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Michal Boudný

Duben 1945
Dvacátého šestého dubna 

se v 16.00 rozezněly kostel-
ní zvony a pro Slavkováky 
skončila druhá světová vál-
ka, která za sebou nechala 
jen v našem městě desítky 
mrtvých vojáků a civilistů 
a stovku deportovaných 

občanů do koncentračních a vyhlazovacích 
táborů po celé Evropě. Stejně jako loňský rok 
se uskutečnila tradiční vzpomínka u hrobu 
osvoboditelů v zámeckém parku bez účasti 
veřejnosti, armády a politické reprezentace. 
Konec dubna je vždy spojován s osvobozením 
jižní Moravy Rudou armádou od nacistických 
okupantů. Pieta má mnoho forem. Někteří 
kladou věnce, jiní donesou skromnou kytičku. 

Fotogalerie na straně 2 • Foto: P. Maleček

(Pokračování na straně 3)
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Farmářský 
trh přilákal 
stovky lidí

JAK SE VÁS
DOTKNE REKONSTRUKCE
PRŮTAHU MĚSTEM?
Od konce dubna spouštíme jednu z největších
dopravně-stavebních akcí ve Slavkově.
Po dobu stavby se k domům většinou dostanete.
Podrobně na stranách 8 a 9.



V sobotu 24. dubna se po dlouhých sedmi měsících 
uskutečnil první Farmářský trh v zámeckém 

parku. Počasí akci přálo a i když bylo stánků méně 
(kvůli vládním nařízením), akce vynikla příjemnou 
a pohodovou atmosférou. 
Tímto vás také srdečně zveme na jarmark 15. května.

Farmářské trhy v zámeckém parku • Foto: 3x L. Halová, 6x P. Maleček
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Ten nejobyčejnější projev úcty je na chvíli se 
u hrobu zastavit a poděkovat za 76 let života 
v míru. 

Doba, ve které se naše republika ve vztahu 
s Ruskem nachází, není nikterak růžová. O to 
víc důležité nesnažit se měnit dějiny. Událost 
z dubna 1945 se stala a byla zaplacena cenou 
nejvyšší! Každé ráno, když vstanete, vypravu-
jete děti do školy nebo jedete do práce, zkuste 
si na vteřinu uvědomit, že doba „klidu“ není 
samozřejmost a že na spoustě míst světa tako-
vé možnosti nemají. 

Duben nám přinesl také nepříjemné udá-
losti ve formě vandalismu, poflakujících se 
partiček a nepořádku. Uklidili jsme Slavkov, 
posbírali čtyři tun odpadu a za zády se nám 
začíná tvořit nový nepořádek. Bohužel doba 
uzavření škol těmto úkazům jen nahrává. 
Mrzí mě komentáře na sociálních sítích, kte-

ré okopávají státní i městskou policii nebo 
radnici. Tyto složky jsou personálně omeze-
ny a nemohou být všude. Rovněž marodka 
v souvislosti s covid-19 situaci neprospívá. 
Hrdinská prohlášení, ať je policie bez vý-
plat a placena jen z množství zadržených 
pachatelů nebo objasnění skutků, je úsměv-
ná či velmi smutná, stejně jako by učitel 
byl placen jen za jedničkáře. Přestaňte se 
navzájem krmit těmito nesmysly a pokud 
máte potřebu něco sdělit, tak buďte féroví 
a sdělte jim to do očí! Pro mě muži a ženy 
v uniformách maximálně plní své poselství: 

pomáhají a chrání. Smutné je, že 
nezaznělo to nejdůležitější – co 
dělají rodiče? Vědí, kde mají 
přes den děti? Vědí, co dělají? 
Děkuji Policii České republiky 
za objasnění vandalismu v aleji, 
na který upozornila slavkovská 
občanka na facebooku a vedení 
radnice pak předalo fotografie 
a informace na policejní slu-
žebnu. Kde není žalobce, není 
soudce a pokud se policii tyto 
informace nedostanou, je pak 
těžké konat. Naše město při-
pravuje řadu kroků, které mají 
zpovykaným partičkám důrazně 

dát najevo, že jejich chování překročilo mez. 
O tom, co připravujeme, se dočtete na násle-
dujících stránkách zpravodaje.

Konec března nám přinesl počasí, které 
lákalo lidi k zahradním pracím a úklidu ko-
lem domů. Rovněž nám na vozovkách zne-
příjemňoval pohyb posypový materiál, který 

zmírňoval následek zimy. Technické služby 
začaly s jeho odstraňováním o dost dříve, než 
tomu bylo v letech jiných, a rovněž se snaži-
ly rozmístit kontejnery na bioodpad na místa, 
kde jsou občané zvyklí. Jedna i druhá činnost 
nejde udělat za pár dnů a přes fakt, že služby 
začaly s měsíčním předstihem, nevyhnuly se 
kritice. Na to lze snad jen říct jediné – ať si 
to jde každý zkusit! Za mě jedno velké podě-
kování zaměstnancům TSMS. Je třeba ctít, že 
do konce března je takzvaná zimní pohotovost 
a vozidla, která jindy kontejnery sváží, mají 
na sobě stále zásobník s posypem. Kdo viděl 
dubnovou situaci v Beskydech, tak ví o čem 
zimní pohotovost je, byť se zdá, že jaro je 
za dveřmi. 

Naše město má unikátní svoz a likvidaci 
bioodpadu, na které se sem jezdí dívat sa-
mosprávy z jiných obcích a měst. Pro před-
stavu, stejně velké město v sousedství má 
pouze hnědé popelnice na biologický odpad 
se svozem jednou za čtrnáct dnů a platí po-
platek ve výši půl druhého miliónu svozo-
vé firmě. Za cenu nepatrně vyšší zajišťují 
technické služby pravidelný svoz hnědých 
nádob na bioodpad a hlavně neustálý svoz 
60 kontejnerů rozmístěných po celém městě. 
Otázka – stačil by nám jednou za dva týdny 
pouze svoz popelnic bez kontejnerů? Nesta-
čil. Chceme zadýmené ulice od mokrého listí 
a trav? Nechceme.

Přeji všem spoluobčanům Slavkova u Brna 
hezké jaro, pevné zdraví a spoustu nervů s ob-
jížďkami a omezením, které jsou pro rekon-
strukci silnic nutné.

 Michal Boudný, starosta města

Duben 1945
(Dokončení ze strany 1)

Testovací stanice na covid-19 se osvědčila
V prostorách Informačního centra na Pa-

lackého náměstí ve Slavkově u Brna se 
od středy 31. března otevřelo odběrové místo 
na antigenní testování na covid-19. Testová-
ní provádí odborný personál výtěrem z no-
sohltanu. Provoz je zajištěný každý všední 
den kromě středy od 9 do 16 hodin. Testova-
ný člověk odchází do 10 minut s potvrzením 
o výsledku testu. 

Antigenní testování je prováděno bezplatně 
u všech osob, které jsou účastníky veřejného 
zdravotního pojištění v České republice a pro-
káží se průkazem pojištěnce, nebo náhradním 
dokladem. Náklady jsou pak hrazeny přísluš-
nou pojišťovnou. Před odběrem je potřeba se 
minimálně den předem objednat na daný ter-
mín prostřednictvím webových stránek www.

slavkov.cz (odkaz na úvodní straně). V případě 
potřeby pomoci s registrací se obraťte na linku 
pomoci města Slavkov: 703 155 111. Zapama-
tujte si rezervovaný čas, po dokončení regist-
race není odeslán potvrzující e-mail ani SMS.

Výsledek testu obdržíte 
do deseti minut písemným 
potvrzením v českém jazyce. 
V případě potřeby je vystavo-
váno potvrzení v anglickém 
jazyce. Tuto potřebu prosím 
sdělte personálu s předstihem. 
Odběry se neprovádí samo-
plátcům (lidem, kteří nejsou 
zdravotně pojištěni v České 
republice).

Rezervaci můžete prová-
dět až 14 dní dopředu. Žádá-
me zájemce o testování, aby 
do centra přišli s již vytiště-

ným čestným prohlášením. Díky tomu zajis-
títe plynulejší provoz centra.

„Mám velkou radost, že se nám ve spo-
lupráci s Nemocnicí Tišnov podařilo toto 
centrum zprovoznit a hlavně díky tomu na-
bídnout našim občanům bezplatnou možnost 
testování. O zájmu a prospěšnosti svědčí 
fakt, že se do centra objedná denně kolem 
šedesáti lidí. Naštěstí se ukazuje, že nakaže-
ných je minimum a počty pozitivních přípa-
dů jsou na ústupu. Věřím, že i díky testová-
ní se nám podaří mít pandemii co nejdříve 
pod kontrolou a navrátit se tak co nejdříve 
do běžného života,“ uvedl starosta města Mi-
chal Boudný. vs

Změna ordinačních 
hodin oční ambulance
od 1. 4. 2021
Pondělí   Slavkov – 7.00–15.00 h.
 MUDr.Vybíralová
Úterý  Bučovice – 7.30–14.30 h.
 MUDr. Kleinová
Středa   Slavkov – 7.00–15.00 h.
 MUDr. Vybíralová
Čtvrtek Bučovice – 7.30–14.30 h.
 MUDr. Vybíralová
Pátek Slavkov – 7.00–13.00 h.
 MUDr. VybíralováStarosta M. Boudný v testovací stanici • Foto: 2x archiv MÚ

Starosta M. Boudný a ruský atašé Georgy Akaemov • Foto: B. Maleček
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
105. schůze RM – 29. 3. 2021

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 
1037/2, parc. č. 1038, parc. č. 1039 a parc. č. 1045, vše 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v ma-
jetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN 
Čanecká“) v předloženém znění.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se 
pozemků parc. č. 3266/7 a parc. č. 3259/5, vše ostatní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města 
(stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN Nakládal“) 
v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov 
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem 
„Slavkov u B., úprava příp. NN Chaloupková“) v před-
loženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 343/2, 389/1, 388/2, 360/4, 
360/5, 357/9, 357/5, 357/6, 354/298, vše ostatní plocha 
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stav-
ba s názvem „Slavkov u B., kabel NN MIRROR Nerudo-
va“) v předloženém znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 2497/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov 
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem 
„Slavkov u B., kabel NN Hujňák“) v předloženém znění.

6. RM ruší usnesení č. 526/31/RM/2019. RM sou-
hlasí s uzavřením hromadné smlouvy o zániku věc-
ných břemen mezi městem Slavkov u Brna a panem 
Vítem Mikeskou, panem Slavojem Leitnerem, paní 
Milenou Synkovou, manželi Ing. Štěpánem Leitnerem 
a Ivetou Leitnerovou, panem Ondřejem Leitnerem, 
paní Mgr. Martinou Leitnerovou, a paní Evou Špatnou, 
v předloženém znění.

7. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pa-
chtovní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a společ-
ností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostě-
nice-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ: 63481821, v rámci 
které dojde k ukončení pachtu pozemků parc. č. 4789 
a 4809 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě.

8. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pa-
chtovní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a společ-
ností ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 166, Rostěni-
ce-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ: 63481821 ze dne 2. 8. 
2012, v rámci které dojde k ukončení pachtu pozemku 
parc. č. 5010 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě.

9. RM schvaluje propachtování pozemků parc. č. 
4789, parc. č. 4809 a parc. č. 5010 v k.ú. Slavkov u Brna 
o celkové výměře 2499 m2 společnosti ROSTĚNICE, a.s. 
se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 
Vyškov, IČ: 63481821, ke kterému dojde v rámci Do-
datku č. 11, vše dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

10. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování sjezdu na pozemek města, 
kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky, s man-
želi Richardem a Kamilou Krejčími, na pozemcích parc. 
č. 3736/2 a 3745/1 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

11. RM souhlasí s uzavřením předloženého návr-
hu dohody o podmínkách vybudování stavby přípojek 
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní, plynovodní 

a slaboproudé přípojky a přípojky NN na pozemcích 
parc. č. 343/15, 343/17 a 341/6 v k.ú. Slavkov u Brna, 
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, 
IČ: 70888337.

12. RM souhlasí s uzavřením předloženého návr-
hu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu 
a kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. 
č. 3189/36 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnic-
tví města Slavkov u Brna, s Bc. Ondřejem Holáskem, 
a Ing. Miroslavou Šmerdovou.

13. RM schvaluje na základě vyhodnocení nabídek 
v rámci veřejné zakázky „III/0501 SLAVKOV, PRŮTAH“, 
kterou zajišťovala společnosti SÚS JMK, IČ: 709 32 581 
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby se spo-
lečností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc 
a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 
2 58 69 523, za podmínky schválení financování zastu-
pitelstvem města.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti 
technického dozoru na stavbě „III/0501 SLAVKOV, PRŮ-
TAH“ se společností FRAM Consult a.s., Husitská 42/22, 
130 00 Praha, IČ: 649 48 790, za podmínky schválení 
financování zastupitelstvem města.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o činnosti výkonu 
koordinátora BOZP na stavbě „III/0501 SLAVKOV, PRŮ-
TAH“ se společností SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 
616 00 Brno, IČ: 028 70 819, za podmínky schválení 
financování zastupitelstvem města.

16. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 
53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a společ-
ností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spále-
ná 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956 
v předloženém znění.

17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, 
s panem Milanem Brelem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno 
ve výši 150 Kč/m2.

18. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru so-
ciálních věcí v roce 2020 v předloženém znění.

19. RM bere na vědomí zprávu o činnosti senior taxi 
v předloženém znění.

20. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti oddělení životního prostředí za rok 2020.

21. RM schvaluje rozšíření smlouvy o pronájmu IS 
Radnice VERA podle Dodatku č. 5 a č. 6 ke smlouvě 
SWRp/14/67 ze dne 3.11.2014 o udělení Licence k užití 
formou pronájmu a podpoře provozu programového 
vybavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se 
sídlem Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

22. RM souhlasí s uzavřením Doplňku k servisní 
smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX 
typu WC3655 (výrobní číslo 3353185836) se společnos-
tí SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, 
IČ: 25583735 v předložených zněních.

23. RM doporučuje ZM schválit upravený jednací řád 
zastupitelstva města v předloženém znění.

24. RM schvaluje návštěvní řád zámeckého parku 
a návštěvní řád zámku ve Slavkově u Brna s platností 
od 1. 3. 2021.

25. RM ruší své usnesení číslo 1546/104/RM/2021 ze 
dne 15. 3. 2021.

26. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majet-
ku Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace, dle důvodové zprávy.

27. RM schvaluje doplněný program 21. zasedání 
zastupitelstva města v předloženém znění.

106. schůze RM – 31. 3. 2021
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce neby-

tových prostor mezi Městem Slavkov u Brna, Zámkem 
Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizací a Nemoc-
nicí Tišnov, příspěvkovou organizací dle podmínek uve-
dených v důvodové zprávě.

2. RM schvaluje úhradu nákladů spojených s užívá-
ním předmětu výpůjčky z rozpočtové položky určené pro 
krizové řízení.

107. schůze RM – 12. 4. 2021
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření č. 12–15 v předloženém znění.
2. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Zámek Slavkov-Austerlitz, 
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 
v předloženém znění.

3. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Zámek Slavkov – Austerlitz, pří-
spěvková organizace za rok 2020 ve výši 637.024,97 Kč.

4. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Zámek Slavkov-Austerlitz, 
příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 437.024,97 Kč a do fon-
du odměn ve výši 200.000 Kč.

5. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Technické služby města Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 
31. 12. 2020 v předloženém znění.

6. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Technické služby města Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 
1.027.759,83 Kč.

7. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Technické služby města 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace přidělením 
do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 
1.027.759,83 Kč.

8. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Komenského 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému 
dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

9. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření – Zá-
kladní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace za rok 2020 ve výši 288.888,54 Kč.

10. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Základní školy Komenského 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace přidělením 
do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 
288.888,54 Kč.

11. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Tyršova Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 
31. 12. 2020 v předloženém znění.

12. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Základní škola Tyršova Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 
48.982,57 Kč.

13. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hos-
podaření za rok 2020 Základní školy Tyršova Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace přidělením do rezervní-
ho fondu příspěvkové organizace ve výši 48.982,57 Kč.

14. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Základní umělecká škola 
Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém 
znění.

15. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Základní umělecká škola Fran-
tiška France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
za rok 2020 ve výši 218.821,76 Kč.

16. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Základní umělecká škola Fran-
tiška France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace 
ve výši 218.821,76 Kč.
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17. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Mateřská škola Zvídálek, pří-
spěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 
v předloženém znění.

18. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Mateřská škola Zvídálek, pří-
spěvková organizace za rok 2020 ve výši 94.387,07 Kč.

19. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Mateřská škola Zvídálek, pří-
spěvková organizace přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 94.387,07 Kč.

20. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – Dům dětí a mládeže Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 
31. 12. 2020 v předloženém znění.

21. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Dům dětí a mládeže Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 
245.704,99 Kč.

22. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 Domu dětí a mládeže Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace přidělením do rezervní-
ho fondu příspěvkové organizace ve výši 245.704,99 Kč.

