelstva JMK slavnostní předávání 
ocenění laureátům Přehlídky České ručičky 
2020. Za svoji dobu trvání se Přehlídka Čes-
ké ručičky stala nejvýznamnějším projektem 
na podporu učňovského školství a řemesla. 
Za 12 let bylo předáno 240 zlatých plaket 
žákům ze 102 středních odborných škol na-
příč celou republikou a ze všech krajů ČR. Již 
podruhé stanul na místě nejvyšším náš truh-
lář J. Neubaurer, který čekal kvůli pandemii 

celý rok na to, až bude moci převzít pamá-
teční plaketu a ocenění. Vzhledem k právě 
probíhajícím praktickým zkouškám truhlářů 
byla jediným další zástupcem ředitelka školy. 
Mistru republiky oboru truhlář 2020 a všem, 
kteří se podíleli na úspěchu, patří velký obdiv 
a upřímné díky. 

Věříme, že XIV. ročník Přehlídky bude vy-
hlášen a všechny soutěže odborných doved-
ností nám představí nové laureáty.

V. Kulhánková, 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

Předávání ocenění • Foto: 2x archiv ISŠ

Automechanikem 
z distanční výuky? 
Náročnější, ale proč ne!

Dne 1. a 2. června 2021 probíhala na naší 
škole praktická závěrečná zkouška oboru 
mechanik opravář motorových vozidel. Již 
několik let se používá jednotné zadání zá-
věrečných zkoušek připravené pracovníky 
Národního ústavu odborného vzdělávání. 
Cílem je zaručit, že zkoušky budou obsaho-
vat skutečně to nejpodstatnější v daném obo-
ru a zároveň pomohou k úspěšnému uplat-
nění v praxi. Jednotná závěrečná zkouška 
se skládá z dvanácti stanovišť, které musí 
každý žák absolvovat. Distanční výuka sice 
přípravu na zkoušky časově velmi ovlivni-
la, přesto žáci dané úkoly plnili, jak nejlépe 
mohli, a zkoušku odbornosti zvládli. Písem-
ná zkouška byla v letošním roce z důvodu 
pandemie zrušena. V následujícím týdnu se 
uskuteční ústní zkouška, po které proběhne 
slavnostní předávání výučních listů na zám-
ku ve Slavkově u Brna.  P. Orbán, ISŠ

Cesta ke sladkému životu
Ve dnech od 1. do 4. 6. 2021 se konaly 

praktické závěrečné zkoušky oboru cukrář. 
K této životní zkoušce bylo připraveno 11 
děvčat. Žákyně měly za úkol vyrobit slav-
nostní výrobek – dort, specifický výrobek 
dle své fantazie a zkušeností a losovaný 
výrobek. Každá si musela sama zorganizo-
vat svoji práci a také si své výrobky odpre-
zentovat. Mohu říci, že se děvčata zhostila 
těchto úkolů velmi zodpovědně. Všem se 
podařilo zkoušku úspěšně ukončit. Děvčata, 
jsme na Vás moc pyšní. A přeji Vám hodně 
štěstí u ústních závěrečných zkoušek a také 
v osobním životě. L. Hladká, ISŠ

Závěrečné praktické 
zkoušky kuchař-číšník

Letošní závěrečné zkoušky, které probí-
haly ve dnech 2.–7. 6. 2021, jsou za námi. 
Celý školní rok byl velmi složitý a průběh 
odborného výcviku byl díky pandemii CO-
VID velmi komplikovaný. Online konferen-
ce byly doplněny osobními konzultacemi je-
den žák s jedním učitelem. Žáci byli za tento 
způsob praktické výuky rádi a ocenili osobní 
přístup a péči, kterou jsem jim tak mohli dát. 
Takto nám bylo umožněno zahájit přípra-
vu k závěrečným zkouškám. Veškerá práce 
a píle žáků se u závěrečných zkoušek proje-
vila. Žáci ukázali, že píle a trpělivost i přes 
překážky přináší skvělé výsledky. U závě-
rečných praktických zkoušek byli jejich jídla 
nejen pěkně servírovaná, ale i chuťově skvě-
lá a nestyděla by se za ně leckterá restaurace. 
Jsme na své žáky hrdí a těšíme se další škol-
ní rok a přípravu dalších kuchařských nadějí. 
Všem žákům přejeme hodně štěstí na jejich 
profesní dráze. Děkujeme, byli jste skvělí!

