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Michal Boudný

Měsíc poté
Tak se nám nouzový 

stav přehoupnul do dalšího 
měsíce a není nikoho, kdo 
by na sobě a okolí nepozo-
roval zásadní změny. Čas 
se zpomalil, ulice bez lidí 
a bez života. Každý z nás 
čeká na jakékoli uvolnění 

stavu, ale je třeba si uvědomit, že zmírně-
ní krize záleží na každém z nás. Pokud nám 
„nespadne řemen“ a budeme stále dodržovat 
již zaběhnuté hygienické návyky, jsem pře-
svědčený, že konec jara a začátek léta bude-
me trávit daleko svobodněji než v uplynulém 
měsíci. Daleko obtížnější se bude vypořádat 
s ekonomickým dopadem na společnost. 

Přístupné opravené zámecké valy, osvětle-
ný zámek ze všech světových stran. Scho-
diště z parku do valů i výtah do prohlídko-

vých tras zámku. Jedny z nejnáročnějších oprav 
zámeckého areálu jsou u konce. 

Po dvou letech zámecké valy opustili zedníci, 
aby zde mohli v budoucnu prodávat řemeslníci 
své výrobky, návštěvníci mohli pohodlně sejít 
z parku k toaletám i do restaurační zahrádky. 
Prostor bude přitom přístupný z obou stran – 
z Palackého náměstí, vedle infocentra i z vcho-
du do bývalé zámecké vinárny. 

Díky projektu, který byl z velké části hrazen 
z evropských peněz, se také zámek stal jednou 
z mála památek svého druhu na jižní Moravě, 
která nabídne bezbariérový přístup do nejkrás-
nějších zámeckých prostor. Jedny z dveří v již-
ním ochozu na nádvoří ukrývají moderní výtah,

Nově nasvícené nádvoří zámku • Foto: Z. Vošický

(Pokračování na straně 3)(Pokračování na straně 7)

Osvětlený zámek 
a opravené zámecké valy

Nové venkovní schodiště do valů • Foto: archiv MÚ
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Město již vyčíslilo daňové výpady, kte-
ré v první fázi budou kolem deseti milionů 
korun. Rada města a následně zastupitelstvo 
musí na tento fakt zareagovat úsporami v in-
vesticích i provozu úřadu a příspěvkových 
organizacích. Rovněž rada města schválila 
odpuštění nájmu za měsíc duben a květen ná-
jemníkům, kteří mají v městských nebytových 
prostorách nařízením vlády pozastavenou čin-
nost. Pokud tak učiní i majitelé komerčních 
prostor, ze srdce jim zatleskám! 

Někteří podnikatelé a drobní živnostníci 
bojují o přežití a upřímně jsem stále nepocho-
pil, jaký je rozdíl mezi hobbymarketem, kde 
se nahrnou za den tisícovky lidí a kadeřnicí, 
která bere pár zákazníků za den, a to pouze 
na objednávku. Některá rozhodnutí vlády lze 
chápat jen stěží, ale na druhou stranu nejsme 
v naší republice svědky hororových případů 
z jihu Evropy a nyní i USA, kde denně vy-
mřou dvě až tři vesnice! 

V době uzávěrky zpravodaje máme k dis-
pozici informace, které ve dnech, kdy si 
tento měsíčník budete vytahovat z vašich 
schránek, již nemusí být pravdivé. To se týká 
otevření obchodů, škol, kulturních a sportov-
ních akcí a prakticky všeho, co bylo běžné 
a samozřejmé. 

Co se vlastní práce úřadu a jím zřízené-
ho krizového štábu týče, dovolte mi stručný 
komentář s popisem činností. Denně moni-
torujeme nové vyhlášky a nařízení vlády 
a prostřednictvím sociálních sítí a ostatních 
dostupných médií je dáváme k dispozici. 
Nad rámec dodávek od jednotlivých minis-
terstev se snažíme shánět ochranné a desin-
fekční prostředky vlastní cestou a následně 
je distribuujeme potřebným, kterými jsou 
hasiči, policie, záchranná služba, popeláři, 
obsluha čistíren odpadních vod a především 
shromažďujeme vše potřebné pro možné ote-
vření škol. 

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat 
slavkovským i přespolním firmám za ochotu 

a rychlost, jaké se nám dostává, a také všem, 
kdo doma šili roušky nebo vypalovali na 3D 
tiskárnách ochranné štíty. Vážím si toho, že 
v takové situaci občané a firmy drží při sobě 
a lhostejně nepřihlíží na daný stav. Velké po-
děkování městskému úřadu, který prostřed-
nictvím tísňové linky provádí nákupy a vy-
zvednutí léků seniorům, kteří jiné možnosti 
nemají. Tato komunikace funguje a jsem za ni 
velmi rád! 

Rovněž velké poděkování technickým 
službám, které se „drží“ a s předstihem ukli-
dili město od zimního posypu, sváží bioodpad 
a již sečou trávu. Rovněž zámek sleduje dění 
a chystá se na opožděné zahájení sezóny, byť 
je již nyní jasnější, že mnohé akce, které měly 
být tahákem letní sezóny, budou zcela zruše-
né, nebo se posunou na podzimní čas. To samé 
se týká i aktivit spolků. Asi o měsíc se opozdí 
sběr železného šrotu organizovaný Junákem, 
celorepubliková akce Ukliďme Česko, se pře-
sune na podzimní termín stejně jako atletické 
závody a řada jiných akcí, které jsme léta vní-
mali samosebou. 

Před časem jsme prostřednictvím sociálních 
sítí vyzvali občany, aby se ze svých vycházek 

po okolí nevraceli s prázdnou a zapojili se tak 
do akce Ukliďme Slavkov. Bohužel takové 
úklidové akce prakticky nekončí, protože je 
mezi námi spousta lidí, kterým nevadí, když 
si pod sebou nastelou řádnou dávku odpadků. 
Asi zvyk z domova. Jinak si to vysvětlit ne-
umím! 

Přestože máme nouzový stav a zažíváme 
paralýzu veřejného života, neznamená to, že 
se již rozjeté investiční akce či opravy havarij-
ní stavů zastavily. Naopak. V době, kdy píšu 
tento úvodník, jsme dokončili jednu z největ-
ších oprav zámeckého areálu. Zámek je na-
svícený ze všech světových stran a do první-
ho patra vás zaveze výtah. V dalším měsíci 
nás čeká předání stavby zámecké zdi, altánu 
v parku nebo oprava střechy ZUŠ Františka 
France. To samé se týká investičních plánů 
do budoucna, o kterých budou rozhodovat 
zastupitelé města v pondělí – tedy čtyři dny 
poté, co píšu tento úvodník. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát 
vám pevné zdraví a dostatek duševního klidu. 

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Michal Boudný, starosta města

Měsíc poté
(Dokončení ze strany 1)

Účetní závěrka a nová ekonomická situace města
Rok s rokem se sešel a už je tu opět další 

účetní závěrka – každý rok jedno a to samé, 
jen s jinými čísly a spoustou práce, inventari-
zacemi, uzavíráním účtů, ověření auditorem, 
schválení zastupitelstvem. To máme úspěšně 
za sebou. Bohužel nás čekají jiné problémy, 
které souvisejí s pandemií COVID-19.

Ekonomika se zpomalila. Uvědomujeme si, 
že nejdůležitější složkou rozpočtu města jsou 
sdílené daně a z nich daň z příjmů fyzických 
osob placená plátci, daň z příjmů právnických 
osob a daň z přidané hodnoty.

První zmíněnou daň ovlivňuje zaměstna-
nost občanů a výše platu, druhou výkonnost 
zejména výrobních podniků a třetí mimo jiné, 
„chuť“ obyvatel utrácet. Dá se předpokládat, 
že bude růst počet nezaměstnaných a pravdě-
podobně budou klesat mzdy, a také z tohoto 
důvodu budou občané méně utrácet. Je zřej-
mé, že podniky z různých příčin pozastavují, 
nebo budou pozastavovat výrobu. 

Z těchto všech důvodů vyplývá, že pokles-

ne daň placená plátci, v letošním roce také 
klesne daň z příjmů právnických osob (větší 
pokles bude pravděpodobně v roce 2021), ale 
zároveň díky rozhodnutí vlády o odkladu při-
znání daně z příjmů, dojde i v příjmech územ-
ních samosprávných celku k posunu příjmů 
z této daně na druhé pololetí. Daň z přidané 
hodnoty vykáže také propad (např. téměř nu-
lový cestovní ruch). 

Jaký dopad bude mít COVID-19 na hos-
podaření města, bude odvislé od délky trvání 
této celosvětové krize. Jak řešíme tuto situaci 
na městě? 
•  Očekáváme propad ve sdílených daních 

ve výši 10–14 mil. Kč (optimistická verze).
•  Snižujeme rozpočet na rok 2020 – omezu-

jeme některé provozní výdaje, které nejsou 
nezbytné (mandatorní), regulujeme stavy 
peněžních fondů našich příspěvkových or-
ganizací, počítáme s omezením připravova-
ných investic, lépe řečeno, jejich realizace se 
posune v čase.

•  Sledujeme vývoj příjmů ze sdílených daní 
a na jejich razantní pokles budeme reagovat 
dalšími opatřeními na výdajové straně roz-
počtu.

•  Na druhou stranu nezapomínáme na pomoc 
krizí postižených podnikatelských subjektů, 
kterým na dva měsíce odpouštíme nájemné 
za naše nebytové prostory a pro maloob-
chodníky v Městské památkové zóně máme 
připravený dotační program související 
s podporou prodeje. Většina z nich má nyní 
své provozovny zavřené, určitě je pozname-
ná odliv zákazníků do nových supermarketů. 
Je nutné posílit jejich konkurenceschopnost. 
Vzniká potřeba podpory lokální ekonomiky.

•  Také připravujeme nové investiční projekty, 
očekáváme, že krize přinese mimo jiné i sní-
žení cen stavebních prací. Až budeme z nej-
horšího venku, je potřeba mít hotové projek-
ty, které bude možno rychle realizovat.
Srovnávací tabulku najdete na straně 5.

Marie Jedličková, místostarostka
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
60. schůze RM – 23. 3. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019, 
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2020 formou rozpočtových opatření v předloženém zně-
ní, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 829m2 
ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 
3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle přiloženého návrhu da-
rovací smlouvy a ortofotomapy do vlastnictví města Slav-
kov u Brna. Náklady související s převodem nemovitosti 
(správní poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí město.

3. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod po-
zemku parc. č. 341/13 ostatní plocha o výměře 909 m2 

v k.ú. Slavkov u Brna a částí pozemku parc. č. 340/3 
ostatní plocha o celkové výměře 49 m2, označených dle 
přiloženého geometrického plánu č. 3591-67/2019 ze 
dne 13.09.2019 jako pozemky parc. č. 340/15 o výmě-
ře 36m2 a parc. č. 340/16 o výměře 13 m2, vše v k.ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Jiho-
moravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, 
IČ: 70888337 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy, 
geometrického plánu č. 3591-67/2019 a ortofotomapy. 
Náklady související s převodem nemovitostí (správní 
poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí obdarovaný.

4. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 
13. 6. 2012 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a pa-
nem Petrem Voňkou.

5. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
reklamní plochy se společností KALÁB s. r. o., Vídeň-
ská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883 v předloženém 
znění.

6. RM schvaluje na žádost provozovatele ukončit ná-
jemní smlouvu ze dne 17.02.2010 uzavřenou mezi měs-
tem Slavkov u Brna a společností AGROS VYŠKOV-DĚDI-
CE, a.s., Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov 1, IČ: 63489244 
za účelem provozování mlékomatu a to dohodou ke dni 
30. 4. 2020. Do tohoto datu bude uhrazena poměrná 
část nájemného za užívání části pozemků parc.č. 1553/1 
a parc. č. 1373/5 v k.ú. Slavkov u Brna, na kterých je mlé-
komat umístěn. Odvoz zařízení mlékomatu bude zajištěn 
společností AGROS VYŠKOV-DĚDICE, a.s. za dozoru pra-
covníků TSMS.

7. RM schvaluje podání žádosti o zahájení pozem-
kových úprav v k.ú. Hodějice dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
v předloženém znění.

8. RM rozhoduje na základě podaných nabídek, že 
nejvhodnější nabídka na stavební práce na akci: „Opra-
va střechy Základní umělecké školy Františka France čp. 
525 – Slavkov u Brna“ byla podána subjektem Zdeněk 
Hošek, IČ: 723 28 614.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce na akci: „Oprava střechy Základní umělecké školy 
Františka France čp. 525 – Slavkov u Brna“ se Zdeň-
kem Hoškem, IČ: 723 28 614, za podmínky schválení 
financování.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy na službu inter-
netové aplikace PinCity pro potřeby participativního 
řízení se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770 
dle předloženého návrhu.

11. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu gará-
že č. 4 ve dvorním traktu polikliniky, Malinovského 551, 
Slavkov u Brna, o výměře 19 m2. Nájemné je stanoveno 
ve výši 872 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

12. RM neschvaluje uzavření smlouvy na pronájem 
prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy Koláčko-
vo náměstí 727, Slavkov u Brna, kanceláře č. 211 o vý-
měře 50,60 m2, s EXACT DESIGN, s.r.o., se sídlem Příkop 
838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05925011. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.

13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem kanceláří č. 3, 4, 5 o celkové výměře 51,30 m2 
ve II. NP budovy Palackého náměstí č.p.89, 684 01 Slav-
kov u Brna, s Českou republikou – Generálním finanč-
ním ředitelstvím, Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22, 
IČ: 72080043. Nájemné je stanoveno ve výši 2.350 Kč/
m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neu-
rčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

14. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení 
dopravněsprávních agend za rok 2019.

15. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti odboru SÚÚP za rok 2019.

16. RM bere na vědomí předloženou „Zprávu o čin-
nosti TSMS v roce 2019“.

17. RM schvaluje předložený „Plán akcí a připrave-
nost TSMS na rok 2020 + ceníky“.

18. RM souhlasí se zahájením výběrového řízení 
na zhotovitele rekonstrukce rozvodů voda na TSMS. RM 
souhlasí s financováním zakázky z investičního fondu 
TSMS.

19. RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 
550.000 Kč z rezervního do investičního fondu TSMS.

20. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku 
Slavkov – Austerliz, příspěvkové organizace, ve výši 
126.489 Kč v souvislosti s vybudováním datové sítě.

21. RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí, v platném znění za zřizovatele členy konkursní 
komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitel-
ky Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace, Bc. Michala Boudného a Ing. Marii Jedlič-
kovou, z nichž Bc. Michal Boudný bude předsedou kon-
kursní komise. 

22. RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění a s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnese-
ním č. 915/55/RM/2020 Rady města Slavkova u Brna ze 
dne 2. 3. 2020 konkursní komisi ve složení: Bc. Michal 
Boudný, Ing. Marie Jedličková, PhDr. Renáta Horáková, 
Ph.D., Mgr. Radka Bochníčková, Mgr. Pavla Horáková, 
Mgr. Oldřich Vybíral, Mgr. Zdeněk Vičar, RNDr. Kateřina 
Dvořáková.

23. RM bere na vědomí zápis č. 7/2020 z jednání 
Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace.

24. RM bere na vědomí informaci o zápisu do 1. roč-
níku pro školní rok 2020/21 na Základní škole Komen-
ského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

61. schůze RM – 6. 4. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění 

provozu a pachtu splaškové kanalizace nové hasičské 
stanice na ul. Čs.Armády se společností Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 
IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku 
č.1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 20.12.2017 se 
společností RD AUDO spol. s r.o., IČ: 256 60 837 dle 
předloženého návrhu s tím, že SO 1A bude doplněn 
o asfaltový kryt.

3. RM doporučuje ZM zastupitelstvu města schválit 
studii Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna dle 
předložené situace z března 2020.

4. RM doporučuje ZM schválit zajištění nového 
stavebně architektonického řešení lokality Koláčkovo 
náměstí od ulice Slovákova po ulici Brněnská formou 
oslovení architektonických ateliérů k předložení jejich 
návrhů řešení.

5. RM informuje ZM o stavu projektu: „Rekonstruk-
ce zateplení střechy nové budovy ZŠ Komenského“ dle 
předloženého projektového záměru.

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

7. RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 84 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

8. RM doporučuje ZM schválit výsledek hospoda-
ření běžného účetního období města Slavkov u Brna 
za rok 2019 ve výši 11.533.432,09 Kč z hlavní činnosti 
a ve výši 4.601.538,52 Kč z hospodářské činnosti.

9. RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodář-
ského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2019 – pře-
vedení finančních prostředků ve výši 27.141.176,89 Kč 
do Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna, pře-
vedení finančních prostředků ve výši 5.828.317,52 Kč 
do Fondu správy majetku.