23. RM doporučuje ZM schválit jako vhodnou lo-
kalitu pro umístění nové svazkové základní školy plo-
chu za autobusovým nádražím především na pozem-
cích parc. č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1; 343/6; 
343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a po-
zemky parc. č. 345/3; 345/2; 345/1;346/7 ve vlastnictví 
Mysliveckého spolku Slavkov u Brna, vše v k.ú. Slavkov 
u Brna.

24. RM doporučuje ZM schválit záměr poskytnout 
formou zřízení práva stavby na 99 let pro výstavbu svaz-
kové základní školy Dobrovolnému svazku obcí Dr. Vác-
lava Kounice, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov 
u Brna, pozemky v k.ú. Slavkov u Brna p.č. 340/1; 346/6; 
341/6; 341/5; 343/1; 343/6; 343/16; 343/15 a parc.č. 
344 ve vlastnictví města a pozemky p.č. 345/3; 345/2; 
345/1; 346/7 za podmínky, že tyto pozemky město na-
byde do vlastnictví a celá lokalita bude změnou územ-
ního plánu zařazena do plochy občanské vybavenosti.

25. RM doporučuje ZM uložit radě města zahájit jed-
nání s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna o směně 
pozemků a staveb v jejich vlastnictví na ulici Nerudova 
za část pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
(naproti TSMS) ve vlastnictví města.

26. RM doporučuje ZM schválit záměr zajištění ar-
chitektonické soutěže na novou budovu svazkové školy 
v lokalitě za autobusovým nádražím prostřednictvím 
města a uložit radě města projednat se svazkem způsob 
úhrady nákladů na tuto architektonickou soutěž.

27. RM doporučuje ZM uložit radě města zajistit sou-
běžně architektonickou soutěž na rozšíření ZŠ Tyršova 
pro zvýšení kapacity a především vybavenosti této ško-
ly. Financování této studie bude řešeno samostatným 
rozpočtovým opatřením zastupitelstva města.

28. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
cca 80 m2 dle předložené žádosti.

29. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna dle předloženého 
GP č. 3556-51/2019 – parc. č. 2973/25 ostatní plocha, 
parc. č. 2973/55 ostatní plocha, parc. č.2972/64 zasta-
věná plocha a nádvoří, parc. č. 2973/33 ostatní plo-
cha o celkové výměře 1.896 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
za cenu dle znaleckého posudku č. 785-11/20 ve výši 
586 Kč/m2 za stavbu polního hnojiště (nacházející se 
na pozemcích parc. č. 5680, 5681, 5682, 5683, 5679, 
5678, 5677, 4663 v k.ú. Slavkov u Brna) ve vlastnictví 
pana Ondřeje Bednáře za cenu dle znaleckého posudku 
č. 784-10/20 ve výši 1 470 810 Kč s konečným doplat-
kem ze strany města ve výši 359 754 Kč. Od této částky 
bude odečteno DPH ve výši 21%. Náklady související 
s převodem nemovitosti uhradí město. Daňové povin-
nosti budou splněny dle platného zákona. 

30. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 
č. 5013, a pozemku parc. č. 5014 o celkové výměře 1022 
m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 od spo-
lečnosti PG&JK, s.r.o., se sídlem K terminálu 745/1a, 

Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 07016891. Náklady 
spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové 
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

31. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 13. 6. 2012 mezi společností RAKO-
VEC a.s. se sídlem Velešovice 390, 683 01 Rousínov, 
IČ: 49976940 a městem Slavkov u Brna dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.

32. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, 
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemků parc. č. 1309, parc. č. 
1310, parc. č. 3 a parc. č. 4, vše ostatní plocha v k.ú. 
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba 
s názvem „Slavkov u B., přel. NN Malinovského“) 
v předloženém znění.

33. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby 4 ks odstav-
ných parkovacích stání na pozemku parc. č. 2056/1 
v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna, s paní MVDr. Janu Chaloupkovou, 
a MVDr. Mgr. Tomášem Králem, Ph.D.

34. RM bere předloženou informaci na vědomí (Vý-
sledek VZ – nákup multifunkční pánve pro ZŠ Komen-
ského).

35. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekon-
strukce střechy bytového domu, Bučovická, č. p. 187, 
Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací 
dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové 
ceny.

36. RM nesouhlasí s vydáváním souhlasů k užívání 
pozemků ve vlastnictví města k parkování vozidel dle 
požadavku normy ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 501/2006 
Sb. §20 a §21, s výjimkou pozemků, které bezprostřed-
ně navazují na sjezd k nemovitosti s tím, že zpevněné 
plochy mimo sjezdy mohou tvořit max. 50% z celkové 
plochy mimo sjezdy a zároveň budou vybudovány vý-
hradně z plastových tenkostěnných zatravňovacích tvár-
nic, budou osety travním semenem a udržování tohoto 
zatravnění bude plně na zodpovědnosti stavebníka.

37. RM doporučuje ZM vybrat k další realizaci jako 
nejlepší urbanisticko-architektonickou studii návrh 
účastníka: Ing. arch. Zbyněk Musil, Pechova 1557/11, 
615 00 Brno-Židenice, IČ: 72455268.

38. RM nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy dle 
návrhu paní Martiny Mikuláškové.

39. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 7, Bučovická 187, Slavkov u Brna, s paní 
Janou Štěrbovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

40. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 10. 6. 2020 k bytu č. 5, Sídliště Nádraž-
ní 1192, Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Michalem 
a Janou Střelcovými, obsahujícím prodloužení nájmu 
bytu do 31. 12. 2022 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

41. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 
1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Silvií Vorlovou. 
Nájem bude sjednán na dobu určitou 3 měsíce a nájem-
né stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

42. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 32/324 dohodou k datu 30. 6. 
2021 s PhDr. Mgr. Kamilou Finkesovou, IČ: 68685009.

43. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor ve II. NP na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova 
č.p. 324 – logopedická ambulance o výměře 13,20 m2.

44. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení 
smluv ze dne 24. 3. 2021 ve znění uvedeném v příloze 
předložené zprávy. Rada města rovněž schvaluje uza-
vření smluv souvisejících s převodem práv a povinností 
k bytu č. 5, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s MUDr. Sva-
tavou Ševčíkovou, 

45. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení 
správních činností za rok 2020.

46. RM bere na vědomí předložený zápis č. 35/2021 
z komise pro životní prostředí.

47. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti komise pro životní prostředí za rok 2020.

48. RM doporučuje ZM delegovat v souladu s usta-
novením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii 

Jedličkovou, místostarostku města Slavkov u Brna jako 
zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města 
Slavkov u Brna jako náhradníka tohoto zástupce pro 
případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, 
k zastupování města Slavkov u Brna na valných hroma-
dách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 
49454587, konaných v průběhu roku 2021.

49. RM doporučuje ZM delegovat v souladu s usta-
novením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. Mi-
chala Boudného, starostu města Slavkova u Brna jako 
zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města 
Slavkov u Brna jako náhradníka tohoto zástupce pro 
případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, 
k zastupování města Slavkov u Brna na valných hroma-
dách akciové společnosti RESPONO, a. s., IČ: 49435612, 
konaných v průběhu roku 2021.

50. RM schvaluje s účinností od 1. 5. 2021 změnu 
oddělení správy majetku zařazeného do Odboru správy 
majetku, investic a rozvoje na samostatný Odbor by-
tového a tepelného hospodářství s tím, že tato změna 
nemá vliv na pracovněprávní vztahy a zařazení zaměst-
nanců zařazených do oddělení správy majetku a jme-
nování vedoucí oddělení správy majetku se považuje 
za jmenování vedoucí nového Odboru bytového a te-
pelného hospodářství.

51. RM schvaluje předložený organizační řád měst-
ského úřadu.

52. RM bere na vědomí přijetí dotace z Ministerstva 
kultury (Žádost o schválení rozpočtového opatření č.2 
ZS-A, informace o přidělení dotace z MK

53. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2. ZS-A, pří-
spěvkové organizace v předloženém znění.

54. RM schvaluje čerpání z Fondu investic ZS-A 
ve výši 49 000Kč.

21. zasedání ZM – 29. 3. 2021
1. ZM souhlasí s vytvořením Dobrovolného svazku 

obcí Dr. Václava Kounice.
2. ZM souhlasí se vstupem města Slavkov u Brna 

do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice.
3. ZM souhlasí s podáním návrhu na zápis Dobrovol-

ného svazku obcí Dr. Václava Kounice do rejstříku svaz-
ků obcí vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, oprávněnou 
osobou, kterou je Bc. Michal Boudný, starosta města 
Slavkov u Brna.

4. ZM schvaluje přijetí dotace ve výší 1.355.000 Kč.
5. ZM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1.355.000 Kč 

za podmínky, že bude poskytnuta, následně: Městu 
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ: 
00292311, ve výši 594.000 Kč z Programu na Zámek 
s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou – restau-
rování soch; Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, 
IČ: 617 29 710, ve výši 40.000 Kč z Programu na opravu 
žlabů na střechách kopulí v Kapli sv. Jana Křtitele; Řím-
skokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, 
ve výši 541.000 Kč z Programu na restaurování oltáře 
(rám obrazu, erb, svatostánek a nadstavec nad rámem) 
v Kapli sv. Jana Křtitele – 2. etapa; Vlastníkům kulturní 
památky Koláčkovo nám. č. p. 104 ve výší 180.000 Kč 
na výměnu střešní krytiny včetně bleskosvodu. 

6. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu rege-
nerace městských památkových zón s Římskokatolickou 
farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 
2, 684 01, Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného 
v usnesení č. II, za podmínky, že dotace bude poskyt-
nuta. 

7. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu rege-
nerace městských památkových zón s vlastníky kulturní 
památky Koláčkovo nám. č. p. 104.

8. ZM bere na vědomí zápis z 16. zasedání finanč-
ního výboru.

9. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní 
závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2020.

10. ZM schvaluje výsledek hospodaření běžného 
účetního období města Slavkov u Brna za rok 2020 
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Česko sčítá obyvatelstvo
Sčítání je v plném proudu. Týká se nás 

všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak 
bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme 
všem, kteří už se sečetli. Pokud jste tak neuči-
nili, máte čas do 11. května. 

Online sčítání 27. 3.–11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem 

o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z dů-
vodů epidemické situace byla možnost sečíst 
se online prodloužena do 11. 5. Elektronic-
ký sčítací formulář naleznete na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, 
která je dostupná v Google Play i App Store. 
Online formulář můžete jednoduše a bezpeč-
ně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy 
domácnosti, ať už se jedná o rodinné přísluš-
níky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4.–11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-

nost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat lis-
tinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují 
sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České 
pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhle-
dem k současné epidemické situaci upravil 
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci 
a sběr listinných formulářů tak, že při nich do-

jde k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Dis-
tribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou 
do domácností bude probíhat podob ně, jako 
nyní probíhá doručování doporučených poštov-
ních zásilek, při dodržování přísných hygienic-
kých pravidel (respirátor, dezinfek ce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace doby 
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravi-
delně testováni na koronavirus. Z epidemic-
kých důvodů však nebudou pomáhat s vyplňo-
váním formulářů. V případě potřeby se můžete 
obrátit na info linku 253 253 683, napsat dotaz 
na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota 
a online chat virtuální poradny na webu scitani.
cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma 
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo odevzdat na kon-
taktních místech sčítání (viz dále). Na kontakt-
ních místech sčítání bude možné si formulář 
i vyzvednout. I po obdržení listinného formu-
láře bude stále platit možnost využít praktič-
tější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny oso-

by, které mají k rozhodnému okamžiku trva-

lý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů 
na území ČR. Sečíst se musí každá taková 
osoba, bez ohledu na místo skutečného poby-
tu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za oso-
by mladší 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení jejich 
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba 
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s vý-
jimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na 
cca 800 vybra ných pobočkách České pošty 
a všech krajských správách Českého statistic-
kého úřadu. Poskytují široké veřejnosti infor-
mace o sčítání a jsou také místy, na kterých 
lze získat nebo odevzdat listin né formuláře. 
Adresy a telefony kontaktních míst sčítání 
zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré 
údaje jsou zpracovávány v souladu s přísluš-
nými právními předpisy a používány jsou 
maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na 
webu www.scitani.cz. Informace k vyplně-
ní sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci 
„Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dota-
zy naleznete v sekci „Časté dotazy“. vs

Vyškov zprovoznil nové očkovací centrum
Zájemci o očkování se mohou registrovat na 

internetové adrese https://registrace.mzcr.cz. 
S registrací jim mohou pomoci jejich rodin-
ní příslušníci, praktičtí lékaři či linka pomoci 
1221. I nadále se můžete obrátit na městskou 
linku 703 155 111.

Klienti, kteří mají provedenou registraci 
v Centrálním rezervačním systému, si mohou 
po obdržení 2. kódu  rezervovat termín na 
očkování. V současné době se mohou rezervo-
vat senioři 60+, zdravotníci a učitelé. Další pri-
oritní skupinou jsou mladší chronicky nemocní 
pacienti, kteří obdrží přístupové heslo od svého 
praktického či odborného lékaře, kteří posou-
dí jejich aktuální stav a indikaci k očkování. 
Očkovací centrum přístupová hesla neposkytu-
je, ani není oprávněno posuzovat, ať už přímo 
či telefonicky, indikaci k očkování. V přípa-
dě rezervace chronicky nemocného pacienta 
k očkování je nutné přinést s sebou doporučení 
praktického či odborného lékaře nebo posled-
ní lékařskou zprávu dokládající váš zdravotní 
stav a indikaci k očkování. Bez těchto dokladů 
nemusí centrum očkování akceptovat.

Očkovací centrum je umístěno v prosto-
rách sportovní haly Základní školy Vyškov, 
Purkyňova 39. Pro zájemce o očkování bude 

vyhrazeno přilehlé parkoviště na ulici Pur-
kyňova 249 a v areálu školy. Žádáme klienty 
očkovacího centra, aby dodržovali stanovený 
čas rezervace s příchodem nejdříve 10 minut 
před stanoveným časovým termínem, a to 
v souvislosti se zajištěním plynulosti provozu 
očkovacího centra.

Dle informací České vakcinologické spo-
lečnosti se při omezené dostupnosti vakcíny 

doporučuje odložit očkování osob, které pro-
dělaly onemocnění covid-19 a očkování zahá-
jit nejdříve za 3–6 měsíců po ukončení izola-
ce, v případě onemocnění covid-19 po aplikaci 
první dávky je doporučeno odložení aplikace 
druhé dávky o 6 měsíců po ukončení izolace. 
Toto doporučení je zdůvodněno tím, že ačko-
liv doba imunity po prodělaném onemocnění 
může být různá, symptomatická reinfekce co-
vid-19 během 3–6 měsíců je podle dostupných 
údajů málo pravděpodobná. Doporučení je 
vydáno jako snaha o prioritizaci očkování pro 
osoby s vyšším rizikem možné nákazy. U osob 
ve vysokém riziku je možno očkování provést 
standardně, nejdříve 7–14 dnů po ukončení 
izolace. 

Pokud se léčíte se závažným chronickým 
onemocněním (autoimunitní choroby, poru-
cha imunity, epilepsie, onkologické onemoc-
nění, atd.), poraďte se o vhodnosti očkování 
se svým ošetřujícím lékařem.

Provozní doba Očkovacího centra
Pondělí–pátek 7–15 hod.

Kompletní informace naleznete na webové 
stránce www.nemvy.cz, případně volejte na 
městskou linku 703 155 111. vs

ve výši 48.773.626,75 Kč z hlavní činnosti a ve výši 
7.270.896,86 Kč z hospodářské činnosti.

11. ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 
města Slavkov u Brna za rok 2020 – převedení finanč-
ních prostředků ve výši 30.965.447,94 Kč do Fondu re-
zerv a rozvoje města Slavkov u Brna, převedení finanč-
ních prostředků ve vši 443.883,05 Kč do Fondu dopravní 
infrastruktury, převedení finančních prostředků ve výši 
9.117.741,86 Kč do Fondu správy majetku.

12. ZM schvaluje tvorbu a čerpání Fondu rezerv 
a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2021 v předlo-
ženém znění.

13. ZM schvaluje návrh plánu tvorby a čerpání Fondu 
správy majetku pro rok 2021 v předloženém znění.

14. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 
v předloženém znění.

15. ZM schvaluje zařazení výdajové položky 
na dofinancování stavby: „III/0501 – Průtah“ ve výši 
16.000.000 Kč do rozpočtu na rok 2022.

16. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 
v předloženém znění.

17. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021 
s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní chari-

tou Brno – Oblastní charitou Hodonín v celkové výši 
1.100.779 Kč. 

18. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021 
s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú. 
ve výši 170.000 Kč.