Robert Škvarek, ISŠ
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Červen v Karolínce
S přicházejícím měsícem 

červnem jsme se konečně s dět-
mi dočkali teplých dnů a máme 
velkou radost, že si můžeme 
co nejvíce prodlužovat pobyt 
venku. Den dětí jsme oslavi-

li výletem po Slavkově. Každá třída si pro 
děti připravila svůj program. Naše třída „vy-
cestovala“ do Ameriky, děti navštívily kmen 
indiánů a všechny čekala po cestě zkouška 
indiánské dospělosti. Na výšlap jsme vyšli 
hned ráno, svačiny jsme vzali s sebou a vydali 
jsme se k rybníku. U rybníku se děti posilnily 
svačinou a musely získat pírko odvahy, sta-
tečnosti, mrštnosti a vytrvalosti. Všem se to 
povedlo a mohli jsme se vrátit do školky, kde 
na nás čekala sladká odměna.

Byli jsme rádi, že u nás ve školce byly 
na praxi šikovné praktikantky ze střední ško-
ly. Byla s nimi zábava a moc nám ve třídě 
pomohly. 

Měsíc červen také patří především našim 
předškolákům, kteří se chystají  v září nastou-
pit do školy. A jak jinak se s nimi rozloučit, 
než slavnostním pasováním na školáky. Před-

školáci  si prožili ve třídě příběh inspirovaný 
knihou „Jsi úžasný“. Příběh klade důraz na je-
dinečnost každého z nás a že není důležité, 
co si o nás myslí ostatní. Budeme rády, když 
si děti vezmou do budoucna tato slova za své. 
Slavnostní pasování navazovalo na tento pří-
běh a děti si ho mohly prožít odpoledne i se 
svými nejbližšími na školní zahradě. Teď ne-
zbývá víc než popřát všem dětem na prázdni-
ny: „Ať tě provází požehnání“.

Veronika Buchlovská

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: V červenci do košile rozdělej 

se, a v prosinci po uši oděj se.
Je zde nejteplejší měsíc v roce, měsíc dlou-

ho očekávaných zahrádkářských dní. Přichází 
období sklizně rajčat, paprik, okurek, cuket, 
lilků a patisonů. Češeme dozrávající rybíz, 
angrešt, zahradní borůvky a maliny. Dokon-
čujeme sklizeň pozdních jedno plodících 
odrůd jahodníků. Jestliže chceme jahodníko-
vý porost zachovat, odstraníme všechny staré 
listy, na kterých jsou a nebo se mohou vysky-
tovat listové choroby.

Při dozrávání a sklizni kontrolujeme zdra-
votní stav rostlin. Na plodech jádrovin se mo-

hou objevit mírně propadlé, tmavě zbarvené 
3–5 mm velké skvrny, které jsou způsobeny 
nedostatkem vápníku v plodech. Citlivé odrů-
dy jsou Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, 
Dukát, Coxova reneta a z novějších Lipno, 
Rozela, Admirál. K omezení této Ca-defi-
centní hořké skvrnitosti používáme přihnojení 
na list vápennými hnojivy (chlorid vápenatý, 
ledek vápenatý, Wuxal sus Ca) v pravidelném 
intervalu 10–14 dní při 3–6 opakování.

Polovina měsíce je doba sklizně česneku, 
kterou bychom neměli promeškat. Při pozd-
ní sklizni se nám palice česneku rozpadají 
a špatně se skladují. Indikátorem správné 

doby sklizně je napřímení zahnutého stvolu 
s pacibulkami u paličáků.