10. 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. 2019 
v předloženém znění.

11. RM schvaluje zlepšený výsledek hospoda-
ření v předloženém znění – Zámek Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvková organizace za rok 2019 ve výši 
958.095,98 Kč.

12. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 Zámku Slavkov – Austerlitz, 
příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 958. 095, 98 Kč.

13. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO ZS-A 
do výše 558.095,98 Kč na provoz.

14. RM schvaluje uložení odvodu finančních pro-
středků z investičního fondu PO ZS-A ve výši 127.000 Kč 
do rozpočtu města Slavkov u Brna.

15. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO ZS-A ve výši 808.100 Kč.

16. 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. 2019 v předloženém znění.

17. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Technické služby města Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace za rok 2019 ve výši 
1.002.878,40 Kč.

18. RM rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
za rok 2019 Technické služby města Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 1.002.878,40 Kč.

19. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO TSMS 
do výše 1.002.878,40 Kč na provoz.

20. RM schvaluje uložení odvodu finančních 
prostředků z investičního fondu PO TSMS ve výši 
921.000 Kč do rozpočtu města Slavkov u Brna.

21. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO TSMS ve výši 1.002.900 Kč.

22. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, účetní závěrku – Základní škola Komenského, pří-
spěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2019 
v předloženém znění.

23. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaře-
ní v předloženém znění – Základní škola Komen-
ského, příspěvková organizace za rok 2019 ve výši 
1.125.819,97 Kč.

24. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 Základní školy Komenského, 
příspěvkové organizaci přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 1.125.819,97 Kč.

25. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO ZŠ Ko-
menského do výše 725.819,97 Kč na provoz.

26. RM schvaluje uložení odvodu finančních pro-



54/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

středků z investičního fondu PO ZŠ Komenského ve výši 
671.000 Kč do rozpočtu města Slavkov u Brna.

27. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO ZŠ Komenského ve výši 725.900 Kč.

28. 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, pří-
spěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2019 
v předloženém znění.

29. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Základní škola Tyršova, příspěv-
ková organizace za rok 2019 ve výši 738.774,70 Kč.

30. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 Základní školy Tyršova, pří-
spěvkové organizace přidělením do rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 738.774,70 Kč.

31. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO ZŠ 
Tyršova do výše 738.774,70 Kč na provoz.

32. RM schvaluje uložení odvodu finančních prostřed-
ků z investičního fondu PO ZŠ Tyršova ve výši 262.000 Kč.

33. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO ZŠ Tyršova ve výši 738.800 Kč.

34. 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. 2019 
v předloženém znění.

35. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – Mateřská škola Zvídálek, pří-
spěvková organizace za rok 2019 ve výši 84.106,50 Kč.

36. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hos-
podaření za rok 2019 Mateřská škola Zvídálek, příspěv-
ková organizace přidělením do rezervního fondu ve výši 
84.106,50 Kč.

37. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO MŠ 
Zvídálek do výše 84.106,50 Kč na provoz.

38. RM schvaluje uložení odvodu finančních prostřed-
ků z investičního fondu PO MŠ Zvídálek ve výši 5.000 Kč.

39. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO MŠ Zvídálek ve výši 84.100 Kč.

40. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – DDM, příspěvková organizace 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019 v předloženém znění.

41. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – DDM, příspěvková organizace 
za rok 2019 ve výši 87.778,27 Kč.

42. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 DDM, příspěvkové organizace 
přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace 
ve výši 87.778,27 Kč.

43. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO DDM 
do výše 87.778,27 Kč na provoz.

44. RM schvaluje uložení odvodu finančních pro-
středků z investičního fondu PO DDM ve výši 387.000 Kč 
do rozpočtu města Slavkov u Brna.

45. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO DDM ve výši 87.800 Kč.

46. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku – ZUŠ, příspěvková organizace 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019 v předloženém znění.

47. RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 
v předloženém znění – ZUŠ, příspěvková organizace 
za rok 2019 ve výši 316.788,94 Kč.

48. RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 ZUŠ, příspěvkové organizace 
přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace 
ve výši 316.788,94 Kč.

49. RM schvaluje čerpání rezervního fondu PO ZUŠ 
do výše 316.788,94 Kč na provoz.

50. RM schvaluje uložení odvodu finančních pro-
středků z investičního fondu PO ZUŠ ve výši 350.000 Kč 
do rozpočtu města Slavkov u Brna.

51. RM schvaluje uložení odvodu příspěvku na pro-
voz PO ZUŠ ve výši 200.000 Kč.

52. RM doporučuje ZM schválit dotační program 
„Podpora podnikání“ včetně jejich příloh v předlože-
ném znění.

53. RM doporučuje ZM schválit Fond dopravní infra-
struktury v předloženém znění.

54. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání Fon-
du rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2020 
v předloženém znění.

55. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání Fon-
du správy majetku pro rok 2020 v předloženém znění.

56. RM schvaluje prominutí nájemného za měsíce 
duben a květen 2020 nájemcům nebytových prostor 
v majetku města, uvedených v příloze č. 1, kteří museli 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládního 
opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje 
zboží a služeb uzavřít své provozovny.

57. RM doporučuje ZM schválit prominutí nájemné-
ho za měsíce duben a květen 2020 nájemcům nebyto-
vých prostor v majetku města, uvedených v příloze č. 2, 
kteří museli v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
a vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodní-
ho prodeje zboží a služeb uzavřít své provozovny.

58. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení 
životního prostředí, OSÚÚPŽP za rok 2019.

59. RM bere na vědomí předložený zápis č. 32/2020 
z komise pro životní prostředí.

60. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti komise pro životní prostředí za rok 2019.

61. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí indivi-
duální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka 
ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 71341251 ve výši 220 000 Kč. RM dopo-
ručuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace v předloženém znění.

62. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města 
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, 
místostarostku města Slavkova u Brna. Pro případ ne-
moci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhrad-
níkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova 

u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování 
a ke všem právním jednáním dle programu valné hro-
mady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

63. RM doporučuje ZM delegovat zástupce měs-
ta na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ: 
49435612, pana Bc. Michala Boudného, starostu města 
Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního 
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora 
Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. Delegovaný 
zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem právním 
jednáním akcionáře dle programu valné hromady, sta-
nov a.s. a platných právních předpisů.

64. RM bere na vědomí bezplatné poskytnutí roušek 
a desinfekčních prostředků občanům/obyvatelům měs-
ta Slavkov u Brna, ke kterému došlo do dnešního dne.

65. RM schvaluje bezplatné poskytování roušek a de-
sinfekčních prostředků, případně další materiál a služ-
by nezbytné ke zmírnění epidemie nového koronaviru, 
občanům/obyvatelům města Slavkov u Brna a svěřuje 
starostovi města Bc. Michalu Boudnému rozhodování 
s tím spojená, a to maximálně do výše prostředků urče-
ných v rozpočtu města na mimořádné události a krizové 
stavy.

66. RM souhlasí s uzavřením Doplňku servisní 
smlouvy o provádění technické péče na stroji XEROX 
typu WC3655, výrobní číslo 3353185836, se společností 
SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 
25583735 v předloženém znění.

67. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku 
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, ve výši 
72.500 Kč v souvislosti s novými webovými stránkami 
organizace.

68. RM bere na vědomí změnu termínu zápisu 
do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 
2020/2021.

69. RM schvaluje program 12. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

62. schůze RM – 14. 4. 2020
1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019, 

číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2020 formou rozpočtových opatření v předloženém zně-
ní, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
v předloženém znění

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo na veřejnou zakázku: „Zpřístupnění valů zámku 
Slavkov u Brna“ se společností SKR stav s.r.o., Nováčko-
va 233/18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 v předloženém 
znění.

4. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 
smlouvy o spolupráci se společností B. Braun Avitum 
Austerlitz s.r.o. se sídlem: Zlatá hora 1466, 684 01 Slav-
kov u Brna, IČO: 607 21 901.

Úplné znění na www.slavkov.cz

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Stálá aktiva 982 961 125,41 895 281 891,71 Vlastní zdroje 998 299 927,24 893 617 745,44

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 520 974,80 5 139 981,80 Jmění účetní jednotky 736 644 530,37 682 905 088,24

Dlouhodobý hmotný majetek 914 053 150,61 825 754 909,91 Fondy účetní jednotky 51 970 028,64 13 377 214,72

Dlouhodobý finanční majetek 64 387 000,00 64 387 000,00 Výsledek hospodaření min. let 194 634 700,02 146 133 304,55

Dlouhodobé pohledávky  - Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 15 050 668,21 51 202 137,93

Oběžná aktiva 170 058 052,19 91 685 144,72 Cizí zdroje 154 719 250,36 93 349 290,99

Zásoby   Rezervy  - 

Krátkodobé pohledávky 67 993 456,71 16 139 396,06 Dlouhodobé závazky 28 318 733,60 33 801 387,40

Krátkodobý finanční majetek 102 064 595,48 75 545 748,66 Krátkodobé závazky 126 400 516,76 59 547 903,59

Aktiva celkem 1 153 019 177,60 986 967 036,43 Pasiva celkem 1 153 019 177,60 986 967 036,43

Porovnání základních údajů z rozvahy za roky 2018 a 2019
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OSVČ můžou žádat o „ošetřovné“. Kde a jak žádat?
Osobám samostatně výdělečně činným 

(OSVČ), které musí v souvislosti karanténou 
zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným 
člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. 
Při splnění stanovených podmínek budou 
moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. 
A to ze speciálního programu, který schválila 
vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo prů-
myslu a obchodu, s vyplněním žádostí případ-
ně pomohou živnostenské úřady.

Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které 
po uzavření školy nebo jiných dětských zaří-
zení zůstaly s dětmi doma či se starají o oso-
bu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, 
a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. 
Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč 
za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, 
co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si 
požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc 
tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj 
účet, který uvedou v žádosti.

Žádost o poskytnutí podpory bude možné 
podat datovou schránkou, e-mailem s elekt-
ronickým podpisem, vytištěný poslat poštou 
nebo ve spolupráci se živnostenským úřadem, 
který OSVČ může pomoct i s vyplněním. Žá-
dost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda 
dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle 
OSVČ.
•  O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ 

pečující o dítě/děti mladší 13 let, které na-
vštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní 
uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné 
dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kom-
penzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, 
že dítě/děti musí být v den podání žádos-
ti o dotaci mladší 13 let. Pozor, v případě 
podání žádosti je nutné doložit potvrzení 
o uzavření mateřské i jiné školy, přestože 
uzavření je nařízené státem. Doklad vydává 
ředitel školy a v tomto případě stačí nasca-
novaná kopie.

•  Na podporu ve formě dotace bude mít nárok 
také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti 
do 26 let věku, které je závislé na pomoci 
jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) 
podle zákona o sociálních službách a nemů-
že navštěvovat školu uzavřenou kvůli koro-
naviru.

•  Podpora se vztahuje i na OSVČ, která peču-
je o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň 
ve stupni I (lehká závislost) podle zákona 
o sociálních službách.
Žádosti o ošetřovné na rozdíl od původní 

informace z měsíce března 2020 nepřijímají 

živnostenské úřady, ale pouze Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.

 
Žádost ve formě interaktivního formulá-

ře si musí podnikatel vyplnit online přímo 
na stránkách Ministerstva průmyslu a pla-
tí retroaktivně:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnos-
tenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vy-
zva-i–253750/

Příjemce podpory
•  musí být při podání žádosti a po celou dobu 

čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; tuto 
skutečnost prokazuje čestným prohlášením,

•  musí splňovat definici malého a středního 
podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v sou-
ladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohla-
šují určité kategorie podpory za slučitelné se 
společným trhem (obecné nařízení o bloko-
vých výjimkách); tuto skutečnost prokazuje 
čestným prohlášením,

•  musí být zaregistrován jako poplatník daně 
z příjmů na finančním úřadě podle §125, 
odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; tuto 
skutečnost prokazuje čestným prohlášením,

•  nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným 
institucím (viz. níže) a vůči poskytovate-
lům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie do 12. března 
2020; tuto skutečnost prokazuje čestným 
prohlášením.

Kde nesmíte mít nedoplatky?
Finanční úřad, Česká správa sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní 
pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako 
právní nástupce Fondu národního majetku, 
Státní fond životního prostředí, Státní fond 
rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond 
kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie, Státní zemědělský in-
tervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

 
Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, 
pokud ke dni podání žádosti
•  Dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vy-

rovnání soud na její majetek prohlásil kon-
kurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na 
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

•  Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (in-

solvenční zákon) bylo rozhodnuto o jejím 
úpadku.

•  Soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí 
o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek 
nebo nařídil exekuci jejího majetku.

•  Je v likvidaci.
•  Podnik, respektive podnikatelská aktivita 

OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zá-
kona pro zahájení kolektivního úpadkového 
řízení.

Ostatní podmínky
a)  Dotace bude OSVČ poskytnuta na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 4 vydaného 
poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhod-
nutí“), jehož součástí jsou závazné Podmín-
ky poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“).

b)  Příjemce dotace je povinen příslušnou do-
kumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne 
vydání Rozhodnutí.

c)  Každý žadatel může předložit pouze jednu 
žádost za stanovené období v rámci tohoto 
programu.

d)  Příjemce dotace je povinen do dvou let 
od poskytnutí dotace umožnit v plném roz-
sahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním 
orgánům, provedení kontroly příslušné do-
kumentace.
Pokud zájemce o dotaci usoudí, že pod-

mínky pro podání žádosti splňuje, postupuje 
podle instrukcí k vyplnění žádosti, které jsou 
k dispozici v levé části obrazovky po otevření 
interaktivního podacího formuláře.

S vyplněním žádostí o ošetřovné živnos-
tenský úřad pomáhá pouze telefonicky nebo 
dotazem učiněným prostřednictvím e-mai-
lu. Prázdný formulář není možno vytisknout 
a tím pádem ani není možné žadatelům fyzic-
ky pomoci s vyplněním.

Vyplněný formulář včetně povinných pří-
loh žadatel posílá přímo na MPO některým 
z následujících způsobů:
•  prostřednictvím datové schránky id: wn-

swemb a do předmětu uvést fpmpo20
•  e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný 

formulář opatřený elektronickým podpisem 
včetně příloh na adresu: fpmpo20@mpo.cz 
a do předmětu uvést fpmpo20

•  originál žádosti podepsaný žadatelem poštou 
na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Fran-

tišku 32, 110 15 Praha 1.
Obálka musí být označena fpmpo20.

vs

Pečujete o osobu se zdravotním postižením? 
Pomůžeme vám!

Národní rada osob se zdravotním postiže-
ním ČR z.s., realizuje nový projekt „Podpora 
neformálních pečovatelů v Brněnské metro-
politní oblasti“. Projekt se zaměřuje na bez-
platnou intenzivní podporu těch, kteří pečují 
o osobu se zdravotním postižením. Jde o po-
moc v oblasti právní i sociální, dále psychote-
rapeutické, odlehčovacích služeb, profesního 
poradenství, rozšíření kvalifikace apod.

Podrobnosti lze získat na e-mailu pecuji-
cibrno@nrzp.cz nebo na čísle 739 579 782; 
web: www.nrzp.cz.

Projekt je financován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR. Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0
/0.0/16_048/0013144.

vs
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Opravené zámecké valy a nový výtah
(dokončení ze strany 1)
který návštěvníky po domluvě vyveze do prv-
ního patra zámku – do severní chodby. Hen-
dikepovaní lidé tak již kvůli prohlídce zámku 
nebo návštěvě koncertu nebudou muset zdolá-
vat desítky historických schodů.

„Díky tomuto projektu si můžeme uží-
vat další rozměr našeho nádherného zámku. 
Osvětlení, mlatová cesta, schody a výtah jsou 
však jen třešinkami na dortu, které jsou vidět. 
To nejpodstatnější je uloženo ve zdech zámec-
kých valů a severní stěny vedoucí k bývalé vi-
nárně. Historickému zdivu totiž podle statiků 
dlouhodobě hrozilo zřícení. Pro stavaře, kte-
rým hleděli pod ruce pracovníci památkové 
péče, tak byly práce velmi náročné. Kromě 
nových cihel a kamenného materiálu máme 
na několik desetiletí a snad i staletí i další 
„neviditelné“ stavební prvky jako například 
mikropiloty,“ uvedl starosta města Michal 
Boudný.