19. ZM schvaluje 6. Komunitní pán sociálních služeb 
ORP Slavkov u Brna 2021–2022.

20. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o noč-
ním klidu v předloženém znění.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Ve Slavkově začnou platit nové sazby daně 
z nemovitosti

Majitelé nemovitostí ve Slavkově u Brna 
budou od května obesíláni finančním úřadem 
složenkami pro zaplacení daně z nemovitosti. 
Většinu majitelů čeká pohled na vyšší částku, 
než na jakou byli doposud zvyklí. Začne totiž 
platit nepopulární, ale pro udržení chodu měs-
ta nezbytné navýšení koeficientu pro výpočet 
sazby daně. Slavkov, který patřil již od roku 

1993 k městům s nejnižší sazbou daně z ne-
movitosti, patří nově mezi města s takzvaným 
„dvojkovým“ koeficientem.

Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž výši 
určuje místní samospráva a peníze z ní putu-
jí přímo do rozvoje města. Slavkov již téměř 
dvacet let patřil mezi „nejlevnější“ lokality. 
Rozvoj města a nutné investice do dopravní in-

frastruktury a školství však dlouhodobě vytváří 
tlak na městské finance. Peníze pomůžou již 
letos pro zdárné dokončení plánovaných oprav 
páteřních komunikací ulic a také pro opravu re-
konstrukci střechy ZŠ Komenského. Město má 
již také nakročeno k reálné dostavbě mateřské 
školky Zvídálek na Koláčkově náměstí a při-
pravuje projekt na stavbu nové školy. vs

Finanční úřad opět obnovuje pracoviště ve Slavkově
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj obno-

vil opět provoz svého pracoviště ve Slavkově 
u Brna. To bylo uzavřené po dobu nouzového 
stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2. Pracoviš-
tě bude znovu otevřeno jako před nouzovým 
stavem, tedy v pondělí a ve středu vždy od 8 
do 17 hodin.

Do prostor pracovišť bude umožněn ve-
řejnosti vstup pouze s respirátorem či jinou 

odpovídající ochranou dýchacích cest, osoby 
budou povinny dodržovat vyznačené rozestu-
py a hygienická opatření v daném místě.

I přes obnovení provozu těchto pracovišť 
byla veřejnost, zejména z důvodu zamezení 
srocování většího množství osob, vyzvána, 
aby i nadále v maximální možné míře vy-
užívala prostředky dálkové komunikace se 
správcem daně.

Na finančních úřadech s omezeným pro-
vozem je zachovaná činnost podatelny, vy-
dávání tiskopisů a poskytování informací, 
vydávání potvrzení o bezdlužnosti, nahlížení 
do spisu a přidělování autentizačních údajů 
k elektronické evidenci tržeb (EET) nebo 
k placení správních poplatků a vymáhaných 
nedoplatků prostřednictvím platební karty.

vs

Pokračování oprav soch v zámeckém parku
Unikátní soubor barokních 

soch v zámeckém parku bude 
letos z velké části zachráněný. 
Do horního parteru se od polo-
viny května již po čtvrté „nastě-
hují“ restaurátoři, kteří obnoví 
tvář dalším devíti sochám a vá-
zám. Na konci letošního roku 
tak bude zářit novotou 38 plas-
tik z celkového poštu 48 soch 
umístěných pod širým nebem. 

Původní podobu získají na-
příklad sochy Herkules, Ce-
res, Alegorie Hudby, Omfalé 
a Theseus. Zašlou slávu ob-
noví restaurátoři také na čty-
řech vázách rozmístěných v blízkosti průčelí 
zámku. 

Práce na záchraně vzácných skulptur z po-
čátku osmnáctého století pokračují čtvrtým 
rokem. I letos se na zajištění další vlny reno-
vací výrazně podílí ministerstvo kultury část-
kou téměř 600 tisíc korun určenou na obnovu 
městských památkových zón.

Podle restaurátorů se díky postupnému ob-
novování díla Giovanni Giulianiho a Ignáce 
Lengelachera podaří cenný soubor, jemuž 

hrozila zkáza, zachránit. Dosavadní práce 
spočívaly například v kompletním očištění. 
Obličeje mají nyní zřetelné detaily jako oči 
nebo rty. V uměleckých dílnách vznikly nové 
ruce a další části, které sochám zcela chyběly. 
Do budoucna se také počítá s jejich pravidel-
ným ošetřováním tak, aby vliv kyselých dešťů 
a dalších přírodních vlivů byl co nejméně ag-
resivní. 

„Mušlový vápenec, ze kterého jsou sochy 
zhotoveny, je velmi dobrou půdou pro osidlo-

vání biologickými povlaky, 
lišejníků, řas, plísní a mechů. 
Navzdory chemickému ošetře-
ní soch probíhá jejich opětov-
né bionapadení opravdu velmi 
rychle. Nynější míra biologic-
kého osídlení povrchu soch 
má spíš estetický dopad, ale 
samozřejmě při vyšší míře se 
může podílet na degradaci ka-
mene. V průběhu restaurování 
testujeme různé možnosti, jak 
v budoucnu sochy ošetřovat, 
aby byla prodloužena jejich 
životnost,“ uvedl restaurátor 
Josef Červinka.

Giuliani je autorem soch například v kláš-
teře Heiligenkreuz, v Liechtensteinském za-
hradním paláci Rossau nebo v Leebově za-
hradě ve Vídni. Lengelacher se zase podílel 
například na sochařské výzdobě Mikulova. 
Kompletní soubor čítá 64 kamenných děl, 
které u obou umělců zadal Dominik Ondřej 
Kounic pro zámeckou oranžerii kolem roku 
1700. 48 z nich je nyní trvale vystaveno 
v zámeckém parku, zbytek zdobí interiéry 
zámku nebo jsou uloženy v depozitáři. vs

Slavkované vytřídili 55,5 tun elektroodpadu
Díky svým obyvatelům se město Slavkov 

u Brna může v roce 2020 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 55,54 t. Na každého 
obyvatele tak připadá 8,03 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elek-
třiny a produkce skleníkových plynů, celosvě-
tově omezena těžba ropy a železné rudy, a re-
cyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje osvěd-
čení o podílu na zlepšení životního prostředí, 

které na základě dosažených výsledků vysta-
vil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo 
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 662,81 
tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství 
CO2? 255 kusů.

Nebylo nutné vytěžit 32 561,19 litrů ropy. 
Představte si, že z tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných hmot auta např. 
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 
1218krát.

Došlo také k úspoře 335 191,44 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 335 192krát.

Podařilo se recyklovat 31 947,28 kg železa. 
Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 1310 ks nových pra-
ček bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se poda-
řilo získat 1127,61 kg mědi, což by postačilo 
pro ražbu 200 464 1€ mincí, nebo 1392,97 kg 
hliníku, který by stačil na výrobu 92 865 ple-
chovek o objemu 0,33 l. vs

Socha před rekonstrukcí • Foto: archiv MÚ
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Oprava průtahu městem začala. Město bude 
stavbou ovlivněno dva roky

Slavkov u Brna spustil jednu z největších 
dopravně-stavebních akcí za uplynulá dese-
tiletí. Poslední dubnový týden se v ulicích 
objevily omezující dopravní značky, které 
odstartovaly první etapu rekonstrukce průtahu 
– stavbu kruhové křižovatky ulic Slovákova, 
ČSA a Polní. V této lokalitě se bude praco-
vat cca 4 měsíce a po celou dobu nebude tato 
křižovatka průjezdná a navazující ulice budou 
označeny jako slepé. Semafory zde budou 
řídit provoz pouze autobusů, integrovaného 
záchranného systému, popelářů a technických 
služeb. Ostatní doprava bude svedena na sil-
nici I/50 – tedy na obchvat města.

V letošním roce mají stavaři v plánu 
kompletně zrekonstruovat ulice Slováko-
va (od ulice Nerudova), ČSA (úsek pod ná-
městím), Boženy Němcové a Lidická. Majite-
lé domů v ulicích Slovákova, ČSA (úsek pod 
náměstím), Boženy Němcové a Lidická se 
ke svým nemovitostem téměř po celou dobu 
dostanou. Technika se zde nebude pohybovat 
minimálně do září. 

O krátkodobých uzávěrách před konkrétní-
mi domy budou stavbaři z firmy Inženýrské 
a dopravní stavby informovat prostřednictvím 
letáčků v poštovních schránkách. Doporu-
čujeme také registraci v Mobilním rozhlase 
na stránkách slavkov.mobilnirozhlas.cz. Díky 
tomu můžete získávat informace formou SMS 
zpráv. Majitelé domů obdrží také informativní 
letáky s kontaktními údaji na zástupce stavby.

Stavba se dotkne i obyvatel ulic ČSA 
(v úseku u Technických služeb), Fügnerova, 
Brněnská a Polní. Zde budou nainstalované 
značky „zákaz zastavení“, které mají zajistit 
průjezdnost, ale zejména ochranu zaparkova-
ných aut. „Žádáme obyvatele, aby si po dobu 
oprav našli vhodné parkování v okolních 
ulicích. Zejména pro obyvatele ČSA jsme 
otevřeli také velkou parkovací plochu za au-
tobusovým nádražím. Přístupná ale bude sa-
mozřejmě i dalším řidičům,“ uvedl starosta 
Michal Boudný.

Změny se odehrají i na Palackého náměstí, 
kde bude v prostoru parkoviště naproti radni-
ce přemístěna zastávka autobusů z ulice Ma-
linovského (naproti polikliniky). Tato změna 
souvisí s připravovanou rekonstrukcí ulice 
Malinovského, která se spustí v následujících 
týdnech.

Občané z dotčených ulic se nemusí obá-
vat o komplikace spojené se svozem odpadů. 
Na všech místech je zajištěn svoz tak, jak byli 
doposud zvyklí. Jen v úseku ČSA–Palackého 
náměstí – budou popelnice na svozové místo 
přenášet pracovníci stavby.

Informace o rekonstrukci průtahu 
města Slavkov u Brna

Při této akci se opraví téměř 3,5 kilometrů 
dlouhá silnice III/0501 od Penny, ulici Bučo-
vická až po křižovatku u silnice I/50. Investice 
za téměř 116 milionů korun nebude znamenat 
„pouze“ opravu vozovky, ale zejména vybu-
dování kruhové křižovatky pod náměstím. 
Zpřehlední se také nejrizikovější křižovatky, 
vybuduje nebo opraví 14 přechodů pro chod-
ce atd.

Slavkováci se díky této náročné akci plá-
nované na dva roky dočkají také opravených 
chodníků, kvalitnějšího veřejného osvětlení 
i zapuštěných parkovacích míst podél fre-
kventované silnice uvnitř města. Investici 
bude z větší části hradit Jihomoravský kraj 
prostřednictvím evropských fondů (odhaduje 
se cca 80 milionů korun), oprava chodníků, 
parkovacích stání a veřejného osvětlení půjde 
na vrub městské pokladny.

Stavební ruch město zažije zejména v roce 
2021 a 2022. „Je jisté, že se stavba dotkne 
dopravní situace ve městě, její dopady se ale 
pokusíme co nejvíce minimalizovat tak, aby 
jednotlivé etapy co nejméně zatěžovali chod 
v ulicích. Už nyní ale děkujeme občanům 
za trpělivost. Věřím, že výsledek bude stát 
za to – v našem městě začne konečně mizet to, 
co nás dlouho trápí a obtěžuje,“ uvedl starosta 
Michal Boudný.

A co se vlastně vybuduje a opraví?
•  Oprava silnice III/0501, povrchové úpravy 

a chodníky podél ní
•  Kompletní oprava včetně povrchu – ulice 

Špitálská (křižovatka u Penny), Kollárova, 
Slovákova, část Československé armády, B. 
Němcové, Lidická, Bučovická až po připo-
jení na silnici I/50.

•  Podél silnice bude také kvalitnější veřejné 
osvětlení.

•  Odstavné plochy pro auta
•  Ulice Špitálská – téměř v celé délce severní 

strany, část ulice Kollárova – západní strana, 
Slovákova – několik míst po obou stranách 
(zejména u ubytovny), ČSA – u obchůd-
ků na východní straně, ulice Bučovická – 
po obou stranách v téměř celé délce (mimo 
zastávku a vjezdy).

Zpřehlednění a úpravy křižovatek
•  Špitálská, Kollárova, Brněnská – zpřehled-

nění křižovatky
•  Slovákova, Kollárova (výjezd ze Zelnice) 

– zpřehlednění a vybudování odbočovacích 
pruhů

•  Slovákova, Československé armády, Pol-
ní – kruhová křižovatka se třemi přechody 
s ostrůvky

•  Československé armády, Palackého náměs-
tí, B. Němcové – vybudování odstavných 
ploch a bezpečnější přechod v ulici Boženy 
Němcové. Zrušení stávajícího přechodu, 
který nahradí přechod na Palackého náměstí.

•  Lidická, Smetanova, Polní – zpřehlednění 
křižovatky

•  Lidická, Husova, Tyršova, Bučovická – 
zpřehlednění křižovatky a bezpečnější pře-
chody pro chodce

•  Odbočka na Němčany – rozšíření vozovky 
pro pohodlnější odbočení

Přechody pro chodce
•  Nově budou všechny přechody nasvíceny 

LED světly
•  Špitálská ulice – nový přechod u Penny, mír-

né posunutí a zkrácení stávajícího přechodu 
u kaple

•  Slovákova – mírné posunutí a zkrácení stá-

vajícího přechodu u Cyklo Kyjovský, pře-
chod s ostrůvkem u ulice Úzká (před budou-
cí kruhovou křižovatkou)

•  Československé armády – v místě stávají-
cího přechodu blíž k autobusovému nádraží 
bude bezpečnější s ostrůvkem, nový přechod 
vznikne také u parčíku ulice Polní

•  Boženy Němcové – stávající přechod v za-
táčce u Palackého náměstí se zruší. Nově se 
bude přecházet na stranu, kde je autobusové 
nádraží už na Palackého náměstí. Na ulici B. 
Němcové vznikne nový přechod až u ulice 
Zborovská.

•  Přechody u křižovatky Lidická, Tyršova, 
Husova zůstanou – jen se mírně přemalují

•  Bučovická – přechod u křižovatky se posune 
o několik metrů od centra. Přehlednější bude 
i přechod u Havlíčkovy ulice. K cyklostezce 
a na sídliště Zlatá Hora to také bude bezpeč-
nější – nový přechod s ostrůvkem vznikne 
u benzinky a ulice Slovanská.

vs

Z důvodu ochrany vašich aut a zajištění 
plynulého průjezdu vás žádáme o re-
spektování zákazu zastavení v ulicích: 
Brněnská, Fügnerova, ČSA (u Technic-
kých služeb) a Polní (u psychiatrické 
léčebny) po dobu opravy průtahu 
městem. Prosíme, využijte možnost 
parkování v přilehlých ulicích. Zejména 
pro obyvatele ČSA otevíráme parkovací 
plochu za autobusovým nádražím.

S dotazy a podněty se obra-
cejte na stavbyvedoucího:  
Jaromír Pekař, tel. 737 257 052, 
e-mail: pekar@ids-olomouc.cz

DĚKUJEME,
ŽE PO DOBU OPRAVY
PRŮTAHU NEBUDETE
PARKOVAT V TĚCHTO ULICÍCH

?
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TS opět vydávají kompost zdarma
Pracovníci technických služeb od 14. dubna 

opět zdarma vydávají občanům Slavkova u Brna 
kompost z městské kompostárny. Připraveni bu-
dou každou lichou středu v čase od 15 do 17 h. 
v tzv. panšule v ulici Zámecká.

Kompost zdarma je určený maloodběratelům. 
Odběr větší než jeden 1 m3 je zpoplatněný a je nut-
né jej hlásit na sekretariátu Technických služeb.

„Slavkov patří v České republice mezi měs-
ta s nejdéle fungujícím svozem a zpracováním 
bioodpadu. Každý rok svezeme a zpracujeme 
téměř tisíc tun zeleného odpadu. Již dvanáct let 

provozujeme vlastní kompostárnu. Mezi domác-
nosti jsme v uplynulých letech rozdali téměř 
tisíc hnědých ‚popelnic‘ a stovky kompostérů. 
V ulicích je také rozmístěno šedesát zelených 
kontejnerů pro uložení objemného odpadu. Měs-
to zajišťuje pravidelný svoz hnědých popelnic 
i kontejnerů. Udržet takový systém je velmi ná-
ročné – městskou pokladnu stojí přes tři miliony 
korun ročně bez nákupu drahé techniky. Udržet 
jej je pro nás ale stále prioritou. Věřím, že má 
smysl vracet přírodě, co vydala,“ připomenul sta-
rosta Michal Boudný. vs

Frézování starého asfaltu • Foto: B. Maleček

Sběrný dvůr bude 
ve státní svátky 
zavřený

Dovolujeme si vás informo-
vat, že sběrné dvory provozované 
 Respono, a.s. budou ve dnech stát-
ních svátků v sobotu 1. a 8. května 
uzavřeny. 

Odpad na sběrné dvory je možné 
odevzdat v následujících dnech.

 vs

Letos opravujeme ulice: Slovákova 
(od Nerudovy), ČSA, B. Němcové, Lidic-
ká. K vašim domům se většinou dosta-
nete. Stavbaři vás budou o omezeních 
před vaším domem informovat.

*Harmonogram je orientační a může být ovlivněný počasím nebo technickými 
komplikacemi. O aktuálním stavu budete informováni.