V době sucha vydatně zaléváme dozrávají-
cí bobuloviny, jabloně, meruňky a broskvoně, 
čímž zvýšíme výnosy ovoce. Při zavlažová-
ní zeleniny zabráníme delšímu orosení listů, 
které je nejčastější příčinou rozvoje listových 
chorob rajčat. Odstraňování spodních listů až 
po první zrající vijan omezí přenosu listových 
chorob rajčat. Odstranění listů nesmí být radi-
kální, protože listy chrání plody před sluneč-
ním úpalem a přehřáním.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři. Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jed-

né stopy. Protiepidemická opat-
ření ustoupila a cesta za dob-
rodružstvím v sedlech motocyklů se opět 
otevřela. V době, kdy vám přišlo tohle číslo 
zpravodaje, brousíme stupačky našich strojů 
o asfalt v Českomoravské vrchovině. Výlet 
jsem nazval trochu tajemně Mařenka a Jagu-
ár. Pod názvem se skrývá výstup na rozhlednu 
Mařenka, stojí na kopci (711 m) stejného jmé-
na v Křižanovské vrchovině, a návštěva muzea 
anglických vozů Jaguár v Třebíči. V programu 
tohoto výletu je toho mnohem víc. Stejně jako 
záznamů v cestovním itineráři následující vý-
pravy do Rax Alpen. Náhorní plošiny s roze-
klanými stržemi mezi rakouským Mariazell 
a Semmeringem. Pohoří je protkáno klikatými 
silnicemi s perfektním gripem a nádhernými 
výhledy na přírodní scenérie. V horách bude-
me hledat jezdecké zážitky, věnovat se kou-

pání a vysokohorské turistice. 
Prohlédneme si těžbu železné 
rudy v Eisenerz, výrobu pověst-

né štýrské oceli v Leobenu, solné doly, poutní 
chrám, přírodní rezervaci a mnoho jiného. Bě-
hem čtyř dnů od 3. do 6. 7. 2021 toho stihneme 
mnoho a mnoho, plán je nabitý. 

Vím, od posledně vám dlužím zprávu o ces-
tě do muzea holokaustu v Osvětimi a k Balt-
skému moři. Bohužel jsem žádné muzeum, 
Berlín, Peenemünde ani polskou Wroclaw ne-
viděl. Všechno jsem proležel v posteli s Covi-
dem. Hezké bylo, že zbytek party mě detailně 
o zážitcích informoval. Co naplat, nebyl jsem 
při tom. Tak neváhejte, přátelé, a do sedel! Ať 
vám také nic neuteče! Těším se na společné 
setkání při některé naší klubové akci.

Podrobnosti o našich aktivitách najdete 
na stránkách fechtl.cz nebo slavkovak.cz.

Vlastik Jelínek

Foto: 2x archiv KMŠ



• 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 19 LET S VÁMI

MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ
TEPELNÁ ČERPADLA A TOPNÉ SYSTÉMY 

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

info@komfort-klima.cz
www.komfort-klima.cz

Slavkov a okolí
+420 607 569 995

Jitka Kyjovská
Certifikovaný výživový poradce The 1:1 Diet

+420 776 226 732 / jitka.kyjovska@cwp.cz

U Mlýna 1552 , 684 01 Slavkov u Brna

Výživové poradenství, 
jídelníček na míru a diagnostika 

složení těla pomocí přístroje 

InBody.

Ce

+420

šítá na míru
DietaPoradenská kancelář

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
•  přípravky MUDr. Jonáše 

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

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• opalovací prostředky
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Možnost vyzkoušení

Kosmetika



CITY

1 Gbit
490 Kč

Ve Slavkově u Brna jsme spustili internet nové generace, rychlejší, stabilnější, se 100Gbit 
páteřní rychlostí.

Připojte se nyní k naší síti a získejte internet rychlostí 1Gbit / 1Gbit do konce prázdnin zdarma.
Objednávky přijímáme pouze na našem zákaznickém centru ve společenském centru 

Bonaparte na základě tohoto inzerátu . 
Více informací o nabídce na naší telefonní lince 515 537 537 a ve společenském centru Bonaparte

POPPY
ICECREAM

vyzkoušejte

křupavá   míchaná   krémová   smetanová
ovocná    čokoládová    karamelová    oříšková

křupinková    lotusková    sušenková    lentilková

jedna zmrzlina, desítky kombinací

v kavárně Cafe2Go ve společenském centru Bonaparte

Spolehlivý i za deště, bouřky
nebo sněhové vánice