Ve valech tak například vznikla široká 
mlatová cesta, v níž jsou zapuštěny elektro-

rozvaděče vhodné pro pořádání nejrůzněj-
ších akcí. Vstup do kasemat zdobí také nová 
vrata nebo zapuštěná světla. Bezpečnější 
bude i jižní cesta v parku, kde byly dosázeny 
živé ploty. Díky novému systému osvětlení 
zámku se budou také návštěvníci lépe cítit 
při nočních akcích. Horní parter totiž bude 
možné nasvítit příležitostně silnými světly. 
„Nové LED technologie, které budeme pou-
žívat každý den. Provozních nákladů zámku 
se přitom tato novinka díky nízké spotřebě 

výrazně nedotkne,“ dodala ředitelka zámku 
Eva Oubělická.

Celkové náklady na projekt dosáhly 56, 6 
milionů korun. Dotace z evropského fondu 
IROP pokryla 85 % nákladů, 5 % nákladů fi-
nancoval stát a 10 % město. „Díky tříletému 
trvání projektu tato akce městský rozpočet 
dramaticky nezatížila,“ dodala místostarostka 
Marie Jedličková. Projekt odstartovat v květ-
nu 2017 a byl ukončen v dubnu 2020. 

Jen o měsíc později – v květnu 2020 – 
pak bude dokončená další náročná investice. 
Po třech letech opustí zámecký park stavaři, 
kteří opravovali poničenou barokní zeď v dél-
ce téměř 400 metrů. Součástí tohoto projektu 
je i výstavba repliky čínského altánu ve spod-
ní části parku. Ten v těchto dnech již získává 
čerstvý nátěr a brzy bude přístupný pro tráve-
ní příjemných chvil i svatebních obřadů. 

vs

Opravené zámecké valy • Foto na straně: archiv MÚ

Opravené zámecké valy

Původní stav zdiva ve valech Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci

Nové nasvícení zámku

Nový výtah je přístupný z nádvoří zámku

Výtah v prvním patře zámku
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Městský úřad obnovil své služby
Městský úřad obnovil od pondělí 20. dubna 

svůj provoz. Vyřízení úředních záležitostí se 
ale bohužel neobejde bez omezení, která re-
spektují mimořádná opatření, doporučení vlá-
dy a epidemiologů. Budovy i nadále zůstanou 
zamčené a dovnitř budou moci vstoupit ob-
čané pouze po předchozí domluvě. U vstup-
ních dveří si je vždy vyzvedne daný pracov-
ník. Na přepážky pro pasy, řidičské průkazy 
a registr vozidel si občané můžou domlouvat 
termín nejen e-mailem a telefonicky. Doporu-
čujeme také online rezervace na webu www.
slavkov.cz – elektronické služby – elektro-
nická objednávka. Na tomto místě si můžete 
vybrat přesný termín návštěvy. 

I nadále doporučujeme občanům řešit své 
záležitosti zejména e-mailem, telefonicky 
nebo datovou schránkou. Tu si můžete během 
několika málo minut zřídit na kontaktním 
místě CzechPointu – podatelně městského 
úřadu nebo na poště. 

Připomínáme také, že po dobu nouzové-
ho stavu všechny státní instituce pohlížení 
na propadlé doklady jako na platné, a proto 
není nutné nyní vyřizovat doklady kvůli konci 
jejich platnosti (pokud jejich platnost vypršela 
v době po 12. březnu 2020). 

„Samozřejmě chceme spustit veškeré služby 
v maximálním rozsahu, který je nyní možný. 
Poslední měsíc se úřad soustředil na činnos-
ti spojené s krizovým řízením, péčí o nejvíce 
ohrožené skupiny občanů a celkové zvládnutí 
koronavirové epidemie ve městě, a přestože 
valná část správních činností probíhala i v této 
době, jsme rádi, že můžeme teď už vyjít vstříc 
všem občanům, kteří byli současným sta-
vem při osobním vyřizování svých záležitostí 
na úřadě omezeni. Abychom však zabráni-
li zanesení koronaviru do vnitřních prostor, 

musíme přistoupit k opatřením, která riziko 
minimalizují. Jednací místnosti budeme po ka-
ždém jednání desinfikovat a pracovníci budou 
používat ochranné prostředky. Chráníme tak 
naše pracovníky, chod úřadu a hlavně občany, 
kterým chceme nabídnout bezpečné prostředí,“ 
uvedl tajemník úřadu Bohuslav Fiala. Připo-
mněl, že samozřejmostí bude dodržování plat-
ných vládních nařízení: vstup do budov pouze 
s rouškami a dodržení minimálně dvoumetro-
vých rozestupů při čekání před budovou. 

Úřední hodiny úřadu se obnovují v rozsahu:
Pondělí, středa 7.30–17.00
Úterý  8.00–13.00 (pouze pasy, řidič-

ské průkazy, občanské průka-
zy, registr vozidel a matrika)

Kontakty na přepážky:
Občanské průkazy: 544 121 138
Pasy: 544 121 139
Registr řidičů: 544 121 136, 544 121 181
Řidičské průkazy: 544 121 133
Matrika: 544 121 114, 544 121 122

Podatelna
tel. 544 121 111, 544 121 180
Pondělí, středa 7.00–17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 7.00–14.00

Pokladna
tel. 544 121 117
Pondělí, středa 7.30–17.00
Úterý 8.00–13.00

Kompletní kontakty i informace o aktuální 
dostupnosti jednotlivých pracovníků nalez-
nete na webu města www.slavkov.cz nebo 
na elektronické vývěsce před budovou histo-
rické radnice (u potravin Svoboda). vs

Poděkování dobrovolníkům a dárcům
Tato doba ukazuje, že si umíme pomáhat. 

Děkujeme všem, kterým není naše město lho-
stejné a rozhodli jste se věnovat kus svého 
času a umu ostatním občanům. Nemůžeme 
vyjmenovat všechny, protože například rouš-
ky šili i lidé, kteří se nám objevili anonymně 
na radnici. Ale zkusíme to:
•  Společnosti Lohmann Rauscher za darování 

roušek pro naše zdravotníky, hasiče a ku-
chařky v době, kdy se nedali nikde sehnat

•  Společnosti LIKO-S za materiál na šití rou-
šek a darování ochranných štítů

•  Organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz – ze-
jména Petře Navrátilové a Martinu Křížkovi 
za šití roušek

•  Integrované střední škole Slavkov u Brna 
a její ředitelce Vladislavě Kulhánkové 
za tisk 3D štítů

•  Zámecké restauraci Austerlitz za šití roušek
•  Jiřímu Juráčkovi za roušky
•  Senátorovi Ivo Bárkovi za desinfekci
•  Klubu seniorů – zejména paní Janě Kyjov-

ské a dámám: p. Frištenské, p. Svobodové, 
p. Pavézkové, p. Romanovské, p. Mezníko-
vé, p. Špánkové, p. Sekaninové, p. Sedláko-
vé, p. Čechové, p. Kubčíkové za neúnavné 
šití roušek 

•  Dagmar Šilerové za pravidelné šití roušek
•  ZUŠ Františka France za šití roušek
•  Mateřské škole Zvídálek za šití roušek
•  Společnosti Tuplex CZ & SK za darování 

ochranných štítů
•  Markovi Provazovi za domácí tisk nástavců 

pro ochranné štíty
•  Romanu Megovi za domácí tisk nástavců 

pro ochranné štíty

•  Janě Kuklové, Renatě Němcové, Blance 
Slezáčkové, Renatě Formánkové, Margi-
tě Sommerové, Muniru Massowi, Karlovi 
Lebedovi… a dalším kolegyním a kolegům 
z městského úřadu za nasazení a pomoc 
mimo jejich „standardní pracovní náplň“.

•  VIVO Connection za ochotné darování re-
klamního prostoru pro zveřejnění informací 
i městské Lince pomoci

•  CEITEC, FabLab Brno a VUT v Brně za vy-
lisování 150 ks ochranných štítů

Děkujeme také lidem, kteří se přihlásili 
do skupiny facebookové skupiny Dobrovol-
níci Slavkov u Brna. Naštěstí nebylo nutné 
nikoho mobilizovat. Přejme si, ať to tak zů-
stane :)

DĚKUJEME! vs

Zástupce firmy Tuplex Poděkování firmě Lohmann Rauscher Senátor Ivo Bárek s desinfekcí Materiál na roušky od společnosti LIKO-S
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Kontaktní pracoviště 
Úřadu práce ve Slavkově 
u Brna zajišťuje 
následující služby:
•  Zprostředkování zaměstnání – tel. 950 174 111
•  Státní sociální podpora – tel. 950 174 220
•  Hmotná nouze – tel. 950 174 225, 950 174 

227, 950 174 228
•  Sociální služby, příspěvek na péči – tel. 

950 174 225, 950 174 227
•  Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

– tel. 950 174 225, 950 174 227

Adresa: Koláčkovo náměstí 727, e-mail: 
podatelna.vy@uradprace.cz

Úřední hodiny pracovišť ÚP ČR
Pondělí a středa: 8.00–12.00 a 13.00–17.00

Pracovníci žádají občany o maximální 
snahu vyřizovat své záležitosti online a tele-
fonicky. vs

Finanční úřad  
ve Slavkově u Brna

V provozu je pouze podatelna a individu-
ální telefonické a e-mailové konzultace se 
správcem daně.

 
Provozní doba
Pondělí a středa 8.00–17.00
Úterý a čtvrtek 8.00–15.30
Pátek 8.00–14.00

Pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny 
je uzavřena. Záležitosti můžete vyřizovat na 
telefonické lince 952 236 808 nebo e-mai-
lem slavkovubrna@vzp.cz , případně na po-
bočce v Brně, Benešova 10.

ZUŠka bude mít 
opravenou střechu

Budova Základní školy Františka France 
se dočká zásadní opravy střechy. Střechou 
v uplynulých měsících začalo zatékat do vý-
tvarných ateliérů a proto bylo nutné přistou-
pit k její opravě. Pokrývači již odstranili 
starou krytinu, položili fólii a brzy začnou 
s pokládkou krytiny nové. Práce by měly být 
hotové do dvou měsíců a budou stát necelé-
ho půl milionu korun. vs

Web Slavkovak stále žije! 
Web Slavkovak.cz se rozšířil o další nabíd-

ku. Návštěvníci i obyvatelé města zde nově 
najdou tipy, jak strávit příjemný čas ve městě 
a jak poznat jeho okolí. Najdou zde například 
inspiraci pro procházku kolem církevních pa-
mátek, romantických míst i aktivních lokalit. 

Každá z navržených tras je zaměřená na kon-
krétní skupinu – ať už jsou to aktivní senioři 
nebo rodiny s dětmi. 

„Bohužel nemůžeme připravené výlety 
spustit v plné parádě, v jaké jsme plánovali. 
Samozřejmě jsme chtěli lákat do kaváren a re-

staurací a dalších atraktivit. Věříme 
však, že zejména nové hledací hry 
v zámeckém parku, nebo jen jarní 
příroda u kaple svatého Urbana, ryb-
níku, mokřadu nebo k vertikálních 
zahrad bude inspirací pro „korona“ 
procházky ve dvojici nebo rodinném 
kruhu. Už se nemůžeme dočkat, až 
tato omezení budou minulostí a my 
pak budeme moci lákat nejen na opo-
míjené krásy, ale i nádherné interiéry, 
gastronomii i akce, které vždy lákaly 
mnoho lidí,“ uvedla ředitelka Zámku 
Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Přestože web Slavkovak.cz byl 
v posledním měsíci poslem spíše 
špatných zpráv o zrušených ak-
cích, nyní se stává opět informač-
ním místem, kde zjistíte aktuality 
o chystaném, byť improvizovaném, 
programu, o změnách termínů akcí, 
informacích o vstupenkách apod. 

Fungující restaurace si zde také 
stále zveřejňují připravovaná denní 
menu na celý týden a informují zá-
kazníky o změnách a novinkách, kte-
ré připravují. vs

Město promine nájemné
Rada města na svém 

posledním zasedání 
schválila dvouměsíční 
prominutí nájemného těm 
podnikatelům a provozo-
vatelům sídlících v měst-
ských prostorách, kterých 
se dotkla vládní opatření 
související s bojem proti 
koronaviru. Od 12. břez-
na – v den vyhlášení nou-
zového stavu a prvních 
vládních opatření – museli uzavřít provoz 
například slavkovští provozovatelé restaurací, 
maséři, kosmetičky, pedikérky, majitelé ob-
chodů s oblečením i provozovatelé sportovišť. 

„Uvědomujeme si, návrat do normálu bude 
pro mnoho živnostníků a podnikatelů velmi 
bolestivý. Pro některé může být ekonomic-

ký výpadek i likvidační. 
Město Slavkov přitom ze 
samostatnosti a šikovnosti 
mnoha podnikatelů a živ-
nostníků dlouhodobě těží. 
Přijít o drobné provozov-
ny, obchůdky a restaurace 
by byla pro naše město 
velká rána. Přestože od-
puštění nájemného je jen 
jednou z položek nákladů, 
věříme, že spolu s další-

mi vládními opatřeními může být tento krok 
kamínkem do mozaiky pomoci těm, kteří se 
ze dne na den ocitli bez zdroje příjmů,“ uvedl 
starosta Michal Boudný.

Město promine nájem celkem 23 živnost-
níků a firmám. Pardon se týká měsíců duben 
a květen. vs

Práce na střeše ZUŠ • Foto: archiv MÚ
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Harmonogram uvolnění omezení
Pět etap má harmonogram postupného 

uvolňování podnikatelských a dalších čin-
ností. V úterý 14. dubna ho projednala vláda. 
Scénář mimo jiné počítá s tím, že od pondělí 
20. dubna budou moct opět začít fungovat ře-
meslníci, autobazary a autosalóny, farmářské 
trhy či tréninky profesionálních sportovců 
na venkovních sportovištích za přesně defi-
novaných podmínek. Rovněž se budou moct 

konat malé svatby či individuální konzultace 
a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků 
na vysokých školách. K dalšímu zmírnění by 
mělo – vždy samozřejmě v závislosti na vý-
voji situace v kontextu s pandemií koronaviru 
– docházet postupně v potřebném v časovém 
rozestupu.

Pokud se epidemiologická situace nezhor-
ší, v pondělí 8. června by se měly otevřít i ty 

největší provozovny, nákupní centra, vnitřní 
prostory stravovacích provozoven, divadla, 
zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. 
V praxi to znamená, že by se k tomuto datu 
mohly začít bez diváků a v omezeném režimu 
začít hrát i profesionální soutěže v kolektiv-
ních sportech. Vládní scénář najdete v grafice 
níže.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Městský úřad otevřel CzechPoint.  
Můžete si zde zřídit třeba datovou schránku

V budově městského úřadu na Palackého 
náměstí 260 funguje i přes omezení vstupu 
veřejnosti přepážka CzechPointu. Přístupný je 
po osobní domluvě na podatelně – přízemní 
kancelář po vstupu do budovy vpravo. Služby 
veřejnosti poskytujme v provozní době v pra-
covní dny od 8 do 13 hodin v termínech 
individuálně předem dohodnutých na te-
lefonním čísle 544 121 111 nebo e-mailové 
adrese mesto@meuslavkov.cz.

„Při provozu Czech POINTu jsou ve zvýše-
né míře zajištěna mimořádná opatření týkající 
se zejména dezinfekce kanceláře podatelny, 
minimálního odstupu klientů a počtu součas-
ně přítomných osob,“ uvedl tajemník úřadu 
Bohuslav Fiala.

Co všechno si můžete na CzechPointu 
vyřídit?
•  Autorizovaná konverze dokumentů
•  Centrální úložiště ověřovacích doložek
•  Datové schránky

•  Podání do registru účastníků provozu modu-
lu autovraků ISOH

•  Přijetí podání podle živnostenského zákona 
(§ 72)

•  Úschovna systému Czech POINT
•  Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kva-

lifikovaných dodavatelů
•  Výpis z bodového hodnocení řidiče
•  Výpis z insolvenčního rejstříku
•  Výpis z Katastru nemovitostí

•  Výpis z Obchodního rejstříku
•  Výpis z Rejstříku trestů
•  Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
•  Výpis z Živnostenského rejstříku
•  Základní registry

Kde jsou ve Slavkově ještě přístupné 
CzechPointy?
Česká pošta Slavkov u Brna 
Palackého náměstí 3
Každý pracovní den od 8.00 do 16.00 (po dobu 
vládních opatření v sobotu uzavřeno)

Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého náměstí 260, kancelář podatelny
přístupný po osobní domluvě na telefonu 
544 121 111 nebo e-mailové adrese mesto@
meuslavkov.cz

Notářka JUDr. Blanka Lotreková
Čsl. Armády 1047
přístupný po osobní domluvě. vs
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Jak nakládat s odpady v době šíření koronaviru?
Nakládání s odpadem v době nouzového 

stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, 
protože odpad může být zdrojem přenosu 
infekce. Dbejte na maximální míru ochrany 
a osobní hygienu při nakládání s odpady. Po-
užité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte 
do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený 
do směsného komunálního odpadu. V žádném 
případě je nedávejte do tříděného sběru. Žád-

né odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontej-
nery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ 
karanténě – nakládejte se svými odpady jako 
doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! 
Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, 
odkládejte veškeré odpady do pevného plas-
tového pytle, případně do dvou slabších pytlů. 

Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) py-
tel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit 
do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Všichni se snažte minimalizovat celkový 
objem a množství odpadů. Chovejte se zod-
povědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale 
také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují na-
kládání s odpady. vs

Zákon o realitním zprostředkování
Živnost realitních zprostředkovatelů již 

není živností volnou, jak tomu je doposud. 
Od 3. března totiž platí novela Živnosten-
ského zákona, podle kterého musí realitní 
makléři dokládat odbornou způsobilost. Čas 
na nahlášení změny a doložení dokladů mají 
do 3. září 2020.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zpro-
středkování a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o realitním zprostředkování) byl vy-
hlášen ve Sbírce zákonů dne 17. 2. 2020 a je 
účinný ke dni 3. 3. 2020.

Změny v živnostenském zákoně:
•  Příloha č. 2: činnost realitních zprostřed-

kovatelů se od 3. 3. 2020 zařazuje do nové 
vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ 
a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto 
živnost

•  Příloha č. 4: obor činnosti 58 živnosti volné 
„Realitní činnost, správa a údržba nemovi-
tostí“ se od 3. 3. 2020 nově vymezuje jako 
„Nákup, prodej, správa a údržba nemovitos-
tí“

•  Příloha č. 5: seznam živností, jejichž výkon 
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzický-
mi osobami splňujícími odbornou způsobi-
lost, a odborné způsobilosti pro výkon těch-
to činností –vkládá se nová živnost „Realitní 
zprostředkování“ a stanovuje se odborná 
způsobilost pro výkon živnosti.
Odborná způsobilost se tedy vyžaduje ne-

jen po podnikateli, ale též po odpovědném 
zástupci ustanoveném pro výkon realitního 
zprostředkování a dále po osobách, které fak-
ticky realitní zprostředkování vykonávají (za-
městnanci).

Podnikatel, který byl před datem 3. 3. 2020 
oprávněn poskytovat realitní zprostředková-
ní v rámci živnosti volné „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“ a hodlá v této činnosti 
dále pokračovat, je povinen ve lhůtě 6 měsíců 
od dne účinnosti zákona (tedy do 3. 9. 2020 
včetně) ohlásit živnostenskému úřadu váza-
nou živnost „Realitní zprostředkování“ a do-
ložit doklady prokazující splnění podmínky 
odborné způsobilosti. Praxe u stávajících pod-
nikatelů není vyžadována a ohlášení živnosti 
nepodléhá správnímu poplatku.

Uplynutím lhůty zaniká podnikateli opráv-
nění k činnosti realitního zprostředkovatele. 
Hodlá-li podnikatel vykonávat vázanou živ-
nost Realitní zprostředkování po uplynutí 
této lhůty, tj. po 3. 9. 2020, je povinen živnost 
ohlásit, doložit odbornou způsobilost vč. po-
žadované praxe a uhradit správní poplatek.

Oprávnění k provozování živnosti volné, 

které trvalo do 2.3.2020, zůstává zachováno, 
přičemž obor č. 58 je nově vymezen jako „Ná-
kup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

Podnikatel, který poskytuje v rámci volné 
živnosti realitní zprostředkování, je povi-
nen dále:
•  do 2 měsíců od účinnosti zákona (tedy do 3. 

5. 2020) uzavřít pojistku dle § 7 odst. 1 a 2 
zákona

•  do 10 dnů od uzavření pojištění předlo-
žit stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy 
o pojištění Ministerstvu pro místní rozvoj 
dle § 7 odst. 4 zákona

•  do 2 let od účinnosti zákona (tj. do 3. 3. 
2022) zajistit výkon činnosti pouze fyzický-
mi osobami splňujícími odbornou způsobi-
lost dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.

Odborná způsobilost požadovaná po pod-
nikateli anebo odpovědném zástupci při 
ohlášení vázané živnosti Realitní zpro-
středkování:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti vzdělávání Prá-
vo, Ekonomické obory se zaměřením na eko-
nomii, finance nebo marketing a obchod nebo 
v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměře-
ním na stavitelství nebo přípravu a realizaci 
staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělá-
ní, které bylo získáno studiem na vysoké ško-
le nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
programu, 1 rok praxe a absolvování meziná-
rodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 
111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti or-
ganizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky 
praxe v oboru, nebo

d) profesní kvalifikace pro činnost realitní-
ho zprostředkovatele podle zákona o uznává-
ní výsledků dalšího vzdělávání*)

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost požadovaná po 
osobách fakticky vykonávajících realitní 
zprostředkování (zaměstnanci):

a) vysokoškolské vzdělání získané v magi-
sterském studijním programu v oblasti vzdě-
lávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomic-
ké obory se zaměřením na ekonomii, finance 
nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdě-
lávání Stavebnictví se zaměřením na stavi-
telství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo 

získáno studiem na vysoké škole nezařaze-
ným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok 
praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitní-
ho zprostředkovatele podle zákona o uznává-
ní výsledků dalšího vzdělávání*) – obchodník 
s realitami, realitní zprostředkovatel

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávis-
lém postavení (§ 420 občanského zákoníku) 
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace 
podle zvláštního právního předpisu**)

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Realitní zprostředkovatel musí být bez-
úhonný:

1. dle § 6 odst. 2 živnostenského zákona 
– podnikatel – fyzická osoba, odpovědný zá-
stupce a též

2. dle § 5 zákona o realitním zprostředko-
vání (podnikatel – fyzická osoba, u právnic-
ké osoby skutečný majitel právnické osoby 
a dále fyzická osoba, která je členem statu-
tárního orgánu, zástupcem právnické osoby 
v tomto orgánu anebo v obdobném postavení 
člena statutárního orgánu).

Živnostenské úřady posuzují bezúhonnost 
dle odst. 1. při ohlášení živnosti, ale i v průbě-
hu podnikání. Za tímto účelem jsou oprávněny 
si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů.

Bezúhonnost dle odst. 2. kontrolují živnos-
tenské úřady po ohlášení živnosti a průběžně 
při provozování živnosti, a to dálkovým pří-
stupem k údajům o skutečném majiteli, umož-
něným Ministerstvem spravedlnosti. Na výzvu 
živnostenského úřadu je však realitní zprostřed-
kovatel povinen tyto doklady doložit. Za bez-
úhonnou se dle § 5 zákona nepovažuje osoba, 
která byla pravomocně odsouzena pro jaký-
koliv trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro 
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti 
s poskytováním realitního zprostředkování.

Živnostenské úřady kontrolují:
1. dodržování povinností stanovených v § 4 

zákona (poskytování úschovy peněžních pro-
středků) – přestupek podle § 21 odst. 1 písm. 
a) zákona

2. dodržování povinností stanovených v § 
5 zákona (bezúhonnost) – živnostenský úřad 
zruší živnostenské oprávnění realitnímu zpro-
středkovateli, který nezajistí splnění podmín-
ky bezúhonnosti.

odd. ŽÚ
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V první linii: Pracovníky technických služeb 
pandemie nezastavila 

Od prvního listopadu do konce března musí 
být každoročně nasazena a připravena techni-
ka pro zabezpečení zimní údržby komunikací. 
Počasí na přelomu roku 2019 a 2020 vyka-
zovalo příznivé klimatické podmínky, díky 
kterým jsme mohli zabezpečovat a provádět 
i spoustu jiných potřebných činností. Samo-
zřejmostí je v tomto období převážně úklid 
spadeného listí, polámaných větví, zametání 
komunikací zamezující následnému zanášení 
dešťových vpustí, každodenní úklid nepo-
řádku a stále se objevujících černých skládek 
po celém městě. Nad rámec těchto aktivit se 
snažíme zabezpečovat sezónní a další potřeb-
né úkoly, které se neprovádějí s takovou pra-
videlností.

Začátkem listopadu byl areál koupališ-
tě z jeho severní strany obehnán novým 3D 
plotem. Zrekultivovali jsme dlouhodobě za-
nedbaný pozemek na konci ulice Slovákova 
směrem k nákupnímu centru PENNY a PEP-
CO. Zároveň probíhala první etapa výsadby 
odpočinkové lokality tzv. „Bílé louky parku 
Zelnice“. Lokálně byly ošetřeny prozatím ne-
zpevněné plochy parkovacího stání na Koláč-
kově náměstí. V aleji k oboře jsme upravili 
a strojově podseli poškozený travnatý terén. 
Bohužel ne na dlouho. V prosinci počasí přálo 
ořezům a úpravám stromů, keřů a živých plo-
tů. Prováděli jsme částečné opravy poškoze-
ného majetku a městského mobiliáře.

V lednu a únoru jsme pracovali převážně 
na údržbě dřevin s frézováním pařezů, včet-
ně poklízení podzimního listí a neustále se 

vyskytujícího nepořádku. Za nepřízně počasí 
jsme prováděli průběžný a předsezónní servis 
autoparku, strojní a ruční techniky. K tomu 
probíhaly opravy vnitřního i venkovního mo-
biliáře a dřevěných prvků na koupališti. Záro-
veň byla dokončena další etapa 
rekonstrukce strojovny souvise-
jící s technologií filtrace a vy-
pouštěcím řádem. Zahájili jsme 
také obkladačské práce na všech 
bazénech a také jsme se pustili 
do oprav omítek na sociálních 
zařízeních. 

Jeden pracovník byl vyčleněn 
na výrobu sedmdesáti ptačích 
budek pro SOS Slavkov – tedy 
především přírodu a ptactvo na-
šeho města. Od března probíhá 
ošetření trávníků na náměstí 
v zámeckém parku a s pravi-
delností především při údržbě 
fotbalového hřiště stadionu sou-
visející s prořezáním, aerifikací, 
hnojením a sečením. V druhém 
týdnu jsme část zimní techniky 
přestrojili na agresivní a zame-
tací kartáče a začali práce na jar-
ním úklidu komunikací. Smutná 
je ta skutečnost, že někteří maji-
telé nehodlají včas přeparkovat 
svá vozidla, i když se snažíme 
předem instalovat informační 
dopravní značení. Přesto se nám 
podařilo téměř celý Slavkov 
uklidit za jedenáct pracovních 
dnů. 

Koncem měsíce probíhalo 
stříhání a tvarování buxusových 
obrazců v zámeckém parku 
a živých plotů na městských 
pozemcích spojeného s preven-
tivním postřikem proti žírovým 
housenkám. Škoda že tak neči-
ní i někteří jiní občané, proto-
že při vhodných podmínkách 
může dojít k přemnožení jejich 

dalších druhů a následnému zamoření celého 
města s totální likvidaci keřů, dřevin, ovoc-
ných stromů a zahradních plodin. 

Od začátku dubna jsme začali svážet zelený 
odpad. V těchto dnech provádíme postupně 

Zahájili jsme obkladačské práce na všech bazénech
Nový plot kolem koupaliště je ještě více odolný proti 
vandalům a lidem, kteří nechtěli procházet pokladnou

Ulice v našem městě jsme díky nové technice dokázali 
vyčistit za jedenáct dní. 

I tak jsme se ale na některá místa, kvůli lidem 
nerespektující dopravní značky, nedostali Zahájili jsme výsadbu nového parku Bílá louka – Zelnice

Úprava terénu mezi Zelnicemi a obchodním centrem u PennyÚklid a ořez náletových dřevin na ulici ČSA

Tradiční jarní úklid a ošetření stromů a keřů v zámeckém parku

Ořez keřů u vlakového nádraží
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Odpadové zpravodajství: sběrný dvůr otevírá, 
sběr železného odpadu se odkládá

Díky uvolnění vládních restrikcí může 
od poloviny dubna fungovat sběrný dvůr 
v běžném provozu. Zrušena však musela být 
hromadně organizovaná akce Ukliďme Slav-
kov. To ale neznamená, že se nemůže usku-

tečnit trochu jinak: zapojit se do ní můžete 
individuálně. Stačí nám dát zprávu, kde jste 
uklidili a kam jste odložili pytle s odpadem. 
Svoz zařídíme. Slavkovští skauti také vzka-
zují, že sběr železného šrotu bude. Jen o pár 
týdnů později.

Respono otevřelo sběrný dvůr
Sběrný dvůr u kotelny Zlatá Hora otevře-

lo v běžných časech – tedy pondělí a stře-
da od 13.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 
12.00. Provoz bude přizpůsobený aktuálním 
vládním nařízením.

Svoz železného šrotu se odkládá
Slavkovští skauti museli odložit sběr želez-

ného šrotu. Akce se kvůli vládním nařízením 
odkládá na květnový termín (pravděpodobně 
16. května). O přesném datu vás budou skauti 
informovat ve schránkách.

Ukliď Slavkov!
Přestože letos nemůžeme organizovaně 

uspořádat rok od roku navštěvovanější akci 
Ukliďme svět – ukliďme Slavkov, neznamená 
to, že ji nemůžeme udělat jinak. Uklízet pří-
rodu se přece dá i podle toho, jak si to tato 
doba vyžaduje: ve dvojicích nebo v rodinném 
kruhu. Samozřejmě v rukavicích a rouškách.

Pokud doma nemáte k dispozici igelitový 
pytel, přijďte si pro něj do kanceláře staros-
ty na radnici, nebo v jiný čas volejte na tel. 
725 977 802. Pytle s nasbíraným odpadem 
pak odkládejte k zeleným kontejnerům 
na bioodpad, nebo je nechejte na jednom mís-
tě u polních cest, kde se budete pohybovat. 
V tom případě nám pak dejte zprávu, kde se 
přesně odpadky nachází. Můžete poslat mail 
na starosta@slavkov.cz nebo použít aplikaci 
Zlepšeme Česko (Mobilní rozhlas).

sv

kompletní výměnu náplní pískovišť na měst-
ských dětských hřištích. Celkem bylo odtě-
ženo 56 tun materiálu, který jsme ve stejném 
množství nahradili novým pískem s labora-
torní certifikací o jeho nezávadnosti. V plánu 
jsou i opravy poškozených herních prvků. 
Bohužel ale dodavatelé mají v tomto období 
uzavřené provozovny.

Díky včasně plněným závazkům, úkolům 
a povinnostem, které děláme na rámec zřizo-
vací listiny, jsme od začátku letošního roku 
s předstihem a včasně započali práce na údrž-

bě travnatých ploch a veřejné zeleni. Za celý 
kolektiv zaměstnanců technických služeb, 
kteří jsou také v první linii přístupnosti no-
vodobé pandemie koronaviru, jsem rád, že se 
nám zatím velkým obloukem vyhýbá obávaná 
karanténa. 

Obsáhlejší informace o činnosti a hospo-
daření organizace Technické služby města 
Slavkov u Brna jsou zveřejněny na našich 
webových stránkách: www.tsslavkov.cz pod 
názvem „Výroční zpráva“ za uplynulý rok.

Petr Zvonek, ředitel Technických služeb

Prodej kompostu a přistavení kontejnerů
Technické služby města Slavkov u Brna 

zabezpečují již jedenáctým rokem svoz a li-
kvidaci biologicky rozložitelného odpadu. 
Každoročně se jeho objem navyšuje přede-
vším od občanů a náklady s jeho svozem, 
likvidací převážně dřevní hmoty a zpraco-
váním do podoby kompostu skokově narůs-
tají. Pro představu bylo v roce 2019 sveze-
no 1.200 tun a z toho občané vyprodukovali 
celých 80 procent. Náklady spojené s touto 
činností činily v loňském roce 2.601.000 Kč, 
což obnášelo 11 procent z celkového roční-
ho rozpočtu Technických služeb. Z těchto 
důvodů bylo odsouhlaseno, aby se tyto ne-
malé náklady od roku 2020 začaly snižovat 
pronájmem kontejnerů za individuální přista-
vení a prodejem kompostu. Poplatek můžete 
uhradit na účtárně anebo převodem z účtu. 
Objednávku na kontejnery a informace o vý-

deji kompostu vyřizujeme na telefonní lince 
544 221 302.

Do kontejnerů se může ukládat pouze od-
pad vyznačený na vylepeném štítku. Domlu-
va na individuální přistavení je taktéž závislá 
na kapacitě volných kontejnerů. 