V pondělí 26. dubna začali stavbaři bu-
dovat kruhovou křižovatku ČSA–Slová-
kova–Polní. Práce potrvají cca 4 měsíce. 
Vaše ulice bude do té doby přístupná 
(ale slepá).

Popelnice umísťujte před dům tak, 
jak jste zvyklí. Pracovníci Respona si 
s nimi poradí. 
Na ulici ČSA 
budou nádoby 
přemísťovat 
na domluvené 
místo pracovní-
ci stavby.

Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu 
a získávejte aktuální informace do svých 
mobilů jako SMS zprávu.
SLAVKOV.MOBILNIROZHLAS.CZ
Při registraci prosím uveďte ulici, kde 
bydlíte. Pokud potřebujete pomoc 
s registrací, volejte 703 155 111.

Akce III/0501 Slavkov u Brna, 
průtah je společným projektem 
Jihomoravského kraje a města 
Slavkov u Brna.
Práce zajišťuje stavební firma 
Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s.

HARMONOGRAM OPRAV

Rekonstrukce ulic
Špitálská, Bučovická (až k obchvatu I/50)

Stavba kruhové křižovatky
Slovákova, ČSA, Polní

Rekonstrukce ulic
Slovákova, ČSA, B. Němcové, Lidická

Úprava křižovatek
Kollárova, Slovákova, Lidická, odbočka na Němčany

V celé 3,5kilometrové délce nová parkovací 
stání, moderní přechody, veřejné osvětlení, 
opravené chodníky…

Nová parkovací stání: Slovákova, ČSA, rekonstrukce 
chodníků, moderní osvětlení, přemístění přechodu 
pro chodce na B. Němcové, úprava křižovatek  
(Polní, Bučovická)

2022

2021

STARTUJEME STAVBOU  
KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY.  
PŘILEHLÉ ULICE PŘIJDOU  
NA ŘADU NA PODZIM

BUĎME VE SPOJENÍ

i

květen–srpen*

září–listopad*



10 4/2021SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vandalismus a případy výtržnictví

Nejen městská policie v uplynulých týd-
nech zaznamenala případy ničení městského 
i soukromého majetku, mobiliáře, agresivního 
chování a výtržnictví skupinek mladistvých. 
Ve spolupráci se státní policií jsou poslední 
zaznamenané případy prošetřovány. Policie 
aktuálně například objasňuje ničení části ale-
je u golfu, kde výtržníci polámali nejen nově 
zasazený strom, ale také zdevastovali odpad-
kový koš a další mobiliář. 

Z důvodu prevence a zajištění bezpečnosti 
zejména v nočních hodinách město Slavkov 
u Brna ve spolupráci s městskou policií při-
stupuje k následujícím opatřením:

Městská policie od května posílí o jednoho 
strážníka. Celkově tak může být pro pořádek 
v ulicích nasazeno pět městských policistů. 
Díky tomuto navýšení je možné zajistit úpra-
vu směn až do nočních hodin.

Připravujeme posílení městského monito-
rovacího systému o několik nových kamer 
s nočním viděním. Budou nasazeny v riziko-
vých oblastech. Počítáme i se zapojením foto-
pastí, které lze operativně přemísťovat.

Strážníci městské policie také pravidelně 
důsledně kontrolují záznamy z městského ka-
merového systému zejména z nocí, po nichž 
zůstaly po vandalech „stopy“. Již v minulosti 
byly podobným postupem předány státní poli-
cii důkazy, které vedly k usvědčení pachatelů.

Město také zvažuje spolupráci se sou-
kromou bezpečnostní agenturou, která by 
ve spolupráci s městskou policií monitorovala 

pořádek a bezpečnost i v dalších rizikových 
oblastech zejména v nočních hodinách.

Strážníci ve větší míře zahajují s usvědče-
nými mladistvými správní řízení, v němž hrozí 
vyšší postih, než je možný v případě udělení 
pořádkové pokuty. Do správního řízení vede-
ného u příslušného odboru městského úřadu je 
navíc přizvána také kurátorka pro děti a mlá-
dež, která posuzuje celkovou situaci, včetně 
zahájení komunikace se zákonnými zástupci.

Vraky aut postupně mizí z ulic 
Pravděpodobně na základě zveřejněných 

informací v minulém čísle zpravodaje z ulic 

města zmizely téměř všechny vraky aut, kte-
ré městská policie dlouhodobě monitorovala 
a v souladu se zákonem i připravovala jejich 
odtah a odstranění. Dlouhodobě odstavená 
vozidla tak již nehyzdí Zlatou Horu, Koláč-
kovo náměstí i ulici U Mlýna. Městská policie 
nadále postupuje v řízení směřujícího k odta-
žení černého Volkswagen Golf z ulice Úzká. 
Majiteli tak hrozí povinnost uhrazení nákladů 
spojených s jeho odtahem i uložením na pla-
ceném místě. Město pak může na konci celého 
procesu auto i vydražit a prodat. Náklady spo-
jené s tímto řízením však po majiteli má právo 
vymáhat i nadále. 

Strážníci našli ukradené dětské kolo 
i zloděje

Hned „dvě mouchy jednou ranou“ mohli 
strážníci uzavřít v případu ztraceného dětské-
ho kola. Na základě telefonátu ženy, která si 
všimla pohozeného kola před svým domem, 
zjistili, že jde o hledaný bicykl, který před ně-
kolika dny rodiče malého majitele zveřejnili 

na facebooku. Vydali se proto na místo, aby 
případ vyšetřili. Státní policii následně předa-
li kompletní podklady i s důkazy vedoucími 
k pachateli. Tomu nyní hrozí trestní řízení, 
protože krádež převyšovala hodnotu deset ti-
síc korun. 

Pokuta pro majitele agresivního 
staforda

Městskou policii přivolali také vyděšení 
manželé, kteří se procházeli se svým jezevčí-
kem po sídlišti Zlatá Hora. Jejich pohodu 
jim narušil volně pobíhající stafordský te-
riér, který vyběhl z domu a začal ohrožovat 

psa na vodítku. Majitelka napadeného psa se 
musela „zachránit“ na dětském hřišti, kde se 
před zuřivým stafordem ukryla na dětskou 
prolézačku. Strážníci agresivního „mazlíčka“ 
odchytili a jeho majitelku si následně pozvali 
na služebnu, kde jí uložili blokovou poku-
tu. V podobných případech hrozí majitelům 
nezajištěných psů postih až do výše 10 tisíc 
korun. 

Strážníci budou kontrolovat placení 
parkovného

Od května budou strážníci pravidelně pro-
vádět kontrolu placeného parkování na Pa-
lackého náměstí a na parkovišti v ul. Boženy 
Němcové. Zaměří se také na dodržování zá-
kazu stání na ulici Husova i v dalších ulicích, 
kde jsou nově rozmístěny značky „zákaz za-
stavení“ v souvislosti s opravou průtahu (ulice 
Fügnerova, Brněnská, Polní a ČSA u technic-
kých služeb). vs

Přípravy na stavbu nové 
policejní stanice pokračují

Policie České republiky i nadále počítá 
se stavbou nové policejní stanice v proluce 
na Husově ulici. V uplynulých měsících si 
převzala finální projektovou dokumentaci 
a předala ji k posouzení pracovníkům pa-
mátkové péče. Následně pak může zahájit 
územní řízení. Kompletní projekt v mi-
nulém roce zpracovalo Město Slavkov 
u Brna. Projektová dokumentace s názvem 
Nová budova obvodního oddělení PČR 
ve Slavkově u Brna stála 600 tisíc korun, 
kterou v plné výši uhradil z fondů Indivi-
duálních dotací Jihomoravský kraj. vs

Řádění vandalů u zookoutku • Foto: 4x archiv MP Slavkov Odpadkový koš podlehl síle „útočníka“

Souboj „hrdinů“ a odpadkových košů Zničený stromek v aleji
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Uklidili jsme Slavkov. Covidu navzdory
Přestože Česko koncem března řešilo vr-

chol covidové pandemie, neodradilo to té-
měř 100 dobrovolníků od toho, aby se pustili 
do úklidu města a jeho okolí. A jejich zápal 
byl znát. Letos se podařilo posbírat téměř 
čtyři tuny odpadu a desítky pneumatik. Tedy 
podobně jako v předchozích letech.

Slavkov se „očistil“ od nepotřebného odpa-
du i o několik týdnů poté, kdy místní středisko 
Junáku zorganizovalo tradiční svoz železného 
šrotu. 

Skupinky dobrovolníků se vydaly do růz-
norodých koutů našeho města, kde i v době 
hygienických omezení dokázali naplnit desít-
ky, ne-li stovky pytlů s odpadem – myslivci 
a členové Slavkovského ochranářského spol-
ku se tradičně pustili do čištění břehů a okolí 
rybníka a lokalit 13 jezer a Šámy. Ještě před 
samotným termínem akce se do práce pustili 
i někteří jednotlivci a vysekali náletové dřevi-
ny a posbírali odpadky zejména v lokalitě Vi-
nohrady a u Frédské cesty. Zapojili se i další 
„tradiční“ spolky: hasiči, zahrádkáři, rybáři, 
atleti, modeláři i senioři z turistického spolku 
Bota. Ti vyčistili lokalitu Kozí hory – zejmé-
na stezky naproti novému obchodnímu centru 
Billa. Skauti a spřátelené rodiny se zase neští-
tili odpadu v lokalitě kolem vlakového nádra-
ží až směrem k Vážanům.

Další dobrovolníci včetně rodičů s dětmi 
i teenageři se vydali do Obory a k holubic-

kému kopci nebo kolem cyklostezky. „Velmi 
si vážím všech, kteří se zapojili do úklidu 
našeho města a nezalekli se celorepublikové 
uzávěry. Vždyť procházky do přírody v ro-
dinném kruhu nám nikdo nezakázal a nebyl 
tak důvod akci rušit. Odpadu totiž bohužel ani 
v této „zpomalené“ době v příkopech a ko-
lem tradičních vycházkových cest neubylo. 
Spíše jsem měl pocit, že je to naopak. Mám 
velkou radost, že se zapojilo tolik lidí včetně 
dětí a mládeže. Jen tak totiž nová generace 
na vlastní kůži pocítí, co způsobuje odhození 

byť jen jednoho obalu od bonbónu do příro-
dy,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Děkujeme za poskytnutí ochranných ruka-
vic a pytlů Motoklubu Austerlitz, Daliborovi 
Kučerovi a Jakubovi Navrátilovi – Svářečské 
škole. Pytle s opadem svezli pracovníci tech-
nických služeb, kteří se věnovali úklidu ulic 
i vycházkovým zónám i v následujících týd-
nech. Ekologickou likvidaci odpadu zajistila 
zdarma společnost Respono. Všem moc děku-
jeme! Příští rok se těšíme i na tradiční opékání 
špekáčků po skončení akce. vs

Dobrovolníci všech věkových kategorií uklízí Slavkov • Foto: 7x archiv MÚ
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V Mateřské škole Zvídálek je opět veselo
V době uzavření MŠ z dů-

vodu mimořádných opatření 
zajišťovala naše mateřská 
škola pouze nezbytnou péči 
dětem pracovníků integrova-
ného záchranného systému.

Pro děti v povinném předškolním vzdě-
lávání připravovaly paní učitelky distanční 
vzdělávání. Na webových stránkách školy 
byly k dispozici náměty k činnostem s dět-
mi – pracovní listy, omalovánky, písničky, 

básničky, nápady k tvořivé činnosti. Průběž-
ně také doplňovaly metodický materiál k vý-
chovně vzdělávací práci a účastnily se online 
seminářů.

Zaměstnanci nezaháleli. V mateřské škole 
probíhal pečlivý jarní úklid. V jednotlivých 
třídách se dezinfikovaly hračky, měnila se 
výzdoba. Na střešní terase přibyly nové prv-
ky k enviromentální výchově, relaxační část 
– pískoviště s posezením pro děti a vyvýšené 
záhony k pěstitelským pracím.

Od 12. dubna mateřská škola opět oži-
la dětskými hlásky. Mohli jsme přivítat děti 
v povinném předškolním vzdělávání a děti 
zaměstnanců v IZS. 

Poděkování
V době nouzového stavu naše Mateřská 

škola Zvídálek zajišťovala nezbytnou péči 
dětem rodičů z integrovaného záchranného 
systému. Všichni zaměstnanci tak museli být 
povinně testováni antigenními testy. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat 
paní Elvíře Patákové a paní Martině Matěj-
kové z mobilního odběrového týmu. Ochotně 
a profesionálně zajišťovaly testování zaměst-
nanců naší mateřské školy.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Krajské kolo Zeměpisné olympiády
Ve středu 17. března se celostátně konala 

krajská kola Zeměpisné olympiády. Organiza-
ci online soutěže měla na starosti opět Masa-
rykova univerzita Brno. 

Jihomoravský kraj díky své rozloze pat-
ří ke krajům, které mají nejvíce soutěžících. 
Vyškovský okres reprezentovaly i dvě žákyně 

naší školy. Mezi velkým počtem žáků základ-
ních škol a víceletých gymnázií se neztratily. 
Naopak, obě se ve svých kategoriích umístily 
v první desítce. 

Rozálii Maleňákové ze 6.A patří osmé 
místo. Získala 90,5 bodů z celkového počtu 
sta bodů. Do prvního místa jí chybělo pou-

hých sedm bodů. Ještě o něco lépe skončila 
Ema Novotná z 9.B. Obsadila pátou příčku 
a do vítězného místa ji chyběly jen čtyři 
body. 

Oběma žákyním patří gratulace a velké 
díky za vzornou reprezentaci nejen naší školy, 
ale i celého okresu Vyškov. ej

Družina v době koronaviru
Než vláda rozhodla o uzavření školních 

družin, vytvořily děti z naší školy v rámci 
družiny pěkný obraz Napoleona v životní ve-
likosti. Byl umístěn ve slavkovském zámku 

u příležitosti jeho otevření. Až bude ta mož-
nost, běžte se podívat. 

Lenka Opletalová a Hana Křížová,  
vychovatelky

Matematický klokan 2021
V pátek 19. 3. 2021 proběhlo školní kolo 

mezinárodně koordinované soutěže Matema-
tický klokan. Všichni žáci třetího až devátého 
ročníku naší školy se soutěže zúčastnili.

Otázky, odpovědi a hodnocení nevytvářela 
škola. Příklady nesouvisí vždy s probíraným 
učivem. Mimo jiné zjišťují schopnost soutěží-
cích matematicky přemýšlet.

V jednotlivých ročnících byli nejlepšími 
řešiteli:

3. ročník: Štěpán Maleňák a Ema Dupalová
4. ročník: Vanessa Vránová a Kamila Frý-
bortová
5. ročník: Vojtěch Kočica
6. ročník: Ester Kučerová
7. ročník: Daniela Svobodová a Tereza 
Šlaichrtová
8. ročník: Ondřej Svoboda
9. ročník: Kristýna Rábiková

zv

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

Společné dílo dětí z družiny • Foto: archiv

Třída Broučků • Foto: 2x archiv MŠ



134/2021 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Objevte Ždánický les a Politaví ze sedla kola
Objevte krásy našeho regionu ze sedla 

kola! Navštivte až do konce léta všech 27 
obcí mikroregionu Ždánický les a Politaví. 
Cykloprůkazky pro sběr razítek si můžete vy-
zvednout na sekretariátu starosty (historická 
radnice, první patro) nebo ve food trucku před 
zámkem. Na sekretariátu máme také připra-

vené diplomy a milou odměnu pro účastníky 
loňské cykloakce. Jsme tady pro vás každé 
pondělí a středu od 7 do 17 h. a v další všední 
dny od 7 do 13 h. Food truck má otevřeno kaž-
dý den do 20 h.

Akce probíhá vždy od jara a ukončena je 
dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jmé-
na a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí 
a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.

Podmínky
•  Start je ve všech obcích Dobrovolného svaz-

ku obcí Ždánický les a Politaví.
•  Každý, kdo se rozhodne navštívit všech 27 

obcí svazku, může si vyzvednout na obec-
ním úřadě v jednotlivých obcích DSO prů-
kazku pro otisk razítek.

•  Razítka jednotlivých obcí do průkazky zís-
káte nejčastěji na obecních úřadech (razít-

kovací přístroje), případně v prodejnách, 
živnostech, apod.

•  Každý, kdo do 31. 8. příslušného roku pře-
dá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, 
bude osobně pozván na společenskou akci 
pořádanou DSO Ždánický les a Politaví. 
Bude mu předán dáreček a bude zařazen 
do slosování o zajímavé ceny.

•  Návštěvu obce je kromě razítka možné proká-
zat také doložením fotografie s „časovým ra-
zítkem“ (tj. datum a čas pořízení snímku přímo 
na fotografii). Na fotografii musí být zřetelně 
zachycen účastník cykloakce a musí z ní být 
zřejmé, v jaké obci se nachází (např. u značky 
„Začátek obce“ nebo u nějaké význačné stav-
by, podle které lze obec snadno identifikovat).

•  Upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna 
a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovo-
du rodičů nebo starších osob. vs

Velikomeňáček
Příroda se již pomalu probouzí a po dlouhé 

zimě nám vlévá energii zpět do žil. Tou nej-
větší oslavou jara jsou bezesporu Velikonoce. 
Jsou spojené s mnohými tradicemi, mezi něž 
patří i zdobení jarními motivy. 

O velikonoční atmosféru před naší školou 
se postarala šikovná paní asistentka Milada 
Kolínská. I přes současnou nelehkou situaci, 
kdy se lidé cítí divně, vyčerpaně a smutně, se 
pokusila přinést všem kolemjdoucím aspoň 
trochu radosti. Naši žáci měli možnost přijít 
k naší škole dozdobit náš velikonoční strome-
ček – „Velikomeňáček“. Renáta Macharová

Úspěch v konverzační soutěži
V úterý 23. března proběhlo okresní kolo 

Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Le-
tos vše probíhalo online, jen s minimem času 
na přípravu, přesto všichni soutěžící podali 
obdivuhodné výkony. Žáci ZŠ soutěží ve dvou 
kategoriích – 7. ročník a 8.+9. ročník. Mladší 
kategorii vyhrála naše žákyně Karolína Kalaš-

niková ze třídy 7. C, a to bez ztráty jediného 
bodu. Je naší nadějí i pro starší kategorii v příš-
tích letech. Děkujeme Karolíně za výbornou 
reprezentaci ZŠ Komenského a také všem žá-
kům obou kategorií, kteří se zúčastnili školního 
kola, projevili tak zájem o studium angličtiny 
a předvedli výborné znalosti. Eva Ptáčková

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

Modernizace ZŠ Komenského stále pokračuje
Po výměně podlahových krytin některých 

učeben, rekonstrukci toalet na staré budově, 
zútulnění spojovací chodby dvou budov po-
mocí dlažebních obkladů, vyčištění studny 
a střešních okapů, vybavení všech učeben 
nutnými dataprojektory a výměně školní-

ho nábytku ve dvou třídách přichází na řadu 
i zázemí vyučujících. Prvním byl kabinet an-
glického jazyka, jenž svůj zastaralý vzhled 
nesourodé záplavy skříní a polic, které zde 
sloužily více než půl století, konečně vyměnil 
za reprezentativní místo hodné našich peda-

gogů. Podobnou inovaci by si na naší škole 
zasloužilo více kabinetů. Proto i nadále zůstá-
vá naším cílem pokračovat ve vytyčené cestě 
a vytvořit našim zaměstnancům takové záze-
mí, které si skutečně zaslouží.

Renáta Macharová

Čtenářská dílnička
Dříve, než žáci třetích ročníků budou oprav-

doví spisovatelé, zkusili si vyrobit svoji první 
dětskou knihu. V březnu a v dubnu si žáci III.A 
a III.B zpestřili výuku čtenářskou dílničkou 
s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Vy-
mysleli si dva hlavní hrdiny a z papíru si složili 
několik stránek vlastní napínavé knihy. Online 
workshop se třeťáčkům velmi líbil.

Pavel Resch

Napoleon a školní družina
V jarních měsících proběhla na Zámku 

Slavkov – Austerlitz výtvarná soutěž pro děti 
ze slavkovských škol a blízkého okolí na téma 
Napoleon Bonaparte. Děti ze školní družiny 
vytvořily 3D obraz Napoleona v životní veli-
kosti, který je vystaven ve vstupní hale zám-
ku. Odměnou za tento obraz, který získal prv-
ní místo, je kromě sladkostí a zápisníku také 
volná vstupenka do zámeckého podzemí pro 
V. a VI. oddělení školní družiny.

Děkujeme paní Evě Kellnerové za příleži-
tost zúčasnit se soutěže a těšíme se na další 
spolupráci. Vychovatelky ŠD

Velikomeňáček • Foto: 5x archiv školy

Podoba nových cykloprůkazek • Foto: P. Maleček

Před modernizací Před modernizacíPo modernizaci Po modernizaci
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Ředitelé škol: metál za distanční výuku 
by si zasloužili především někteří rodiče

Základní školy, rodiče i děti 
jsou v posledním roce podrobo-
vány tvrdým zkouškám v podo-
bě online výuky. V uplynulých 
dvanácti měsících se museli 
vyrovnat nejen s technickými 
problémy, ale zejména s udrže-
ním kvality vzdělávání, únavou 
i vleklou nejistotou. V rozhovo-
ru s ředitelkou základní školy 
Komenského Věrou Babicovou 
a ředitelem ZŠ Tyršova Jiří Pů-
čkem jsme si povídali nejen 
o problémech, které musí v době 
„covidové“ řešit, ale také o po-
stupném návratu dětí do škol, 
spolupráci s rodiči i o pocitech 
učitelů. Jak vnímají tlak na kapacitu škol a je 
podle nich nová devítiletka ve Slavkově po-
třebná? A co bude obnášet oprava střechy zá-
kladní školy Komenského? 

Máte za sebou první týdny testování dětí 
na prvním stupni. Jaké jsou vaše dosavad-
ní zkušenosti?

Jiří Půček: Testování, navzdory medializo-
vaným i reálným obavám, děti zvládly výbor-
ně. Žáci, kteří přišli do školy, se pod dohledem 
pedagogických pracovníků samostatně otes-
tovali. Rodičům, kteří chtěli svým dětem při 
testování asistovat, jsme tuto pomoc umožni-
li. Někteří rodiče využili i možnosti zakoupit 
si vlastní testy, které jsou na seznamu povo-
lených výjimek. Těm jsme samozřejmě také 
vyšli vstříc. Někteří rodiče mají i jiný názor 
a testování dětí odmítají. My to samozřejmě 
respektujeme a absenci žáků jsme omluvili 
stejně jako v případě nemoci. Všechny dopo-
sud provedené testy byly negativní.

Myslím, že jsme zvládli návrat dětí z první-
ho stupně. Samotná výuka v těchto ročnících 
začne trochu pomaleji. Samozřejmě si uvědo-
mujeme, že vše nebude dokonalé. I když děti 
doma pracovaly a vědomosti získávaly, rodi-
če jim pomáhali, není jednoduché dosáhnout 
stejných výsledků jako v běžném režimu.

Je na vás vidět, že jste rádi, že děti vidíte 
tváří v tvář, jakkoli je to stále v režimu 
omezení a podmínek… 

Jiří Půček: Samozřejmě. Z pohledu školy si 
však dovedeme představit, že bychom zvládli 
organizaci výuky při zachování hygienických 
standardů i při návratu mnohem většího počtu 
žáků. Začít s běžnou výukou by chtěli učitelé, 
rodiče a také většina žáků. Doufám, že epi-
demiologové vyhodnotí data, která potřebují 
k dalším krokům. Uvidíme, jaká bude situace 
v dalších týdnech… 

Věra Babicová: I na naší škole se vše ode-
hrává v podobném duchu. Samozřejmě nás 
na začátku čekaly technické a organizační 
komplikace, vše jsme ale společnými silami 
zvládli. Museli jsme si například poradit i s ta-
kovou „drobností“ jako je výroba stojánku 
na „zkumavky“. Prvního testování prvňáčků 
se rodiče účastnili v hojné míře. Když však 
viděli, že se vše odehrává v klidné atmosféře, 
druhého testování se již neobávali a děti při-

cházely většinou bez doprovodu. Jen dodám, 
že podobně jako na základní škole Tyršova ne-
jen že akceptujeme jiné typy testů, které si ro-
diče sami zakoupí, ale školní testování je mož-
no nahradit potvrzením o negativním výsledku 
testů ze zdravotnických zařízení. Ve Slavkově 
dokonce testuje i zubní ordinace. Takové po-
tvrzení má platnost 48 hodin. Na škole Ko-
menského byli zatím žáci i zaměstnanci rov-
něž testováni pouze s negativním výsledkem.

Jak náročná je pro vás samotná organizace 
testování?

VB: Samozřejmě, že testování více než 
stovky žáků během jedné vyučovací hodiny 
je organizačně náročné. Z jeho průběhu však 
mám velmi dobrý pocit. Zapojili jsme nejen 
pedagogy, včetně všech asistentek pedagogů, 
ale také paní uklízečky, které zajišťují přípra-
vu tříd, dezinfekci prostor a likvidaci použi-
tých testů. V každé třídě na prvním stupni jsou 
při testování i v průběhu výuky přítomni tři 
pedagogičtí pracovníci. Věřím, že takové na-
sazení pedagogů umožní dětem bezproblémo-
vý návrat do kvalitního vzdělávacího procesu. 

Jak to všechno zvládají děti?
VB: Pro učitele i ředitele je velmi motivující 

pohled na děti, které se opravdu těší do školy. 
Děti jsou spokojené a hodné. V některých ohle-
dech trochu zmatené – například už pozapo-
mněly, kde máme v jídelně podnosy a příbory.

Vnímáte rozdíl mezi jarní a zimní „vlnou 
pandemie“ z pohledu obav učitelů?

VB: Určitě vnímám menší obavy učitelů 
z nákazy. Většina absolvovala očkování, ně-
kteří dokonce již obě dávky, mnozí covid pro-
dělali. Spíše je patrná jejich únava, někdy i be-
znaděj. Hodně o tom spolu hovoříme a snažíme 
se hledat východiska. U části učitelů převládá 
snaha naučit děti všechno učivo i v distančním 
prostředí. S nimi pak vedeme diskuze o tom, 
u kterého učiva je možné snížit nároky na děti 
a které kapitoly lze částečně vypustit.

Základní škola Komenského je v součas-
nosti jedinou, která žákům základních škol 
ve Slavkově vaří. Jak se aktuální situace 
odráží v jídelně? 

VB: To je možná mnohem větší problém, 
než se může zdát. Máte naprostou pravdu, že 

naše škola zajišťuje stravu nejen 
pro naše žáky a učitele, ale i pro 
základní školu Tyršova a mateř-
skou školu Zvídálek. V plném 
provozu připravujeme stravu pro 
1100 strávníků. Pokud by se sta-
lo, že jedna paní kuchařka bude 
mít v průběhu týdne pozitivní test 
na covid-19, potom budou muset 
jít do karantény i všechny její ko-
legyně. Proto je personál jídelny 
rozdělený na dva týmy, z nichž 
jeden je vždy „doma“. V době 
testování musí být všechny ku-
chařky připraveny „na znač-
kách“, pokud by bylo potřeba 
okamžitě nastoupit, musely by 

převzít pomyslnou štafetu. Jinak by se taky 
mohlo stát, že nebudeme schopni zajistit stra-
vování pro naše školská zařízení.

Co se dělo ve slavkovských školách 
po dobu, kdy se v nich nepohybovaly děti?

VB: Letos jsme pořádně vygruntovali 
a zrealizovali řadu drobných oprav. Pustili 
jsme se do zázemí u sportovní haly – máme 
vymalované sprchy, opravené baterie a spr-
chové vaničky, v šatnách a hale je opravené 
obložení. Provedli jsme drobné opravy v ko-
telně, proběhlo seřízení oken na staré budově. 
Začali jsme zpracovávat pasportizaci obou 
budov, při které mapujeme jednotlivé prosto-
ry a jejich technický stav. Máme za sebou také 
výběrové řízení na zakoupení multifunkční 
pánve do jídelny, díky které můžeme ještě na-
výšit kapacitu jídelny a zajistit tak stravování 
potřebného počtu dětí. Naše škola však nebyla 
nikdy úplně bez dětí, protože jsme zajišťovali 
provoz pro děti zdravotníků a pracovníků in-
tegrovaného záchranného systému. 

JP: V budově sice nebyli žáci, ale přichá-
zeli někteří kantoři i nepedagogičtí pracovní-
ci. Hlavně bylo přítomné vedení školy. Tuto 
„klidnou“ dobu jsme samozřejmě využili 
k drobným opravám. Mimo jiné jsme nechali 
vydláždit chodby u vstupu do školy a chod-
bu u sborovny. Opraveny byly také podlahy 
v jedné ze tříd a ve staré sborovně. A provedli 
jsme i další drobné opravy. Doplnili jsme i vy-
bavení výpočetní technikou. 

Hodně se mluví o kvalitě distanční výuky. 
Přestože se asi shodneme, že online výuka 
není ideální náhradou běžných hodin, 
najdete na ní i nějaká pozitiva? Vzpome-
nete si na nějaký „počin“, který vám udělal 
radost?

JP: Slavkovské školy měly pro tuto dobu 
dobrý základ v elektronickém systému Edu-
page, který používáme již delší dobu. Díky 
němu jsme mohli s žáky i rodiči jednoduše 
komunikovat, zadávat úkoly, posílat učivo. 
Učitelé byli také dopoledne neustále k dis-
pozici pro případné dotazy žáků nebo rodičů 
k probíranému učivu. Na online výuku formou 
videokonferencí jsme využívali MS Teams. 
Vše jsme organizovali v jednotném prostředí 
především kvůli přehlednosti pro žáky, rodiče 
i školu. Naštěstí naši učitelé jsou dostatečně 

Průčelí budovy ZŠ Komenského
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gramotní v používání výpočetní techniky, 
a tak nevznikaly žádné větší problémy, které 
by pramenily z jejich nedostatečných digitál-
ních kompetencí. Já jsem po učitelích nechtěl, 
aby vymýšleli nějaké „velké mediální akce“. 
Pro vedení naší školy bylo prioritní udržet 
běžný chod výuky s přísunem potřebných 
informací a hlavně možností přímé komuni-
kace s daným pedagogem. Kdo z dětí se chtěl 
učit, nebo rodiče dokázali své dítě motivovat 
k učení, tak měl možnost. Ale je asi každé-
mu jasné, že i při obvyklém provozu školy je 
představa, že se všichni neustále touží vzdělá-
vat, trošku naivní. 

Kdo mě opravdu potěšil, byli rodiče zejmé-
na dětí na prvním stupni. Ti by ve valné větši-
ně zasloužili metál. Jejich vytížení bylo veliké 
a také psychicky náročné. I pro ně bylo toto 
období příliš dlouhé a nebylo jednoduché udr-
žet maximální nasazení po celou dobu. Proto-
že metály udělují jiní, já bych jim i rodičům 
žáků druhého stupně chtěl alespoň poděkovat.

VB: V naší škole mě velmi potěšilo se-
mknutí učitelů. Běžně mezi sebou sdíleli ma-
teriály a zkušenosti, pokud se některý z nich 
účastnil zajímavého školení, předal informa-
ce dál. Paradoxně tak tento stav měl pozitivní 
vliv na vztahy mezi kolegy. Práci kantorů také 
hodnotili inspektoři, kteří se v průběhu tema-
tické inspekce připojovali do hodin. Úroveň 
výuky hodnotili pozitivně. Samozřejmě, že 
některé hodiny vnímali jako průměrné, jiné 
naopak vyzdvihli jako velmi povedené. Lí-
bila se jim naše organizace výuky, manuál 
pro učitele i fakt, že všechny materiály jsou 
zpřístupněny rodičům a jsou snadno dostup-
né. Podle nich není také zcela běžné, aby uči-
telé děti aktivizovali a zpříjemňovali jim tuto 
dobu zábavnými soutěžemi nebo motivací 
k pohybu apod. 

Základní školu Komenského letos čeká ge-
nerální oprava střechy východního pavilo-
nu, tedy budovy kde je umístěn například 
i dům dětí a mládeže. Proč je tato oprava 
nutná a jak ovlivní chod školy?

VB: Bohužel realita je taková, že střecha 
na tomto relativně novém pavilonu doslouži-
la. V létě se pod ní vzhledem k vysokým tep-
lotám nedá učit, v zimě nám střecha promrzá, 
a když prší, chytáme vodu do kbelíků. Přitom 
právě tyto prostory jsou pro nás velmi důle-
žité, protože se zde nacházejí učebny výtvar-
né výchovy, jazyků a informatiky. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná o velmi nákladnou 
opravu, se její zahájení několikrát odkládalo 
a nepodařilo se využít ani tohoto „klidové-
ho“ stavu. Střechou to samozřejmě nekončí. 
V loňském roce jsme hodně šetřili, abychom 
se mohli po její rekonstrukci pustit i do kom-
pletní opravy prostor včetně podlah. Nicméně 

připravujeme se na to, že na jaře se s rekon-
strukcí začne a v průběhu podzimu skončí. 
Již nyní máme pro výuku připraveny některé 
náhradní prostory. Abychom tuto akci zvládli 
i za plného chodu školy, bude nutné využívat 
k učení prostory cvičné kuchyně, dílen nebo 
družiny a máme přislíbenou možnost využití 
učebny v domu dětí a mládeže. 

Slavkovské školy podle nově zpracované 
demografické studie do deseti let čeká 
nápor dalších minimálně čtyř stovek 
nových dětí – nejen místních, ale zejména 
z okolních obcí, které se podobně jako 
naše město rozrůstají. Z tohoto důvodu 
město nyní zahájilo přípravy pro vybu-
dování nové svazkové školy. Vnímáte tlak 
na kapacitu škol již nyní? Jak se odráží 
na chodu školy?