Zpoplatněný výdej kompostu bude probí-
hat na městské kompostárně v lichou středu 
od 14.00 do 16.00 hodin v závislosti na skla-

dových zásobách a suchém počasí. Dále ob-
čanům města Slavkov u Brna oznamujeme, 
že jsou do vyčerpání skladových zásob stá-
le ještě k dispozici svozové hnědé nádoby 
na BRO o objemu 240lt, které můžete zís-
kat na základě vzájemně uzavřené Dohody 
o bezplatné zápůjčce“.

Petr Zvonek, ředitel Technických služeb

Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5 m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 300 Kč/den

Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12 m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1000 Kč/den

Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15 m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1200 Kč/den

Odprodej nepřesívaného kompostu min. množství 1 m/3 s nakládkou 350 Kč/tunu (m3)

Odprodej přesívaného kompostu min. množství 1 m/3 s nakládkou 650 Kč/tunu (m3)

Pískoviště mají nový písek –  
vyměnili jsme 56 tun materiálu

Lokálně a prozatímně jsme ošetřili nezpevněné 
plochy parkovacího stání na Koláčkově náměstí

I takto to často vypadá u kontejnerů na tříděný od-
pad. Pracovníci TS pak místo naplánovaných prací 
likvidují odpad po někom, kdo si mohl poradit jinak
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Petra Nárožného se 
ve Slavkově dočkáme

Divadelní představení Co takhle ke zpo-
vědi… budete moci zhlédnout ve Společen-
ském centru Bonaparte v náhradním termí-
nu 22. září 2020. V hlavní roli této anglické 
komedie, která má v česku premiéru, uvidíte 
Petra Nárožného. A o čem, že to bude? 

Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta na-
plnit volební slib a chystá se rázně zatočit se 
zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má 
to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu 
George Venablese se valí skandál. Ze skříní 
na Downing Street 10 nevypadávají jen po-
litičtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto 
pro novináře, munice pro opozici, příležitost 
pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvěda-
vá manželka. Situace jako stvořená pro kome-
diální žánr s pověstným anglickým humorem. 

O prodeji a výměně vstupenek na Infor-
mačním centru ve Slavkově Vás budeme ještě 
informovat.  ZS-A

Zámek připravuje náhradní termíny zrušených akcí
Z důvodů nařízení Bezpečnostní rady stá-

tu a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti 
s šířením onemocnění COVID-19 v České 
republice jsou Zámek Slavkov – Austerlitz, 
Městská knihovna sídlící v prostorách zám-
ku, kino ve Společenském centru Bonaparte 
a Informační centrum pod zámkem až do od-
volání uzavřeny. K uvolnění vládních nařízení 
vztahujících se k těmto institucím by mělo 
dojít koncem května nebo začátkem června.

Venkovní a společenské akce, které se měly 
v březnu a dubnu konat byly zrušeny nebo se 
přesunou na termíny v dalším roce. Návštěvní-
ci tak letos přišli o oblíbenou Velikonoční vý-
stavu a hojně navštěvované Jarní trhy konané 
v zámeckém parku, pro které už máme termín 
na další rok. Budou se konat 10. dubna 2021.

Otevřený zůstává zámecký park (vyjma 
extrémně větrných dnů). Zveme Vás proto 
alespoň na procházku do jarem provoněného 
parku. Do konce dubna si můžete zkusit najít 
svůj strom podle znamení zvěrokruhu. Stromy 
jsou označeny popisem na bílém papíře vždy 
na jednom zástupci daného stromu. Během 
pohybu v parku nezapomínejte na bezpeč-
nostní opatření, která souvisí s šířením one-
mocnění. Vezměte si roušku a dodržujte od-
stup od ostatních.

Divadelní a hudební představení, které se 
měly konat ve Společenském centru Bonapar-
te budou přesunuty na podzimní termíny nebo 
termíny v dalším roce. Těm, kdo si zakoupili 
vstupenky, na zrušené akce, v Informačním 
centru pod zámkem budou, po otevření Infor-
mačního centra, vráceny za vstupenky peníze 
a bude možno koupit vstupenky na nové ter-
míny. Včas Vás budeme informovat na webo-
vých stránkách www.zamek-slavkov.cz, www.
slavkovak.cz nebo na FB stránkách zámku 
a ve Slavkovském zpravodaji. Informační 
centrum je od 14. března 2020 uzavřeno. Své 
případné dotazy můžete posílat na e-mail in-
focentrum@zamek-slavkov.cz a rádi Vám je 
zodpovíme.

Pro Recitál Václava Neckáře, který se měl 
konat 22. dubna, hledáme náhradní termín. Di-

vadelní představení Co takhle ke zpovědi…, 
v hlavní roli s Petrem Nárožným, budete moci 
zhlédnout v náhradním termínu 22. září 2020 
ve Společenském centru ve Slavkově. Diva-
delního představení Lotrando a Zubejda se 
dočkáme další rok 20. března. Sting odehraje 
svůj koncert v rámci turné My Songs v neděli 
25. července 2021 v zámecké zahradě. Kon-
cert Johann Strauss orchestr bude nový 
termín 12. září v 17 hodin v Historickém sále 
zámku. Venkovní akce Pohádkoland, určená 
rodinám s dětmi, se uskuteční v roce 2021. 
Koncerty hudebního festivalu Concentus Mo-
raviae budou přesunuty na září letošního roku. 

Od března se nepromítají ve Společenském 
centru Bonaparte oblíbené nedělní filmy ur-
čené především malým divákům a rodinám. 
Dne 29. března se zde měl uskutečnit festival 
cestovatelských a dobrodružných filmů – Ex-
pediční kamera. Ti, kdo se těšili, o něj zřejmě 
nepřijdou a bude oznámen náhradní termín, 
jak jen to bude možné.

Přes veškerá opatření na zámku nezahálíme 
a pro dětské návštěvníky připravujeme novou 
prohlídkovou trasu, která jim má přiblížit po-
litickou činnost rodu Kouniců a jejich význam 
na habsburském dvoře. Děti se ve zjednodu-
šeném pojetí dozvědí něco z historie a budou 
řešit úkoly s pracovními listy, které je dove-
dou k zajímavému závěru. K expozici Právo 
útrpné, která měla být otevřena od května, 
jsme vytvořili nové propagační video. Jelikož 
je zámek pro návštěvníky zavřený natočili 
a sestříhali jsme alespoň virtuální prohlídku, 
kterou mohli fanoušci vidět na facebooku 
zámku a dočkala se pozitivního ohlasu, což 
nás opravdu těší. Videa se dočká i Slavkovské 
bojiště.

Zaměstnanci zámku ve svém volném čase 
šili roušky potřebným a slavkovským spo-
luobčanům. Materiál dodal zámek Slavkov, 
zaměstnanci zámku a Golf Hotel Austerlitz, 
kterému tímto také děkujeme.

Výstava Svět kostiček® aneb Fenomén čes-
ké stavebnice SEVA®, která měly být otevřena 
od 26. března je připravena a společně s her-

ničkou čeká jen na návštěvníky. Otevřena pak 
bude do konce letních prázdnin.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat 
na e-mailu info@zamek-slavkov.cz nebo te-
lefonním čísle +420 544 221 204. Jak jen to 
bude možné, těšíme se na první návštěvníky 
zámku v letošní sezóně. ZSA

Zámek Slavkov – Austerlitz www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Z výstavy Svět kostiček • Foto: 4x archiv ZS-A

I na zámku zaměstnanci šili roušky
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Cykloakce Ždánickým lesem a Politavím startuje!
Cykloakce Za po-

znáním svého regi-
onu 2020 byla zahá-
jena. Letos s mírným 

zpožděním způsobeným aktuální situací, času 
na nasbírání razítek ze všech obcí a vyluštění 
tajenky je ale pořád víc než dost. Cykloprů-
kazky i letošní novinku – tajenku, která na-
hradila soutěžní karty, které jste znali z minu-
lých let, si můžete vyzvednout na v kanceláři 
starosty každý všední den do 15.00 do doby, 
než bude otevřené Infocentrum. Průkazky si 
můžete stáhnout také online na stránkce www.
politavi.cz v sekci REGION a dále pak SPO-
LEČNÉ AKCE SVAZKU. 

A jaká jsou pravidla?
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je 

dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením 
jména 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. Počítá se jakékoli razítko 
s názvem obce.

•  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 pro-
kázat také doložením fotografie s „časovým 
razítkem“ (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 vý-
značné stavby, 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

Najdi svůj strom, najdi sílu
Zámek Slav-

kov sice pro vás 
nemůže otevřít 
své brány, ale 
to neznamená, 
že na vás zdej-
ší zaměstnanci 
přestali myslet. 
Naopak. Abyste 
se mohli trochu 
odreagovat, připravili pro vás meditačně-
-zábavnou hledací hru v zámeckém parku. 
A koho jiného v této době můžeme smyslu-
plně zapojit, než naše stoleté stromy, které už 
toho hodně pamatují…

Hledejte v zámeckém parku cedulky 
na stromech, které symbolizují vaše astroz-
namení.

Hra má smysl hlavně ve chvíli, kdy budete 
dodržovat následující pravidla:
1.  Pokud najdete svůj strom, je váš. Můžete si 

v něm, za dodržení pravidel slušného chová-
ní, dělat, co chcete. Nikdo vás rušit nebude.

2.  Respektujte meditační zónu druhého a ne-
vstupujte do ní. 

3.  Když uvidíte někoho u vašeho stromu, 
vydejte se na procházku a pak se k němu 
vraťte.

4. Hra je určená dvojicím a rodinám.
vs

Cyklostezka ze Slavkova do Vážan • Foto: B. Maleček Cykloprůkazka a soutěžní karta účastníka
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Ptačí budky od TSMS
Technické služby v rámci údržby stromů, 

stromových skupin a okrasných dřevin v ka-
tastru města Slavkov u Brna zabezpečují 
v některých akutních případech se souhlasem 
odboru Životního prostředí i kácení zdravých 
stromů, a to z důvodu možného vzniku koli-
ze s inženýrskými sítěmi. Většinou se jedná 
o rekonstrukci kanalizačních a vodovodních 
sítí, které jsou ve vlastnictví VaK Vyškov. 
Zachovalé kmeny necháme zpracovat na pou-
žitelné řezivo. Materiál po vyschnutí použije-
me na opravy laveček, zábradlí lávek a mos-
tů, na údržbu lehátek městského koupaliště 
a jiné dřevěné prvky. Přes zimní období jsme 
po dohodě se Slavkovským ochranářským 
spolkem SOS Slavkov zhotovili 60 kusů pta-

čích budek, které budou osazeny v přilehlých 
remízcích Slavkova a budou primárně sloužit 
k hnízdění sýkory koňadry (Parus major), sý-
kory modřinky (Parus caeruleus), sekundárně 
rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus), 
brlíka lesního (Sitta europaea), sýkory babky 
(Poecile palustris) a lejska šedého (Muscicapa 
striata). V těchto dnech se dokončuje výroba 
rozměrnějších budek v počtu 10 kusů. Tyto 
bude obydlovat především holub doubňák 
(Columba oenas) a hnízdit v nich může i ka-
lous ušatý (Asio otus) anebo se zde usadí 
i poštolka obecná (Falco tinnunculus). Těší 
nás a jsme rádi za to, že touto cestou můžeme 
alespoň trochu pomoci přírodě. TSMS

Starý strom
V zimě roku 2016 technické služ-

by musely nechat pokácet ohrožující 
strom v Křenovické aleji. Tento byl 
od pařeze ztrouchnivělý a od koru-
ny se lámaly větve, které ohrožovaly 
silniční provoz a kolemjdoucí obča-
ny. Jednalo se o druh Jasana ztepilé-
ho (Fraxinus excelsio). Letos v zimě 
jsme jeden z uřezaných kmenových 
špalků obrousili, nalakovali a vystavi-
li v zádveří TSMS. Podle součtu leto-
kruhů byl strom v době jeho pokácení 
ve věku 220 let. To znamená, že byl 
jako mladý pravděpodobně vysázen 
v roce 1800. Jeho obdivuhodné stáří si 
zaslouží náležitou úctu, zřejmě kolem 
něj projížděl se svými vojáky i císař 
Napoleon Bonaparte.

TSMS

Ptačí budky • Foto: 5x archiv TSMS

Nalakovaný kmenový špalek

Kácení více jak 200letého stromu

Klub seniorů informuje
Vážení členové a příznivci Klubu seniorů, 

v minulém zpravodaji jsme Vás informovali 
o plánu vycházek. Vzhledem k situaci, kte-
rá postihla naši zem máme všechny akce až 
do odvolání nařízené karantény zrušeny. Di-
vadelní představení Grand Hotel, které bylo 
naplánováno na 31. března je přesunuto zatím 
na neurčený termín.To stejné platí o návštěvě 
Národní banky a hvězdárny.

Velmi děkujeme našim šikovným děvča-
tům, které neváhaly ani minutu sedly k šicím 
strojům a šily roušky. Děkujeme, jste skvělé! 

V těchto těžkých dnech je velmi důleži-
té dodržovat nařízení vlády, pokud možno 
nevycházet ze svých domovů a zdržovat se 
v domácím prostředí. Důležitý je pitný režim 
teplých nápojů a konzumace ovoce a zeleni-
ny a hlavně nevycházet bez ochrany obličeje. 

Věříme, že tato doba nás 
všechny posílí k vzá-
jemné úctě a pomoci 
druhým. O zahájení pro-
vozu klubovny a pořádaných akcí Vás bude-
me informovat.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví, protože 
je to co je pro nás nejcennější. 

Klub seniorů Slavkov u Brna
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Mateřská škola Zvídálek v době 
koronavirové epidemie posmutněla…

I přes veškerá omezení, která tuto dobu 
provází a doporučují nutnost omezit co nej-
více vzájemný kontakt, naše MŠ neosiřela 
a na obou budovách se usilovně pracuje. Nu-
ceného uzavření škol se nyní využívá k růz-
ným úpravám a opravám jak uvnitř budov, tak 
i v jejich okolí. Provozní zaměstnanci pečlivě 
uklízí, perou a důkladně desinfikují veške-
ré prostory včetně úložných boxů a skladů. 
Školní zahrada a terasa taktéž prochází jar-
ní úpravou zeleně, desinfekcí herních prvků 
a hraček i novou výsadbou rostlin. Pedago-
gové se věnují samostudiu, inspirují se z nově 
přístupných vzdělávacích webů, promýšlí ná-
plň výchovně vzdělávací práce jednotlivých 

tematických celků a hledají nové, zajímavé 
a interaktivní přístupy ke vzdělávání i pláno-
vání jednotlivých činností a aktivit. Některé 
kolegyně se zapojují i do veřejně prospěšných 
prací jako je rozvoz obědů a zajištění náku-
pů pro seniory, zručnější pak šijí ochranné 
roušky, věnují se výrobě pomůcek či opravám 
a přešívání kostýmů. I když je v celé mateř-
ské škole v těchto dnech poněkud smutno, vše 
se s pílí a zodpovědností náležitě připravuje 
na opětovný návrat dětí .

Třídy však zůstávají i nadále prázdné a ti-
ché. Chybí v nich herní ruch, smích, dětské 
brebentění i společné radosti. Doufáme, 
že i našim dětem se po nich stýská, že jim 

schází kamarádi, paní učitelky či zábavné 
učení hrou. A protože víme, jak může být 
někdy těžké děti v této době doma zabavit, 
motivovat je k činnostem a podporovat roz-
voj předškoláků, na stránkách MŠ nabízíme 
odkazy na weby plné drobných zábavných 
úkolů, kvízů, hádanek, omalovánek i akti-
vit, které mohou po dobu uzavření mateřské 
školy děti plnit a inspirovat se jimi i v po-
hodlí domova. 

Za všechny zaměstnance posíláme touto 
cestou dětem mnoho pozdravů a objetí. Ne-
jen jejich rodičům pak přejeme do dalších dní 
hodně sil, trpělivosti, a hlavně pevné zdraví!

Kolektiv MŠ Zvídálek

Zápis do Mateřské školy Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek sděluje, že řádný 

zápis k předškolnímu vzdělávání bude pro-
bíhat v termínu od 4. 5. do 15. 5. 2020.

Průběh zápisu do Mateřské školy Zvídálek 
bude probíhat na základě „Opatření k zápisům 
do MŠ na školní rok 2020/21“, které vydalo 
MŠMT pod čj.MSMT-15657/2020-1 dne 3. 4. 
2020 a to následujícím způsobem:
1.  Na našich webových stránkách si můžete 

stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tis-
kopis vyzvednout v průběhu měsíce dubna 
v mateřské škole v době od 8 do 10 hodin. 

2.  Vyplněnou přihlášku s potvrzením od léka-
ře bude možné doručit následujícím způso-
bem

•  do datové schránky školy ( ID fjsk4ve)
•  e-mailem (naskenovanou žádost)
•  poštou
•  vhozením do poštovní schránky (MŠ Ko-

menského)

V těchto případech je třeba doložit i ofoce-
ný rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou 
MěÚ si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo 
na matrice.
•  osobně (bez osobní přítomnosti dítěte) 

ve dnech 11.–13. 5. 2020 od 7 do 12 hodin 
v budově MŠ na Komenského náměstí 495 
– vchod brankou na zahradu. Dodrženy musí 
být základní hygienická opatření.

3.  Po doručení žádosti o přijetí do MŠ Vám 
bude přiděleno registrační číslo (odesláno 
zpět datovou schránkou, e-mailem, poštou, 
popř. předáno osobně)

4.  Zákonný zástupce může místo povinného 
předškolního vzdělávání (platí pro děti, kte-
ré k 31.8. dosáhly věk 5 let) zvolit individu-
ální vzdělávání dítěte. Žádost o individuál-
ní vzdělávání předá ředitelce školy zároveň 
s přihláškou do MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle§50 
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 
povinnosti podrobit se stanoveným pravidel-
ným očkováním nebo mít doklad, že je dítě 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očková-
ní podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 
povinnost se netýká dítěte, které bude plnit 
povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne 
věk 5 let do 31. 8.). Po telefonické dohodě 
Vám dětská lékařka potvrzení vystaví.

Pokud v současné situaci nelze zajistit po-
tvrzení od praktického lékaře, je zákonný zá-
stupce povinen doložit „prohlášení“ že je dítě 
řádně očkované (lze stáhnout z webových 
stránek) a doložit očkovací průkaz dítěte.
Ke stažení na webových stránkách:
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Žádost o individuální vzdělávání
• Čestné prohlášení o očkování

E. Jurásková, ředitelka MŠ

Šití roušek v MŠ Zvídálek

Desinfekce hraček • Foto: 4x archiv MŠ Zvídálek
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Poděkování pedagogům a zaměstnancům školy
Od 11. března 2020 se život v naší škole 

výrazně změnil a ráda bych poděkovala všem 
mým kolegům, kteří velice zodpovědně při-
stoupili ke zcela jinému systému výuky, který 
na ně klade daleko větší nároky. Již 10. března 
2020 jsme na poradě zvolili způsob, jak bude-
me vzdělávat žáky distanční formou, následně 
proběhlo školení zaměstnanců, kteří se velmi 
dobře poprali se všemi nástrahami, které na ně 
toto vzdělávání žáků klade. Již běžně při výu-
ce využíváme aplikaci Edookit, Moodlle a dal-
ší programy, portály, distanční výuka není pro 
nás ničím novým. Samotní žáci pochopili, že 
na nich nejvíce záleží, jak budou plnit úkoly 
a budou se snažit vše zvládat pod vedením uči-
tele. Dobrou spolupráci máme nejen s žáky, ale 
i s rodiči. Žáci končících ročníků berou toto 
vzdělávání velmi vážně a my již chystáme je-
jich návrat do školy od 11. května 2020, neboť 
termíny maturitních a závěrečných zkoušek se 
rychle blíží. Ani ostatní zaměstnanci nezahálí 
a pomáhají, jak se dá. Nejprve šili roušky pro 
provozní zaměstnance a zaměstnankyně ku-
chyně, pracovník ICT tiskl na naší 3D tiskárně 
základ pro ochranné štíty, které jsme poskytli 

i s rouškami IZS Slavkovska. Již v lednu jsme 
měli plán, co všechno musíme ve škole zmo-
dernizovat, opravit a stanovili jsme plán pra-
cí – oprava bytu školníka, vybudování nové 
učebny pro cukráře, což jsme započali v únoru 
a stanovili jsme termín dokončení na duben 
2020. Další práce jsme směřovali na hlav-
ní prázdniny, ale situace se vyvinula jinak. 
Po odchodu žáků jsme všechny budovy školy 
desinfikovali, poté se začali ozývat zástupci 
firem, kterým se uvolnila kapacita prací, a tak 
jsme se pustili do malování některých prostor 
školy, probíhají práce na nové podlaze učebny 
na odloučeném pracovišti v Rousínově. Zde 

také vyklízíme dva sklady, které poskytneme 
zájemci k využití. V Rousínově také probíhají 
přípravné práce na realizaci nového schodiš-
tě, které je nyní v nevyhovujícím stavu. Nejen 
COVID-19 dělá problémy. Při velkém větru 
v nedávné době začaly ohrožovat bezpeč-
nost okenní výplně na schodištích odborného 
výcviku v Rousínově. Vše jsme operativně 
zabezpečili zevnitř a nyní již čekáme na ho-
rolezce, kteří budou výplně opravovat z ven-
kovní strany. Samozřejmě chod některých 
úseků nelze zastavit, takže místnosti průběžně 
desinfikujeme. Omlouváme se našim strávní-
ků z řad veřejnosti, neboť poskytování obědů 
jsme museli zastavit z důvodu nařízení KHS. 
Proč vlastně vše vypisuji? Je to z jednoho 
prostého důvodu. Provoz školy se nezastavil 
a klade na všechny pracovníky nároky, kterým 
musí čelit. Mohu potvrdit, že nastalé problémy 
a komplikace zvládají s pochopením a úsmě-
vem. Všem tedy patří můj upřímný obdiv a po-
děkovaní, neboť chod školy nelze zastavit a při 
dobré organizaci práce je možné pracovat dál. 
Troufám si napsat, že vše společně zvládneme.

V. Kulhánková, ISŠ

Týden s technikou

Těsně před tím, než byly nařízením Vlá-
dy ČR v souvislosti s koronavirem uzavřeny 
všechny školy, uskutečnily se na ISŠ Slavkov 
u Brna hned tři akce související s technikou, 
kterých se ovšem účastnili nejen žáci z tech-
nických oborů školy, ale také žáci oborů ne-
technických.

Akcí, která probíhala nejdéle, a to od 4. do 
11. 3. 2020, bylo přistavení mobilní laborato-
ře Fab Lab Experience v areálu školy. V této 
laboratoři je celá řada moderních technických 
zařízení, jejichž pořizovací cena je pro běž-
ného člověka nedostupná, ale jejichž obsluha 
a práce na nich nejsou až tak složité. A právě 
tak se zrodil nápad tyto zařízení touto ces-
tou zpřístupnit široké veřejnosti a především 
studentům a žákům středních, ale i vyšších 
a základních škol. Tak začaly vznikat po ce-
lém světě laboratoře Fab Lab Experience. 
Kamenná laboratoř Fab Lab má sídlo v br-
něnských Medlánkách a její kapacita je pro 
velký zájem široké veřejnosti nedostačující 
a pro žáky škol se tak stala takřka nedostup-
nou. Proto vznikla laboratoř mobilní, která 
primárně navštěvuje školy, které o ni proje-
ví zájem a v odpoledních hodinách ji mohou 

navštěvovat i soukromé osoby. Laboratoř 
podporuje Jihomoravský kraj a její služby 
jsou pro zájemce zdarma. Žáci všech oborů 
a všech ročníků tak měli možnost se sezná-
mit blíže s elektronovým mikroskopem, 3D 
tiskárnami, laserovou řezačkou, modelovací 
frézkou, termolisem, řezacím plotrem nebo 
robotickým ramenem. Žáci vyšších ročníků 
technických oborů v rámci dvouhodinových 
workshopů si sami upravili např. volně sta-
žitelné logo nebo jiný obrázek a na laserové 
řezačce si vyřezali podtácek. Mohli si také 
vytvořit folii a touto na termolise ozdobit 
svoje přinesené tričko. Všem zúčastněným 
tak laboratoř představila a přiblížila celou 
řadu moderních technologií, které se dnes již 
běžně v průmyslu používají.

Druhou akcí, která se uskutečnila v pátek 
6. 3. 2020 především pro žáky oboru auto-
mechanik, byla beseda s dlouholetým úspěš-
ným motocyklovým závodníkem, ověnče-
ným celou řadou mezinárodních úspěchů, 
Jakubem Kornfeilem. Ten dokázal velice 
poutavým, místy až emotivním vyprávě-
ním, žáky zaplněnou jídelnu školy, doslo-
va vtáhnout do života závodníků, zákulisí 
mezinárodních závodů i průběhů některých 
etap. Svoje vyprávění doplňoval prezentací 
vlastní bohaté kariéry od útlého věku, do-
plněnou celou řadou snímků, ale také videí 
z některých konkrétních závodů, na kterých 
přibližoval pocity a myšlení jezdce samot-
ného. Zájemci měli také možnost osahat si 
jezdeckou výbavu, kombinézu, boty, přilbu 
nebo si s Jakubem pořídit fotografii. Tato 
akce měla mezi žáky velký ohlas a navázala 
na asi měsíc starou, podobnou besedu, kte-
rá byla s účastníkem Rally Dakar Honzou 
Brabcem.

Třetí akce, uskutečněná v pondělí 9. 3. 
2020, byla cílena jen pro budoucí automecha-
niky, a jednalo se o prezentaci a předvedení 
osobního elektromobilu od firmy Tesla jeho 
majitelem Ing. I. Vystrčilem, který ho již šes-
tým rokem ke své velké spokojenosti užívá. 
Žáci měli možnost nahlédnout do všech pří-
stupných prostor vozu a v rámci besedy se do-
zvědět informace a postřehy z pohledu uživa-
tele vozidla, což jim také rozšířilo vědomosti, 
možná i názor či podvědomí a předsudky 
na nastupující trend, kterým elektromobilita 
jako taková bezesporu v dnešní době je.

R. Kučera, ISŠ

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

Hody, hody, doprovody…
V době virové epidemie, kdy učitelé 

a žáci byli již plně pohlceni on-line výukou, 
vyhlásila Ing. L. Svobodová praktickou sou-
těž všech žáků naší školy s názvem Upeč 
a vyfoť svého velikonočního beránka (popř. 
i jinou laskominu). Soutěž se setkala s ode-
zvou nejen žáků, ale i učitelů. Výhra má 
být sladká, tak budu přemýšlet, co by vítězi 
nejvíce chutnalo, čím ho obdarovat. Že bych 
mu upekla velikonočního beránka?

V. Kulhánková, ISŠ

Foto: 3x archiv ISŠ



Nabízíme:
› náborový příspěvek 10.000 Kč
› příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
› motivující ohodnocení, plnohodnotný 13. plat
› 5 týdnů dovolené
› práci v moderním prostředí
› stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
› dopravu do zaměstnání firemním autobusem
› kvalitní oděv a ochranné pomůcky
› zaměstnanecké slevy na výrobky
› zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

a další zajímavé benefity

 na pozici 
:

›
›
›
›
›

Svůj životopis zašli na adresu KARIERA@fenstar.com, 
nebo zavolej na 544 146 411.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné uchazeče
a .

www.fenstar.c

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

•  operativní nákupčí – referent/ka nákupu
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  mechanik/seřizovač
•  švadlena ve zdravotnické výrobě
•  uklízečka – dlouhodobá brigáda
•  pomocná síla při výdeji jídla – 

dlouhodobá brigáda
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás
Zdeněk Elzner (1959) 26. 3.
Blanka Denková (1936) 28. 3.
Zdeněk Šmíd (1931) 28. 3.
Hana Rusnáková (1967) 5. 4.

KADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

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

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

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

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

INZERCE

Příspěvky do  rubriky Rodinná oznámení přijímáme od  pondělí do  pátku v  naší kanceláři 
v Brněnské ulici 642 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme 
i oznámení o narození dětí – zdarma.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučit, těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, 

navždy Tě v srdci budeme mít.
Dne 17. dubna 2020 uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil

náš tatínek, manžel a dědeček, pan
LADISLAV SÁČEK

Dne 6. 5. 2020 by se dožil 50 let.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, děti a vnouček Tobísek.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2020 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 14. dubna 2020 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustila a kdy by 
také oslavila své 97. narozeniny naše maminka a babička, paní

VLASTA KRBKOVÁ

Vždy budou vzpomínat dcery Olga a Vlasta s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. dubna 2020 by se dožil 96 let náš drahý tatínek, pan

JAN KOVAŘÍK

z Němčan.

Vzpomínají děti, vnoučata a všichni, kdo ho měli rádi.

Vzpomínka
Odejde-li blízký člověk, ztrácíme tím i kus vlastního života…

Dne 18. dubna 2020 jsme vzpomněli 2. smutné výročí,
co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROMÍR ESSLER
V srdcích zůstala jen stálá vzpomínka. 

Manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2020 uplynou dva smutné roky,

kdy nás navždy opustila paní

JARMILA PILÁTOVÁ
Dne 28. května 2020 tomu budou tři roky, kdy nás 

opustil Jan Pilát.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Blahopřání
Dne 30. dubna 2020 oslaví své krásné

narozeniny naše milá maminka a babička, paní

JARMILA MAZALOVÁ
Hodně zdraví, lásky a pohody přeje dcera Olga

a vnuk David.

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM gramofonové desky: BSP, Wana-
stowi vjecy, Lucie, L. Bílá – Missariel, Ka-
bát, Tři sestry, Buty, Vlasta Redl – Na výletě, 
Alice, Orlík, Arakain. Tel. 604 706 900.
HLEDÁME chalupu nebo chatu do 50 km 
od Brna. Tel.: 702 087 313.
KOUPÍME byt min 3+1 v Slavkově. Prosím, 
nabídněte. T.: 602 185 147.
MLADÁ rodina koupí dům nebo pozemek 
ve Slavkově. Tel.:702 169 750.
ZAJIŠTĚNÍ manželé hledají byt pro nový 
začátek. Tel. 736 154 528
RODINA se rozrůstá, tak potřebujeme větší 
dům (4+1, 5+1). Nabídněte. Tel. 604 959 361
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve 
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106, 
max.prace@post.cz.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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 2020 vzpomeneme 15. 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

Dne 12. května 2020 uplynou dva smutné roky, kdy nás opustil
náš kamarád, pan

KAREL KANTOR

Vzpomínají kamarádi.

Vzpomínka
Dne 20. května 2020 to budou již dva 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.

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

Dne 8. května 2020 uplyne 11. smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 24. dubna 2020 uplynulo 10 roků, kdy nás navždy opustil 
pan

ALOIS KUČERA

Stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Dne 23. dubna 2020 by se dožil 74 let pan

JIŘÍ KOUTNÍK

S láskou a úctou 
vzpomíná manželka a synové s rodinou.

Modlitba pro tuto mimořádnou situaci
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen. 

Napsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner

• 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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn

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
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Isabela Hortová na Grand Prix Brno 2020

Grand Prix je série nejvýznamnějších sou-
těží v moderní gymnastice na světě. Je velkou 
prestiží patřit mezi pořádající země jednoho 
z osmi závodů této série, které se ročně pořádají. 
Jednou z těchto soutěží je již 15. rokem Grand 
Prix Brno, jediný podnik této série ve střední 
Evropě. Letošní termín, 2 měsíce před konáním 
Mistroství Evropy, byl velmi příznivý pro účast 
těch nejlepších gymnastek světa. Jak se poz-
ději ukázalo, byl zvolen velmi šťastně, neboť 
všechny další světové gymnastické soutěže, 
byly až do podzimu kvůli koronavirové nákaze 
zrušeny! Zúčastnila se celá světová špička, jak 
v seniorské, tak v juniorské kategorii.

První den GP byl vyhrazen víceboji kate-
gorie Juniors. Na start se postavilo 46 závod-
nic z 16 zemí, a to včetně těch gymnasticky 
nejvyspělejších, jako jsou Rusko, Bulharsko, 
Ukrajina, ale třeba také USA a Kanada.

Mezi reprezentantkami ČR, soutěžila také 
Slavkovačka Isabela Hortová, která, i když 
teprve 13. letá, soutěží v kategorii juniorek 
mezi šestnáctiletýma. Isabela dosáhla nejlep-

šího umístění ze všech českých gymnastek. 11. 
místo ve víceboji a 5. místo v soutěži národ-
ních týmů bylo velkým úspěchem. Isabela ale 
předvedla bezchybný výkon ve dvou jednot-
livých náčiních a nečekaně si v nich zajistila 
postup do šestičlených nedělních finále v míči 
a cvičení se stuhou. I v nedělním finále před-
vedla přesvědčivý výkon a ve stuze obsadila 
i v té nejsilnější světové konkurenci neuvěři-
telné 5. místo. Byl to úžasný závod.

Ironií bylo, že tři dny poté byly zastave-
ny všechny sportovní akce v ČR a následně 
i ve všech ostatních státech. Takže z plánova-
né účasti na květnovém Mistrovství Evropy, 
zbyl, po jeho zrušení, jen smutek…

Michal Hort

Poslední měsíce u Isabely
V posledních měsících měla moderní gym-

nastka Isabela Hortová náročný sportovní 
program. Nejdříve 
zvítězila ve víceboji 
na mezinárodním zá-
vodě v norském Oslu. 

V anketě okresu 
byla vyhodnocena 
mezi všemi sportov-
ními odvětvími jako 
Největší sportovní 
talent okresu Vyškov! 
Následně se zúčast-
nila svého prvního 
závodu nejvyšší série 
Grand Prix a to rov-
nou toho největšího 
– GP Moskva. Na této 
soutěží nechybí nikdo, 
kdo ve světě gymnas-

tiky něco znamená. Isa obsadila v tak silné 
konkurenci kategorie Juniors hezké 29. místo.

Následně, v rámci přípravy na juniorské 
Mistroství Evropy, strávila s trenérkou české 
reprezentace 2 týdny ve výcvikovém centru 
v ruském Pjatigorsku.

Po návratu úspěšně reprezentovala na 
Grand Prix Brno.

V současné době, po uzavření všech sporto-
višť, zrušení mezinárodních závodů a zavření 
státních hranic, tráví svůj čas ve Slavkově, 
kde má z garáže vytvořenou provizorní ,,tě-
locvičnu“ pro trénování svých nových sestav.

Snad se co nejdříve všechna opatření proti 
Koronaviru uvolní a Isabela bude moci znovu 
závodit a úspěšně reprezentovat českou mo-
derní gymnastiku.

Přejeme ji to stejně jako další sportovní 
úspěchy.

Eva Procházková

Učíme se jazyky on-line 
z pohodlí našich domovů a bez rizika nákazy
Jazykové Centrum Bučovice a Slavkov u Brna přeplo během minulého týdne na systém výuky ON-LINE. 

Lektoři jazykovky předvedli 
skvělou týmovou spolupráci 
a chuť pracovat na něčem, čím 
se zasadí o nepřerušení plynu-
lého chodu jazykového vyučo-
vání. Současně také dokázali 
seznámit své studenty s pozi-
tivním přínosem online výuky.

Chtěla bych poděkovat 
všem, jak lektorům, tak stu-
dentům jazyků, rodičům a dě-
tem, kteří se napříč výjimečné 
situaci byli schopni se zapojit 
a motivovat pro novou věc.

Michaela Novozámská Bc. Lektorka ang-
ličtiny, velmi oblíbená ve večerních kurzech 
pro dospělé a hlavní moderátorka webových 
stránek a informačních médii, vnesla do týmu 
profesionální přístup.

Karolina Kolaříková výborná lektorka 
angličtiny, a to nejen při práci s dětmi. Stu-
dentka VŠ na jazykovědách, spolehlivá orga-
nizátorka.

Petr Kabelík Bc. Je mezi lektory JCB nejdé-
le. Lektor angličtiny, specialista na fonetiku, 

individuální lekce a firemní výuku. S Petrem 
máte lekce jako s rodilým mluvčím.

Jitka Gecová Mgr. Lektorka anglického ja-
zyka s námi dlouhodobě vyučuje angličtinu 
ve Slavkově. Vyučuje večerní kurzy a skupiny 
středoškoláků.

Romana Benešová lektorka německého ja-
zyka vyučující jak děti, tak dospělé ve Slav-
kově i v Bučovicích.

Lucie Krejčí angličtinářka, která tento ja-
zyk prostě miluje a předává své zkušenosti 

nejen dětem. Lucie je s námi 
v týmu plánování Summer 
Campu v Bučovicích.

Ana Morales španělštinářka 
a angličtinářka vystudovaná 
v Madridu, původem z Cadizu 
žijící dlouhodobě v Brně. Jezdí 
za námi vyučovat španělštinu 
a angličtinu. 

Andy rodilý mluvčí fran-
couzštiny, angličtiny a španěl-
štiny je s námi skoro každé léto 
na Summer Campu a momen-
tálně vyučuje i v tomto školním 

roce všechny tři zmíněné jazyky.
Vím, že při učení se cizímu jazyku a také 

pro udržení jazykové pokročilosti, je nutné 
neustále daný cizí jazyk používat a proto jsme 
rádi, že se všichni studenti JCB propojili onli-
ne a jedeme dál! Přidejte se k nám!

Ráda bych všem v této době popřála silné 
zdraví a pevné nervy.

STAY AT HOME – STAY HEALTY

Gabriela Braunerová, koordinátorka JCB

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

Isabela Hrotová • Foto: archiv I. Hrotové
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Prázdný hrob a naše vzkříšení
Každé Velikonoce jsou pro nás cestou víry. 

Ve vzkříšeném Kristu se nám Bůh dává jako 
vítěz nad každým zlem a hříchem. Boží slovo 
nám ukazuje, co prožívají Ježíšovi učedníci 
při setkání s prázdným hrobem. Nejde tak 
o prázdný hrob, jako o hledání toho, který 
v něm není. Prožili jsme si za poslední týd-
ny několik takových situací, kdy nám něco 
chybělo. Od setkání s našimi drahými až 
po prázdné kostely. Ta prázdná místa v nás 
vyvolávala touhu je zaplnit. Touhu po setkání 
s našimi blízkými, touhu po nějaké činnosti, 
kterou jsme měli rádi, a je třeba říci i touhu 
po Kristu ve svátostech a ve společenství vě-
řících. 

Pro mne osobně není tato zkušenost nová. 
Vzpomínám na dva roky vojny, kdy jsem 
za celou dobu byl pouze desetkrát na ne-
dělní mši svaté. Zjistil jsem, že za budovou 
naší roty je stavba, připomínající kapli. Byla 
to opravdu původní vojenská kaple z doby 

monarchie. Seděl jsem přes léto každou ne-
děli na jejích schodech a modlil se z knížky 
mši svatou. Na co nám v našem životě ukázal 
prázdný hrob v těchto dnech? Chyběl nám vě-
řícím kostel? Možná ukázal na prázdnotu naší 
víry, a tak jsme se více začali modlit a hledat 
Boží tvář. Možná jsme také zaplnili prázdné 
místo naší společné rodinné modlitby, nebo 
prázdné místo v srdci, které čeká na Boží mi-
lost a Boží obdarování. Tento čas nám nabídl 
hledání osobní víry, autentického vztahu s Je-
žíšem Kristem. To může být proměna, kterou 
zakoušíme o letošních Velikonocích. 

Náš farní kostel je zasvěcen Vzkříšenému 
Kristu, věřme mu, že je s námi v každý oka-
mžik našeho života a bude s námi v následují-
cí době. On nám znovu v tomto velikonočním 
čase říká: „Pokoj vám!“ Přeji nám všem, aby-
chom tento jeho pokoj přijali do svých rodin 
a našeho osobního života. 

P. Milan Vavro

První měsíc pandemie a Velikonoce ve farnosti
Milí přátelé, chceme vás v této pro nás 

nelehké době pozdravit a potěšit, sdělit něco 
k životu nás věřících, když nemůžeme chodit 
do kostela, nebo se vzájemně navštívit. Všich-
ni už jsme si zvykli na tento zvláštní způsob 
života. To, co bylo pro nás běžné, dělat nemů-
žeme. Bůh je s námi všude a vždycky, tedy 
i v této chvíli. S ním můžeme přemáhat smu-
tek, osamělost a špatnou náladu.

Jako překvapení došlo ve čtvrtek 12. března 
2020 rozhodnutí o zrušení bohoslužeb s tím, 
že kostely mohou zůstat otevřené k osob-
ní návštěvě. Farní kostel byl otevřen denně 
k soukromé modlitbě. Byly však zrušeny 
veškeré pobožnosti, vyučování náboženství, 
modlitební skupiny a aktivity. Veškerý život 
farnosti se přenesl do rodin a domácností. 
Vydali jsme pomůcky pro modlitební večery 
v rodinách a rozeslali je pomocí mejlů, webo-
vých stránek a skrze „samizdatové“ vydání 
časopisu Urbánek, zvláště starším lidem, kteří 
nemají internet.

Brzy se ozývaly rodiny o vynalézavosti, jak 
se společně scházejí, modlí, prožívají domácí 
bohoslužby, a jak děti kreslí a modelují veli-
konoční události. Křížová cesta na Urbánek 

nesla své ovoce, hlavně nyní v době omezení. 
Tím, že rodiny mohly do přírody, byla křížová 
cesta možností využití k modlitbě. Farníci sle-
dovali přenosy bohoslužeb online z různých 
kostelů přes TV NOE, radio Proglas a na in-
ternetu, nebo se zvláště rodiny s dětmi scháze-
li k domácí bohoslužbě.

Živý přenos boho-
služeb online ze slav-
kovské farní kaple byl 
zahájen na Květnou 
neděli, pokračoval na 
Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, neděli Vzkříše-
ní Páně i Velikonoční 
pondělí. Dále budeme 
pokračovat každé úterý 
pro děti, v pátek a v ne-
děli. Děkujeme našim 
technikům za zařízení 
techniky a zprostředko-
vání přenosů. Také z ro-
din se ozývaly poděko-
vání, které nás kněze 
povzbudily: „Chceme 
vás pozdravit a moc 
poděkovat za krásné 
bohoslužby on-line. 
Opravdu si to užíváme, je to doma takové 
jiné, zvláštní, ale moc hezké. Jsme rádi, že vás 
můžeme sledovat a být s vámi.“

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu 
se v kostelích nezpovídalo, věřící byli po-

zváni ke smíření s Bohem skrze 
osobní modlitbu lítosti s před-
sevzetím, že využijí příležitosti 
k osobní sv. zpovědi, až to bude 
možné. Velikonoční pokrmy si 
mohli na základě všeobecného 
kněžství ze křtu požehnat věřící 
sami ve svých domovech podle 
uvedené modlitby. Zvláštností 
bylo svátostné požehnání farnosti 
o velikonoční neděli, v den zasvě-
cení farnosti. S malou monstrancí 
jsme projeli autem ulice Slavkova 
a našich obcí – Němčan, Hodějic, 

Heršpic, Rašovic, Křižanovic a Nížkovic. 
Mnohé rodiny čekaly před domy na požeh-
nání, při kterém jsme najeli za 2,5 hodiny 
celkem 64 km. Na závěr chci poděkovat 
všem za vzájemnou podporu v těchto dnech 
v rodinné modlitbě, modlitbách společenství 
online, sdílení mejlů a SMS, kde nám na faru 

píšete o tom, jak se společně modlíte, po-
vzbuzujete a pomáháte si. 

Milí spoluobčané, milí farníci, celý svět 
i my sami potřebujeme naši vzájemnou mod-
litbu. Přimlouváme se za vás všechny v této 
nelehké době a vyprošujeme u našeho Pána 
požehnání a ochranu pro vaše rodiny i pro 
vás osamocené. Denně prosíme za celý svět, 
za Boží ochranu a odvrácení pandemie, za ne-
mocné a zemřelé, zvláště pak za lékaře, zdra-
votníky a všechny složky v „první linii“, kteří 
mají náš obdiv a kterým jsme vděční. I když 
jsme od sebe svým způsobem vzdálení, jsme 
vám blízko svou modlitbou a při mši svaté. 

P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

Informace z farnosti
Sledování mše svaté online ze Slavkova
Neděle 9.00, úterý pro děti 18.00, pátek 18.00 
Odkaz: http://www.farnostslavkov.cz
Sledování mše svaté v televizi NOE
Neděle 10.30, pondělí–pátek 12.05, sobota 18.00
Mše svatá s papežem Františkem z Vatikánu 7.00
Sledování mše svaté v radiu Proglas
Neděle 9.00 a 19.30, pondělí–sobota 18.00
Přenos bohoslužeb online z jiných kostelů
Odkaz: www.mseonline.cz
Večerní modlitba každý den ve 20 hodin 
Modlíme se v rodinách sami nebo společně 
za odvrácení pandemie na celém světě (růženec, 
desátek, nebo Otče náš a Zdrávas Maria). Může-
me i v jiný čas.
Telefon pro chvíle smutku a osamění
Když by vám bylo smutno, můžete zavolat 
na mobil o. Milana 604 280 160.
Oblastní charita Hodonín nabízí pomoc ve formě 
telefonického kontaktu se sociálními pracov-
níky Charitní sociálně právní poradny na tel. 
731 646 977.
Příspěvek do velikonoční sbírky
Můžete zaslat v době nekonání bohoslužeb na far-
ní účet: Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800. 
Děkujeme.
Kostel ve Slavkově je otevřen každý den 
9.00 – 19.00. 
Individuální duchovní služba:
Pokud byste potřebovali, můžete zavolat na naše 
mobily: o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav 
Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz 
Veškeré informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov

Křížová cesta • Foto: 2x archiv farnosti

Bohoslužba ze Slavkova online
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Zápis do Křesťanské mateřské školy Karolínka
Milí rodiče, ve školním 

roce 2020/2021 Vám, věří-
cím i nevěřícím, nabízíme 
volná místa v naší mateřské 
škole. Předpokládáme, že 
pokud budete chtít zapsat své 
dítě do naší školy, pak sou-

hlasíte s jeho křesťanskou výchovou. 
Zápis do KMŠ proběhne bez osobní pří-

tomnosti rodičů a dětí ve dnech 4.–11. května 
2020. Na www.kmskarolinka.cz v sekci Pro rodi-
če – Zápis najdete potřebné informace a formu-
láře ke stažení. Se žádostí nemusíte chodit k lé-
kaři, stačí kopie očkovacího průkazu a čestné 

prohlášení, že dítě bylo očkováno (pro poslední 
rok předškolní docházky se nedokládá). Toto 
čestné prohlášení je součástí žádosti. Pozornost 
věnujte způsobu podání žádosti, kontrole 
vyplnění formulářů a obsahu zásilky. O kaž-
dý chybějící scan, podpis, či nevyplněný řádek 
Vás budeme opětně žádat. Pokud si s něčím 
nebudete vědět rady, neváhejte se telefonicky 
obrátit o pomoc na čísle 731 646 796. Jestliže 
plánujete vzdělávat své dítě v povinném ročníku 
předškolního vzdělávání individuálně (formou 
domácího vzdělávání), zašlete navíc Oznámení 
o zahájení individuálního vzdělávání. Najdete 
jej také na našem webu. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zve-
řejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí 
na webových stránkách a na vstupních dve-
řích školy nejpozději dne 11. června 2020. 
V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti 
budou uvedeny pod registračními čísly, která 
Vám budou do 15. 5. 2020 zaslána do mailo-
vé nebo datové schránky – tyto adresy proto 
v žádosti vyplňujte obzvlášť pozorně a čitel-
ně.

Předem děkuji za vaši pečlivou spolupráci 
ve věci zápisu a přeji mnoho síly a trpělivosti 
v těchto dnech.

Hana Jarošová – s. Josefa, ředitelka KMŠ

Dopis dětem z Karolínky s hádankou
Naše milé děti! Je nám tady ve školce bez 

vás smutno. Paní učitelky se tu bez vás v tom 
velkém prostoru úplně ztrácí 
a pan kuchař už by vám moc 
rád něco dobrého uvařil. Ve-
verky a ptáčci na zahradě se 
stále rozhlíží, jestli vás někde 
nezahlédnou… ale představte 
si, dnes měli v zahradě velkou 
podívanou. Na pískovišti, kde 
si tak rády hrajete, se najed-
nou objevili čtyři muži a zača-
li písek nakládat na korbu ma-
lého nákladního auta. A pak 
s ním odjeli. Vrtá vám hla-
vou proč? A že nebudete mít 
z čeho dělat tunely? A stavět 
hrady a vaše úchvatné stavby? 
Nebojte. Oni zase přijeli a při-
vezli písek úplně nový a ještě 
lepší! Z toho vám to půjde 
úplně samo! Ve starém písku 

našli spoustu pokladů, a ty tu na vás čekají. 
Kdo uhodne, kolik je těch pokladů dohroma-

dy, bude mít v „novém“ pískovišti přednostní 
právo hraní a stavby. Hádat můžete z těchto čí-

sel: 28 – 16 – 11. Číslo napište 
nebo nechte napsat se svým 
jménem a vhoďte do školko-
vé schránky do konce měsíce 
nebo poproste někoho doma 
o SMS na číslo 731 646 796. 
Těšíme se tady na vás a děku-
jeme za všechny milé pozdra-
vy, obrázky, videa a fotky!

A já už jen prozradím, že 
poděkovat za Velikonoční 
„zahradní“ dárek můžeme 
Vedení a Technickým služ-
bám našeho města Slavkova, 
panu starostovi a panu řediteli 
a zvláště Bohumilovi, Milano-
vi, Ivošovi a Dušanovi, kteří 
dnes na zahradě trošku ty naše 
veverky a ptáčky vyplašili.

s. Josefa
Výměna písku• Foto: archiv KMŠ

Zahrádkářské okénko
RADY DO ZAHRADY – květen 2020

Pranostika: Prší-li na svatého Filipa a Ja-
kuba v noci, bude úrodný rok.

Meruňky nám již sklidily pozdní mrazy 
koncem března a začátkem dubna. Doufej-
me, že mrazy jsou již za námi a úroda bude 
bohatá. Budeme potřebovat mnoho vitamínů, 
abychom odolali náporu choroby Korona-
viru – COVIK-19, která je nevyzpytatelná. 
Z důvodu uzavření hranic a omezení importu 
zboží, ovoce a zeleniny do republiky bude kri-
tický nedostatek všech produktů. 

Nyní je velká výzva pro zahrádkáře a maji-
tele zahrádek, aby začali s pěstováním zeleni-
ny, ovoce a bylinek, nejen pro svoji potřebu, 
ale i pro známé a kamarády. Nyní začněme 
s výsevem a výsadbou rajčat, okurek, cuket, 
tykví, mrkve, petržele, celeru, zelí, kedluben, 
červené řepy, kapusty a dalších podle zájmu 
pěstitelů. Ředkvičky, mrkev, petržel a některé 
jiné druhy lze vysévat opakovaně pro podzim-
ní sklizeň.

Tak jak lidé trpí nemocemi, tak také ovocné 
stromy jsou napadány bakteriemi a viry.

STRUPOVITOST JABLONĚ A HRUŠ-
NĚ – parazit napadá listy, květy i plody. Ob-

zvláště je časté jarní napadení před květem, 
v době kvetení a krátce po odkvětu. Houba 
přezimuje na napadených opadaných listech, 
kde se postupně vyvíjejí a na jaře dozrávají 
plodnice. První askospory bývají zralé v ob-
dobí rašení, nejpozději ve fázi myšího ouš-
ka v závislosti na počasí do konce května až 
června. Strupovitost se šíří za deštivého po-
časí. Teplota významně ovlivňuje vývoj růst 
petogena. Optimální teplota pro šíření je mezi 
17 až 24°C. V suchém období bez deště k in-
fekci nedochází. Součástí ochranných opatře-
ní je likvidace opadaných listů na nichž houba 
přezimuje.

Náchylné jsou odrůdy: Golden Delicieus, 
Jonagold, Spartan, Starkrimson Delicious, 
Šampion. 

Rezistentní odrůdy proti strupovitosti: An-
gold, Lipno, Melodie, Otava, Prima, Rajka, 
Rosana, Rubinola, Topaz…

Základem úspěšné chemické ochrany je 
zvládnutí primárních infekcí (duben–kvě-
ten), které vyloučí potřebu dalších opatření. 
Z povolených přípravků lze použít: Dithane 
M 45, Score 250 EC, Topas 100 C EC, Zato 
50 WG.

PADLÍ JABLONĚ – Pokud zpozorujeme 
na listech, letorostech, květech a plodech bě-
lavý moučný povlak, lze předpokládat výskyt 
padlí jabloňového. Silně postižené části jsou 
zdeformované a usychají. Později se objevuje 
rzivost na slupce. Parazit přezimuje přede-
vším jako podhoubí v pupenech. Silné mrazy 
(-22°C) zejména na konci zimy ničí přezi-
mující podhoubí. Šíří se konidiemi z napade-
ných částí od období 7-10 dní před květem až 
do července. Optimální podmínky pro šíření 
jsou vyšší teploty (optimum 22-24°C) a vyso-
ká , nebo střídavá vzdušná vlhkost.

Ochrana: nepřehnojovat dusíkem, mecha-
nicky odstraňovat napadené části větviček 
a pěstování rezistentních odrůd. Provádět prv-
ní ošetření 7-10 dní před květem a další dle 
potřeby v 7-10 denních intervalech. Chemická 
ochrana je převážně totožná s ošetřením pro-
ti strupovitosti. V předjaří je vhodné použít „ 
Jarní soupravu“, která obsahuje více příprav-
ků také na jiné choroby. Z důvodu zavádění 
nových přípravků je vhodné se informovat 
u prodejců a nebo na internetu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady v tomto 
období přeje  Vladimír Luža



254/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Skautské aktivity doma
Oddíly Junáka mají 

dosud pozastavenou 
činnost. Pro současnou 
dobu, kdy jsme všichni 

doma více než dříve, vznikla stránka www.skaut.
cz/50aktivitdoma. Jednoduše se dá vyzkoušet 
„Dřepkins“, uspořádat „Závod housenek“ nebo 
nechat ožít „Mechový hrášek“. Případnou tru-
domyslnost můžete zkusit překonat s lehce pro-
vokativní hříčkou „Jakou mám náladu?“. 

Naši oddíloví rádci a vedoucí pozdravu-
jí slavkovské benjamínky, světlušky, vlčata, 
skauty a skautky a těší se na obnovení činnos-
ti, až se znovu – snad brzy – potkáme tváří 
v tvář na naší klubovně!

Sběr železného šrotu v květnu!
Sběr železného šrotu se uskuteční v náhrad-

ním termínu: sobota 16. května 2020.
Nabízíme pomoc s výnosem těžkých kusů 

z vašich dvorů nebo sklepů. Stačí si to pře-
dem dohodnout s vedoucím akce Milanem 
Šemorou na telefonním čísle 608 830 837 
nebo s kterýmkoliv vedoucím oddílů Junáka 
Slavkov.

Původně ohlášený dubnový termín jsme 
museli zrušit pandemii koronaviru. Děkujeme 
občanům za pochopení a těšíme se na letošní 
metráky starého železa!

Středisko Junáka Slavkov u Brna

V LOŇSKÉM ROCE JSME SI PŘIPOMNĚLI 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (XIII)
Do roku 1941 vstupovalo vedení odboru 

her s předsevzetím vést po úspěších z roku 
1940 naši jednotu k dalšímu rozvoji a k no-
vým úspěchům. 

Dohrávala se sezona 1940/1941 v ledním 
hokeji, kdy ze 13 zápasů bylo 6 vítězných, 
čtyři nerozhodně a tři skončily porážkou.

Na jaře však nastaly pro Sokol (a nejen pro 
tuto jednotu) těžké doby. Přípisem říšského 
protektora Konstantina von Neuratha z 12. 
dubna 1941 byla činnost Sokola (žup i jednot, 
jakož i připojených spolků) zastavena. Záhy, 
21. července 1941, byl Sokol rozpuštěn, stej-
ně tak i ostatní tělovýchovné spolky. K tomuto 
kroku se protektor rozhodl na základě zjiště-
ní, že mezi zajištěnými odbojovými osobami 
se nacházel velký počet vedoucích činovníků 
Sokola, dále kvůli sympatiím Sokola vůči 
jugoslávskému Sokolu, ilegálním spojům se 
Sokolem v Paříži, ale také pro hromadné přijí-
mání členů rozpuštěného spolku Junák do So-
kola. S okamžitou platností platil zákaz tělo-
výchovné a organizační činnosti a povolena 
byla pouze správa nemovitostí. Ve Slavkově 
bylo zásluhou vrchního strážmistra četnictva 
zachráněno mnoho movitého majetku tělový-
chovných spolků. 

V noci ze 7. na 8. říjen 1941 byla spuště-

na „Akce Sokol“, která odstartovala zatýkání 
vysokých sokolských funkcionářů. Celkem 
bylo zatčeno kolem 1500 sokolů, z nichž vel-
ká většina putovala rovnou do Malé pevnosti 
v Terezíně a potom do koncentračního tábo-
ra v Osvětimi. Do 8. prosince musely být ze 
sokolských nemovitostí odstraněny všechny 
upomínky na Sokol: nápisy, busty, sochy, ob-
razy, fotografie atd.

Členové Sokola se aktivně zapojovali 
do odboje a gestapo se snažilo rozbít jejich or-
ganizace. Rozbité sokolské skupiny kontakto-
valy Petiční výbor Věrni zůstaneme, Obranu 

národa a splynuly s kruhy bývalých legionář-
ských svazů, hasičských spolků, církví a nově 
budovanými organizacemi. 

V roce 1942 po atentátu na R. Heydricha 
nastalo zvýšené pronásledování Čechů. 
V hledáčku gestapa byli především legionáři 
a sokolové. Pozadu nezůstali ani slavkovští 
sokolové. Prvním popraveným byl Antonín 
Zukal (4. 6. 1942 v Kounicových kolejích). 
Následoval člen Moravské pětky Jan Procház-
ka, který byl zatčen 13. 1. 1942 a téhož roku 
byl 14. června zastřelen v Kounicových kole-
jích v Brně. Další den (15. června 1942) byl 
zastřelen na témže místě člen Sokola Robert 
Ondráček. Všichni, kteří byli za nekomunis-
tický odboj zatčeni, popřípadě popraveni, byli 
v minulosti aktivními členy TJ Sokol: Jakub 
Jureček, Antonín Zukal, Jan Procházka, Ro-
bert Ondráček, Bohuslava Libenská, Bohu-
mil Petřík, Jan Pytela, Rostislav Boleloucký, 
Alois Zyka, František Trnčák. 

V celém protektorátu bylo v letech 1939–
1945 vězněno 11 611 členů ČOS, z toho za-
vražděno 1212. Jinak zemřelo dalších 2176 
členů Sokola.

Druhá světová válka zastavila sportovní 
a spolkovou činnost na čtyři dlouhé roky.

Zpracoval Bedřich Maleček

Volejbalisté Sokola Slavkov u Brna na turnaji v Lulči 
v roce 1944 (Sokol byl v r. 1941 rozpuštěn a volejbalis-
té byli začleněni do SK Slavkov)

Motoklub Austerlitz informuje

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. 
V klubu jsme v současné situaci rozhodně 
motor nevypnuli. Jen jsme trochu přibrz-
dili a jedeme na půl plynu. Ovšem příprava 
na okamžik, kdy trápení s virem skončí, běží 
na plné obrátky. Přeskupujeme plány, mění-

me termíny podle odhadu vývoje 
situace v příštích dnech, týdnech 
a měsících.

Řekli byste nikam nepojedou. 
A vidíte, jeli jsme (někteří). Ne 
ovšem na společnou výpravu, jen 
každý sám pro sebe. Na chvíli, 
na sportovní projížďku, vyvětrat 
hlavu, jak říkáme „jenom kolem 
komína“. 

Krásu našeho koníčku si uží-
váme i doma. Stačí si vzít pár 
piv k motorce do garáže a hned 
je zábava na celé odpoledne. 
Zkontrolujeme množství oleje 
v motoru, není čas na jeho vý-
měnu? Kolik zbývá brzdových 

destiček, jaký je stav brzdové kapaliny? 
Jsou pneumatiky správně nahuštěné a vzo-
rek je dostatečný? Není čas projet internet, 
projít recenze a udělat plán, jaké pneuma-
tiky obout do hlavní sezóny? Pak tu máme 
samozřejmě řetěz; pořádně vyčistit, pro-

mazat a správně jej napnout. Není potře-
ba namontovat nové svíčky či vzduchový 
filtr? Zkušenější mají před sebou kontrolu 
ventilových vůlí, čištění karburátorů, něja-
kou větší opravu, případně jenom oběhnout 
motorku s momentovým klíčem a dotáh-
nout vibracemi povolené šrouby. Pokud je 
technika ve stoprocentním stavu, vrhneme 
se na kosmetiku. Je dost času demontovat 
plasty a odstranit staré nánosy špíny pod 
nimi. Rozleštit všechny škrábance laku 
od zipů kombinézy přezek motorkářských 
bot. Všechny lakované díly opatřit vrstvou 
kvalitního vosku. Vycídit a naleštit výfuko-
vé svody. Po karanténě pak vyjedeme jako 
by náš stroj právě sjel z výrobní linky!

Přátelé, zůstávejte zdrávi, udržujte sebe 
a svého oře ve stoprocentní kondici. Jakmile 
omezení pominou, ať jste připraveni zapo-
jit se do klubových akcí. Těším se na setká-
ní a společný zážitek. Podrobnosti najdete 
na stránkách: fechtl.cz nebo slavkovak.cz.

Vlastik Jelínek

Foto: archiv motoklubu
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Příjem inzerce do čísla 5/2020
Uzávěrka pro inzerci je pátek 22. května

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 5/2020
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 19. května.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl 

strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. 
Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení  příspěvku, popř. i nezařazení. 

Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku 

v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají 
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. dubna 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

Výstava slavkovských malířů
Kvůli koronavirové pandemii je v letošní 

roce výstava zrušena. S největší pravděpo-
dobností se odkládá o rok, kdy bude sou-
částí Dnů Slavkova 2021. Přesný termín 
bude včas oznámen. bm

Před 75 lety byl osvobozen Slavkov u Brna
V neděli 26. dubna si připomínáme 75. vý-

ročí osvobození našeho města Rudou armá-
dou. Celý průběh osvobozování je podrobně 
popsán v knize Slavkov u Brna v době světo-
vých válek, která vyšla v roce 2017.

V dnešním příspěvku bych rád doplnil 
informace o padlých sovětských vojácích. 
V hrobě v zámeckém parku ve Slavkově 
u Brna je pochováno celkem 16 vojáků Rudé 
armády, z nichž devět bylo ještě donedávna 
neznámých. Jména sedmi vojáků, která jsou 
již známa, byla vytesána při rekonstrukci 
hrobu na kamenných deskách. Jejich jména 
jsou uvedena ve tvaru: jméno, jméno po otci 
(otčestvo) a příjmení, datum úmrtí.

Současný stav:
PETR KUZMIČ KAŠLEV 23. 4. 1945
KONSTANTIN STĚPANOVIČ MAJENKO 26. 4. 1945
VALENTIN FJODOROVIČ KORČIN 27. 4. 1945
A. I. JEMČENKO 27. 4. 1945
VIRAB OGANĚSOVIČ OGANĚSJAN 27. 4. 1945
IŽIKOV GENADIJ ILJIČ 27. 4. 1945
BORIS PETROVIČ KORNILOV 28. 4. 1945

Tento zápis vykazuje několik chyb: u Ižiko-
va je příjmení uvedeno jako první a ve jméně 
Gennadij chybí jedno n. U Jemčenka obě jmé-
na chybí (jsou uvedeny jen iniciály, jména asi 
nebyla známa). Dále jsou uvedena nepřesná 
data úmrtí u K. S. Majenka a V. O. Oganěsjana. 
Ve jménu po otci u V. O. Oganěsjana je chyba, 
chybné jméno po otci je u B. L. Kornilova. 

Dále byli vypátráni další dva vojáci, kteří 
jsou pohřbeni ve Slavkově. Jsou jimi P. A. 
Kudrin a V. N. Bolšakov.

Doplněný a opravený seznam padlých ru-
doarmějců:
Petr Kuzmič Kašlev (*1915) 23. 4. 1945
Konstantin Stěpanovič Majenko (*1921) 27. 4. 1945
Valentin Fjodorovič Korčin (*1920)  27. 4. 1945

Ivan Alexejevič Jemčenko (*1912) 27. 4. 1945
Virab Ovaněsovič Oganěsjan (*1909)  26. 4. 1945
Gennadij Iljič Ižikov (*1912) 27. 4. 1945
Boris Leonidovič Kornilov (*1924) 28. 4. 1945
Pavel Andrejevič Kudrin (*1925) 27. 4. 1945
Vasilij Nikolajevič Bolšakov (*1923) 27. 4. 1945

Stále však ještě chybí doplnit jména u sed-
mi padlých. Bedřich Maleček

Pomník v zámeckém parku • foto: 3x archiv BM typo

Vojáci Rudé armády s občany Slavkova. Zcela vlevo Josef Laštůvka

Ruští vojáci s obyvateli Slavkova na rohu Brněnské a Úzké ulice

HISTORIE A PŘÍRODA SLAVKOVSKA: www.slavkov-austerlitz.com
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CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu

Úspěch vaší práce z domova závisí na spolehlivém a rychlém internetu. Optická
síť CITY má nejvyšší kapacitu v našem regionu a díky tomu i v náročných 
obdobích poskytuje potřebnou rychlost a stabilitu připojení pro vaši prácí 

a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte v květnu a červnu náš spolehlivý internet 
zdarma a bez závazků. Přijďte do našeho infocentra ve společenskému centru

Bonaparte, nebo zavolejte na linku 515 537 537, objednejte si internet
na zkoušku a zjistěte sami, jaký komfort může poskytovat práce z domova

přes kvalitní optický internet.

Více o optickém internetu na https://www.vivo.cz    obchod@vivo.cz    515 537 537