JP: Souhlasím s tím, že se tento problém 
musí řešit. Jednou z možností je i stavba nové 
školy. Město Slavkov má kapacitu základních 
škol pro slavkovské děti zatím vyřešenou. 
Okolní obce však většinou mají školy pouze 
prvního stupně a rodiče pak logicky chtě-
jí posílat starší děti do Slavkova. A s tím už 
nyní bývají potíže. Jenže dnešní „hraniční“ 
kapacity nemusí být již ve velmi krátké době 
dostatečné. 

VB: Ano. Vnímáme, že nervozita některých 
rodičů z okolních obcí stoupá. Snaží se napří-
klad již nyní umístit své dítě na první stupeň 
ve Slavkově, aby nemuseli řešit hledání školy 
při přechodu na druhý stupeň. Škola Komen-
ského bude mít pravděpodobně během dvou 
až tří let plně naplněnu kapacitu 720 dětí. 
V příštím školním roce otevřeme čtyři velké 
šesté třídy a na prvním stupni nám také po-
stupně přibývá po jedné třídě v ročníku. Řešit 
se musí také kapacita stravovacího zařízení 
pro děti. Výstavba ve Slavkově i okolních 

obcích s sebou pochopitelně přinesla i po-
třebu vypracování koncepce rozvoje školství 
a vyvstala akutní potřeba výstavby svazkové 
školy.

Jak se připravujete na nové prvňáčky? Zá-
pisy právě probíhají – letos opět distanční 
formou. Víte kolik tříd otevřete?

JP: Bohužel ani letos jsme budoucí prv-
ňáčky nemohli slavnostně přivítat při zápisu. 
Opět proběhne pouze „úřední“ forma. Pro 
nový školní rok jsme připraveni na otevření 
dvou tříd v maximálním počtu dvaadvaceti 
dětí v každé z nich. 

VB: ZŠ Komenského počítá s variantou 
otevření dvou, nebo tří prvních tříd. V tuto 
chvíli probíhá zápis a musíme počkat na se-
čtení počtu zapsaných dětí. Již nyní je zřejmé, 
že se zvýší počet odkladů školní docházky. 

Samozřejmě nás mrzí, že dětem nemůžeme 
dát „kouzlo“ zápisu, které je uvedlo do nové 
životní etapy. Ve stejné situaci jsou i deváťáci 
a maturanti. 

Žáci posledních ročníků jsou opravdu tro-
chu opomíjeni. Jak celou situaci vnímají?

JP: Přístup deváťáků mě až na několik málo 
případů velmi mile překvapil. Dokonce bych 
řekl, že nejstarší žáci se snaží nejvíc. Doufám, 
že budou při přijímacích zkouškách na střed-
ních školách úspěšní.

VB: Vnímáme, že je pro ně složitá orga-
nizace přijímacího řízení, která se neustále 
mění. Naši žáci jsou na přijímací zkoušky 
dobře připraveni a mají veškeré potřebné in-
formace. Velmi dobře zvládli vyplnění při-
hlášek na střední školy a jsem přesvědčená, 
že v příjímacím řízení budou úspěšní. Kromě 
běžných znalostí odcházejí ze školy s velmi 
dobrou počítačovou gramotností, kterou jistě 
uplatní v průběhu dalšího studia. vs

Doba letních táborů
Pomalu se blíží letní prázdniny a s nimi 

i doba táborů pro děti. Nabízíme vám několik 
typů letních táborů, ze kterých si můžete vybrat 
ten, který nejvíce odpovídá vašim představám. 
Kapacita táborů je omezená, proto s přihlašo-
váním dětí neváhejte. V letošním roce využí-
váme také Výzvy MŠMT a připravujeme pro 
žáky 4 letní kempy, které budou pro děti dané-
ho věku zcela zdarma. Účelem těchto kempů 

je opětovné posílení sociálních vztahů mezi 
vrstevníky, podpoření duševní pohody a zdraví 
u dětí a podpoření pohybových aktivit. Jakmile 
budeme mít dotace schváleny, budeme infor-
movat veřejnost na našich webových strán-
kách, na Facebooku a Instagramu. Doufáme, 
že v létě již bude situace natolik příznivá, že se 
nám podaří všechny aktivity zrealizovat. Pokud 
zvažujete letní brigádu, zkuste se zapojit s námi 

do aktivit na příměstském táboře. Odměna pro 
vedoucí starší 18 let je 4 000 Kč + strava. Čin-
nosti probíhají od 9.30 do 15.00 hod. V případě 
zájmu volejte do 15. 5. 2021 na telefonní čís-
la 730 181 376 nebo 544 221 708 – Simona 
Ondrušková. Dále bych chtěla za nás všechny 
pedagogy volného času poděkovat za podporu, 
kterou nám rodiče a děti v tomto netradičním 
školním roce vyjadřují. jb

Nová přístavba ZŠ Tyršova • Foto: 2x archiv MÚ
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Výsledky literární a výtvarné soutěže Tajemství 
bitvy u Slavkova

Přinášíme vám výsledky literární a výtvár-
né soutěže.

V literární soutěži se zúčastnilo přes 30 děti 
z celé republiky. Děti soutěžily ve dvou kate-
goriích: děti ZŠ první stupěň a druhý stupeň 
ZŠ společně se SŠ.

Ve výtvarné soutěži se zúčastnilo přes 70 
dětí. Všechna díla, jak literární, tak výtvarná 
byla nádherná. Děti soutěžily ve třech kate-
goriích: MŠ, ZŠ 1. stupeň a ZŠ druhý stupeň 
společně se SŠ.

Literární soutěž
I. kategorie
1.  místo: Václav Müller, MZŠ Ždánice, Ždánice
2.  místo: Tereza Žáková, ZŠ Moutnice, Moutnice
3.  místo: Izabela Kožuská, MZŠ Ždánice, 

Ždánice

II. kategorie
1.  místo: Prokop Čermák, Gymnázium Dr. 

A. Randy, Jablonec nad Nisou
2.  místo: Magdaléna Křepelková, ZŠ Velká 

Bíteš, Velká Bíteš

3.  místo: Adam Langer, MŠ a ZŠ Kotlářská, 
Brno

Výtvarná soutěž
I. kategorie
1. místo: Barunka Stejskalová, MŠ Mikulov
2. místo: Amélie Žilková
3. místo: Jakub Kováč, MŠ Mikulov

II. kategorie
1. místo: Adam Jabůrek
2. místo: Zdenka Hricová
3. místo: Adéla Somrová, ZŠ Horní

III. kategorie
1. místo: A. Šalamounová, ZŠ Šatov
2. místo: K. Šimíčková, ZUŠ Mimoň
3. místo: M. Novák

Cena za kolektivní výtvor
5. a 6. oddělení družiny ZŠ Komenského při 
ZŠ Tyršova

Cena za 3D výrobek
V. Živníček. ZS-A

Poklady nejen z depozitářů
Dalším portrétem z grafické sbírky Zámku 

Slavkov – Austerlitz je vyobrazení korunního 
prince Rudolfa, manžela princezny Štěpánky 
Belgické, o níž jsme hovořili v minulém díle.

Rudolf František Josef Karel 
Habsbursko-Lotrinský, rakouský, 
uherský a český korunní princ

Rudolf se narodil 21. 8. 1858 na zám-
ku  Laxenburg jako třetí dítě císaře Františka 
Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské 
(Sisi). Pro habsburskou monarchii to byl dlou-
ho očekávaný následník trůnu. František Josef 
byl velmi dojatý, což nepatřilo k jeho nejvý-
raznějším vlastnostem. Jak se však brzy uká-
zalo, otec viděl v malém synkovi především 
vojáka. Záhy tomuto dítěti věnoval pěší pluk, 
který nesl jméno „Korunní princ“. Na vojen-
skou dráhu měla Rudolfa připravit nejenom 
velmi přísná výchova, ale i přísné tresty, které 
mu však přivodily trvalé psychické následky. 
„Výchovou“ nebo spíše drilem byl pověřen 
generál Gondrecourt. Ten malého chlapce již 
prakticky od tří let v noci budil a děsil výstřely 
z pistole, „otužoval“ jej poléváním studenou 
vodou nebo ho zavíral samotného v oboře, 
kde ho strašil divokou zvěří. Rudolfova mat-
ka musela vynaložit mnoho úsilí, dokonce dát 
Františku Josefovi ultimátum, aby byla ukon-
čena tato neadekvátně přísná výchova malého 
dítěte. Poté konečně nastaly pro Rudolfa lep-
ší časy. Učitelé v něm probouzeli zvídavost, 
nadšení pro některé věci, ale i sociální cítění. 
Jeho vychovatel Josef Latour líčí svého dese-
tiletého svěřence takto: „Má dobré, šlechetné 
srdce, hodně ctižádosti a nepřipustí, aby ně-
kdo jiný v jeho věku mohl být lepší, inklinuje 
však k optimistickým názorům a snaží se po-
kud možno na nepříjemné věci zapomenout. 

Je bystrý pozorovatel a jeho úsudky o lidech 
jsou často výstižné. Na lichotky si korunní 
princ nepotrpí“.

Přesto, že František Josef chtěl mít ze 
syna především skvělého vojáka, ukázalo 
se, že Rudolf měl spíše vlohy k vědeckému 
bádání. Byl rovněž jazykově nadán – naučil 
se česky, maďarsky, polsky a francouzsky. 
Velmi citelně se pak Rudolfa dotknul otcův 
zákaz studia toho, co jej velmi zajímalo – 
historie, zeměpis, ale především přírodní 
vědy. Dle Františka Josefa nebylo studium 
na vysoké škole pro člena císařské rodiny 
„na úrovni“. Důležitá pro něj měla být pou-
ze vojenská kariéra.

Na Rudolfově životě se však velmi sil-

ně podepsalo hned několik věcí: Drastická 
výchova v raném dětství, izolace od rodičů 
i sourozenců, naprosto odlišné názory s otcem 
a v neposlední řadě značná duševní labilita, 
kterou trpěla i jeho matka. Toto vše ještě pod-
trhnul rodiči dohodnutý sňatek s princeznou 
Štěpánkou Belgickou, uskutečněný 10. května 
1881. Z manželství vzešla pouze jediná dcera 
Alžběta. 

Rudolf vyhledával zábavu především 
mimo domov. Byl vášnivým lovcem, mluví se 
rovněž o množství milenek i nemanželských 
dětí. Avšak ani ty ho nedokázaly odvrátit 
od rozhodnutí dobrovolně odejít z tohoto svě-
ta. Sebevraždu připravoval pravděpodobně 
delší dobu. Vybral si k ní místo, které měl rád 
– lovecký zámeček Mayerling. Na poslední 
cestě jej 30. ledna 1889 doprovodila i jeho 
mladinká obdivovatelka a milenka baronka 
Mary Vetserová. Dle protokolu spočinul ko-
runní princ Rudolf ve vídeňské kapucínské 
hrobce. Mary Vetserová byla bez účasti své 
rodiny, ve vší tajnosti pohřbena na hřbitově 
cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuzu. 
Průběh událostí v Mayerlingu do dnešní doby 
nebyl plně objasněn.

Dá se říci, že Rudolfův dobrovolný odchod 
ze života citelně poznamenal evropské dějiny 
–můžeme však pouze spekulovat, zda by vů-
bec došlo k I. světové válce, kdyby se vlády 
v habsburské monarchii ujal Rudolf. Historie 
však žádné „kdyby“ nepřipouští.

Na závěr drobná zajímavost – po korunním 
princi dostalo svůj název známé sídlo Pražské 
filharmonie – Rudolfinum, které bylo posta-
veno v novorenesančním stylu v letech 1876 
až 1881 dle projektu architektů Josefa Zídka 
a Josefa Schulze.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Korunní princ Rudolf • Foto: archiv ZS-A
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

VÝROBA RAZÍTEK

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

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

Listopad 1989 na DVD
Zajímá vás, co se dělo 

ve Slavkově koncem roku 
1989? Nyní máte jedineč-
nou možnost zhlédnout zá-
znamy z generální stávky 
27. 11. 1989 a další. Dvou-
hodinový záznam na DVD 
je k dostání v redakci Slav-

kovského zpravodaje za 150 Kč. bm

PRODEJ
KOZÍCH
VÝROBKŮ
Z FARMY

Nabízíme čerstvé, 
polotvrdé a grilovací sýry, 
slané i sladké tvarohové 

výrobky a kefír.

www.kozifarmajarosovi.cz
Více najdete naVíce najdete na

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

Blahopřání
Je tomu právě 70 let, cos poprvé spatřila svět.
Ten svět Ti dal, abys šťastná byla a milovala.

Dne 8. května 2021 oslaví 70. narozeniny paní

JANA SKOPALÍKOVÁ
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

manžel Milan, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2021 uplynulo 20 let, kdy nás opustila paní

ZDEŇKA ŠILHÁNKOVÁ , roz. Uhlířová (15. 8. 1924–4. 4. 2001)

Svůj život zasvětila rodině a práci v Družině mládeže ve Slavkově, 
kterou spoluzakládala, později působila v Křenovicích a v Šaraticích.

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

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2021 uplynou tři smutné roky,

kdy nás navždy opustila paní
JARMILA PILÁTOVÁ

Dne 28. května 2021 tomu budou čtyři roky, kdy nás opustil 
JAN PILÁT

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 23. dubna 2021 by se dožil 75 let pan

JIŘÍ KOUTNÍK

S láskou a vděčností vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 18. dubna 2021 jsme vzpomněli 3. výročí

úmrtí manžela, tatínka a dědečka, pana

JAROMÍRA ESSLERA
Kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají a vzpomínky na Tebe  

v srdcích si zachovají. Manželka a synové s rodinami.

Blahopřání
Dne 30. dubna 2021 oslaví 90. narozeniny

naše milá maminka, babička a prababička, paní

JARMILA MAZALOVÁ
Hodně zdraví, lásky a pohody přeje dcera Olga

a vnuk David s rodinou.

Blahopřání
Dne 20. dubna 2021 oslavila 80 let paní

JIŘINA JACHIMIÁKOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let Ti přejí děti 
s rodinami. Pusu posílají pravnoučata Anička, Edýnek, 

Nelinka, Karolínka, Isabelka, Natýsek a Šimonek.

Vzpomínka
Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2021 jsme vzpomněli 11. smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Jaroslav Marek (81 let) 27. 3.
Emilie Drápalová (63 let) 27. 3.
Naděžda Horenská (65 let) 31. 3.
Ivan Cagášek (71 let) 9. 4.
Aleš Skuhra (70 let) 12. 4.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. května

Příspěvky do  rubriky Rodinná oznámení při-
jímáme od pondělí do pátku v 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@bm-
typo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

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

PRODÁM golfový 
kočárek Quinny 
Zapp xtra 2 – limi-
tovaná edice. U ko-
čárku je možné otá-
čet sezení po i proti 
směru jízdy, polo-
hovat do vodorov-
ného lehu, takže 
se v něm velmi pohodlně spinká. V ceně 
je origo pláštěnka (nepoužitá) a taštič-
ka v barvě kočárku. Vyzvednutí Slavkov 
u Brna. Cena 2500 Kč. Tel. 605 503 197.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. 

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát. 
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2021 vzpomeneme 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Odešla jsi, aniž jsi nám sbohem dala,  

jen v našich očích, v srdci bolest a žal jsi zanechala.
Dne 5. května 2021 by se dožila 80 let paní

KVĚTOSLAVA ŠMÍDOVÁ
S láskou stále vzpomínají dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.

Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.

Dne 30. dubna 2021 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila  
naše milovaná maminka, sestra, babička a teta, paní

VĚRA ROTREKLOVÁ
S láskou a vděčností vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Děkujeme všem, kteří mamince věnují vzpomínku.

Vzpomínka

Dne 15. května 2021 by se dožila 90 let paní

LIBUŠE LEKAVÁ

Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují syn Jaromír a syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Dne 12. května 2021 uplynou tři smutné roky, kdy nás opustil
náš kamarád, pan

KAREL KANTOR

Vzpomínají kamarádi.

Vzpomínka
Je těžké bez milovaného člověka žít, stále se ohlížíš, zda někde nečeká…
Dne 8. května 2021 tomu bude smutný 1 rok, co nás opustil náš milovaný

ROSTISLAV CENEK
S láskou denně vzpomínáme, chybíš nám…
Kamarádi, známí, vzpomeňte spolu s námi.  

Děkuje manželka Mila, děti Jakub, Lenka a Roman s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. května 2021 uplyne 12. smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou a syn Bořivoj.

Vzpomínka
Dne 20. května 2021 to budou již tři roky, kdy nás navždy opustil pan

JIŘÍ ŘIČÁNEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 
Moc nám chybíš.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo 
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme 
hotovost. Prosím volejte nebo SMS. 
739 059 029. Děkuji.
RODINA s dětmi koupí dům k trvalému 
bydlení. Tel. 732 847 514.
RÁDI bychom v této neklidné době koupi-
li chatu/chalupu, abychom mohli s dětmi 
z bytu ven. Tel. 732 115 802.
URGENTNĚ hledám ke koupi byt ve Slav-
kově u Brna. Dohoda jistá. T. 732 478 883.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve 
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106, 
max.prace@post.cz.
ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce, nová 
elektro instalace, revize. Tel.: 797 676 748.
KOUPÍM větší dům nebo stavební poze-
mek o výměře 500 m2 a víc ve Slavkově 
u Brna. Tel.: 733 211 272.
KOUPÍME ve Slavkově zahradu, či ovoc-
ný sad, s chatkou či bez chatky. Prosím 
nabídněte. Kontakt: 777 683 115.
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Zemřel André Poirot, zakladatel partnerství 
Slavkov u Brna–Darney

Ve čtvrtek 15. dubna 
2021 zemřel ve věku 
92 let pan André 
Poirot, občan fran-
couzského města Dar-
ney, který byl otcem 
myšlenky mezinárod-
ního partnerství Dar-
ney–Slavkov u Brna.

Poprvé „pan profe-
sor“, jak ho oslovova-

lo mnoho lidí, coby středoškolského učitele 
v penzi, navštívil Slavkov v osmdesátých 
letech. Od roku 1982 probíhala příprava me-
zinárodní spolupráce, v srpnu 1987 potvrdili 
zástupci obou měst podpis smlouvy o part-
nerství. Zejména v první dekádě se do spo-
lupráce zapojilo mnoho občanů z obou měst. 
Za všechny si dovolím zmínit jen ty nejpočet-
nější skupiny – hasiče, fotbalisty, muzikanty, 

žáky a studenty slavkovských základních škol 
a ISŠ, členy farního pěveckého sboru. Opa-
kovaně se společně setkávali nejčastěji hasiči, 
v obou městech aktivní lidé, kteří si vzájemně 
padli do oka i přes jazykovou bariéru. Foto-
grafie ze začátků partnerství jsou trvale vy-
staveny v prvním patře slavkovské radnice 
(rohová renesanční budova).

Význam našeho města pro Francii spočívá 
v historii 19. století a vítězství císaře Napo-
leona v bitvě u Slavkova. Význam Darney 
pro naši zemi vzniká o více než sto let pozdě-
ji, kdy nedaleko této obce vyrostl tábor čes-
koslovenských legionářů. Francouzský pre-
zident zde 30. června 1918 předal vojákům 
bojový prapor. Tato událost vedla k označení 
„Darney – kolébka Československa“. Do-
dnes je v českém kalendáriu uvedeno toto 
datum jako významný den – „Den ozbroje-
ných sil ČR“.

Díky činnosti pana Poirota se zrodilo zají-
mavé mezinárodní partnerství měst, které v po-
čátcích aktivně formoval a rozvinul směrem 
k lidem mnoha zájmů a profesí. Mnoha Slav-
kovákům „družba Slavkov–Darney“ zajímavě 
obohatila život. Věřím, že jeho práce měla 
smysl a v budoucnu se na ni podaří navázat.

Čest jeho památce.
Hynek Charvat 

Předseda Komise rady města pro zahraniční vztahy

Klub seniorů informuje
Konečně přichází mě-

síc, pojmenovaný pod-
le uklidňujícího dění 
v přírodě, tedy květen se 
svými rozkvetlými stro-
my, zahradami, přírodou. 

Doufám, že i my také rozkveteme, protože se 
situace kolem nás vyvíjí velmi optimisticky 
a tak věřím, že se rychle blíží doba setkávání, 
procházek, výletů, kultury. Koncem března 
proběhla akce „Uklízíme Slavkov,“ do které 
se zapojila velká část občanů města, spolků 
a tedy i zástupci senior klubu. Sešlo se nás 
deset a prošli jsme trasu přes zámecký park, 
část aleje, část mezi parkem a silnicí, dále 
po druhé straně k remízku. Město máme pěk-
ně uklizené, což ale neplatí o příjezdové sil-
nici ke stáčírně a firmám, které ji užívají. Při 
procházce touto trasou zůstává rozum stát, co 
tzv. lidé dokáží.

Těším se, že už v příštím zpravodaji se bu-
deme moci pochlubit a pozvat Vás na některé 

možné aktivity, které nám umožní se znovu 
bavit s přáteli a setkávat se. Bohužel, dvě naše 
členky nás opustily a tak si na ně vzpomeňte.

Nakonec tedy jedna fotečka ze zmíněné 
akce úklidu města.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Foto: archiv KS

Předání ceny Gratias Agit, Praha 2014 • Foto: archiv

V Československém muzeu v Darney • Foto: B. MalečekZápis do pamětní knihy Slavkova u Brna • Foto: archiv MÚ



• 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

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

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

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

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  dělnice ve 
zdravotnické výrobě

• laborantka
•  vedoucí laboratoře

Poradenská 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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Možnost vyzkoušení

Kosmetika



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

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla
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Sběr železného 
šrotu 2021

V sobotu 17. dubna slavko-
vští skauti i přes nepřízeň po-
časí projeli ulice města a sesbí-
rali kovový odpad, který jste 
pro nás schovávali od loňského 

jara. Akce probíhala při dodržování protiepi-
demických opatření, jako byla povinnost ab-
solvovat antigenní test nebo nosit respirátor. 

Ukončení kolem čtvrté odpoledne se letos 
protáhlo, protože jsme během dne tři hromád-
ky šrotu přehlédli a vraceli se pro ně dodateč-
ně. Věříme, že spoustu zahrad, sklepů a garáží 
ve Slavkově jsme zanechali zase o něco čistší. 

Touto cestou děkujeme za podporu města 
i všech občanů a přejeme snad již krásné slu-
nečné jarní dny.

Středisko Junáka Slavkov u Brna

Po Litavě připlaval bobr
Koncem března připlaval po Litavě 

do Slavkova bobr evropský (Castor fiber). 
Byl to pěkný macek – bobři dosahují váhy až 
25 kg a délky téměř jednoho metru. Pozná-
vacím znamením bobra je jeho plochý ocas, 
který slouží jako veslo i kormidlo. V nedávné 
době se již u rybníka za železniční tratí obje-
vily bobrem okousané stromy.

Bobr spatřený v Litavě se zde nejspíš neu-
sadil. Připlaval po proudu Litavy k Šestispla-
vu, vylezl na břeh, obešel splav a pokračoval 
dál ve své průzkumné cestě. B. Maleček

SK Beachvolleyball Slavkov informuje
Nábor mládeže proběhne v úte-

rý 4. května od 17 hodin. Tréninky 
se budou konat na koupališti v úte-
rý a čtvrtek od 6. května do 30. září 
(i přes prázdniny) vždy od 17 hod. 
ve 3 výkonnostních kategoriích od 
7 do 18 let pod vedením trenérů (Mar-
tin Ondra, Helena Kratěnová, Pavel 
Kolář a Lubomír Kuchta). Od října 
do května budou následně probíhat 
tréninky v tělocvičně. Přihlásit děti 
můžete průběžně i během léta! 

Již od 26. dubna je na koupališti 
pro veřejnost otevřeno 6 kurtů pro 
beachvolejbal nebo beachtenis s po-
vinností dodržovat aktuální proti-
epidemická opatření. Pro nejmenší 
je k dispozici trampolína a dětský 
beachvolejbalový kurt (tel. 728 210 189).

Dva letní příměstské kempy pro děti 
ve věku od 7 do 15 let a to v termínech 12.–
16. července a 16.–20. srpna se budou konat 

na koupališti, děti si kromě tréninků půjdou 
zaplavat, absolvují hodinu zábavné posilovny, 
poznají nové kamarády a nakonec si zahrají 
turnaj o zajímavé ceny.

Dva víkendové kempy (18.–20. 
června a 20.–22. srpna) jsou urče-
ny nejen pro všechny milovníky 
beachvolejbalu, slunce a zábavy, 
ale i pro zájemce z řad nováčků. 
Součástí kempů jsou grilovací ve-
čery doplněné nočním turnajem. 
Čeká na Vás bílý písek Copacabana 
na horní čtyřkurtové ploše a krytá 
terasa se zázemím.

Amatérské beachvolejbalové 
turnaje Galacup neodmyslitelně 
patří už po dlouhá léta k velice ob-
líbeným turnajům na jižní Moravě. 
Letos připravujeme malou změnu, 
kdy přidáme kategorii pro začáteč-
níky až mírně pokročilé, abychom 
dali možnost zahrát si i lidem, kteří 

se naučí beach třeba na našich kempech. Ter-
míny turnajů budou upřesněny na webu www.
beachvolleyballcz.cz. Na setkání s vámi se těší 

SK Beachvolleyball Slavkov

Kvíz Slavkovského 
zpravodaje
Znáte svoje město?

První otázka našeho kvízu nebyla těžká. 
Na fotografii byla část vrat u budovy vedle 
radnice (bývalá soudní budova, dnes např. 
sídlo Policie ČR).

Další otázka také nebude obtížná.
Kde můžeme vidět tuto malou tabulku?

Foto: archiv SK Beachvolleyball

Foto: archiv Junáka Slavkov u Brna

Bobr u Šestisplavu • Foto: 2x P. Maleček
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Vážení přátelé dobré country hudby,
v roce 2020 skupina Poutníci, jíž jsem čle-
nem, slavila 50 let od svého vzniku. Bohužel 
kvůli covidu-19 se toho moc neslavilo a neo-
dehrálo, neboť hlavně se mělo slavit hraním 
v pořadu ,,50 let v country“.

Vrcholem oslav byly naplánována dvě vy-
stoupení v prosinci 2020 v Praze a Brně, tato 
se musela kvůli pandemii přeložit na květen 

2021, ale situace je zase nepřející a ten vir 
to ne a ne vzdát. Ale ani my v kapele to ne-
vzdáváme a do třetice všeho dobrého a zlého 
překládáme zmíněné koncerty na 22. 10. 2021 
do Prahy do KD Barikádníků a na 25. 10. 
2021 do Brna do Centra SONO.

Zahrát a poblahopřát Poutníkům přijdou 
Malina Brothers a Trapeři s Robertem Křes-

ťanem. Na závěr vystoupí současná poutnická 
sestava s řadou bývalých členů souboru. No 
a úplný konec obstarají Poutníci z let 1980 až 
1991 v čele s Robertem Křesťanem.

Zakoupené vstupenky na loňský prosinco-
vý a letošní květnový koncert zůstávají v plat-
nosti. Na vaši účast se za všechny účinkující 
těší  Jiří „Karas“ Pola

Rady do zahrady – květen
Pranostika: Večerní rosy v máji hodně sena 

dají.
Po letošním chladném a suchém počasí 

by bylo vhodné, aby v měsíci květnu, který 
je symbolem jara, dešťové srážky přicházely 
pravidelně. Příroda na tuto situaci bude reago-
vat bohatým růstem zeleniny a ovoce, ale také 
trávy a plevelů.

S nadbytkem trávy a plevelů si můžeme 
poradit mulčováním pod stromy a záhonů se 
zeleninou a v jahodovně. Tímto se dá výraz-
ně zlepšit úrodnost půdy a snížit námahu při 
kypření, odstraňování plevelů a zavlažování.

Nejdostupnějším materiálem je seno z trá-
vy, kterou si můžeme nasekat na zahradě 
a usušit. Nastýlka ze sena se rychle rozloží 
a proto je nutno ji průběžně doplňovat.

Mulčování chrání půdu před větrnou a vod-
ní erozí, udržuje půdní vlhkost, zabraňuje růs-
tu plevelů, poskytuje úkryt pro hmyz, vytváří 
vhodné prostředí pro půdní organismy a zvy-
šuje množství humusu v půdě. Zahrádkář ne-
musí záhony okopávat, rýt, a tím je pěstování 
méně náročné na čas a energii. Dozrálé plody 
jahod nebo rajčat neleží na zemi, ale na mul-
či a jsou chráněny nejen před znečištěním, 

ale také před hnilobou způsobenou mokrem 
po dešti.

Mulčování okolo vysazeného stromku za-
braňuje růstu trávy a plevelů, které odebíra-
jí živiny z půdy. Druhou funkcí nastýlky je 
bránění vypařování vody z půdy teplem a vě-
trem, současně brání přehřívání kořenového 
systému rostlin. A také postupným rozkladem 
nastýlka uvolňuje do půdy živiny. V zimě 
chrání zem před přílišným zamrzáním. Pod 
nastýlkou zůstává půda trvale kyprá.

Jako základ musíme dát suchou trávu 
(seno) a na tuto vrstvu přidáváme čerstvou 
trávu při sečení sekačkou, ale jen ve výši asi 
3 cm a další až po jejím zavadnutí. Jinak se 
vytvoří plstnatý, zahnívající koberec.

Další vhodné materiály pro mulčování:
Sláma – vrstva musí být vysoká více jak 

30 cm, jinak prorůstá plevel. Nevýhodou je 
vytvoření podmínek pro množení slimáků.

Drcená borka a štěpky – nutno podložit 
netkanou textilii proti prorůstání plevelů. Při 
tlení snižuje pH půdy, vhodné na vřesoviště 
a kanadské borůvky.

Oblázky a štěrk – pro mulčování teplo-
milných středomořských bylinek, dochází 

ke smíchávání se zeminou. Nelze podkládat 
textilií.

Listí – přímo se kompostuje ve kvalitní 
listovku. Pozor na listí chemicky znečištěné. 
Snadno prorůstá plevelem.

Aktuální informace o činnosti ZO najdete 
na www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde 
si můžete v odkazu: https://www.youtube.
com/watch?v=eFDUhRhP2YA prohlédnout 
videozáznam z prvního řezu po výsadbě, kte-
rou provedl pan Dominik Grohmann. Rady 
odborníků si přečtěte v časopise Zahrádkář.

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

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

Distanční výkuka
Šikovné cukrářky se učí ve vlastní 
kuchyni

V této nelehké době distančního vzdělávání 
probíhá na dálku i odborný výcvik. Naším cí-
lem je zapojit žáky do výuky hlavně po prak-
tické stránce a to ve vlastní kuchyni. Žáci se 
snaží dle našich instrukcí vyrábět cukrářské 
výrobky. Vést takto praktickou výuku není 
vůbec jednoduché, protože každý žák má 
doma jiné možnosti a vybavení. Abychom 
mohli posoudit, jak se výrobek zdařil, setká-
váme se s žáky na videokonferencích, kde se 
každý prezentuje svým upečeným výrobkem. 

Všichni tak mají možnost zhodnotit práci 
svých spolužáků a poučit se ze zkušeností 
ostatních. I přes složitou situaci se nám tato 
spolupráce s žáky daří a jsme rády, že mají 
podporu v rodině.

L. Hladká, L. Hromková, ISŠ 

Distanční výuka v oboru kuchař-číšník
Distanční výuka na naší škole v odborném 

výcviku oboru kuchař-číšník aktuálně probíhá 
formou individuálních konzultací (jeden žák 
– jeden učitel). Žáci mají možnost touto for-
mou přijít na tři hodiny vaření v týdnu, na kte-

rých využíváme čas k přípravě na závěrečné 
zkoušky. Tento styl přípravy nám umožňuje 
více osobní přístup k potřebám každého žáka. 
Můžeme tak do detailu konzultovat jednotlivé 
postupy s ohledem na aktuální prvky moderní 
gastronomie a také na servis pokrmu na talíři. 
Online pak mají žáci možnost konzultovat svá 
menu, plánovat postupy vaření a srovnávat si 
představy o vzhledu pokrmu podle fotografií 
pokrmu z konzultace. Touto formou se také 
upevňuje vztah žák–učitel, kde po návratu 
do školy to napomůže vzájemnému porozu-
mění.  R. Škvarek, ISŠ 

Foto: archiv zahrádkářů

Foto: 4x archiv ISŠ
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Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, zápis do naší 

KMŠ Karolínka pro školní 
rok 2021–2022 proběhne od 
3. do 12. května 2021 v těch-
to krocích: Vyplníte „předzá-
pisový“ elektronický formu-
lář (je možné i před termínem 

zápisu), v MŠ si vyzvednete nebo si stáhnete 
oficiální žádost (www.kmskarolinka.cz/Pro 
rodiče/Zápis) a necháte potvrdit od lékaře, 
že dítě bylo očkováno (děti, které budou od 
září 2021 plnit povinné předškolní vzdělává-
ní potvrzení nepotřebují). Žádost doručíte do 
KMŠ jedním z těchto způsobů: osobně, v za-

lepené obálce, do schránky KMŠ Karolínka, 
popř. poštou na adresu: KMŠ Karolínka, 
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna 
nebo elektronicky do datové schránky na ID 
adresu: x758spq (popř. e-mailem na adresu 
reditelka@kmskarolinka.cz, je však nutný 
uznávaný elektronický podpis).

Zásilka musí kromě žádosti s doloženými 
kritérii obsahovat oboustrannou kopii (sken) 
občanského průkazu žadatele (ten, kdo je 
uveden v žádosti jako zákonný zástupce); 
cizinci potřebují povolení k pobytu, dále ko-
pii (sken) rodného listu dítěte a u dítěte se 
speciálními vzdělávácími potřebami zprá-

vu z SPC a od lékaře. V případě „domácího 
vzdělávání“ v povinném posledním ročníku 
předškolního vzdělávání přiložte Oznámení 
o zahájení individuálního vzdělávání, které 
najdete na webu.

Prosíme o vaši pečlivou kontrolu všech 
údajů, je-li vyplněno a podepsáno vše, co 
má být. Ušetříte si tím další starosti. Kaž-
dý chybějící podpis, datum…vám budeme 
muset vrátit k opravě. S případnými dotazy 
se obracejte na ředitelku mailem či telefo-
nicky. 

S. Mgr. Josefa Hana Jarošová,  
ředitelka KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela 
knížetem Kounicem

V diecézním archivu byly nalezeny velmi 
významné dopisy mezi biskupem Matyášem 
Františkem hrabětem Chorinským a knížetem 
Václavem Antonínem Kounicem z léta 1786 
o počátcích stavby našeho kostela. Překvapi-
vá je zpráva o plánovaném zbourání kostela 
na Špitálce.

V originálním dopise žádá Jeho excelence 
pan biskup Chorinský nejslavnějšího knížete 
Kounice, coby patrona farnosti ve Slavkově, 
aby tam zbudoval kostel:

Dne 20. července 1786
Nejjasnější vysoce urozený říšský kníže, 

milostivý pane!
Při své vizitaci v uplynulém měsíci jsem 

s vnitřním dojetím a mírem v duši ve Slav-
kově, poddanském městě vaší milosti, nalezl 
u lidu takovou poučenost v základech víry, to-
lik horlivosti a bohabojnosti, že mě to skuteč-
ně pozvedlo. Ten dobrý pobožný lid byl pro-
niknut touhou seskupovat se jako zástup Boží, 
uctívat Boha zahaleného v podobě chleba, jen 
je žal a škoda, že takové množství lidu – čtyři 
tisíce – téměř nemohlo své přání uspokojit.

Vaše slavná milost už vykonala pro svůj 
lid tolik dobrého, příklady této dobročinnosti 
jsou vidět dennodenně a každého nutí k ob-

divu. Doufám, že nejsem příliš smělý, skoro 
jsem už předem přesvědčen, že mou prosbu 
vyslyšíte, když jménem tohoto lidu, který se 
cítí šťasten, že je poddaným takového dobré-
ho muže a přátelského pána, přednáším jeho 
toužebné přání mít prostorný chrám Páně. 
Prosí spolu se mnou o tuto milost směřují-
cí k poctě Boží a k útěše jejich duší. Budou 
pracovat rukama a poskytnou své povozy 
a vaší slavné milosti jakožto donátorovi bu-
dou vděčni za dlouho vytoužené štěstí duše. 
Já pak se vaší milosti poroučím v pravé úctě.

Matyáš František hrabě Chorinský z Led-
ské, biskup brněnský

Originální dopis knížete Kounice, který od-
povídá, že jakmile to bude možné, ve Slavkově 
farní kostel postaví:

Ve Vídni 8. srpna 1786
Veledůstojný [pane] biskupe, ctihodný pane 

tajný rado!
Přátelské napomenutí, které vaše veledů-

stojnost a excelence ráčila vydat 20. července 
k výstavbě městského kostela ve Slavkově, 
plně odpovídá pověstné horlivosti, s níž se 
snažíte plnit povinnosti svého arcipastýřského 
úřadu, a tím víc je mi proto ctí.

Nebudu se šířit o příčinách, které dosud této 
stavbě bránily. Mám tu čest podat vaší vele-
důstojnosti a excelenci zprávu, že se mi po-
dařilo odstranit všechny další průtahy, abych 
ještě hned v tomto roce vyklidil místo určené 
nyní ke stavbě kostela, položil základy nové 
budovy a navezl zásoby stavebního materiálu 
na místo. S tím stavba začne a do čtyř let by 
mohlo být vše hotovo. Podle platných zem-
ských zákonů musí být použity na stavbu kos-
telní peníze, patron kostela a vrchnost vedle 
farníků musí přispět na stavební výlohy jen, 
pokud majetek kostela k jejich pokrytí ne-
stačí. Sám, Vaše veledůstojnosti a excelence, 
ve své spravedlnosti uznáte, že vlastní kapitál, 
vykázaný ve slavkovském farním kostele sv. 
Jakuba Většího s účetní uzávěrkou ke kon-
ci roku 1785 a uložený většinou ve veřej-
ných fondech činil 8738 zl. 22 kr., musí být 
s výhradou kongruy ve výši 2000 zl. použit 
na stavbu kostela.

Snadno ale dojdeme k tomu, že tyto kos-
telní peníze zdaleka nestačí. Stavební náklady 

by mohly dosáhnout částky 40 000 zl. a při-
padnou k tíži mně jakožto patronovi a vrch-
nosti a částečně také farníkům. Budu proto 
muset požádat gubernium a c. a k. dvorní ko-
misi pro církevní záležitosti o povolení použít 
ke stavbě i kapitál špitálního kostela sv. Jana 
Křtitele ve Slavkově ve výši 1028 zl. 15 kr. 
Špitální kostel se má stejně podle nejvyššího 
rozhodnutí z 22. července 1786 po dokončení 
stavby farního kostela zavřít a zbourat. V dů-
věře a naději, že gubernium mé žádosti vyhoví 
a vysoké duchovní úřady mě poctí svým sou-
hlasem, chci usilovnou stavbou kostela napl-
nit očekávání vaší veledůstojnosti a excelence 
i přání slavkovských farníků.

V plné úctě zůstávám vaší veledůstojnosti 
a excelence oddaný služebník

Kaunitz-R[ittberg]

Oba objevené dopisy přináší další otázky.
1. Kníže Kounic odhadl stavbu kostela na 

4 roky a kostel byl opravdu slavnostně ote-
vřen po 4 letech, 19. prosince 1790. Historici 
uvádí délku stavby kostela trvající 3 roky, což 
dokazuje také nápis na průčelí. Reliéfy byly 
dokončeny již třetím rokem, tedy na podzim 
1789, kostel musel být v tu dobu uvnitř do-
končený a vymalovaný. Co se dělo s kostelem 
poslední rok od podzimu 1789 do zimy 1790?

2. Kostel na Špitálce měl být podle státní-
ho nařízení zbourán. Proč se tak nestalo? Za-
chránil kostel někdo svým vlivem na úřadech, 
nebo to byl jen důsledek opomenutí úřadů?

Zajímavá korespondence zůstala ukryta 
zrakům badatelů. Přináší odpověď na počátky 
stavby kostela, jehož stavba započala nejen 
z iniciativy knížete, ale také na výzvu biskupa.

P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: zveřejněn na webových 

stránkách.
Omezení účasti na bohoslužbách: dle platných 

vládních nařízení je nedělní mše sv. s omezenou 
účastí s místenkou, které se vydávají po každé 
nedělní bohoslužbě v kostele. Abychom se mohli 
vystřídat, prosíme, vyzvedněte si místenku na ka-
ždou druhou neděli. Ve všední dny je účast bez 
místenek.

Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz kaž-
dou neděli v 9.00 a v úterý v 18.00 pro děti.

Svátost smíření: každé úterý 18.30–19.30 v kostele.
Nedělní svaté přijímání: 10.15–10.45 ve farní 

kapli (vstup z Malinovského ul.).
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. 
V případě potřeby nám můžete zavolat.

Vlastnoruční podpis knížete Kounice
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Ohlédnutí
Může to být tak 13 let, co vznikaly základy 

spolku s hlavním tématem – jedna motostopa. 
Zakládajícím pilířem a nositelem závodního 
ducha se v Motoklubu Austerlitz stal pan Jaro-
slav Marek. Někdy více, jindy méně pravidel-
ně se spolu s ním scházela skupinka nadšenců, 
aby pro své okolí, nejbližší i vzdálenější pří-
znivce, často i ze Slovenska, připravila závod 
malých motocyklů (do roku výroby 1982). 
Vzpomínáme, že někteří účastníci to měli i 3 
hodiny jízdy autem, než se na naše závody 
dostali. Byli jsme se také spolu podívat na po-
dobných závodech v Čechách, a zvědavi tam 
jeli, co  nového uvidíme, či zažijeme. Později 
vznikly další akce kulturně vzdělávací či vý-
chovné. U jejich přípravy stál vždy od začátku 
do konce. Nikdy nezkazil žádnou legraci.

Bude nám chybět, čest jeho památce!
Za MK Jaroslav Zrebný

Hrabě Václav Kounic dal postavit zámek Pepčín
V katastru obce Drslavice (nedaleko Uher-

ského Brodu) stával do roku 1981 v lese Obo-
ra zámek zvaný Pepčín. Nechal ho postavit 
na rodovém panství pro svou manželku hrabě 
JUDr. Václav Robert z Kounic (1848–1913) 
v letech 1903 až 1905 jako letní sídlo. Byl 
vybudován v pseudorománském slohu a měl 
ve věži pět pater. Na stavbě pracovalo mno-
ho desítek lidí, zvláště zedníků, pocházejících 
z velké části z Rašovic. Musela být vyhlou-
bena padesátimetrová studna, studnaři vyta-
hovali kámen rumpálem, jehož pomocí byli 
také spouštěni dolů. Zámek sloužil majiteli 
Václavu Kounicovi a jeho ženě hraběnce Jo-
sefíně, rozené Horové (odtud název Pepčín) 
nejen k bydlení, ale také mnoha hostům. Byl 
dobově vybaven nábytkem a krásně vyzdo-
ben, např. obrazy holandských mistrů. Mezi 
vzácnými hosty byl hudební skladatel Anto-
nín Dvořák, spisovatel Alois Jirásek, básník 
J. Sv. Machar a malíř Joža Uprka. A přijížděli 
také umělci z ciziny. K areálu zámku patřily 
konírny, lesopark s altánky a rybníček. Věž 

zámku sloužila jako rozhledna. Dne 14. října 
1913 hrabě Václav Kounic, předposlední ma-
jitel slavkovského zámku, umírá na svém pan-
ství v Uherském Brodě, na domě při náměstí 

je pamětní deska. Jeho druhá žena Josefína, 
rozená Horová (sňatek r. 1908), pak pobýva-
la většinou v Brně, o zámek se staral hajný 
s menším personálem. Tragickým rokem pro 
letní zámeček byl rok 1945. Přišli Němci, pak 
Rusové a následně lidé z okolí. Jejich počínání 
bylo barbarstvím nejvyššího stupně. Zničena 
obrovská knihovna, olejomalby, starožitný ná-
bytek, sbírky porcelánu, rozstříleny křišťálové 
lustry. V době osvobozování oblasti byl zámek 
zcela vydrancován. Hraběnka Josefina Kou-
nicová přijela z Prahy s doprovodem, uviděli 
spoušť. Marné byly snahy muzejní společnosti 
o zastavení zkázy. Veškeré vybavení bylo zni-
čeno a rozkradeno. V prázdných prostorách 
pak měla mnoho let skladiště Československá 
armáda. Poté zůstal zámek opuštěný a nako-
nec kvůli nebezpečí stavby byla v únoru 1981 
nařízena demolice. Na prostorné mýtině v lese 
Obora nezůstalo vůbec nic. Takový smutný 
konec měl půvabný zámeček Pepčín. Mohlo to 
být krásné výletní a především památné místo.

Libuše Filípková

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. 

Opustil nás dlouholetý motorkář, aktivní člen 
klubu, prezident motoklubu a později jeho 
emeritní prezident pan Jaroslav Marek. Čest 
jeho památce, jeho odchod nás hluboce zasáhl. 

Jezdí se málo, ačkoliv máme za sebou pěk-
ných pár dnů s jarním počasím. Známá mo-
torkářská místa zejí prázdnotou. Víme všichni 
proč, nevíme však kdy se vrátíme k normálu. 
Přátelé, zpestřete si jízdou na motorce alespoň 
cestu do práce, pokud k tomu počasí vybízí. 
Cestu domů můžete prodloužit o pár kilome-
trů navíc a vyvětrat si tak hlavu. Jen pozor 
na zbytky zimního posypu na cestách, na ne-
opravené výtluky. Uvědomte si, že po zimě 
jste ještě nerozhýbaní, chladným počasím 

zdřevěnělí a nerozjetí, průzor přilby se v jar-
ním chladnu rád zamlží a motocykl reaguje 
na vaše podněty po dlouhé odstávce méně 
přesně. Zkrátka když už to nevydržíte a jede-
te se někam projet, buďte maximálně opatrní. 
Počítejte s tím, že na individuální vyjížďce se 
vzájemnému setkání těžko vyhnete. Potom se 
lidí spíše straňte, nařízené sociální distanco-
vání a nošení roušek má svůj důvod. Na ben-
zince nebo odpočívadle je možné s ostatními 
probrat první sezonní zážitky, a přitom ro-
zumně dodržovat pravidla. 

Naštěstí prodej motocyklových dílů a servi-
sy fungují dobře. Většina servisů má odpo-
vědný přístup ke zvýšeným hygienickým ná-
rokům, takže jarnímu servisu vašeho miláčka 
v cestě nic nestojí. Prodejci motocyklů nabízí 
své služby na internetu, po telefonické domlu-
vě vám přivezou novou motorku až před dům.

Přátelé, berte nastalou situaci s optimi-
smem jako prodlouženou přípravu před ost-
rým startem motorkářské sezony. Doufám, že 

až dostanete tohle číslo zpravodaje do rukou, 
omezení se zmírní nebo dokonce opadnou 
a plány se podaří uskutečnit. Na první květ-
nový víkend máme připraven výlet po stopách 
Karla Havlíčka Borovského, mimo to chceme 
navštívit místa bojů konce 2. světové války, 
prohlédnout si významné mostní konstrukce 
a středověké fortifikační stavby. 

Hned druhý víkend v květnu je v plánu na-
vštívit muzeum holokaustu v Osvětimi, cestou 
se chceme zastavit i na jiných místech spoje-
ných s utrpením lidí během války a v pováleč-
ných časech. Myslíte, že se nám podaří pro-
hlédnout si automobilky v jihopolském městě 
Bielsko-Biala nebo na Slovensku v Tepličke 
nad Váhom? Tož uvidíme! V příštím zpravo-
daji vám o tom podám zprávu. Budu se těšit 
na společné setkání při některé naší klubové 
akci.

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

Vlastik Jelínek

Foto: archiv autora

Jaroslav Marek • Foto: archiv autora



Švadlena
(pondělí–pátek)

Přidejte se ke společnosti Elis Textil Servis s.r.o., která ctí své hodnoty a která má ve svých týmech silnou dynamiku.

Týmovost, vzájemná vstřícnost, pozitivní přístup, odpovědnost a chuť dále se rozvíjet 
jsou jedny z hlavních součástí našeho úspěchu.

Přidejte se k Elis – mezinárodnímu poskytovateli servisních služeb, který nabízí pronájem textilií, rohoží a hygienického řešení. 
Působíme v Evropě a Latinské Americe a ve většině těchto zemí jsme lídrem na trhu. Zaměstnáváme 45 000 profesionálů ve 
440 výrobních a servisních pobočkách ve 28 zemích. Pracujeme pro veřejné i soukromé organizace všech velikostí a napříč 
všemi odvětvími. V dnešním komplexním světě jsme nejlepším partnerem pro naše zákazníky. Pomáháme jim každý den, aby 
mohli být úspěšní. Další informace najdete na webu www.elis.com

Co budete mít u nás na starosti?
›  malé a velké opravy a úpravy oděvů
›  výměna etiket, poškozených podrážek, druků
›  třídění a kontrola oděvů od zákazníků

Na co se u nás můžete těšit?
›  stabilní práci na trvalý pracovní poměr (máme kolegyně, které jsou s námi i více než 10 let)
›  5 týdnů dovolené
›  příspěvek na stravování
›  finanční benefity
›  příjemné a čisté zázemí ve firmě (šatny, jídelna, káva zdarma)
›  menší tým (prostředí rodinnějšího charakteru, fajn lidi, lidský přístup a vzájemný respekt)
›  volné víkendy
›  vše ostatní rádi probereme na osobním setkání

Nástup: dle domluvy

Co od vás očekáváme?
›  dlouhodobá praxe se šitím vítána
›  manuální zručnost, pečlivost, otevřenou mysl (není pro nás důležitý stupeň vzdělání, ale chuť učit se nové 

věci a pozitivní přístup)
›  týmovost a odpovědnost (výsledná práce je závislá na kvalitě a šikovnosti každého pracovníka)
›  práci ve 2směnném provozu od pondělí do pátku (ranní 6–14 h., odpolední 14–22 h. – 8 hod. včetně přestávek!)
›  praxi v jakémkoliv typu výrobního provozu – výhodou (nikoliv podmínkou, šikovné i bez praxe rádi 

zapracujeme) bydliště v okolí Slavkova u Brna.

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: slavkov@elis.com

Elis Textil Servis s.r.o.
závod: Československé armády 352, 684 01 Slavkov u Brna



JARO PŘICHÁZÍ 

Kornout s vaflemi

Ovocné smoothies

49,-
49,-

jahodové s červenou řepou

   s javorovým sirupem, jahodami, 
   šlehačkou, borůvkami

   s nutellou, banánem, šlehačkou

pomeranč s mangem

Cafe2Go, společenské centrum Bonaparte
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna


