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Cukrovar v roce 1927 • Foto: archiv B. Malečka

Michal Boudný

Uklidíme Slavkov!
Vážení občané, čtenáři 

Slavkovského  zpravodaje. 
Je tomu rok, co žijeme 
v podivné době zákazů, na-
řízení, omezení a vyhlášek 
s ne příliš jasnou vidinou 
světla na konci tunelu. Stá-
le častěji se na nás obracíte 

s dotazy na očkování, testování nebo kdy už 
se konečně děti vrátí do školních lavic. Odpo-
věď na většinu vašich dotazů zní: „Nevíme“. 
A často to neví ani náš nejbližší spojenec, kte-
rým je Jihomoravský kraj. O těchto tématech, 
která se nás tak bytostně dotýkají, se totiž roz-
hoduje na nejvyšších místech v Praze a nám 
tak často nezbývá nic jiného, než pozorně sle-
dovat zpravodajství. 

(Pokračování na straně 3)

Nová prodejna Lidlu v areálu bývalého cukrovaru • Foto: B. Maleček
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V pondělí 15. března 2021 zahájil provoz 
dlouhá léta očekávaný supermarket v are-

álu bývalého slavkovského cukrovaru. Spousta 
lidí vstupuje do těchto prostor poprvé, a proto 
by bylo dobré připomenout historii tohoto místa, 
kde od 70. let 19. století stál cukrovar. 

Slavkovský cukrovar dával celým gene-
racím Slavkováků práci a mnozí z nich na tu 

dobu rádi vzpomínají. Zaměstnání zde našli 
nejen místní obyvatelé, ale i lidé z blízkého 
okolí a v době kampaně i brigádníci z celé 
republiky. Připomeňme si dobu řepných kam-
paní, kdy silnice ve městě neustále pokrývala 
vrstva řídkého bahna a všude byl cítit zvláštní 
nasládlý pach.

(Pokračování na straně 14)

Areál bývalého cukrovaru ožil



Hlas pro ČÍNSKÝ ALTÁN  
SMS: HLA PAMATKY 37

na tel.: 736 301 599

Hlas pro SOCHY V PARKU  
SMS: HLA PAMATKY 38

na tel.: 736 301 599

Čínský altán po opravě • Foto: 2x Z. Vosický

Čínský před opravou • Foto: archiv MÚ

Sochy před opravou

Sochy po opravě • Foto: 3x archiv MÚ
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Již v minulém čísle zpravodaje jsem pou-
kazoval na sledování aktuálních informací 
na sociálních sítích či v mobilním rozhlase, 
které spravuje město. Chci vám všem touto 
cestou poděkovat za vaši výdrž, snahu a op-
timismus tuto dobu v klidu přečkat. Bohužel 
jsme čím dál víc vystavování dezinformacím 
a lžím, které ke klidu nepřidají. Názor na ně si 
zdravě uvažující člověk udělá jistě sám! 

O to víc mě těší, že přes tuto nejistou dobu 
se podařilo otevřít nákupní centrum v areálu 
bývalého cukrovaru. Začátek proměny se da-
tuje do roku 2007. Od té doby, pravda, uply-
nulo v sousední Litavě hodně vody. I přes toto 
letité jednání s majiteli pozemků a nemovi-
tostí a orgánů státní správy považuji za velký 
úspěch oživení bývalé továrny nedaleko cen-
tra města. 

Kromě vyřešení věčně ucpané křižovatky 
mají především občané z jižní části města 
možnost nákupu potravin, která léta v této lo-
kalitě chyběla. Když si vzpomenu na stovky 
„odborných“ komentářů od hrdinů ze sociál-
ních sítí, kteří v poklidu domova s telefonem 
v ruce napadali město či majitele nemovitostí 
z nečinnosti, je po čase úsměvné zavzpomínat 
na problémy od ceny rohlíků počínaje, po po-
čet parkovacích míst konče. Jsem zvědavý, 
které téma bude na paškále nyní.

Některá témata zmíním. V nejbližší době 
nás konečně čeká odstranění střechy na domě 
č. p. 63 v Husově ulici a představení finálního 
stavebního řešení této kulturní památky. Tento 

dům je pod drobnohledem památkářů a jaká-
koliv rozhodnutí s nimi musíme konzultovat. 
Doba, která omezuje setkávání, rychlosti vý-
sledku také nepřidá. Na posledním zastupitel-
stvu města jsem také otevřel dalšího kostlivce 
v podobě městského kina. Můj dotaz byl pro-
stý – co s budovou uděláme v budoucnu? O to 
víc mě překvapily reakce některých zastupite-
lů na sociálních sítích, kteří informovali čte-
náře, že starosta již kupce má a zná. 

S klidným svědomím vám můžu sdělit, že 
nemá a nezná. Škoda, že se čtenář nedozvěděl, 
že provoz kina byl ročně ve ztrátě půl milionu 
korun a veřejné WC ve ztrátě přes dvě stě tisíc 
ročně. (Mimochodem: víte, že veřejné toalety 
za běžného režimu fungují na infocentru pod 
zámkem a také ve společenském centru Bona-
parte?) Škoda, že dlouholetí zastupitelé nepo-
psali, v jak špatném technickém stavu se tato 
budova již roky nachází a že nám již příslušné 
úřady nedovolily do ní pouštět návštěvníky. 
Také je třeba přihlédnout, že budova kina má 
jediný přístup průjezdem hotelu, který má sice 
patřičná břemena, ale i tak je tato skutečnost 
velmi limitující. 

Vlastní rekonstrukce budovy se odhaduje 
v řádech desítek milionů korun. Samozřejmě 
i já bych si přál, aby díky této obří injekci oži-
ly i moje nostalgické vzpomínky na zlatou éru 
kina, ale bohužel si musím přiznat, že na to 
nyní nemáme. Peníze nám chybí na opravy 
jiných nemovitostí, o které se chtě nechtě 
musíme postarat – školky, školy i náš slavný 
„Bonapart“, který má šanci na to stát se mo-

derním kulturním centrem, kde to bude žít 
od rána do večera. 

Věřím, že se zastupitelé k tématu kina ještě 
vrátí a já se zeptám opět – má mít sedmitisí-
cové město samostatnou budovu kina? Pokud 
má, tak z čeho ji opravíme a z čeho ji budeme 
provozovat? Stav budovy kina, SC Bonaparte 
a měšťanského domu na Husově ulici je výsle-
dek všech zastupitelstev za posledních třicet 
let! Jsem však přesvědčený, že oprostíme-li se 
od všech emocí, řešení najdeme. V minulém 
čísle jsem avizoval, že nás čekají velké do-
pravní stavby a s tím spojené uzávěry. Bohužel 
do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nám ještě 
není znám termín zahájení prací, jednotlivé 
etapy, omezení a objížďky. Znovu ale opakuji, 
že stavbou zatížené domy a provozovny budou 
včas informovány o omezeních, která nejen je 
čekají. Aktuálně vše připravujeme tak, aby se 
v polovině dubna mohlo kopnout do země. 

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, 
pozvat vás na tradiční akci Ukliďme Slavkov, 
která se v loňském roce nekonala a i letos 
jsme zvažovali, zda ji uskutečnit. Bohužel je 
to věčný evergreen, kdy produkujeme více 
a více odpadu, který ne vždy končí v popel-
nicích nebo ve sběrném dvoře. Vyražme tedy 
v malých skupinkách při dodržování pravidel 
do přírody a ukliďme ten nepořádek, který 
nám tu nevychovaní spoluobčané zanechali. 
Prožijme procházky městem a okolím tak, 
abychom se za něj (a za ně) nemuseli stydět! 

Krásné Velikonoce vám všem!
 Michal Boudný, starosta města

Uklidíme Slavkov!
(Dokončení ze strany 1)

Hlasujte pro slavkovské památky
Slavkov má dvě želízka v soutěži O nejlépe 

opravenou památku Jihomoravského kraje. 
Mezi 45 historických monumentů se probo-
joval zrekonstruovaný čínský altán ve spod-
ní části parku a také postupná renovace ba-
rokních soch. Pomozte nám zviditelnit naše 
skvosty a hlasujte prostřednictvím SMS. Čas 
máte do 31. března. Děkujeme! 

Hlasovací soutěž pořádá Jihomoravský kraj. 
Kompletní seznam a popis památek naleznete 
na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz. 

Jaké památce ve Slavkově u Brna můžete 
poslat svůj hlas?

Čínský altán
Charakteristika památky: Altán byl po-

staven v jižní části zámecké zahrady v posled-
ní čtvrtině 18. století, kdy byla v roce 1774 
současně s dokončenou stavební úpravou zá-
mecké budovy nově upravena i zahrada. Altán 
je výjimečnou stavbou, obdobná stavba ze 
dřeva není v České republice zachována.

Památková obnova v roce 2020: Staveb-
ně-technickým průzkumem altánu bylo zjiš-
těno značné poškození původních i dodatečně 
vkládaných dřevěných prvků. Pro jejich hava-
rijní stav nebylo možné původní prvky altánu 
zachovat. Čínský altán je konstrukčně jed-
noduchou stavbou. Nosnou konstrukci tvoří 
osm dubových sloupků pětiúhelníkového pro-
filu s tesanými polodrážkami na vnějším líci, 
do polodrážek jsou vloženy masivní jedlové 
fošny tvořící stěny objektu. Ve vrcholu altánu 
je lucerna zastřešená osmiúhelníkovou stříš-

kou. Zastřešení a vytvarování hvězdicových 
říms bylo provedeno podle dobových fotografií 
a ověřeno na maketě. Krytina je skládaná z mě-
děných šablon. Dřevěné prvky včetně lucerny 
jsou povrchově upraveny hoblováním a opatře-
ny povrchovým nátěrem na bázi lněného oleje.

Zhodnocení: Podkladem pro obnovu al-
tánu byly dochované historické konstrukční 
prvky, dobové fotografie a archivní materiály. 
Při realizaci byly uplatněny znalosti dobových 
řemeslných postupů a konstrukčních princi-
pů. Důraz byl kladen na vysokou řemeslnou 
úroveň zpracování, použity byly celodřevěné 
tesařské spoje. Výsledkem těchto postupů je 
zdařilá tvarová replika historického altánu.

Pošlete hlas formou sms této památce 
ve tvaru: HLA PAMATKY 37 na telefonní 
číslo: 736 301 599.

Restaurátorská obnova soch 
v zámeckém parku

Charakteristika památky: Výjimečně 
hodnotný konvolut sochařské výzdoby v zá-
meckém parku z let 1700–1704 vytvořil Gi-
ovanni Giuliani se svou vídeňskou dílnou, 
podstavce soch navrhl Domenico Martinelli. 
Některá díla jsou i od Ignáce Lengelachera. 
Jedná se o více než čtyři desítky soch a dvě 
rozměrná sousoší představující postavy z an-
tické mytologie.

Památková obnova v roce 2020: Před-
mětem III. etapy náročných restaurátorských 
prací bylo 9 sochařských děl. Na základě 
kvalitního restaurátorského průzkumu celé-

ho souboru, mnoha expertiz a doplňkových 
zkoušek a především zkušeností z předcho-
zích realizací dvou etap, došlo k realizaci 
kompletního restaurování. Práce obnášely 
lokální předzpevnění kamene, sanaci biolo-
gického napadení a odstranění dožilých a es-
teticky nevhodných vysprávek. Následovalo 
zpevnění trhlin pomocí injektáže a nahrazení 
zkorodovaných armatur novými nerezovými 
prvky. Lokálně došlo k doplnění modelace 
částí figur i některých atributů na základě 
dochovaných podkladů. Na závěr byl povrch 
kamene opatřen vápenným šlemem, který 
byl „vmasírován“ do otevřeného povrchu 
kamene. Restaurátorské práce prováděli Jo-
sef Červinka, Aleš Hvízdal, Daniel Hvězda 
a Dana Macounová.

Zhodnocení: Podstatné zvýšení prezen-
tační hodnoty barokních sochařských děl 
je výsledkem příkladné obnovy. Ke každé 
skulptuře bylo při restaurování přistupováno 
individuálně s maximálním respektem k ori-
ginálu. Práce soustředěné především na stabi-
lizaci hodnotných děl a pozastavení degradač-
ních procesů byly provedeny na profesionální 
úrovni s uplatněním moderních metod součas-
né praxe restaurování.

Pošlete hlas formou sms této památce 
ve tvaru: HLA PAMATKY 38 na telefonní 
číslo: 736 301 599.

Autorem textů k památkám je Národní pa-
mátkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Brně. vs
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
101. schůze RM – 22. 2. 2021

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

2. RM doporučuje ZM schválit záměr poskytnout for-
mou zřízení práva stavby pro výstavbu svazkové základ-
ní školy Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice, 
se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, pozemky 
v k.ú. Slavkov u Brna p.č. 340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 
343/1; 343/6; 343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlast-
nictví města a pozemky p.č. 345/3; 345/2; 345/1;346/7 
za podmínky, že tyto pozemky město nabyde do vlast-
nictví a celá lokalita bude změnou územního plánu za-
řazena do plochy občanské vybavenosti.

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

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

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

6. RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením Dobrovol-
ného svazku obcí Dr. Václava Kounice, se vstupem města 
Slavkov u Brna do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václa-
va Kounice, s podáním návrhu na zápis Dobrovolného 
svazku obcí Dr. Václava Kounice do rejstříku svazků obcí 
vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Že-
rotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, oprávněnou osobou, 
kterou je Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov 
u Brna.

7. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení ná-
jemní smlouvy ze dne 22. 1. 2004 se společností VOSS 
Žádovice, s.r.o. se sídlem Žádovice 89, 696 49 Žádovice, 
IČ: 60714468 ke dni 28. 2. 2021 dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě. 

8. RM schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu 
ve výši 10.220 Kč, který vznikl za rok 2020 společnos-
ti Hradby s.r.o. se sídlem Československé armády 698, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26979799, vůči městu Slav-
kov u Brna v souvislosti s předzahrádkou restaurace Za-
stávka na základě nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2011.

9. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 16. 8. 2011 dohodou se společností Hradby s.r.o. 
se sídlem Československé armády 698, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 26979799 za podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě. 

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
týkající se pozemku parc. č. 1805/1 a pozemku parc. č. 
3789, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které 
jsou v majetku města (stavba s názvem „Přeložka STL 
přípojky pro BD č.p. 1248 na ulici Čelakovského v obci 
Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800090097“) v předlo-
ženém znění.

11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rekon-
strukce ul. Malinovského“ dle předloženého návrhu 
zadávacích podmínek soutěže.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském 
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda 
v k. ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 172 m2 – za-

hrádky č. 23 a č. 24 nacházející se v lokalitě Polní s paní 
Světlanou Filipovou dle předloženého znění.

13. RM ruší část usnesení č. 1182/78/RM/2020 ze 78. 
zasedání rady města ze dne 10. 8. 2020, a to: uzavření 
smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. 
č. 2690/12 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 
80 m2 – zahrádky č. 26 nacházející se v lokalitě Polní 
s paní Danou Tesařovou.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor – poliklinika 19/551 
s MUDr. Petrem Vaďurou, IČ: 48900257, v předloženém 
znění.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor – poliklinika 18/551 
s MUDr. Svatavou Vaďurovou, IČ: 48900249, v předlo-
ženém znění.

16. RM neschvaluje prominutí platby z vyúčtová-
ní služeb za rok 2020 paní Gabriele Braunerové, IČ: 
68074450.

17. RM schvaluje výměnu bytu paní Heleně Ondráč-
kové, a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu 
č. 3, Litavská 1482, Slavkov u Brna, a to za podmínky 
řádného předání bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov 
u Brna. Nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 a ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní 
Ivanou Čičmancovou, IČ: 08889015, na pronájem míst-
nosti č. 28 ve II. NP budova Palackého náměstí č.p. 89, 
Slavkov u Brna, v předloženém znění.

19. RM rozhoduje na základě zaslaných nabídek 
o tom, že nejvhodnější nabídku v rámci veřejné zakáz-
ky na služby pod názvem: „Fenomény města Slavkov 
u Brna“ předložila společnost AQE advisors, a.s., tř. 
Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770 

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt: 
„Fenomény města Slavkov u Brna“ se společností AQE 
advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 
26954770 dle předloženého návrhu smlouvy.

21. RM vylučuje uchazeče Ing. arch. Martina Holého, 
IČ: 719 97 059 z výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na službu pod názvem: „Video mapující milníky města“ 
z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.

22. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt: 
„Video mapující milníky města“ se společností Mango-
shake s.r.o, Malinovského náměstí 211/5, 602 00 Brno, 
IČ: 096 21 261 dle předloženého návrhu smlouvy.

23. RM schvaluje uzavření smlouvy o provozová-
ní služby Senior taxi s Jaroslavem Kochaníčkem, IČ: 
019 44 231, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

24. RM doporučuje ZM schválit 6. Komunitní plán 
sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2021–2022. 

25. RM bere na vědomí uvedenou zprávu a ukládá 
komisi rady města pro regeneraci městské památkové 
zóny předložit orgánům města návrh na rozdělení do-
tace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021.

26. RM doporučuje ZM přijetí dotace ve výší 
1.355.000 Kč.

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

28. RM doporučuje ZM uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových zón s Řím-
skokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, 

Malinovského 2, 684 01, Slavkov u Brna, dle podílu od-
souhlaseného v usnesení č. II, za podmínky, že dotace 
bude poskytnuta.

29. RM doporučuje ZM uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových zón s vlast-
níky kulturní památky Koláčkovo nám. č. p. 104.

30. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy 
o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů se spo-
lečností VYDOS BUS a.s., se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 
682 01 Vyškov, IČ: 26950731. 

31. RM schvaluje návštěvní řád zámeckého parku 
ve Slavkově u Brna s platností od 22. 2. 2021.

32. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – ceník úhrad 
za služby a činnosti v ZUŠ (školné) na šk. rok 2021/2022.

33. RM schvaluje konání akce ZUŠ Fr. France – ZUŠ 
Open dne 12. 5. 2021.

34. RM schvaluje program 21. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

102. schůze RM – 1. 3. 2021
1. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A 

o dotace JMK dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje vytvoření pracovního místa v rámci 

VPP
3. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ZS-A, pří-

spěvkové organizace v předloženém znění
4. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slav-

kov – Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové 
zprávy.

5. RM neschvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor – poliklinika 19/551 
s MUDr. Petrem Vaďurou, IČ: 48900257, v předloženém 
znění, a trvá na uzavření dodatku v souladu s usnese-
ním 1304 z 88. schůze ze dne 19. 10. 2020.

6. RM neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlou-
vě o nájmu prostor sloužících k podnikání – poliklinika 
č. 52/324 se společností MUDr. Zdeněk Hartl, s.r.o., se 
sídlem Tyršova 324, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, IČ: 
05288851, v předloženém znění, a trvá na uzavření do-
datku v souladu s usnesením 1304 z 88. schůze ze dne 
19. 10. 2020.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor se společností Lékárna 
Slavkov, spol. s r.o., se sídlem Malinovského 551, Slavkov 
u Brna, PSČ 684 01, IČ: 49436163, v předloženém znění.

8. RM neschvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor – poliklinika 19/551 
s MUDr. Svatavou Vaďurovou, IČ: 48900249, v před-
loženém znění, a trvá na uzavření dodatku v souladu 
s usnesením 1304 z 88. schůze ze dne 19. 10. 2020.

103. schůze RM – 8. 3. 2021
1. RM schvaluje na žádost části členů zastupitelstva 

města zrušení zasedání zastupitelstva města svolané 
starostou na 8. 3. 2021 od 17 hodin do zasedací míst-
nosti Městského úřadu Slavkov u Brna.

2. RM ukládá starostovi svolat zasedání zastupitel-
stva města v náhradním termínu. 

104. schůze RM – 15. 3. 2021
1. RM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
radu města pověřuje schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

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

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

4. 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. 2020.
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5. RM doporučuje ZM schválit výsledek hospoda-
ření běžného účetního období města Slavkov u Brna 
za rok 2020 ve výši 48.773.626,75 Kč z hlavní činnosti 
a ve výši 7.270.896,86 Kč z hospodářské činnosti.

6. RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodář-
ského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2020 – pře-
vedení finančních prostředků ve výši 30.965.447,94 Kč 
do Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna, pře-
vedení finančních prostředků ve vši 443.883,05 Kč 
do Fondu dopravní infrastruktury, převedení finančních 
prostředků ve výši 9.117.741,86 Kč do Fondu správy 
majetku.

7. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání Fon-
du rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2021 
v předloženém znění.

8. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 
plánu tvorby a čerpání Fondu dopravní infrastruktury 
v předloženém znění.

9. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu tvorby 
a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2021 v před-
loženém znění.

10. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 se 
společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, 
Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ: 63481821, 
v rámci kterého dojde k zúžení předmětu pachtu o po-
zemky parc. č. 3056/37 – orná půda, 5012 – ost. plocha, 
5016 – ost. plocha, 5020 – ost. plocha, 5025 – ost. plo-
cha, vše v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemku parc. č.1281, ostatní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku měs-
ta (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN Střelec“) 
v předloženém znění.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se 
pozemku parc. č. 3474 ostatní plocha v k.ú. Slavkov 
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem 
„Slavkov u B., kabel NN Partyka“) v předloženém znění.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 937 – zastavěná plocha a nádvoří a parc. 
č. 955 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. 
NN Město Slavkov u B“) v předloženém znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 týkající 
se pozemku parc. č. 2712/1, parc. č. 2703/12 a parc. č. 
2713/1, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které 
jsou v majetku města (stavba s názvem „11010-092047 

VPIC Slavkov u Brna prodejna LIDL“) v předloženém 
znění.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, 
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 
28085400 týkající se pozemku parc. č. 2026/1, zahrada 
v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba 
s názvem „Slavkov u B., kabel NN Budíková“) v před-
loženém znění.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 tý-
kající se pozemku parc. č. 3073/9 orná půda v k.ú. 
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s ná-
zvem „Slavkov u B., kabel NN obchody Projekt S“) 
v předloženém znění.

17. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování sjezdu, plynovodní přípojky 
a přípojky sdělovacího vedení s Jiřím Kalábem, na po-
zemku parc. č. 623 v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

18. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování rozšíření sjezdu s manže-
li Mgr. Hanou a PaedDr. Miroslavem Charvátovými, 
na pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

19. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Restaurování 
soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ z dalšího procesu 
zadávacího řízení uchazeče MgA. Pavla Jandová, Gene-
rála Píky 9, 779 00 Olomouc, IČ: 3217337.

20. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Re-
staurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“, byla 
nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem MgA. Jo-
sef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČ: 
67614124.

21. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakáz-
ku „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ 
se společností MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 
288 02 Nymburk, IČ: 67614124 v předloženém znění.

22. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „ZŠ 
Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního 
pláště“ dle předloženého návrhu zadávacích podmínek 
soutěže.

23. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení 
dopravněsprávních agend za rok 2020.

24. RM ruší usnesení č. 1482/99/RM/2021 ze dne 
8. 2. 2021.

25. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu v předloženém znění.

26. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti TSMS za rok 2020.

27. RM bere předloženou informaci na vědomí (Zahá-
jení VZ – nákup multifunkční pánve pro ZŠ Komenského).

28. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti 
o zápis školní družiny s největším povoleným počtem 85 
žáků a místem poskytovaného vzdělávání na adrese Ty-
ršova 977 Slavkov u Brna, jejíž činnost bude vykonávat 
příspěvková organizace Základní škola Tyršova Slavkov 
u Brna, do rejstříku škol a školských zařízení, v mimo-
řádném termínu a to s účinností od 1. 9. 2021.

29. RM vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace s předpokládaným ná-
stupem 1. 8. 2021.

30. RM schvaluje zveřejnění inzerátu, který je přílo-
hou této zprávy na úřední desce obce Města Slavkova 
u Brna, na internetových stránkách města www.slavkov.
cz a internetových stránkách odboru školství Jihomo-
ravského kraje www.jmskoly.cz.

31. RM pověřuje starostu požádat krajský úřad, Čes-
kou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich 
zástupce za člena konkurzní komise.

32. RM pověřuje starostu vyzvat ředitelku DDM, aby 
zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pra-
covníků školského zařízení do konkurzní komise a dolo-
žila ji zřizovateli zápisem o volbě.

33. RM pověřuje paní Romanu Krchňavou funkcí 
tajemníka komise; tajemník komise není členem kon-
kurzní komise.

34. RM odvolává paní Mgr. Janu Bangovou z pra-
covního místa ředitelky příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
a to ke dni 31. 7. 2021. Posledním dnem výkonu práce 
ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
Slavkov u Brna je den 31. 7. 2021. Důvodem odvolá-
ní je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Domu dětí a mlá-
deže Slavkov u Brna, příspěvková organizace podle 
ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

35. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateř-
ské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 
2021/2022.

36. RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Zví-
dálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, do projektu MŠMT v rámci výzvy 
02_20_080 Šablony III programu Výzkum, Vývoj a Vzdě-
lávání.

37. RM doporučuje ZM schválit aktualizaci Fondu 
správy majetku v předloženém znění.

38. RM schvaluje program 21. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Bezplatné sociální 
poradenství 

Nabízí lidem ve věku od 18 let, kteří 
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 
Charitní sociálně právní poradna. Jedná se 
o bezplatnou sociální službu pod Oblastní 
charitou Hodonín (nezisková organizace 
Charita ČR). Poradna pomáhá předáním 
informací, jak je možné situaci řešit, nebo 
podporou při jejím řešení. Zabývá se pora-
denstvím v oblastech dluhů, pracovně-práv-
ních vztahů, rodinného práva, sociální pod-
pory a pomoci, ochrany spotřebitele, bydlení 
a vlastnická a občanská práva.

Poradenství je poskytované na pracoviš-
tích poradny, které jsou ve Slavkově u Brna 
v prostorách Domu s pečovatelskou službou 
v ulici Polní. Doporučujeme předchozí objed-
nání. Telefonický kontakt je 731 646 977.

Lucie Růžičková, vedoucí poradny

Účetní závěrka 2020
Rok s rokem se sešel a už je tu opět další 

účetní závěrka – každý rok jedno a to samé, 
jen s jinými čísly, inventarizacemi, uzavírá-
ním účtů. Ověření závěrky auditorem dopadlo 
opět na výbornou. Účetní závěrka bude před-
ložena zastupitelům ke schválení v nejbližším 
možném termínu. 

Loňský rok byl z ekonomického hlediska 
velmi netradiční – COVID-19 si vyžádal 
své. Projevilo se to i na průběžném plnění 
daňových příjmů, které bylo v rámci roku 
velmi nevyrovnané. Měsíční příjmy se po-
hybovaly v intervalu od 4,6 do 11,5 mil. Kč. 
Proto jsme k plánování příjmů přistupova-
li s velkou pokorou. V důsledku toho nám 
koncem roku přišlo na účet o 12 mil. Kč 
víc, než jsme očekávali. Když k tomu při-
dáme výrazné úspory na straně výdajů – 
dostáváme k přebytku rozpočtu ve výši. 
36 mil. Kč.

V letošním roce čekají město investiční 
akce – první etapa rekonstrukce průtahu, re-
konstrukce komunikace na Malinovského 
ulici, rekonstrukce střechy ZŠ Komenského. 
Na to vše jsou připravené peníze už v rozpoč-
tu na rok 2021. V dalších letech čekají město 
vysoké investiční výdaje do školství, veřejné-
ho prostoru a komunikací.

Z přebytku loňského roku směřuje cca 
5 mil. Kč do rozpočtu letošního roku k pokry-
tí závazků přecházejících z roku 2020. Zbý-
vajících 31 mil. Kč posílí investiční fondy 
města. Může z nich být financována dru-
há etapa rekonstrukce průtahu městem, 
nákup pozemku na Zlaté Hoře, který by 
měl sloužit školství a potřebám bydlících 
na sídlišti. Také vytvoříme dostatečnou re-
zervu pro případné výpadky daňových příjmů 
v letošním roce. 

Marie Jedličková, místostarostka města
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Místní akční plán vzdělávání ve školním roce 2020/2021
Město Slavkov u Brna pokračuje úspěšně 

i ve školním roce 2020/2021 v realizaci pro-
jektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
(„MAP“). I přes omezení způsobená aktuální 
epidemiologickou situací jsme stále aktivně 
spolupracovali s mateřskými i základními 
školami v území ORP Slavkov u Brna, stejně 
jako se zájmovými organizacemi, které se vě-
nují rozvoji a vzdělávání dětí do 15 let věku.

Během prvního pololetí aktuálního škol-
ního roku se podařilo zrealizoval celkem 45 
akcí pro děti, žáky, ale i jejich rodiče, pracov-
níky pedagogické i nepedagogické. Akcento-
vali jsme tentokrát hlavně práci v mateřských 
školách, a to z jednoduchého důvodu: byly 
otevřeny, a zejména (za což všem jejím pra-
covnicím a pracovníkům patří upřímné po-
děkování) přístupny kooperaci s projektem 
MAP, za dodržování přísných bezpečnostních 
a zdravotních opatření umožnily uskutečnění 
prezenční formy aktivit.

V mateřských školách jsme se zaměřili 
na aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost 
dětí. Celkem 240 dětí a 18 pedagogů z 9 ma-
teřských škol se v 1. pololetí školního roku 
zúčastnilo zábavně-vzdělávacího programu 
S robotem do pohádky: Pohádka o Koblížko-
vi. Děti se seznámily s miniaturními roboty, 
kteří dokáží sledovat čáru a reagovat na růz-
né příkazy, pod dohledem pedagogů a lektora 
pracovaly na skupinových úkolech, odezva 
na akci byla velmi příznivá. 

Inovativní obsah a zajímavou formu 
jsme v projektu MAP připravili také ve 
workshopech, kde byly rozvíjeny polytech-
nické dovednosti a zručnost dětí. Programu 
Hřebíčky a kladívko se zúčastnilo celkem 223 
dětí, s nimi 22 vyučujících a asistentek z 10 
mateřských škol. Svoje úsilí a nadšení proká-
zali předškoláci, kteří se seznámili s pracov-
ním nářadím a nacvičili za pomocí předpřipra-
vených šablon práci zatloukání a vytahování 

hřebíků, vytvořili si i vlastní výrobky; výstava 
výsledných produktů akce završila.

Ještě než se definitivně uzavřely základní 
školy, stihli jsme prezenčně zrealizovat vel-
mi zajímavé workshopy k podpoře rozvoje 
matematické gramotnosti a logického myš-
lení. Celkem 168 žáků ze 3 základních škol 
se zúčastnilo Matematické herny – využívání 
logických stavebnic a deskových her. Školní 
družiny z Němčan a Hodějic pak v říjnu 2020 
zapojily pod vedením svých vychovatelek 
dalších 38 dětí. V rámci uvedených akcí byly 
k dispozici hry Cortex 2, Dixit, Duch, Match 
Madness, Na křídlech, Osadníci z Katanu, Po-
volání, Tik tak bum-junior, Ubongo, Zázraky 
přírody, Zoologic. Stavebnice a hry jsou ško-
lám, které o to projevily zájem, v rámci pro-
jektového výměnného fondu pomůcek zapůj-
čeny a mohou jej za metodické podpory MAP 
samy využívat. Nadále jsou tedy rozvíjeny 
klíčové kompetence žáků, rozšiřována i ja-
zyková (slovní) zásoba, sociální dovednosti, 
schopnost a přístup k učení, to však lze kvalit-
ně činit jen formou prezenční. 

Detaily a aktuality ze všech realizovaných, 
ale i plánovaných akcí jsou dostupné na www.
map-slavkov.cz, na facebooku či na webu 
města Slavkov u Brna www.slavkov.cz v sek-
ci „rozvoj“. Na jaře 2021 budeme pokračovat 
v rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků, 
kooperaci pedagogů, aktivně ale zapojíme 
i rodiče v rámci workshopů ke kariérnímu 
plánování žáků základních škol. Se všemi se 
těšíme na další spolupráci. Projekt MAP je 
realizován s finanční podporou EU a města 
Slavkov u Brna pro reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008843.

Richard Podborský, hlavní manažer projektu

Slavkovští praktici očkovat chtějí, ale čekají na vakcíny
Přestože rychlost očkování proti CO-

VID-19 v celé zemi stále ještě nenabrala pl-
ných obrátek, Jihomoravský kraj patří mezi 
nejvýkonnější v Česku. Ke dni uzávěrky zpra-
vodaje (18. 3. 2021) bylo v kraji podáno téměř 
140 tisíc vakcín. 

Pro obyvatele Slavkova starších 70 let 
(a zřejmě od dubna starších 65 let) je v těchto 
dnech nejjistější a nejrychlejší cestou k vakcí-
ně registrace do očkovacího centra. Termín si 
můžete registrovat kamkoli, ale samozřejmě 
nejpohodlnější je návštěva Nemocnice Vyš-
kov nebo pro pojízdné seniory velkokapacitní 
centrum v areálu brněnských veletrhů (BVV). 
Toto centrum nyní očkuje 1000 lidí denně 
a je připraveno na kapacitu 3500. S registrací 
do systému a následné rezervace termínu vám 
rádi pomůžeme na lince 703 155 111. Zde 
také poskytujeme aktuální informace týkající 
se očkování i dalších potřeb. 

Další cestou k vakcíně je ta nejpohodlnější, 
bohužel však stále ještě velmi omezená – a to 
je podání přímo v ordinaci vašeho praktické-
ho lékaře. Dobrou zprávou pro Slavkováky je, 

že všichni naši lékaři projevili zájem své paci-
enty očkovat. Ne v každém městě tomu tak je. 
Většina lékařů si již zpracovává své seznamy 
lidí, kteří o vakcíny projevili zájem. K tomu je 
potřeba svého lékaře kontaktovat osobně. Bo-
hužel v těchto dnech je to ale jediné, co lékaři 
můžou dělat. Přestože již první dva praktici 
dostali prvních dvacet dávek, které ihned po-
dali, nyní opět vyčkávají na další distribuci. 
Přinášíme vám informace od hejtmana Jiho-
moravského kraje Jana Grolicha, který popsal 
strategii dodávek vakcín do ordinací obvod-
ních lékařů. 

„Očkování u praktických lékařů tvoří jeden 
ze základních pilířů očkování v našem kraji, 
kterým předáváme k využití celou dodávku 
vakcíny AstraZeneca. Protože ale víme, že je 
jí zatím nedostatek, od tohoto týdne prakti-
kům posíláme i vakcínu Moderna. Konkrétně 
šlo o 4 tisíce vakcín pro 80 lékařů po padesáti 
dávkách. Obou vakcín bude ale v příštích týd-
nech podstatně méně. Vše, co půjde, budeme 
opět posílat praktickým lékařům. Vakcínu Pfi-
zer praktikům dávat bohužel nemůžeme z dů-

vodů přísných požadavků SÚKL na distribuci 
a nakládání s vakcínou. V dubnu už ale očeká-
váme 44 000 dávek a v květnu 55 000 dávek. 

Zapojených praktických lékařů je nyní více 
než 500 a všichni jsou zaneseni v průběž-
ně aktualizované interaktivní mapě, kterou 
jsme zveřejnili na našem webu. Na všechny 
praktické lékaře se tak dostane až v průběhu 
dubna, pokud nepřijde nečekaná dodávka 
nebo se něco zvláštního nepokazí. Aktuálně 
prověřujeme možnost, že by praktičtí lékaři 
mohli očkovat i jinou vakcínou než AstraZe-
neca. Distribuce mezi jednotlivé ordinace se 
řídí výhradně podle toho, kolik lidí má daný 
lékař ve frontě na očkování. Ti, kteří jich mají 
nahlášených nejvíce, dostávají dávky dříve. 

Všechny problémy, které kolem očková-
ní u praktických lékařů vznikají, se snažíme 
obratem řešit. Nejaktuálněji se podařilo pro-
sadit, že na lince 1221 bude možné zrušit re-
gistraci zatím výhradně imobilních pacientů, 
aby se mohli přehlásit na očkování ke svým 
lékařům.“

vs

Jak podat daňové přiznání? 
Vláda o měsíc prodloužila termín pro 

podání daňového přiznání. Přestože finanč-
ní úřad ve Slavkově pozastavil provoz své 
podatelny, umístil na podatelně městského 
úřadu sběrný box, do kterého můžete podá-
ní vhodit. V papírové podobě ho bude mož-
né podat do 3. května, v elektronické verzi 
pak až do 1. června. 

Finanční správa doporučuje veřejnosti pro 
odevzdání přiznání využít online finanční 
úřad, do kterého se přihlásí na webu: www.
mojedane.cz. „Nejzásadnější novinkou 
v podávání přiznání je v letošním roce 
spuštění online finančního úřadu. Přihlá-
šení je možné pomocí bankovní identity, 
občanského průkazu s čipem nebo datovou 
schránkou. Umožnuje i odeslat přiznání pří-
mo na finanční úřad a zaplatit daň například 

přes QR kód,“ dodává generální ředitelka 
Finanční správy Tatjana Richterová. Další 
možností, jak elektronicky odevzdat přizná-
ní, je využití aplikace Elektronická podání 
pro Finanční správu. Daňové přiznání je 
však stále možné odevzdat i na podatelnách 
finančních úřadů, popř. vhodit do připrave-
ných „sběrných boxů“. Tento box je ve Slav-
kově u Brna umístěný na podatelně Měst-
ského úřadu (Palackého nám. 260). Ten, 
kdo nemůže přiznání odevzdat elektronicky 
a obává se osobní návštěvy úřadu, může ho 
na svůj finanční úřad zaslat poštou.

Podrobnější informace, vztahující se k po-
dání přiznání k dani z příjmů, včetně formu-
lářů a informací k jejich vyplnění, jsou do-
stupné na internetových stránkách Finanční 
správy www.financnisprava.cz. vs
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Česká spořitelna ruší pokladnu
Pobočka Slavkov u Brna, Palackého ná-

městí 123 bude od 1. dubna 2021 v provozu 
bez pokladny.

Vybírat a vkládat hotovost u nás budete 
moci i dál – v pobočkovém bankomatu do-
stupném 24 hodin denně. Bankomat pro vklad 
hotovosti zprovozníme na konci března. Bu-
dete-li potřebovat pomoc při jeho obsluze – 
ať při vkladu hotovosti nebo i ostatních trans-
akcích, naši bankéři vám ochotně poradí.

Pokud je pro vás příjemnější pokladní pře-
pážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry 
peněz i veškeré operace s vkladní knížkou vy-
řídíte v naší pobočce Vyškov, Husova 443/2.

Všechny ostatní bezhotovostní a poraden-
ské služby pobočky Slavkov u Brna zachová-
me beze změny a v otevírací době, kterou si 
můžete kdykoli ověřit na webových stránkách 
České spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

Česká spořitelna

Škoda Fabia k odkupu
Město Slavkov u Brna nabízí k odkoupení 

nejvyšší podané nabídce osobní automobil 
značky Škoda Fabia, rok výroby 2002, najeto 
184 tis km. Dne 17. 10. 2020 skončila plat-
nost STK, které byla dle nařízení EU a MD 
ČR prodloužena o 10 měsíců. Nabídky vč. 
uvedení kontaktních údajů podávejte, prosím, 
v uzavřené obálce s označením „NABÍDKA 
- ODKUP AUTA – NEOTEVÍRAT“ na poda-

telnu MěÚ do 19. 4. 2021 do 17 hodin. Veške-
ré náklady spojené s přepisem vozidla uhradí 
kupující! Případní zájemci si mohou přijít 
vozidlo prohlédnout po předchozí telefonické 
a e-mailové domluvě. Kontaktní osoba: Mu-
nir Massow, tel.: 544 121 119, e-mail: munir.
massow@meuslavkov.cz Vyhlašovatel si vy-
hrazuje právo zrušit tuto nabídku kdykoliv 
v jejím průběhu. vs

Akce Ukliďme Slavkov!
Fakt, že by měli lidé trávit čas ve svých do-

movech a při procházkách obdivovat přírodu, 
bohužel neznamená, že v okolí našeho města 
se neválí opět tuny odpadků. Pojďme to spolu 
uklidit! Tak jako každý rok.

Čekáme na vás v sobotu 27. března na Pa-
lackého náměstí mezi 8.00 a 9.00. Vybaví-
me vás pytli, rukavicemi a instrukcemi, kam 
můžete vyrazit. Děti samozřejmě nepřijdou 
zkrátka. Děkujeme všem, kterým není lhostej-
né, v jakém prostředí žijeme!

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: ve-
ronika.slamova@slavkov.cz nebo se přihlaste 
do facebookové události. vs

Byla zahájena příprava Adaptační strategie 
na změnu klimatu. Zapojte se i vy!

Na začátku února byly zahájeny práce 
na novém plánu, který připraví město Slav-
kov u Brna na dopady sucha a měnícího se 
klimatu. Do konce ledna 2022 město při-
praví seznam opatření, která zajistí poho-
dový život ve městě i do budoucna. Zaměří 
se na snižování teploty během vln horka, 
zachycování dešťové vody proti suchu 
nebo energetické úspory. Při přípravě bu-
dou využita i data z družic a klimatických 
modelů.

Naše město v posledních letech stále více 
zasahují extrémní výkyvy počasí, na které 
není infrastruktura dlouhodobě připravena. 
Jelikož se dopady změny klimatu projevují 
až se zpožděním, budou se v následujících 
letech problémy dále stupňovat. Adaptační 
strategie pomůže připravit město Slavkov 
u Brna na nevyhnutelné hospodářské, envi-
ronmentální a sociální dopady již probíhají-
cích změn klimatu. 

„V uplynulém roce jsme díky studii ma-
pující klimatické změny ve městě například 
zjistili, že v místech, kde je dostatek zeleně 
a vsakovacích ploch, je v létě až o deset stup-

ňů Celsia chladněji, než na okrajích města, 
kde převažují betonové plochy. I tato data nás 
vedou k tomu, abychom budoucí městskou 
výstavbu a infrastrukturu budovali tak, aby 
dokázala reagovat na klimatické změny, které 
jsou v budoucnu nevyhnutelné. O tom, co je 
pro Slavkov tím nejlepším řešením, se bude 
zabývat připravovaná Adaptační strategie. Ta 
je také často nezbytným podkladem pro mož-
nost čerpání dotací na realizaci navrhovaných 
změn,“ uvedla místostarostka města Marie 
Jedličková. 

Průběh přípravy
V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti 

celého území vůči jednotlivým očekávaným 
dopadům změny klimatu. Do analýzy budou 
využita i data z družic sledujících zeleň či tep-
lotu území a klimatických modelů předpoví-
dajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti 
větru.

V další fázi budou posouzena jednotlivá 
adaptační opatření i možnosti snižování emisí 
na území města. Výsledkem bude nová stra-
tegie a akční plán stanovující pro Slavkov 

u Brna konkrétní kroky na příštích 10 let. 
Do příprav se v každé fázi můžete aktivně za-
pojit i vy.

Co bude výstupem
V rámci následné realizace opatření při-

praví město svou infrastrukturu a organizační 
procesy na dopady extrémních výkyvů po-
časí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy 
nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje 
zeleně. Všechny aktivity přitom budou pro-
bíhat s ohledem na nejvíce ohrožené skupiny 
obyvatelstva.

Strategii s městem připravuje firma ENVI-
PARTNER s.r.o., projekt byl podpořen gran-
tem z Norských fondů.

Zapojte se do ankety 
Odkaz na anketu bude v průběhu břez-

na zveřejněn na webových stránkách města 
www.slavkov.cz.

Váš názor na plánování aktivit města Slav-
kov u Brna v oblasti přizpůsobení se na změ-
ny klimatu je pro zpracování Strategie velmi 
důležitý! vs

Svoz odpadů 
o Velikonocích

Popeláři o Velikonocích budou svážet od-
pad každý den kromě Velikonočního pondělí.

Tak jako každý rok, i letos jsou popeláři ze 
společnosti Respono připraveni o Velikono-
cích svážet odpad i ve sváteční dny (na Velký 
pátek 2. 4. 2021). Jediným dnem, kdy budou 
odpočívat je Velikonoční pondělí. V tento 
den bude také uzavřený sběrný dvůr. Svoz 
popelnic se od tohoto svátku vždy o jeden 
den posune. Pokud se tedy ve vaší ulici svá-
ží odpad v pondělí, přijedou vám popelnici 
vysypat v úterý. Pokud jste zvyklí vytahovat 
popelnici v úterý, přijede k vám „kukačka“ 
ve středu atd. Velikonoce se letos uskuteční 
v termínu 2.–5. dubna 2021.

13. týden
2. 4. (Velký pátek) – budou probíhat vývozy 
odpadu
 
14. týden 
5. 4. (Velikonoční pondělí) – nebudou pro-
bíhat vývozy odpadu
6. 4. úterý – budou probíhat vývozy odpadu 
z 5. 4. 2021
7. 4. středa – budou probíhat vývozy odpa-
du z 6. 4. 2021
8. 4. čtvrtek – budou probíhat vývozy odpa-
du z 7. 4. 2021
9. 4. pátek – budou probíhat vývozy odpadu 
z 8. 4. 2021
10. 4. sobota – budou probíhat vývozy od-
padu z 9. 4. 2021.

Otevírací doba sběrných dvorů:
3. 4. (Bílá sobota) – sběrné dvory otevřeny
5. 4. (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory 
uzavřeny. vs
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Jak se zbavit vraků v našem městě

Do současné doby se strážníkům podařilo 
odstranit 20 vraků z ulic a parkovišť našeho 
města.

Aktuálně řeší čtyři vozidla, která jsou za-
parkovaná na ulicích U Mlýna, Úzké, na Ko-
láčkově náměstí, na parkovišti Zlatá Hora u B 
Braun (viz foto). 

Víte, co tomuto procesu předchází? A co 
hrozí majiteli, který nereaguje na výzvy o od-
stranění vraku z ulice? Odpovídá velitelka 
Městské policie ve Slavkově u Brna Radmila 
Fialová.

S narůstajícím počtem obyvatel v našem 
městě roste i počet aut. Ruku v ruce s tímto 
trendem bohužel Městská policie registru-
je v ulicích také stále více vraků. Ty mohou 
představovat nebezpečí úrazu pro chodce, 
hrající si děti, mohou lákat k trestné činnos-
ti, projevům vandalismu, ohrožovat životní 
prostředí a současně hyzdí vzhled veřejných 
prostranství. Ve většině případů navíc zabírají 
plochy a místa určená pro parkování.

Co je to vlastně vrak?
Před novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o po-

zemních komunikacích se vrakem rozumělo 
silniční vozidlo, které je pro závady v tech-
nickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích a ob-
novení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění, nebo opravu podstatných částí me-
chanismu, nebo konstrukce silničního vozidla. 
Takové vozidlo je, dle ustanovení § 19, od-
stavce 2, písmene g) uvedeného zákona, zaká-
záno na pozemních komunikacích odstavovat 
a při jeho zjištění uloží silniční správní úřad 
provozovateli či majiteli vozidla příkaz k jeho 
odstranění. Není-li vozidlo po uplynutí dvou 
měsíců od pravomocně uložené povinnosti 
odstraněno, předá vlastník pozemní komuni-
kace nebo pozemku, vozidlo provozovateli 
oprávněnému ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání nebo odstraňování autovraků, a to 
na náklady provozovatele, majitele vozidla.

Lze tedy konstatovat, že i před novelizací 
existoval způsob jak se zbavit vraků z ulic 

našich měst a obcí. Problém však spočíval 
v samotné zákonné definici „vraku“. Policis-
té, strážníci a úředníci silničního správního 
úřadu nebyli kvalifikováni odborně posoudit, 
zda se dle zákona o vrak jedná či nikoli. Když 
byla u vozidla rozbitá okna, chyběla kola, 
a byla poškozená karoserie vyjma nosných 
částí, nejednalo se o poškození „podstatných 
částí mechanismu nebo konstrukce silničního 
vozidla“. Některé obce se snažily situaci řešit 
tím, že na vozidlo nechaly vypracovat zna-
lecký posudek, ale narazily na skutečnost, že 
tomuto předchází ohledání vozidla soudním 
znalcem, což nelze provádět bez souhlasu 
provozovatele, majitele, vozidla, který byl 
zpravidla i po opakovaných pokusech nekon-
taktní. 

Jak pomůže a co umožňuje 
novelizace zákona?

Tato situace se změnila novelizací zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
která vešla v platnost dne 15. 4. 2020. K výše 
uvedené definici vraku přibyla slova „nebo 
které není možné identifikovat prostřednic-
tvím identifikačního čísla vozidla umístěné-
ho na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním 
sklem nebo na výrobním štítku“. Zákon se v § 
19, odstavec 2, rozšířil o písmeno h) kde se 

zakazuje „odstavovat silniční vozidlo, které 
po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle 
zákona o podmínkách provozu vozidel na po-
zemních komunikacích provozováno z dů-
vodu marného uplynutí lhůty pro provedení 
pravidelné technické prohlídky nebo technic-
ké nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 
prohlídkou nebo technickou silniční kontro-
lou“. Dále se novelou zákona upravuje i po-
stup při odstraňovaní silničního vozidla z po-
zemní komunikace.

Pokud se tedy zjistí, že na pozemní komu-
nikaci je odstavené vozidlo po uplynutí lhůty 
pro provedení pravidelné technické prohlídky, 
tedy že vozidlo má tzv. „propadlou technic-
kou“ déle jak šest měsíců, je vlastník pozemní 
komunikace oprávněn vyzvat provozovatele 
či majitele silničního vozidla, aby odstranil 
důvod, pro který nesmí být vozidlo na pozem-
ních komunikacích provozováno, nebo aby 
vozidlo odstranil, nebo odstavil mimo pozem-
ní komunikaci. 

Není-li s vozidlem po uplynutí dvou měsíců 
od výzvy nijak naloženo, je vlastník pozem-
ní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní 
komunikace odstranit a odstavit jej na vhod-
ném místě. V takovém případě oznámí pro-
vozovateli (majiteli) místo uložení a způsob 
vyzvednutí vozidla, veškeré náklady spojené 
s odstraněním a odstavením silničního vozidla 
nese jeho provozovatel, tedy majitel. Nevy-
zvedne-li si vozidlo ve lhůtě tří měsíců od do-
ručení oznámení, rozhodne silniční správní 
úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze 
které bylo silniční vozidlo odstraněno, na ná-
vrh vlastníka pozemní komunikace o povolení 
prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. 
Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě 
neprodá, vlastník pozemní komunikace jej 
předá na náklady provozovatele (majitele) 
provozovateli oprávněnému ke sběru, výku-
pu, zpracování, využívání nebo odstraňování 
autovraků.

Strážníci Městské policie Slavkov u Brna 
provádějí intenzivní kontroly a dokumen-
taci silničních vozidel, která jsou odstavena 
v rozporu s výše uvedenými zákonnými usta-
noveními, a v této souvislosti je třeba zmínit 
i skutečnost, že u takto odstavených vozidel 
se bude prověřovat, zda si provozovatel (ma-
jitel) plní svoji povinnost dle ustanovení § 16 
odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla. 

Radmila Fialová, velitelka MP Slavkov u BrnaVraky v ulicích Slavkova • Foto: 4x MP Slavkov
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Svoz bioodpadu začne po Velikonocích
Technické služby oznamují občanům, že 

sezónní svoz hnědých nádob na biologicky 
rozložitelný odpad začíná v úterý 6. dubna 
a bude ukončen 27. listopadu 2021.

Současně budou po městě rozmístěny ma-
loobjemové otevřené kontejnery. Tyto bu-
dou z důvodu nárůstu nové zástavby města 
od letošního roku částečně regulovány a mají 
sloužit především pro odkládání bioodpa-
du při údržbě zeleně z městských pozemků. 
Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze 
biologický odpad rostlinného původu, jak je 
uvedeno na popisu nálepky.

Buďte ohleduplní k ostatním spoluobčanům 
a nezaplňujte tyto kontejnery dřevní hmotou 
ze svých vlastních pozemků. V případě, že 

potřebujete zlikvidovat větve stromů bez ko-
řenů a pařezů, eliminovat vzrůst keřů nebo 
upravit živé ploty, objednejte si zpoplatněné 
přistavení kontejneru o objemu 2,5 m3, 12 m3 
nebo 15 m3 na telefonické lince 544 221 302. 

V roce 2020 pracovníci Technických slu-
žeb odvezli a zpracovali 1139 tun zeleného 
odpadu, to je o téměř 400 tun více než roce 
2017. 230 tun pocházelo z městských parků 
a veřejných prostor a 909 tun přímo od obča-
nů. Slavkované také v posledních letech měli 

možnost zdarma si pronajmout hnědé nádoby, 
které jsou sváženy zdarma.

Sesbíraný odpad je odvážen na městskou 
kompostárnu. Výživný kompost vydávají pra-
covníci Technických služeb dle schváleného 
ceníku (350 Kč za tunu nepřesívaného kom-
postu a 650 Kč za tunu přesívaného kompo-
stu) občanům.

Děkujeme za dodržování separace BRO 
bez účasti igelitových obalů a jiného dopro-
vodného odpadu. P. Zvonek

Zámecký park získá desítky laviček. 
Pro děti vznikne herní zóna

Téměř devadesát laviček a třicet odpadko-
vých košů. Přírodní dětské prvky. Osvětlení 
horní části parku, včetně přístupových cest. 
Vybudování cest k opravenému altánu. Nauč-
ná stezka prozrazující názvy staletých stromů. 
Zámecký park prochází další vlnou oprav 
a dovybavení. 

Řemeslníci si již v uplynulých týdnech od-
vezli do svých dílen první lavičky určené k re-
novaci. Památkáři 
již také ladí s do-
davateli poslední 
detaily na dětských 
prvcích i osvětle-
ní. Nové prvky si 
návštěvníci budou 
moci užít už letos 
v létě. 

V horní části par-
ku například přibu-
de dlouho chybějící 
stožárové osvětlení, 
díky kterému bude odchod z nočních akcí 
v parku bezpečnější. „Ožijí“ i živé ploty, 
v nichž bude schováno přes třicet nízkých 
svítidel. 

„Jsem velmi rád, že nákladné opravy, které 
se v zámeckém parku odehrály v uplynulých 
třech letech a byly zaměřeny zejména na zá-
chranu kulturních památek, korunujeme tím, 
po čem návštěvníci nejvíc volali – chybějící 
lavičky a odpadkové koše. Díky penězům, 
které jsme na projekt získali z evropských 
fondů, můžeme pomýšlet i na další „drobnos-
ti“, které z parku udělají bezpečné a hlavně 
příjemné místo v jakoukoli dobu. Vždyť ko-
likrát jsme museli vymýšlet velmi složitá ře-
šení, abychom například osvětlili cestu stov-
kám návštěvníků odcházejících z letního kina. 
Některé akce jsme kvůli bezpečnosti nedělali 
raději vůbec,“ uvedl starosta města Michal 
Boudný.

Stávající oprýskané a často poničené lavič-
ky projdou kompletní renovací, na některých 
místech přibudou zcela nové. Neobvyklé po-
sezení vznikne také u spodní fontány na beto-
nové zídce. Návštěvník již také nebude muset 
hádat názvy nádherných stromů. U třiceti nej-
významnějších budou umístěny informační 
tabule.

Asi nejvýraznější změnou, kterou ocení 
zejména nejmladší návštěvníci, je vystavění 
herní zóny. Dřevěné prvky budou umístěny 
v délce téměř sto metrů podél nově opravené 
zdi. Děti se můžou těšit například na dřevěné 
koníky, skákací disky, balanční prvky, hou-
pačky i prolézačku. „Všechny herní prvky 
budou z přírodního materiálu tak, aby co 
nejméně narušovaly ráz areálu. Každý krok 

pečlivě konzultu-
jeme dozorujícími 
památkáři,“ popsal 
vedoucí odboru 
správy majetku, 
investic a rozvoje 
Petr Lokaj.

Příjemnější bude 
také přístup k ne-
dávno renovované-
mu čínskému altá-
nu, který je jednou 
z dominant parku. 

Zajistí ho vybudování nových cest ze severní 
i z jižní strany. 

Práce se návštěvníků parku téměř nijak 
nedotknou – prostor zůstane po celou dobu 
přístupný a i lavičky se budou obměňovat 
postupně. „Pouze při některých fázích pro-
jektu v období od března do května se připra-
ví na zákaz vstupu do některých částí parku 
z důvodu zemních prací. Vzhledem k jeho 
rozloze ale nepocítí výrazné omezení,“ ujis-
tila ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva 
Oubělická.

Náklady přesahují sedm milionů korun, pět 
milionů však pokrývá dotace z evropských 
fondů.  

Zámecký park i přilehlé okolí zámku za-
žil v posledních třech letech výrazné opravy. 
Po náročných sanačních pracích se zpřístupni-
ly zámecké valy. V severní části parku se také 
podařilo obnovit a zachránit původní barokní 
zeď v délce čtyři sta metrů. Ve spodní části 
září replika původního čínského altánu. Zá-
mek je také, jako jeden z mála památek na již-
ní Moravě, vybaven výtahem do hlavních pro-
hlídkových tras a koncertních sálů. 

Detailní informace k projektu naleznete na 
stránkách slavkov.pincity.cz.

vs

Blokové čištění komunikací
Každoroční úklid chodníků a komuni-

kací po zimní sezóně začne letos začátkem 
měsíce dubna současně s ukončením zimní 
pohotovosti. Jednotlivé úseky budou předem 
označovány přenosným svislým dopravním 
značením „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“, aby zde 
řidiči neparkovali. Přál bych si, aby bylo 

toto vyznačení uzavírky plně respektováno 
a umožnilo nám tak bezproblémový úklid 
celého města. Předem rozmístěné označení 
může být neplatné pouze z důvodu špat-
ných povětrnostních podmínek. Budeme se 
snažit uvádět s předstihem včasné informa-
ce a operativní stav přes městský facebook 
a webové stránky www.slavkov.cz 

Petr Zvonek, ředitel Technických služeb

Odevzdání použitých 
pneumatik zdarma

Na sběrných dvorech provozovaných RE-
SPONO, a.s. můžete odevzdat použité pneu-
matiky (pneumatiky pro motocykly, tříkolky 
a čtyřkolky, osobní pneumatiky, pneumatiky 
pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla) 
v rámci zpětného odběru zdarma.

Zpětný odběr jiných druhů pneumatik 
větších rozměrů je třeba vždy konzultovat 
předem s obsluhou sběrného dvora. Pou-
žité pneumatiky je možné odevzdat pouze 
v obvyklém množství dle kapacity daného 
zařízení.

Sběrný dvůr ve Slavkově u Brna
Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483, 732 759 900

Provozní doba
Pondělí: 8.00–18.00
Středa: 8.00–18.00
Sobota: 8.00–13.00
Prodej známek (pouze podnikatelé)
Pondělí–Pátek 6.00–14.00 vs

Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5 m3 s přistavením, odvozem a likvidací 300 Kč/den

Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12 m3 s přistavením, odvozem a likvidací 1000 Kč/den

Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15 m3 s přistavením, odvozem a likvidací 1200 Kč/den

Vozidlo bránící úklidu vozovky • Foto: TSMS
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Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 18. 2. se uskutečnilo on-line 

školní kolo Soutěže v konverzaci v anglic-
kém jazyce, a to ve dvou kategoriích: I. A 
(7. ročníky) a II. A (8. a 9. ročníky). Každý 
účastník si vylosoval téma, o kterém nejprve 
krátce pohovořil, a pak odpovídal na otázky 

vyučujících. Porota hodnotila nejen gramatic-
kou stránku a výslovnost, ale i slovní zásobu 
a schopnost pohotově reagovat na dané otáz-
ky. Ze sedmáků mile překvapil Šimon Jopek 
ze 7. A, který bude naši školu reprezentovat 
v okresním kole. Z osmých a devátých tříd ex-

celovala Ema Novotná z 9.B, která snad stejně 
úspěšně zabojuje i v okresním kole. 

Všem účastníkům děkujeme za příjemný 
odpolední on-line „speaking“ a Šimonovi 
a Emě budeme v březnu držet pěsti!

mn

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Únor již tradičně patří k měsícům, kdy 

se koná okresní kolo Zeměpisné olympi-
ády. Letos kvůli epidemiologické situaci 
proběhla soutěž on-line formou přes in-
formační systém Masarykovy univerzity. 
Obsah zůstal stejný (práce s mapou, tema-
ticky zaměřený test geografických znalostí 
a praktická část). Do okresního kola mohli 
letos postoupit tři soutěžící z každé kate-

gorie. Naši školu reprezentovali tito žáci: 
v kategorii A Barbora Blažková, Diana 
Macháčková a Rozálie Maleňáková ze 6.A, 
v kategorii B Pavlína Járová, Matěj Leitner 
ze 7.A a Ondřej Prokeš ze 7.B, v kategorii C 
Filip Charvát, Ema Novotná z 9. B a Tomáš 
Prokeš z 8.A. Našim reprezentantům se le-
tos opravdu dařilo. Dokonce dva postupují 
do krajského kola. Je to Ema Novotná, která 

se ve své kategorii, určené pro osmé a devá-
té ročníky, umístila na nádherném druhém 
místě, a Rozálie Maleňáková, která byla 
mezi šesťáky z okresu Vyškov nejlepší. 

Všem žákům patří velké díky nejen 
za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas 
věnovaný přípravě na soutěž. Emě a Ro-
zárce gratulujeme a přejeme hodně zdaru 
v krajském kole. ej

Zápis do 1. třídy ZŠ Komenského, Tyršova  
a MŠ Zvídálek pro školní rok 2021/2022

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 
6 let do 31. 8. 2021 (děti narozené od  1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015) a pro všechny děti s od-
kladem docházky z minulého školního roku

Kritéria pro přijetí
1.  Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu, který tvoří ulice uvedené 
v obecně závazné vyhlášce města Slavkov 
u Brna č. 2/2019 ze dne 18. 2. 2019.

2.  Dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna 
mimo školský obvod a současně navštěvuje 
ZŠ Komenského jeho sourozenec.

3.  Dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna.
4.  Dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov 

u Brna mimo a současně navštěvuje ZŠ 
Komenského jeho sourozenec.

5. Ostatní.

Žádost o odklad 
K odkladu školní docházky je třeba písem-

ná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. 
Přílohou žádosti musí být:
1.  Doporučení odborného lékaře s podrobným 

udáním důvodů.
2.  Doporučení příslušného školského pora-

denského zařízení (PPP).

Dokumenty a žádosti
Vše potřebné najdete zde: http://www.
slavkov.cz/organizace-zapisu-do-materske-
-skoly-a-zakladnich-skol/

ZŠ KOMENSKÉHO
Zápis do 1. tříd proběhne letos s velkou 

pravděpodobností opět bez účasti dětí a jejich 
rodičů. Ve školním roce 2021/2022 předpo-
kládáme otevření 3 prvních tříd. Podrobné 
informace k zápisu a potřebné formuláře na-
leznou rodiče na webových stránkách školy. 

Organizace zápisu, pokud nebude povo-
lena osobní účast rodičů a dětí u zápisu 

Datum: 14.–21. dubna 2021
Způsob dodání žádosti o přijetí žáka k zá-

kladnímu vzdělávání nebo žádost o odklad 
školní docházky – součástí žádosti je kopie 
rodného listu dítěte
•  do datové schránky školy: 35bxijk
•  poštou na adresu školy: Komenského 495, 

684 01 Slavkov u Brna
•  do schránky školy (vchod od Svojsíkova 

parku)
•  osobní předání v kanceláři školy vždy 

od 8.00 do 14.00 hod.
•  na email: podatelna@zskomslavkov.cz a do-

datečně doručit originál žádosti, v případě 
podepsání elektronickým podpisem není 
nutno originál doručovat

Školský obvod Základní školy Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace se sídlem Ko-
menského náměstí 495, Slavkov u Brna, tvoří dle 
OZV č. 2/2019 tyto části města Slavkov u Brna: 
ulice Bezručova, Brněnská, Bučovická, Boženy 
Němcové, Československé armády, číslo domov-
ní 1 E, Čsl. Červeného kříže, Dvořákova, Dvůr 
Rybník, Foerstrova, Fügnerova, Havlíčkova, 
Hradební, Husova, Jiráskova, Kaunicova, Koláč-
kovo náměstí, Kollárova, Komenského náměstí, 
Krátká, Křenovická, Lesní, Lidická, Litavská, 
Lomená, Luční, Malčevského, Malinovského, 
Na golfovém hřišti, Na Vyhlídce, Nádražní, Ne-
rudova, Okružní, Palackého náměstí, Pod obo-

rou, Pod Vinohrady, Polní, Příční, Pustá, Sadová, 
Sídliště Nádražní, Slovákova, Slunečná, Smeta-
nova, Špitálská, Topolová, U Mlýna, U Splavu, 
U stadionu, U Synagogy, U Vily, Úzká, Větrná, 
Za Branou, Zahradní, Zámecká, Zborovská, 
Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III, Zelnice IV, 
U Valu I, U Valu II, U Mokřadu.

ZŠ TYRŠOVA
Organizace zápisu v souladu s pokyny 

MŠMT:
Ve dnech 19.–23. dubna 2021 doručí po-

třebné dokumenty zákonný zástupce dítěte 
jedním z těchto způsobů (registrační číslo mu 
bude poté posláno e-mailem):
•  osobně do kanceláře školy vždy od 7.00 

do 14.30 hod
• do datové schránky školy: i6bxgnx
•  poštou na adresu ZŠ Tyršova, Tyršova 977, 

684 01 Slavkov u Brna

Co je třeba doručit k zápisu (vyberte jed-
nu ze dvou možností):
1.  Žádost o přijetí k povinné školní docházce 

a kopii rodného listu.
2.  Žádost o odklad povinné školní docházky 

a dvě doporučení (jedno ze školního pora-
denského pracoviště a druhé od odborného 
lékaře nebo klinického psychologa).

MŠ ZVÍDÁLEK
Zápis do Mateřské školy Zvídálek bude 

probíhat ve dnech 3. až 7. května 2021.
Tiskopisy k zápisu do MŠ Zvídálek si mů-

žete stáhnout z webových stránek školy nebo 
si je vyzvednout v mateřské škole.

Zajistěte si, prosím, včas potvrzení Žádosti 
o přijetí do MŠ dětským lékařem!

Podrobné informace k zápisu a způsob 
předávání vyplněných dokumentů najdete 
na webových stránkách www.ms-zvidalek.cz 
a na úřední desce mateřské školy. vs

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

Zápis • Foto: J. Sláma
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Ohlédnutí za masopustním obdobím v MŠ Zvídálek
Rok se s rokem sešel a opět 

nastalo masopustní období 
plné pestrobarevných převle-
ků a dětské radosti. S tradič-
ními oslavami Masopustu ne-
zůstaly pozadu ani děti z MŠ 

Zvídálek. Celá školka ožila radostí a smí-
chem, rozzářila se pestrobarevnou výzdobou, 
rozezvučela masopustními popěvky a říkadly 
i hrou na dětské hudební nástroje. Završením 
příprav bývá společné karnevalové veselí, kdy 
se všechny děti z celé MŠ sejdou na tanečním 
parketu tělocvičny ZŠ a užívají si vzájemné 
přítomnosti i bujaré zábavy.

Aby ale ani letos vzhledem k aktuálním pro-
tiepidemickým opatřením děti o karneval ne-

přišly, museli jsme si tentokrát poradit jinak, 
a to po „zvídálkovsku“. Karnevalové radován-
ky proběhly v jednotlivých kmenových třídách 
a o náplň programu se namísto profesionálů 
postaraly paní učitelky. Díky pomoci rodičů, 
kteří dětem připravily krásné a nápadité kos-
týmy, se celý týden jednotlivé třídy postupně 
proměňovaly v království pohádkových postav, 
roztomilých zvířátek, či kouzelných bytostí. 
Přestože se programy v jednotlivých třídách 
lišily, měly mnoho společného. Po celé budově 
MŠ se nesl velkolepý potlesk, radost a smích, 
které doprovázely snahu účastníků uspět v růz-
ných soutěžích a hrách, z tanečků nemohl chy-
bět tanec s masopustním medvědem, oblíbená 
„Mašinka“, „Ptačí tanec“ či nabídka k tanci pro 

paní učitelky. Nechyběla ani promenáda masek 
s tichým špitáním: „Jestlipak nás dnes paní uči-
telka vůbec poznala?“ Zkrátka a dobře – nikdo 
se nenudil, kdo přišel, ten se smál, tancoval, 
zpíval, soutěžil a taky tročku mlsal. Všichni si 
společně užívali legraci, pohyb i zábavu.

„Cililinky zvoneček, karnevalu koneček.“ 
A tak se zcela unavení, ale šťastní malí roš-
ťáci, po dobrém masopustním obědě uložili 
spokojeně do postýlek. A o čem se jim asi 
zdálo? Třeba o tom, že letošní karneval se 
opět vydařil a díky úsilí všech zaměstnanců 
MŠ prožily netradičně krásné dny se spoustou 
kouzelných zážitků, na které budou dlouho, 
dlouho vzpomínat.

Jitka Bajerová, Marie Vránová, třída Kuřátka

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

Tematická inspekce – distanční výuka
Ve dnech 10. a 12. března 2021 proběhla 

na naší škole online inspekce se zaměřením 
na distanční výuku. Členové ČŠI se zajímali 
zejména o nastavení výuky a problémy, s ni-
miž se v průběhu výuky učitelé i žáci potýka-
jí. Inspekční tým složený z 3 pracovníků ČŠI 
navštívil cekem 17 online vyučovacích hodin, 
většina hospitací se uskutečnila v hodinách 
jazyků a matematiky a s inspektory se setkali 
žáci od 1. do 9. ročníku.

Při závěrečném pohovoru inspekční tým 
ocenil především nastavení výuky, vypraco-
vaný manuál pro provoz školy, informovanost 
zákonných zástupců, získávání zpětné vazby 
od rodičů, žáků i pedagogů pomocí anket 
a následné úpravy výuky.

Většina hodin, které inspektoři navštívili, 
byla hodnocena kladně, jako nadstandardní 
označila inspekce hodinu ruského jazyka 
v 7. ročníku (Mgr. Iva Jurnečková) a němec-
kého jazyka v 8. ročníku (Mgr. Eva Kosíko-
vá). U obou vyučujících byl vyzdvižen akti-
vizační způsob výuky, její pestrost a přístup 
k žákům.

Pochopitelně ale máme i podněty k zapra-
cování do výuky: inspekce nám doporučila 
více pracovat v online prostředí a využívat 
aplikaci whiteboard, ve vyšších ročnících 
v hodinách anglického jazyka snížit míru po-
kynů v českém jazyce a zejména se pokusit 
více používat ve výuce kamery na straně žáků. 
Poslední doporučení však naráží na technic-

ké problémy s kvalitou připojení k internetu 
na straně některých žáků.

Za vedení školy oceňuji především profe-
sionalitu inspekčního týmu a snahu o poskyt-
nutí zpětné vazby jednotlivým vyučujícím 
i vedení školy.

Věra Babicová, ředitelka školy

Pomoc zaměstnancům integrovaného 
záchranného systému

Naše škola byla rozhodnutím hejtmana 
JmK pověřena vykonáváním nezbytné péče 
o děti rodičů vybraných profesí (zdravotníků, 
záchranářů). Od začátku března poskytujeme 
týdně tuto službu v době od 7.30 h do 15.30 h 
průměrně 12 dětem. Dopolední dohled zajiš-
ťují asistentky pedagoga, které žákům pomá-
hají s orientací při distanční výuce a asistují 

také při plnění některých úkolů. Po obědě, 
který je dětem poskytnut v naší školní jídelně, 
si žáky přebírají vychovatelky školní družiny. 
Odpoledne je pak věnováno klidovým aktivi-
tám nebo trávení času na čerstvém vzduchu. 

Doufáme, že zajištěním této péče alespoň 
částečně ulevíme rodičům, kteří pracují v těch-
to náročných profesích.  Hana Frimmerová

Nabídka pro budoucí 
žáky 6. ročníku, které 
baví sportovat

ZŠ Komenského nabízí od 6. ročníku mož-
nost se vzdělávat ve třídě s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, 
florbal nebo cheerleading. Žáci tak kromě 2 
hodin tělesné výchovy mají možnost se další 
2 h týdně věnovat tréninku svého vybraného 
sportu. Pokud mají žáci zájem tuto třídu na-
vštěvovat, je potřeba vyplnit přihlášku, kterou 
naleznete na webových stránkách naší školy 
https://zskomslavkov.edupage.org/text13/. 

Vyplněnou přihlášku prosím doručte do 
10. 4. 2021 do ZŠ Komenského (vhozením 
do schránky školy umístěné u vstupu ze 
Svojsíkova parku nebo poštou).

Renáta Macharová

Třída Kuřátek • Foto: 3x archiv MŠ
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Zámek Slavkov – Austerlitz www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Pro nejmenší
JARNÍ HÁDANKY
Běhám rychle, běhám bosý, 
nedbám trní, nedbám rosy. 
Klička vpravo, klička zpátky, 
bydlím v lese se zvířátky.

Bledá má líčka, žlutá zas víčka, 
ve sněhu sama je, čeká, až 
roztaje.

Sukýnku má bílou, sníh jí jméno 
dal. A na jaro volá: Nečekej, 
pojď dál!

ZAJÍC

BLEDULE

SNĚŽENKA
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Poklady nejen z depozitářů
Součástí sbírkového fondu Zámku Slav-

kov – Austerlitz je rovněž poměrně rozsáh-
lá, i když různorodá, grafická sbírka. Je zde 
zastoupena především napoleonská tematika, 
ale rovněž žánrové výjevy, krajiny, lovecká 
tematika a početná skupina portrétů. A právě 
soubor čtyř portrétů, které představují přísluš-
níky rodu Habsburků v závěru 19. století, si 
postupně představíme.

Stéphanie Clotilde Louise Herminie 
Marie Charlotte de Belgique

Nazývaná rovněž Štěpánka Belgická, se na-
rodila 21. května 1864 v Laeken v Belgii jako 
třetí dítě belgického krále Leopolda II. a jeho 
manželky Marie Henriety Habsbursko-Lotrin-
ské. Štěpánčin sňatek byl naplánován předem 
rodiči snoubenců. Jejím manželem tak byl 
určen korunní princ Rudolf – syn Františka 
Josefa II. a Alžběty Bavorské (Sisi). Štěpánka 
ve svých pamětech na seznámení vzpomíná 
takto: „Vstoupil korunní princ. Měl na sobě 
uniformu rakouského plukovníka s velkým 
křížem Svatoštěpánského řádu a Zlatým rou-
nem… Princovo vystupování bylo dokonalé 
a jisté. Políbil mi ruku a oslovil mě německy 
a řekl mi pár lichotivých, ale naprosto for-
málních slov… Rodiče pak radostně políbili 
budoucího zetě a dovolili nám, abychom si 
od této chvíle tykali…“. Sňatek se uskutečnil 
dne 10. 5. 1881. Nevěsta ještě neměla ani 17 
let, korunní princ Rudolf byl o šest let starší. 

Již záhy po sňatku se však projevily rozdílné 
a nesourodé povahy obou manželů. V roce 
1883 se narodila jejich jediná dcera Alžběta. 

Štěpánčino postavení u habsburského dvo-
ra bylo velmi problematické, po tragické smrti 
manžela 30. 1. 1889 se stalo neúnosné. Na-
víc, jejich jediné dítě – dcera Alžběta, byla 
svěřena do opatrovnictví dědečka – Františka 
Josefa I. Štěpánce zůstal pouze titul rakous-

ké arcivévodkyně a korunní princezny-vdo-
vy. Byla také jednou z kandidátek na sňatek 
s Františkem Ferdinandem d’Estem, aby se 
tak zabránilo nerovnému sňatku s hraběnkou 
Žofií Chodkovou – k tomuto sňatku se Ště-
pánkou však nedošlo.

Aby „unikla“ z vídeňského dvora, trávila 
Štěpánka svůj čas cestováním po celé Ev-
ropě, někdy společně i se svými sestrami. 
Na cestách se seznámila s uherským hrabětem 
Elemérem Lónyayem z Velké Lónye a Vásá-
ros-Namény, do kterého se zamilovala a 22. 
března 1900 se na zámku Miramare v Terstu 
podruhé vdala. Přesto, že se tak rozešla se 
svým otcem a musela se vzdát titulů získa-
ných sňatkem s korunním princem Rudolfem, 
nikdy tohoto kroku nelitovala.

Štěpánka Belgická zemřela 23. 8. 1945 
v maďarské Pannonhalmě. Rok poté ji násle-
doval i její druhý manžel. 

A jedna zajímavost na závěr: V letech 
1902 a 1903 Štěpánka Belgická se svým 
doprovodem pobývala v pronajatých pro-
storách kounicovského zámku ve Slavkově. 
V muzejním archivu se zachoval doklad 
vydaný sekretariátem princezny Stéphanie, 
gräfin von Lónyay (Štěpánky) se seznamem 
jejího doprovodu z 27. 5. 1902, který uvádí 
24 osob, z nichž 7 posléze odcestovalo a na-
opak 2 přibyly nové. V únoru roku 1903 pak 
Štěpánka slavkovský zámek opouští.

Vladimíra Zichová, ZS-A

Stephanie (Štěpánka) Belgická • Foto: archiv ZS-A
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Příští rok si připomeneme 150 let vzniku cukrovaru
(Dokončení ze strany 1) 
Vznik cukrovarnictví ve Slavkově

Počátky výroby cukru ve Slavkově nachá-
zíme už v první polovině 19. století. V roce 
1834 slavkovský lékárník Jan Přikryl s Aro-
nem Herfskou najali od slavkovského vel-
kostatku 144 měřic pozemků, na kterých za-
čali pěstovat cukrovku. Založili malý závod, 
který v roce 1838 začal pracovat, ale pro ne-
dostatek zkušeností a také zařízení na výrobu 
cukru po krátké době závod této činnosti za-
nechal.

Ve Slavkově dal podnět k opětovnému za-
ložení rolnického cukrovaru Jan Uhlíř, který 
vyzval v roce 1870 rolníky Slavkova a okolí, 
aby zřídili společný akciový cukrovar. Byl 
vytvořen prozatímní výbor rolníků a měšta-
nů ze Slavkova, Vážan, Hrušek, Křižanovic, 
Kovalovic, Hodějic a Křenovic. Před 150 
lety, dne 19. 3. 1871, byl zvolen zařizovací 
výbor, jehož předsedou se stal Jan Koláček 
ze Slavkova. Bylo rozhodnuto započít s vý-
stavbou cukrovaru v roce 1872. Stavba byla 
zadána staviteli Václavu Nekvasilovi z Prahy, 
strojní zařízení továrně na stroje Daněk z Pra-
hy a kotlářské práce firmě Krakhart v Brně. 
Strojní zařízení cukrovarů, i slavkovského, 
navrhoval ing. Bedřich Nedoma.

Předpokládaný náklad na stavbu cukrovaru 
byl 300 000 zlatých. Po zahájení a v průběhu 
výstavby se celkový náklad zvýšil na 431 508 
zlatých. Správní výbor byl nucen vydlužit 
v záložně v Karlíně 80 000 zlatých a více zá-
možnější účastníci ručili svým majetkem.

Těžké začátky
Dne 20. října 1872 byl cukrovar slavnost-

ně otevřen. Po bohoslužbách ve slavkovském 
kostele se odebral v 9 hodin průvod z kostela 
do cukrovaru za doprovodu hudby, střílení 
z hmoždířů a zámeckých děl. 

První cukrovarská kampaň započala v říjnu 
1872 a skončila v lednu 1873. Bylo zpraco-
váno 138 691 q řepy a vyrobeno 8879 q suro-
vého cukru. Pro malou cukernatost byla tato 
kampaň nakonec ztrátová. Tato neutěšená si-
tuace trvala i v letech 1873–1879 a cukrovar 

se zadlužil. V roce 1876 byla povolena exe-
kuční dražba rolnického cukrovaru. Cukrovar 
byl odprodán za 110 000 zlatých První Česko-
moravské strojírně. 

Dne 21. března 1878 se stává majitelem 
cukrovaru firma Hermann Redlich z Brna. 
Prvním ředitelem cukrovaru se stal v roce 
1880 Emil Löw, který zastával funkci až 
do své smrti v únoru 1918.

Situace se na cukerním trhu již zkonso-
lidovala. Odborným vedením technickým 
i obchodním a dalšími investicemi zlepšil se 
provoz cukrovaru a v roce 1886 byl rozšířen 
o rafinerii cukru. V letech 1893 a 1894 byl po-
staven etážový sklad cukru, budova kostkárny 
a hala pro výrobu homolí. Řepnému cukru 
začal opět konkurovat cukr třtinový. Krize 
postihla zemědělce a námezní dělníky, klesaly 
ceny obilí, dobytka, klesal vývoz i vnitřní spo-
třeba cukru, snižovaly se mzdy.

Majitel cukrovaru Hermann Redlich zemřel 
8. července 1895 ve věku 54 let ve Vídni, kde 
je i pohřben. Podnik převzali jeho syn Viktor 
a synovec Dr. Felix Redlich.

V roce 1905 vypukla v listopadu stávka 
na podporu požadavku všeobecného rovného 
hlasovacího práva, která našla ohlas i u dělní-
ků slavkovského cukrovaru. Přestože stávka 
byla krvavě potlačena, byla správa závodu 
přinucena vytrvalým tlakem dělníků zvýšit 
mzdy. 

Před 1. světovou válkou a po válce
V roce 1913 byla kampaň poměrně dobrá. 

Za 24 hodin se zpracovalo 8600 q cukrovky 
a 1800 q surového cukru. V tomto roce byla 
postavena nádrž na melasu s obsahem 5490 
hektolitrů. Ekonomie cukrovaru obhospoda-
řovala 10 dvorů, většinou v nájmu cukrovaru. 
Po smrti ředitele Emila Löwa se novým ředite-
lem stal Karel Horký, který tuto funkci zastá-
val až do roku 1924. V roce 1919 byla zavede-
na osmihodinová pracovní doba, pracovalo se 
na tři směny a týden byl 48hodinový. 

Počáteční období po skončení první světo-
vé války a vzniku republiky byla charakteri-
zována rozvojem výroby a obchodu s cukrem. 

Ve slavkovském závodě se v letech 1920–
1927 provedla menší rekonstrukce surovárny 
a v kotelně se postavily dva nové kotle. V té 
době patřil slavkovský cukrovar k největším 
na Moravě. 

V roce 1921 byl ustaven závodní výbor a po-
staveny pro zaměstnance čtyři domy a v příš-
tím roce ještě dva. Z bývalých kasáren nechal 
cukrovar upravit byty pro své zaměstnance. 
V r. 1921 se kapacita cukrovaru zvýšila tak, že 
za 24 hodin bylo vyrobeno 2400 q bílého cukru.

Meziválečné období
V roce 1924 se podnik změnil v akciový, 

ale všechny akcie zůstaly v majetku rodiny 
Redlichů. V r. 1924 odchází z funkce ředite-
le Karel Horký a jeho funkci převzal Mořic 
Selinger (6. 5. 1875–22. 10. 1942). Za jeho 
vedení byla provedena menší rekonstrukce 
a kapacita zvýšena na 10 000 q cukru za den. 
V roce 1927 zřídil cukrovar naproti u silnice 
novou váhu na řepu cukrovku a kolem nový 
dlážděný chodník.

Poválečná konjunktura byla vystřídána svě-
tovou hospodářskou krizí v třicátých letech. 
Dne 16. listopadu 1931 vypukla v cukrovaru 
dvoudenní stávka. Stávka skončila úspěšně, 
mzdy byly zvýšeny o 4 % a kromě toho dostá-
vali dělníci kampaňový přídavek.

Období 2. světové války
Ale přišly události roku 1938 a 1939. Ještě 

před obsazením Československa nacistickými 
okupanty uprchli do Kanady předseda správní 
rady dr. Felix Redlich a jeho bratranec Vik-
tor Redlich, protože byli židovského původu. 
Nuceným správcem a generálním ředitelem 
se stal prokurista brněnské kanceláře slav-
kovského cukrovaru Ferd. Rosa-Alschner. 
Kromě něho byl do společnosti dosazen jako 
zvláštní zřízenec říšského protektora SS ober-
sturmbannführer dr. Eilers, a tím závod přešel 
do majetku německé říše. Dosavadní ředitel 
Mořic Selinger se odstěhoval do Prahy, ale byl 
zatčen nacisty, deportován do Terezína a v r. 
1942 do Treblinky, kde zahynul. 16. března 
1939 se stal ředitelem ing. Václav Sázavský. 

V dubnu 1945 se stal Slavkov terčem ná-
letů. Od 16. dubna byly obchody většinou 
zavřeny. Obchodníci s potravinami vydávali 
nejdůležitější potraviny na několik dnů dopře-
du a k tomu se přidal i slavkovský cukrovar. 
Aby zásoby cukru nepodlehly zkáze, rozhodlo 
se vedení cukrovaru rozprodat zásoby cukru 
obyvatelům za předem stanovenou cenu. Kaž-
dá rodina měla dostat bez lístků 25 kg cukru. 
Začátek této akce byl dobře organizován, brzy 
se však zvrhl a jakákoliv registrace prodeje 
nebyla možná. Cukr se odvážel bez splacení, 
a to na celých fůrách pro Slavkov, ale hlavně 
na přilehlé obce. Po osvobození byl zde opět Výstavba kanálů k čištění cukrovky přibližně koncem 19. století. • Foto: 6x archiv B. Malečka

Takto se sklízela řepa v polovině minulého století



153/2021 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

zaveden pořádek a výzva k občanům, aby 
nadměrně získaný cukr byl vrácen. Ne všude 
bylo pochopení, ale přece pak značné zásoby 
cukru byly zachráněny pro zásobování. Vážné 
chvíle prožíval závod těsně před osvobozením 
města Rudou armádou. Ustupujícím nacistům 
se podařilo vyhodit most u cukrovaru, ale 
cukrovar zůstal nepoškozen.

Hned v prvních dnech po osvobození bylo 
po dohodě se sovětskou posádkou zařízeno 
zásobování města elektrickým proudem ze zá-
vodu. Dělníci v rekordním krátkém čase seří-
dili kotelnu a strojovnu tak, že už od 1. května 
1945 se ve Slavkově rozsvítila světla elektřinou 
z cukrovaru. Přes 70 procent pracovníků vstou-
pilo do Komunistické strany Československa. 

Po válce
Znárodňovací dekret prezidenta republiky 

z 29. května 1945 určoval, že kapitalistické 
cukrovary mají být znárodněny a rolnické 
združstevněny. Začal boj o status cukrovaru. 
Boj byl ukončen až po únoru 1948, kdy byly 
všechny cukrovary zákonem z 28. dubna 1948 
znárodněny. Tak se slavkovský závod stal sa-
mostatným národním podnikem. Ústředním 
řídícím orgánem se stal Československý prů-
mysl cukrovarnický, národní podnik v Praze. 
Slavkovský cukrovar se stal samostatným 
podnikem a názvem Cukrovar a rafinerie cuk-
ru ve Slavkově u Brna, národní podnik. Pod-
nikovým ředitelem se stal po odchodu V. Sá-
zavského dne 1. 7. 1948 František Knap. 

V roce katastrofálního sucha 1947 cukrovar 
pro nedostatek vody nepracoval. V následu-
jících letech byly realizovány již dříve při-
pravované investice – zejména rekonstrukce 
kotelny a elektrárny a elektrifikace celého 
závodu, výstavba dílen a sociálního zařízení. 
Dále byla provedena rekonstrukce finančních 
i krystalových odstředivek. Řepné splavy byly 
rozšířeny a byla postavena hlavní řepná váha. 
Pro zajištění zásobování vodou byl zřízen 
nový rybník na výměře 10 ha.

Léta budování socialismu
Po roce 1950 prošel slavkovský cukrovar 

mnohými organizačními změnami. Od ledna 
1951 byly zřízeny Slavkovské cukrovary se 
závody Sokolnice a Vyškov a podnikovým 
ředitelem se stal Vladimír Kameník. Od roku 
1953 byl cukrovar opět jako samostatný. 
V roce 1957 se stal cukrovar Slavkov jako 
závod součástí nového podniku Brněnských 
cukrovarů. Po jeho zrušení v roce 1963 vznikl 
nový podnik Jihomoravské cukrovary se síd-
lem ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Rovněž 

ve vedení závodu se vystřídala řada ředitelů. 
Po ing. Sázavském, který byl ve funkci ředi-
tele od roku 1939 do roku 1948, převzal ve-
dení ředitel Knap, po něm ing. Kotek, dále 
ing. Rozan, Antonín Miklica, ing. dr. Ptáček, 
Stanislav Nečas, Rudolf Staněk, v letech 
1964–1986 zastával funkci ředitele závodu Ivo 
Zdražil, po něm asi rok ing. Kodet a od r. 1987 
do skončení výroby v r. 1989 pan Rozbořil.

V roce 1958 byla zrušena výroba kostek 
a zavedena výroba drobného spotřebitelského 
balení krystalu a moučky. V roce 1954 byla 

postavena trafostanice a v roce 1959 čtyři 
bytové jednotky. V roce 1960 byla zahájena 
dlouho připravovaná rekonstrukce závodu. 
Byla zrekonstruována budova surovárny včet-
ně postavení nové laboratoře a technických 
kanceláří a další menší úpravy. Další etapa za-
mýšlené rekonstrukce nebyla již realizována 
zejména proto, že její koncepce byla již zasta-
ralá a nevyhovovala moderním požadavkům 
na zařízení cukrovarů.

S novým vedením závodu se přistoupilo také 
provádění náročných rekonstrukcí, zaměře-
ných na odstraňování nedostatků, obnovu sta-
rého strojního zařízení a modernizaci provozu, 
které se velmi dobře osvědčily. Rekonstrukce-
mi bylo během pěti let ušetřeno 100 kampaňo-
vých pracovníků. Pro stabilizaci zaměstnanců 
se podařilo v roce 1971 dokončit výstavbu 24 
bytových jednotek. Byly provedeny úpravy 
na vodním hospodářství, výměna elektroinsta-
lace v afinaci, opravy budov a střech, regulace 
kotle Škoda a odparky a jiné drobnější akce.

Listopadová sametová revoluce v roce 1989 
přinesla nový pohled na poválečnou historii. 
Potvrdila se naprostá neúčinnost různých ad-
ministrativně nařízených a všemožně prosazo-
vaných akcí na povznesení upadající pracovní 
morálky. Listopad 1989 zastihl pracující cuk-
rovaru v době počátku útlumu výroby. Slav-
nostní celozávodní schůze dne 21. 12. 1989 
byla poslední. Koncem roku 1989 byla výroba 
cukru zastavena. B. Maleček

Redakčně zkráceno. Úplnou historii cuk-
rovaru včetně bohaté fotogalerie najdete na 
www.slavkov-austerlitz.com

„Elfy“ (vodní děla) v akci. Šedesátá léta 20. stoletíZasněžené hromady cukrovky

V popředí je vidět dnes již zasypaný rybník Studený

Pohled na cukrovar od vlakového nádraží (70. léta 20. století) • Foto: O. Odehnal
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Slavkovský cukrovar, ekologie a občané města
Na vysokém komínu bývalého slavkovské-

ho cukrovaru se nyní nově objevil zřetelný 
nápis LIDL. No budiž. Z reklamního hlediska 
určitě efektivnější, lepší a asi i levnější než 
nápis BILLA na mohutné nové konstrukci 
nedaleko odsud… Škoda jen, že na něm už 
čtvrt století není stejně veliký a zřetelný nápis 
SLAVKOV U BRNA či Austerlitz. To by byla 
reklama města u E50 nad všechny jiné…

My, občané města, jsme se po dlouhé době 
dočkali smysluplného využití části tohoto pro-
storu a určitě oceňujeme i nedávno vybudo-
vanou okružní křižovatku, první ve Slavkově 
na takovém dopravně frekventovaném místě.

Co znamenalo cukrovarnictví pro obyvate-
le města a okolí? Téměř 120 let se ze Slavko-
va vyvážel řepný cukr ve formě krystalu, ho-
molí či kostek (pro lidi) a melasa a řepné řízky 
(pro zvířata). Zaměstnanci měli kdysi údajně 
nárok i na deputátní uhlí. I můj slavkovský 
děda tam nějakou dobu pracoval. A také kvůli 
cukrovaru vede do Slavkova dvojkolejná že-
leznice z Brna a kvůli cukrovaru je její trasa 
tak daleko od středu města. Díky cukrovaru 
mohou nyní posedávat rybáři „na čekané“ 
na březích velkého rybníka, v místech, kde 
byly kdysi zemědělské pozemky či tenisové 
kurty. A když pořádně v zimě zamrzne, mají 
stovky dětí a sportovců kde tupit ostří svých 
„kanad“ a jiných typů bruslí.

Jenže byly tu i zjevné negativní důsledky 
cukrovarnického podnikání pro občany naše-

ho města. Uvedu dle mého názoru tři nejdů-
ležitější.

Za prvé zaměstnanost. Na obrovské ploše 
cukrovaru bylo zaměstnáno celoročně rela-
tivně málo zaměstnanců, hlavně údržbáři, 
skladníci, odbytáři, dopravci a administrativní 
pracovníci. Zatímco na obdobné ploše nábyt-
kářského UP závodu v Bučovicích (který byl 
po likvidaci zcela srovnán se zemí a vyklizen 
v roce 2020) pracovalo více než tisíc zaměst-
nanců celoročně, v našem cukrovaru to byl 
jen zlomek tohoto čísla.

Za druhé sezónnost. V době řepné kampa-
ně (většinou od podzimu cca do konce úno-
ra) se počet zaměstnanců logicky podstat-
ně zvyšoval. V té době zde našlo uplatnění 
spousta lidí hlavně v dělnických profesích 
(často pomocného charakteru), z nichž mno-
zí bydleli přechodně na ubytovnách. Za časů 
„minulého“ režimu, kdy nebyla připouštěna 
nezaměstnanost a zápis v občanském průkazu 

od nějakého zaměstnavatele musel mít téměř 
každý, tedy i recidivista a flákač, se nejednou 
stávalo, že soukromé sady ve Slavkově byly 
na podzim navštěvovány nezvanými hosty 
a úroda mizela v taškách těch, kteří zde půdu 
evidentně neobdělávali. Že bylo poničeno či 
dokonce odstraněno několik plotů zahrad, 
o tom žádná…

Za třetí životní prostředí. Když se obje-
vily podzimní plískanice, bylo umění přijít 
z jižní části města domů po chodníku v čisté 
obuvi či přijet čistým autem po silnici, i když 
snaha o kropení a čištění komunikací byla 
značná. Když se kdokoliv v době kampaně 
blížil ke Slavkovu vlakem či autobusem, byl 
z polospánku probuzen typickou zvláštní cu-
kernatou vůní. Z hlediska intenzity záleželo 
hlavně na tom, odkud a jak moc foukal vítr. 
Velký rybník sloužil jako rezervoár vody 
na čištění řepy (cukrovky) v obrovských já-
mách i na další technologické potřeby. Kvalita 
vody v něm byla velmi pochybná a důkladné 
vyčištění a odbahnění rybníka v 90. letech 
min. století bylo nezbytností. Na podzim se 
na okrajích silnic a v příkopech u silnic, ze-
jména v serpentinách, nacházely bulvy cukro-
vé řepy, poztrácené z funějících přetížených 
nákladních aut a traktorových vleček. O tuto 
zatoulanou řepu byl naštěstí velký zájem, ne-
boť v té době byl chován drobný dobytek té-
měř v každém druhém domě.

Takže nejen mně, ale určitě i převážné části 

obyvatel našeho města se významně ulevilo, 
když cukrovar ukončil svoji výrobní a sklado-
vací činnost. 

Co se potom stalo s areálem cukrovaru 
po jeho privatizaci je už docela známé. Ško-
da jen, že na velké části objektu „vyrostla“ 
fotovoltaická elektrárna. Určitě je to dobrý 
byznys… Pro široké vrstvy našich obyvatel 
by bylo podstatně příznivější, kdyby plocha 
celého areálu byla využita jako nákupní zóna. 
Třeba podobně jako plochy v objektu bývalé-
ho cukrovaru ve Vyškově.

Co napsat závěrem? Určitě to, že je štěstí, 
že slavkovské cukrovarnictví je už jen historií. 
Určitě to, že je dobře, že nám zůstaly stavební 
připomínky oněch časů, zejména dvě krásné 
vily, velký rybník a z dáli nepřehlédnutelný 
komín. Ale i to, že by si tento slavkovský fe-
nomén zasloužil stálou výstavu, např. v jedné 
místnosti našeho zámku. Bylo by o čem in-
formovat. Nejen o 117 řepných kampaních či 
o dvou mrtvých ve stávce v listopadu 1905. 
Bylo by co vystavovat a co ukazovat. V době 
počítačů se třeba kouknout i na skutečnou 
velkou homoli cukru… Neboť Slavkov byl 
i městem cukru a mnozí lidé spojení s cuk-
rovarem ještě žijí. Neboť nejen Napoleonem 
člověk (a město Slavkov) živ jest…

L. Jedlička

Váha před spodní vilou • Foto: 3x archiv B. Malečka

Čisticí kanály v místech dnešního nájezdu na obchvat

Čištění řepy. Šedesátá léta 20. století
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Vařič cukru: nebyla to běžná profese, 
ale umělecké povolání

Rodiny Pechánků a Zdražilů jsou slavkov-
skými cukrovarnickými legendami. František 
Pechánek patřil mezi přední vařiče cukru 
v poválečné éře, jeho zeť Ivo se stal ve dva-
atřiceti letech nejmladším ředitelem morav-
ských cukrovarů a jeho vnuk Ivo Zdražil se 
stal na konci šedesátých let učněm svého 
dědy, který mu svěřil tajemství, jež vznikalo 
uvnitř čtyř obřích kotlů. Podobně jako mnoho 
Slavkováků i pan Zdražil zažil vrcholnou éru 
sladké továrny i její pád v roce 1989. 

„To, co se s cukrovarem stalo po revoluci, 
mě velmi zasáhlo a nesmířil jsem se s tím 
dodnes. Jsem přesvědčený o tom, že jeho li-
kvidací se zničila znalost a moudrost našich 
předků ve prospěch několika málo lidí v na-
šem městě. Ostatně fakt, že náš cukr měl vě-
hlas na východních i západních trzích a byla 
o něj ,rvačka‘, mluví za vše,“ myslí si aktivní 
sedmdesátník. 

Své povolání bral velmi vážně a cenil si na-
bytých znalostí, které mu svěřil jeho dědeček. 
„Být vařičem cukru je skoro jako být sládkem 
v pivovaru. Není to práce, kterou se naučíte 
za pět minut a pak už dvacet let neděláte nic 
jiného. Je to téměř umělecké povolání, při 
kterém potřebujete vytříbený hmat, zrak a cit 
a samozřejmě i několik tajných rad,“ vzpomí-
ná pan Zdražil, který také připomíná, že i díky 
tomu měli vařiči v cukrovaru vždy nejvyšší 
tabulkový plat. Ne každého však toto ohodno-
cení u této náročné profese udrželo.

Při výrobě cukru z cukrové řepy se sklize-
ná řepa nejprve pere a zbavuje nečistot, řeže 
na úzké proužky („řízky“) a prochází difu-
zérem, kde se z ní cukr vyluhuje vodou při 
různých teplotách. Vyluhovaná cukerná šťáva 
se čistí, filtruje a čeří přidáváním vápna a pů-
sobením oxidu uhličitého. Pak se šťáva vaří 
(zahušťuje) a odpařuje za sníženého tlaku 
vzduchu a tato „těžká“ šťáva se opět filtruje. 
Ve vakuovém varostroji pak nastane postupná 
řetězová krystalizace. Výsledná vlhká vykry-

stalizovaná cukrovina se suší na krystalický 
cukr, který se další výrobou proměňuje v to, 
co zná každý ze své kuchyně. 

„Za osmihodinovou směnu ze čtyř kot-
lů „vypadlo“ 450 metráků „bílého zlata“. 
Na tomto procesu se v tříměsíční kampani 
podílelo dvanáct vařičů. Konec kampaně 
ale neznamenal konec práce. Právě naopak 
– za devět měsíců se cukrovar musel rozlo-
žit, vyčistit, opravit čerpadla a vše důkladně 
prohlídnout. Často jsem musel vlézt dovnitř 
pětimetrového kotle s baterkou a vše pořádně 
zkontrolovat. Při této práci se mi velmi hodi-
lo, že jsem byl vyučený montér,“ vzpomíná 
Ivo Zdražil, který ve slavkovské továrně pro-
žil dvaadvacet kampaní. vs

„Krystalkám“ prošlo denně rukama  
až 7500 balíků cukru

Do slavkovského cukrovaru nastoupila Ma-
rie „Lubka“ Kučerová, když jí bylo osmnáct 
let. Už tehdy v něm však znala téměř každou 
kachličku. Od dětství bydlela totiž s rodinou 
v protější vile – prarodiče, kteří ji vychova-
li, byli také cukrovarníci. Zřejmě by ve slad-
ké továrně pracovala až do důchodu, pokud 
by po dvaceti letech nebyla výroba cukru 
ve Slavkově zastavena.

Lubce a dalším „holkám“ z balírny cukru se 
říkalo „krystalky“. Když plnoletá usměvavá 
dívka v srpnu roku 1968 podepsala pracovní 
smlouvu, naskočila přímo do rozjetého vla-
ku. „V létě bylo nejvíc práce. Lidé zavařovali 
ovoce, a tak bylo potřeba zásobovat ve vel-
kém. V tak náročných měsících nám rukama 
prošlo 7500 sáčků krystalu denně,“ vzpomíná 
dnes už téměř sedmdesátiletá paní Kučerová.

Nezastavila se však ani po podzimní řepné 
kampani, která vždy poznamenala celé město 
– od příznačné vůně, po bláto na silnicích až 
po stovky brigádníků, kteří se na zpracování 
tisíců tun řepy podíleli. „V lednu pak zůstalo 
v cukrovaru 200 stálých zaměstnanců, kteří 
měli na starost servis a úklid. Z „krystalek“ se 
pak staly mravenečci pro všechno,“ popisuje 
Lubka.

Víc než na těžkou práci ale paní Kučerová 
vzpomíná na kolektiv a na zážitky, které spolu 

s kolegy prožili. „Často jsme se smáli, jezdili 
jsme spolu na výlety, dělali jsme společný pro-
gram pro děti. Jezdili jsme s nimi lyžovat, pla-
vat… Nikdy se nezapomínalo na Mezinárodní 
den žen nebo Den dětí. Cukrovarníci také da-
rovali krev ve vyškovské nemocnici. Pro lidi 

se toho opravdu dělalo hodně,“ nemůže zapo-
menout. Také proto ji teď velmi mrzí, že kvůli 
aktuálním opatřením se poprvé za dva atřicet 
let od konce cukrovaru nemohl uskutečnit 
sraz zaměstnanců, který se většinou odehrával 
v Zámecké vinárně U Edy. vs

„Krystalky“ se sluní v areálu cukrovaru. Paní Kučerová zcela vpravo • Foto: archiv M. Kučerové

Ivo Zdražil

Homole cukru
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

VÝROBA RAZÍTEK

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

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

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

Dne 9. února 2021 by se dožil 58 let pan

JIŘÍ ŠMÍD
Za tichou vzpomínku děkují manželka Blanka a sestry s rodinami.

Vzpomínka
Čas utíká a nevrací, co vzal. Ale láska a vzpomínky v srdci zůstávají dál.
Dne 2. března 2021 uplynulo 15 smutných let, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval a rád se smál.  

Ještě dlouho chtěl s námi být, avšak přetrhla se mu života nit a musel odejít.
Dne 21. března 2021 tomu bylo 13 let, kdy nás navždy

opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pradědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Blahopřání
Dne 5. dubna 2021

oslaví 80. narozeniny paní 

DAGMAR KACHLÍŘOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  

do dalších let přejí dcera a syn s rodinami.

Blahopřání
Dne 1. dubna 2021 oslaví 75. narozeniny paní

JANA UHLÍŘOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let  

přejí manžel Jaroslav, dcera Hana,  
synové Milan a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Les své kouzlo nikdy neztratí, lásku, kterou mu dáš, Ti vždy navrátí.

Tak pohleď! Stromy Ti mávají a své požehnání Ti dávají.
Dne 20. března 2021 uplynulo 15 let, co nás navždy opustil milovaný

manžel, tatínek a dědeček, pan
ING. JAROMÍR HLOUŠEK z hájenky Bílý Vlk.

S láskou, úctou a bolestí vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.

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 1. února 2021 by se dožil 83 let a 22. dubna 2021 uplyne 23 let, 
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. března 2021 uplynuly 3 smutné roky, kdy nás opustil

milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH CHROMEČEK
Za tichou vzpomínku s námi

děkuje rodina Chromečkova a Kubíčkova.

PRODEJ
KOZÍCH
VÝROBKŮ
Z FARMY

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

výrobky a kefír.

www.kozifarmajarosovi.cz
Více najdete naVíce najdete na

NABÍZÍME ŽALUZIE, SÍTĚ 
PROTI HMYZU, DVEŘNÍ 
SÍTĚ, LÁTKOVÉ ROLETY. 
Tel. 604 863 437
L. Remiáš, ČSČK 972, Slavkov u Brna

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Radek Piták (50 let) 20. 2. 
Petr Svatoň (68 let) 6. 3.
Božena Musilová (88 let) 7. 3.
Marie Rysová (93 let) 7. 3.
Blanka Langerová (90 let) 9. 3.
Anna Kopuletá (90 let) 14. 3.
František Boček (72 let) 15. 3.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. dubna

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

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

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

INZERCE

KOUPÍM LP desku Labutie piesne (Hammel, 
Varga, Hladík), OK Band – The Castle, Psí 
vojáci, Fontána pre Zuzanu 2, Arakain – 
Schizofrenie, Black Jack. Tel. 604 706 900.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo 
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme 
hotovost. Prosím volejte nebo SMS. 
739 059 029. Děkuji.
HLEDÁME paní na úklid. 1 x týdně. Slavkov 
u Brna. Více info: 724 864 477.
PRODÁM byt v centru Slavkova 65 m2, 
přízemí + 40 m2 podkroví + 40 m2 ne-
bytových prostor. Cena 4,7 mil. Kč. Tel.: 
603 728 585, RK nevolat.
KOUPÍM větší dům nebo stavební poze-
mek o výměře 500 m2 a víc ve Slavkově 
u Brna. Tel.: 733 211 272.
RODINA s dětmi koupí dům k trvalému 
bydlení. Tel. 732 847 514.
RÁDI bychom v této neklidné době koupi-
li chatu/chalupu, abychom mohli s dětmi 
z bytu ven. Tel. 732 115 802.
URGENTNĚ hledám ke koupi byt ve Slav-
kově u Brna. Dohoda jistá. T. 732 478 883.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve 
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106, 
max.prace@post.cz.
RODINA hledá učitelku mateřské školy 
na doučování ČJ pro 3leté dítě. Tel. 774 
339 395.

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

Dne 28. března 2021 uplynul jeden rok od úmrtí naší milované  
maminky, babičky a prababičky, paní

BLANKY DENKOVÉ
Denně na ni vzpomínají s láskou a vděčností dcera a syn s rodinami.

Děkujeme všem, kteří mamince věnují vzpomínku.

Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to dcera a maminka…

Dne 25. března 2021 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustila
naše dcera, manželka, maminka a babička, paní

PETRA SMÍLKOVÁ
rozená Kummerová

S láskou vzpomínáme a těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodiče, bratr David, manžel Petr, děti Petra, Michal, Verunka,

Kačenka a Honzík a vnučka Barborka.

Vzpomínka
Dne 23. března 2021 uplynulo 23 let, kdy nás navždy opustila 

naše maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Tvrdoňova a Habartova.

Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.

Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 18. března 2021 tomu byly 4 roky, kdy nás opustil manžel,

tatínek a dědeček, pan
MIROSLAV TVRDOŇ

Za vzpomínku na něj děkuje manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou
a sestra Jaroslava s rodinou.

svoji kancelář 18. 2. 2021 ve  Slavkově u  Brna zavřela, 
o klienty se však i nadále rádi postarám po předchozí dohodě 
na tel. 604 36 70 46 nebo e-mailu adamkutej@gmail.com

Již brzy pro Vás znovu otevřeme naše dveře. Telefon, e-mail i otvírací doba 
zůstává stejná. Věnujeme se pojištění životnímu i neživotnímu, občanskému, 
podnikatelskému i municipálnímu. 

Řešit spolu můžeme ale také záležitosti ohledně stavebního i penzijního spoření, 
investic i úvěrů – účelových i neúčelových.

Přeji všem pevné zdraví a pokud se budete chtít 
sejít osobně, najdete mě na adrese Zborovská 48, 
684 01 Slavkov u Brna.

Mimo tuto dobu po předchozí dohodě samozřej-
mě také. Parkování Vašeho auta je u nás na ulici 
možné bezplatně. Adam Kutěj

Otvírací doba:
PO 8.30–17 h.
ÚT 8.30–16 h.
ST 8.30–17 h.
ČT 8.30–16 h.
PÁ 8.30–15 h.

Tel.: 604 36 70 46 • e-mail: adamkutej@gmail.com
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 28. března 2021 uplynul první rok, kdy nás opustil pan

ZDENĚK ŠMÍD
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 15. dubna 2021 by oslavil 80. narozeniny pan

FRANTIŠEK ROTREKL
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 7. dubna 2021 by se dožil 100 let a v únoru tomu bylo 33 let,  

kdy nás navždy opustil slavkovský rodák, pan

LADISLAV JEDLIČKA
S úctou a díky vzpomínají manželka Marie a synové Milan a Ladislav 

s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 1. dubna uplyne 5 smutných let, kdy nás opustil manžel a tatínek, pan

JIŘÍ STRAŠIL
Děkujeme všem, kdo vzpomenou na tohoto vzácného člověka.

Se smutkem v srdci manželka Dana Strašilová
a syn Jiří s manželkou Lenkou.

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2021 by se dožil 110 let náš tatínek

VINCENC CHOCHOLÁČ
a 12. dubna 2021 109 let naše maminka
MARIE CHOCHOLÁČOVÁ

Vzpomínají děti Oldřich a Marcela s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 6. dubna 2021 by se dožila 100 let

a v červenci tomu bude 50 let, kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, babička a prababička, paní 

MARIE URBANCOVÁ 
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka
Náš drahý tatínek JAN KOVAŘÍK 

byl rodákem z Němčan. Narodil se 17. dubna 1924. Prožil život 
naplněný poctivou prací nejen pro rodinu, ale i pro své spoluobčany. 

Odešel příliš brzy ve svých 74 letech – dne 30. října 1998.
„Tatínku, žiješ dál v našich srdcích.“

S láskou a úctou vzpomínají děti, rodina a přátelé.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. dubna 2021 uplyne pět smutných roků, kdy nás opustil pan

ANTONÍN MATYÁŠ
S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami

a vnoučata Gábinka, Dominička, Laurinka a Michalka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za Františkem Capitou
Dne 4. 3. 2021 nás 

navždy opustil dlouho-
letý předseda Morav-
ského rybářského sva-
zu – pobočného spolku 
Slavkov u Brna pan 
František Capita. Funk-
ci předsedy vykonával 
od roku 2000 a za jeho 
vedení spolek dosáhl 

mnoha úspěchů, z nichž jmenujme alespoň 
vybudování nového revíru Křovačka 1 a zís-
kání rybníku v Hodějicích do vlastnictví MRS. 

František se rybaření a spolkové činnosti 
neúnavně věnoval od mládí, sám jako aktiv-
ní rybář vynikal v lovu dravých ryb. Měl ši-
roký rozhled a četné zájmy. Patřil k předním 
organizátorům proslulých bučovických koštů 
vín, rád cestoval a sbíral houby. Při tom všem 
mu zbýval čas věnovat se rodině a posléze 
vnoučatům, s nimiž s radostí trávil čas na cha-
tě u lesa. Byl výborným parťákem na ryby 
i do společnosti, dovedl rozveselit nespočtem 
vtipů, s přáteli rád navštěvoval výstavy vín 
v okolí a nepohrdl pohárkem dobré pálenky.

Františku, už teď nám chybíš!
Výbor MRS PS Slavkov u Brna

Kvíz Slavkovského 
zpravodaje
Znáte svoje město?

Navazujeme na soutěž, která probíhala 
ve Slavkovském zpravodaje před šesti lety. 
Tentokrát se bude jednat jen o kvíz, abyste se 
v době covidové krize nenudili. V každém čís-
le zpravodaje vám představíme nějakou zají-
mavost a vy se pokusíte určit, kde se nachází. 
Začneme lehčí otázkou.

Kde byste hledali tuto ozdobu vrat? Napo-
víme jen, že hledat můžete v centru města.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com



213/2021 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 19 LET S VÁMI

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

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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

ZVAŽUJETE PRODEJ VAŠEHO BYTU, 
DOMU, ZAHRADY ČI POZEMKU ?

Kontaktujte mě o nezávaznou
radu či pomoc. Mé služby jsou
pro prodávající zdarma.

EHO BYTU,
EMKU ?

u
u

Miroslava Vodičková       www.miroslava-vodickova.cz

miroslava.vodickova@century21.cz

nebo na tel.: 604 22 00 25 

Sběr železného šrotu
V závislosti na vývoji situace 

se budeme snažit v průběhu dubna 
uspořádat tradiční sběr železného 
šrotu v ulicích našeho města.

Rádi bychom vás starého že-
leza zbavili hned na začátku 
měsíce, slíbit to ale nyní nedo-
kážeme, a proto pečlivě sleduj-
te naši webovou stránku www.
junakslavkov.cz, vývěsku u kos-

tela a samozřejmě své poštovní schránky, kam vám s předstihem do-
ručíme dobře známý papírový proužek s přesným datem akce a in-
strukcemi. Předem děkujeme, že staré plechovky, trubky nebo pletivo 
ještě pár týdnů schováte pro skauty.

 Středisko Junáka Slavkov u Brna

Divadelní spolek nás baví již 20 let

V dnešní době coronavirus skloňujeme 
ve všech pádech, chceme se před ním chrá-
nit a tak dýcháme svůj vlastní vydýchaný 
vzduch v respirátorech, trpíme ekzémy v ob-
ličeji, vysokým tlakem z nedostatku pohybu 
a s nasazením takřka detektivním se snažíme 
rozklíčovat chumel platných vládních naříze-
ní, které ovšem již zase neplatí, protože platí 
jiná a nám se z toho točí hlava. Vyučujeme 
děti v polních podmínkách, v práci se potí-
me v „náhubcích“, řešíme nedostatek financí 
a své příbuzné a přátele rozlišujeme jen podle 
hlasu v telefonu. Když se k tomu přes všechnu 
opatrnost vloudí do domácnosti ten neviditel-
ný nepřítel a karanténa nás posléze zablokuje 
do druhotné ponorkové nemoci, pak se není 
čemu divit, že žijeme jen přítomností, bu-
doucnost vidíme jen jako otazník a na minu-
lost už nám nezbývá čas ani síly. 

Pak se není čemu divit, že nám unikne i to, 
že například slavkovský Divadelní spolek nás 
již baví dvacet let. Ano, je to tak. 25. ledna 
uplynulo 20 let od první schůzky zakladate-
lů tohoto ochotnického divadla, které 15 let 
fungovalo pod názvem Farní divadlo Simsala 
Bim a pak se podle nového občanského zá-
koníku transformovalo do spolku s názvem 
Divadelní spolek Slavkov u Brna.

Na samém začátku stálo 8 dětí ze základní 
školy. Dívky – Eva Červinková, Klára Ur-

bánková, Magdalena Melicharová a Markéta 
Pavlíková a hoši – Pavel Šujan, Jan Hlavá-
ček, Adam Šimoník a Vojtěch Lstibůrek. 
Tenkrát jim bylo 8–10 let a po dramatickém 
výcviku začali pod vedením Ludmily No-
skové, Zdislavy Moudré a asistentek Marie 
Hlaváčkové a Olgy Brulíkové hrát loutkové 
divadlo. Po roce se však děti rozhodly hrát 
už jen jako živí herci na jevišti, které si vybu-
dovaly v sále v budově římskokatolické fary. 
Po dvou letech z rodinných důvodů odešla 
Zdislava Moudrá a soubor přišel o skvělou 
kolegyni a kamarádku. Velkou technickou 
pomoc, v té době i v následujících letech, 
soubor dostával od Miloše Šaňka. Následo-
vala léta plná nadšení, budování a radosti, ale 
taky existenčních a organizačních starostí. 
Postupně se soubor rozrůstal o nové herce, 
ale přišla i nová pomoc zajišťující technic-
kou podporu divadla – technici Mirek Slová-
ček a Jan Matyáš a také skvělá pomoc v režii 
a scénografii v osobě Marka Kuchty, který 
nahradil odcházející asistentky Marušku 
a Olinku. Po sedmi letech fungování divadla 
byla otevřena přípravka pro mladší dorost, 
které se ujala Jana Zrebná. V té době starší 
Simsalabimáci hráli hry pro dospělé a mladší 
dorost – Simsaláčata se soustředil na pohád-
ky pro děti.

Léta běžela a původní herci dospíva-
li, připravovali se na maturitu, po níž pak 
řada z nich odešla na vysoké školy, a mnozí 
také odešli ze souboru. V roce 2012 dostává 
mládežnický soubor větší trhlinu v herecké 

základně, a proto nabírá do svých řad do-
spělé. V roce 2013 přišla do souboru další 
režisérská posila, Stanislav Olbricht. V té 
době měl soubor již přes třicet herců, což 
umožnilo připravovat souběžně tři nové 
hry. Současně začal soubor hrát na znovu 
zprovozněném jevišti SC Bonaparte, kde 
se setkal s velkým ohlasem u nových sku-
pin diváků, kteří představení v komorním 
prostředí farního sálu dosud nenavštěvova-
li. V opuštěném farním sále se rozjel nový 
projekt Divadelní kavárna, kterého se ujala 
Eliška Rubešová.

V roce 2015 se oženil a odstěhoval Marek 
Kuchta a v roce 2016 odešla unavená a ne-
mocná zakladatelka souboru, dramaturgyně, 
režisérka, scénáristka a autorka řady kostýmů 
Ludmila Nosková. Přípravy her se ujal naplno 
Stanislav Olbricht, který si do souboru přive-
dl nové spolupracovníky i herce. Začala nová 
etapa v historii souboru.

Nebudu se rozepisovat o repertoáru soubo-
ru, který čítá již hodně dlouhou řadu titulů do-
mácích i zahraničních autorů i mé maličkosti.

Co říci na závěr. Lidé přicházejí a odchá-
zejí, ale divadlo zůstává… ovšem pokud ne-
přijde taková malá neviditelná Covidmrška. 
Přesto mějme naději, že na prknech, která 
znamenají svět, zase bude živo. To přeji všem 
slavkovským ochotníkům a děkuji všem, 
kteří se za těch dvacet let jakoukoliv měrou 
podíleli na činnosti tohoto ochotnického sou-
boru. Je vás docela slušná řada. Díky. 

Ludmila Nosková

Foto: archiv Junáka Slavkov
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Vzpomínka na pana Jaroslava Ledvinku
Pan Jaroslav 

Ledvinka byl jme-
nován do funkce 
ředitele nově zalo-
žené hudební školy 
1. února 1956. Bě-
hem krátké doby 
dokázal školu za-
pojit do veřejného 
života a povědomí 
občanů, vytvořit 
instituci, která je 

dosud pevně zakotvená v systému slavkov-
ských škol a v kulturním i společenském 
životě města. Jeho odchodem do starobního 
důchodu 30. 6. 1985 však jeho zájem o školu 
neskončil. Pravidelně navštěvoval všechny 
větší školní akce – vánoční koncerty, taneční 
vystoupení vernisáže výstav výtvarného obo-
ru, a to i v úctyhodném věku, kdy jej dopro-
vázeli syn s vnoučaty. Vždy měl vyhrazené 
čestné místo a nešetřil slovy chvály, zvláště, 
když zazněly jeho milované housle. Vřelý, 
srdečný vztah ke škole a jejím zaměstnancům 
si udržel do samého konce. Když slavil 90. 
narozeniny, projevil přání se setkat se všemi 
zaměstnanci školy. Uspořádali jsme poseze-

ní, pan ředitel se postaral o slavnostní tabuli 
a podělil se s námi o své vzpomínky za svého 
působení ve slavkovské ZUŠce. Bylo to vel-
mi milé a všichni jsme obdivovali jeho paměť 
a úžasnou vitalitu. Při každé příležitosti neza-

pomněl zmínit, jak je rád, že si „jeho“ škola 
dobře vede.

Jaroslav Ledvinka zemřel 14. března 
ve věku 96 let.

Pane řediteli, díky! Jana Jelínková

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak 

začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 

řadu věcí, například, k čemu má daný poze-
mek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plá-
nujete starat. Představit si, jaký bude strom 
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. 
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Ně-
které preferují vyšší vlhkost, jiné jsou sucho-
milné, či světlomilné. To vše je při navrhování 
potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-

měli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost vý-
běru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly 
lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny 
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet 
byste se měli i nad tím, zda se výsadba do da-
ného místa hodí z širšího kontextu. Například 
akát, který pochází ze Severní Ameriky, se 

v podmínkách České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do kraji-
ny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 

na to, aby byly dodrženy všechny zákonné 
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nesta-
noví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li 
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 
3 metry jako přípustná vzdálenost od společné 
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si musíte zajis-
tit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžadu-

je peníze a čas. Ucelené informace o tom, co or-
ganizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů 

na finanční zdroje, najdete na webu sazimebu-
doucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrob-
né manuály, jak stromy sázet a jak o ně po vý-
sadbě pečovat. Na webu najdete také informace 
o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu 

slouží centrální registr stromů na webu Sází-
me budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu 
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy 
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá 
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové 
stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených v ČR 
a můžeme měřit dopad společného úsilí 
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni 
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení 
a sázení stromů. Registrace nově vysazených 
stromů je proto velmi důležitá.

Nadace Partnerství

Klub seniorů informuje
Milí senioři, znovu 

mám před sebou úkol 
podat zprávu do Slavkov-
ského zpravodaje o no-
vinkách v naší činnosti. 
Opravdu těžko řešitelná 

situace, město jako vylidněné, příroda se pro-
bouzí a my ne a ne se dostat z této nepříjem-
né situace. Přesto neváhejme, věřím, že příští 
měsíc už bude příjemnější, k našim touhám 
přívětivější a umožní nám se znovu potkávat, 
povídat si často i zabrblat, hlavně když bude 
s kým. Doufám, že sami se snažíte vyřešit 
tuto situaci a do příštího měsíce vkročíme 

naočkovaní a odolní proti tomu nezvanému 
vetřelci. Potom se začneme znovu těšit naší 
moravskou krajinou při procházkách a pose-
zeních v milých hospůdkách s dobrým jídlem, 
pivečkem či vínečkem, jak jsme zvyklí. Míjí 
nás restaurace, kde si hostinský ulehčuje: 
„Nejraději mám celou hospodu opilou, proto-
že podnapilým nesmím nalejvat, a tak mám 
božskej klid.“ Nebo nedej Bože „Pane vrchní, 
to maso smrdí!“ „Moment, promiňte, prosím, 
hned zapnu ventilátor.“ Věřím, že to tak vydr-
ží. No a nakonec zase nějakou fotovzpomínku 
z loňska.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.
Foto: archiv KS

J. Ledvinka druhý zprava • Foto: archiv ZUŠ

Jaroslav Ledvinka
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Slavkované myslí na zdravotníky
Již čtvrtou středu se slavkovské radnici 

podařilo uspořádat sbírku doma vyrobených 
dobrot jako poděkování pro zdravotníky 
ve vyškovské nemocnici. Děkujeme všem, 
kteří se rozhodli do iniciativy zapojit. Díky 
tomu se každý týden podařilo naplnit všech 
pět krabic (pro každé covid oddělení jednu) 
plných domácích laskomin a vřelých vzkazů. 
Na výzvu reagovali nejen Slavkované všech 

věkových kategorií, ale také z občané z Her-
špic, Nížkovic a Hrušek. I v tomto případě 
platí, že největší odměnu získává ten, kdo 
daruje. Poslové, kteří vaše dary předávali, se 
pokaždé setkali s vděčnými, byť unavenými 
pohledy. Jsme rádi, že alespoň touto drobností 
mohli udělat radost těm, kteří už více než rok 
bojují s největší hrozbou, která nás od konce 
války postihla, a neúnavně se starají i o naše 
blízké.

Těší nás, že tyto dary udělaly přesně ta-
kovou radost, jakou jsme si všichni přáli. 
Nejkrásnější poděkování dorazilo do e-mai-
lu slavkovské radnice od staniční sestra Evy 
Fryčové:

Poděkování od sester z vyškovské 
nemocnice

Vaši občané (vždy se představili jako 
občané Slavkova) nám opakovaně přinesli 
dárky, jako poděkování za práci, kterou tu 
vykonáváme. Donesli vlastnoručně vyrobe-
né dárky, pečivo, cukrářské výrobky. Do-
konce i tříleté děvčátko se zúčastnilo výroby 
cukrovinek. Velice nás to potěšilo a dojalo. 
Je krásné vidět, jak lidé cítí s námi, nemáme 
pak pocit, že jsme v tom sami. Moc rádi by-
chom jim poděkovali. Moc děkujeme a po-
zdravujeme všechny lidi dobré vůle, přejeme 
hodně zdraví.

Za covidovou JIP, staniční sestra Eva 
Fryčová, Nemocnice Vyškov. vs

Západní chodník Tyršovy ulice je opravený
Město opravilo další etapu část chodníku 

v Tyršově ulici. Rekonstrukce se týkala té-
měř půlkilometrového úseku od polikliniky 
až po ulici Pod Oborou. Západní strana celé 
ulice je tak nyní kompletně opravená v délce 
téměř 700 metrů.

Díky investici za téměř 5 milionů korun 
stavbaři opravili i obslužnou silnici podél 
bývalého obchodu Jednota a vybudovali 
zde devět parkovacích stání. Nový chodník 
o délce 125 metrů vznikl také v ulici Pod Vi-
nohrady. Stavební práce navázaly na loňskou 
rekonstrukci chodníku podél Integrované 
střední školy.

V příštích měsících se Slavkov dočká oprav 
silnice a chodníků v ulici Slovákova (od ulice 
Nerudova), ČSA, Boženy Němcové a Lidická. 

Náročná akce se dotkne kompletní infrastruktu-
ry – silnice, parkovacích stání, chodníků, zbu-
dování přechodů, nového veřejného osvětlení 
a zejména nové kruhové křižovatky. Tento úsek 
bude bohužel po dobu stavby – tedy od polovi-
ny dubna až do zimy – kompletně neprůjezdný. 
Pravděpodobně o měsíc později začne také re-
konstrukce ulice Malinovského od polikliniky, 
podél základní školy Komenského až po MŠ 
Karolínka. O detailech dopravní organizace se 
informujte na stránkách www.slavkov.cz nebo 
prostřednictvím mobilního rozhlasu (registrace 
na slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo telefonicky 
na tel. 703 155 111). vs

Rady do zahrady – duben
Pranostika: Nechť si duben sebelepší bývá, 

ovčákovi hůl přece jen se zasněžívá.
Počasí v dubnu bývá nevyzpytatelné, jeli-

kož je to přechodný měsíc mezi zimou, kte-
rá se nerada vzdává moci, a létem, které již 
prodlužuje svoje paprsky, aby se ujalo vlády. 
Přečtěte si, jak jej popisovali naši předkové: 
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných 
větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, sluneč-
nost, a protož tak stále proměnlivé povětří, že 
se sotva v celém roku takové nalézá.

I přes nestálé počasí příroda ožívá a ožívají 
také choroby a škůdci.

Houbomilka česneková
V dospělosti je to hnědá muška, která brzy 

na jaře vylézá ze země a klade vajíčka jen 

do ozimého česneku. Jarní česnek nenapadá, 
jelikož ten ještě v době kladení vajíček mezi 
listy vcházejícího česneku není vyrašený. 
Kladení vajíček se děje koncem března až za-
čátkem dubna podle vývoje počasí. Vždy jen 
jedna larva vyžírá stonek česneku a ten žlout-
ne, kroutí se, deformuje a uvadá. Rostlina ne-
vytváří žádné paličky. Po té se larvy zakuklí 
v blízkosti rostlin koncem května až v červnu.

Česnek by se měl na stejném místě pěstovat 
jednou za čtyři roky. Také by se měla dodržo-
vat větší vzdálenost mezi záhony, aby houbo-
milka nepřelétala, protože je špatný letec.

Ochrana: Po výsadbě a nebo na konci zimy 
záhon zakryjeme netkanou textilií. Sundáme 
ji až koncem dubna po náletu houbomilky. 
Ošetření provádíme v březnu při teplotách nad 

10 °C zálivkou přípravkem Karate se Zeon 
technologií 5 cs nebo Samuraj.

V časném jaře se také začíná vyskytovat 
mnoho jiných škůdců. Abychom zjistili jejich 
přítomnost a mohli zasáhnout při větším vý-
skytu k tomu slouží lepové feromonové des-
tičky. Tyto rozmisťujeme v korunách stromů 
(1 ks na 1 m3) na které jsou lákáni a lapeni sa-
mečci. Také je můžeme zapichovat do záhonů 
zeleniny a do skleníků. Na bílé destičky jsou 
lákány pilatky, květilky, plodomorky, beljo-
morky a jiné, které působí škody na zelenině 
a způsobují červivost ovoce. Na žluté lepové 
destičky jsou lákány molice, smutnice, mšice, 
dřepčíci a nosatci.

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

Foto: 4x archiv MÚ

Foto: archiv MÚ
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Voláme sluníčko aneb Březen s Karolínkou
Ať už je školka zavřená nebo ne, 

jaro se neúprosně hlásí, aby probu-
dilo celou přírodu. Dětem jsme 
se prostřednictvím jejich rodičů 
snažili v uplynulých dnech nabíd-
nout různorodé aktivity spojené se 

slunečními paprsky – vyrábění papírového slunce, 
pozorování klíčení semínek a prvních jarních kvě-
tin nebo jarní písničky a říkadla. V pohádce měl 
skřítek nápad odemknout jaro klíčem, který mu 
nakonec přidělal víc starostí, ale byl spokojený, že 
se o přivolání jara pokusil. Takový klíč si děti také 
mohly nakreslit nebo vyrobit za pomoci svých ro-
dičů. Jestli se jim s ním povedlo jaro odemknout, 
dozvíme se v následujících dnech.

Dobu s přicházejícím jarem také propo-
juje příprava na Velikonoce. S dětmi jsme 
v únoru společně prožili zahájení postní doby. 
V Ovečkách jsme si vytvořili plakát, který 
snad brzy dokončíme. V každé době je dobré 
se zamyslet, jestli moje oči, uši, ústa a ruce 
mohou pomáhat nebo ubližovat.

Miroslava Bočková

Zápis do Křesťanské mateřské školy 
Karolínka ve Slavkově u Brna

Zápis do KMŠ proběhne vzhledem k situaci 
bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve dnech 
3.–12. května 2021. Na www.kmskarolinka.
cz v sekci Pro rodiče/Zápis najdete po Veliko-

nocích potřebné formuláře ke stažení. K žá-
dosti je třeba doložit potvrzení o očkování 
od lékaře (nedokládá se pouze pro poslední 
rok povinné předškolní docházky), kopii rod-
ného listu dítěte a kopii OP zákonného zástup-
ce. Vše vhoďte v zalepené obálce do poštovní 
schránky MŠ. Pozornost věnujte i jiným způ-
sobům podání žádosti a kontrole vyplněných 
formulářů. Pokud budete vzdělávat své dítě 
v povinném ročníku předškolního vzdělávání 
individuálně (formou domácího vzdělávání), 
zašlete navíc Oznámení o zahájení individuál-
ního vzdělávání, které najdete také na našem 
webu.

Hana Jarošová – s. Josefa, ředitelka KMŠ

Soutěžíme a baví nás to
Již v měsíci lednu jsme vyhlásili valentýn-

skou soutěž pro všechny žáky našich oborů. 
Každý, kdo měl chuť oslavit den svatého 
Valentýna, mohl ještě navíc získat jedničku 
od svého odborného učitele a zúčastnit se 
soutěže, v níž jste o vítězi rozhodli VY svými 
laiky na našich facebookových stránkách – In-
tegrovaná střední škola Slavkov u Brna. 

Sešlo se nám velké množství fotografií, kdy si 
žáci dali práci a uvařili i několikachodové menu 
a prostřeli stůl, jiní připravili krásné mouční-

ky a drinky. Všechny fotografie jsme rozdělili 
do čtyř kategorií: SLAVNOSTNÍ TABULE, 
POKRM, DEZERT a SLADKÝ POKRM (jen 
obor cukrář). Vítězové našich kategorií jsou 
známi a vy se můžete podívat na všechny dob-
roty na našem FB. Současně se snažíme před-
stavit, jak lze propojit naši distanční výuku 
s běžným každodenním životem. Další soutěž 
– nejkrásnější upečený velikonoční beránek – 
jsme vyhlásili 13. 3. 2021 a všichni můžete dát 
hlas svému favoritovi. L. Svobodová

Informace o zápisu do MŠ Kobeřice u Brna
Pokud patříte mezi ty rodiče, kteří chtějí pro 

své dítě to nejlepší, jistě oceníte právě naši ma-
teřskou školu. Vašemu dítěti zde nabízíme nejen 
předškolní vzdělávání, ale také mnoho nezapo-
menutelných zážitků prostřednictvím různých 
her, projektových dnů, divadel a výletů.

Jsme malotřídní škola, kde panuje rodinná 
atmosféra. Výchovu a vzdělávání vedou milé 
paní učitelky, které přistupují k dítěti indivi-
duálně a citlivě. Rozvíjí v dětech jejich kreati-

vitu a radost z poznávání nových věcí. V nově 
zrekonstruované budově školy máme k dis-
pozici dvě herny, environmentální zahradu 
s herními prvky a velkou tělocvičnu. Další vý-
hodou vzdělávání v naší MŠ je příjemné pro-
středí uprostřed vesnice, kdy můžeme s dětmi 
chodit na procházky do blízkého lesa, do polí 
i k rybníku. Dětem je také k dispozici speciál-
ní logoped, který včasně rozpozná u dětí vady 
řeči a doporučí další postup k nápravě.

A jak je to s dojížděním? Ze Slavkova 
u Brna k nám jezdí přímá linka každou ho-
dinu. Jízdní řád navazuje na provozní dobu 
mateřské školy.

Zápisy do mateřských škol budou probíhat od 
2. do 16. května 2021. Sledujte konkrétní termín 
zápisu do naší MŠ a další informace na webo-
vých stránkách školy www.zskoberice.info.

Už se na vás moc těšíme.
Kolektiv MŠ

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

Distanční výuka hotelového provozu trochu jinak
Už delší dobu trápí nás učitele i studenty 

distanční výuka. Pedagogové si zvykli mluvit 
do svých šedých monitorů a jen matně tuší, co 
se odehrává na druhé straně u studentů. Zda 
jsou na příjmu oni sami, nebo zda je přítomen 
jen jejich počítač.

Dne 18. 2. 2021 si troufnu říci, že studenti 
pozor dávali. I hodina online může být občas 
netradiční. V předmětu hotelového provozu 
nás virtuálně navštívil generální ředitel Ho-

telu Aquapalace Praha pan inženýr Miroslav 
Bukva. Pan ředitel je odborník, který pracuje 
ve vrcholovém managementu hotelnictví již 
dvacet let, mluví anglicky, španělsky, rusky, 
německy a získal mnohá ocenění ve svém 
oboru. Mimo jeho odbornost, nutno dodat, že 
je to i velmi příjemný muž, pocházející z Mo-
ravy. Pan ředitel neváhal a ihned přijal po-
zvání do výuky. Sdělil nám informace o GDS 
systémech, což je aktuální téma našich hodin. 

Dále nám představil Hotel Aquapalace v Pra-
ze, úsek ubytovací, technický a informoval 
nás o krásách a nesnázích aquaparku.

V závěru hodiny měli studenti možnost 
hlasovat o vizáži webových stránek již zmí-
něného hotelu. Poté mohli klást dotazy. Obou 
těchto činností se studenti zúčastnili. Věřím, 
že tato návštěva byla přínosem nejen pro mne, 
ale především pro naše studenty. 

M. Svobodová, ISŠ

Krajské kolo projektu 
Enersol

Již po několikáté se naše škola zapojila 
do soutěže ENERSOL, která je zaměřena 
na ekologii. Na základě zprostředkování 
návštěvy firmy Flenexa Aquaponie našimi 
vyučujícími vznikl nápad, představit ten-
to ekologický projekt a Mgr. Vaňura mne 
a moji spolužačku oslovil, abychom se za-
pojili do soutěže. V lednu letošního roku se 
konalo první okresní kolo, dne 4. 3. 2021 
jsme se zúčastnili krajského kola a dosáhli 
jsme na stupeň nejvyšší. Z důvodu pandemie 
COVID-19 se obě kola konala ve virtuálním 
prostředí. Toto vítězství nás posunulo do ce-
lorepublikového finále, které by se mělo 
uskutečnit na podzim 2021 v Praze. Budeme 
se snažit co nejlépe reprezentovat naši školu 
pod vedením Mgr. R. Vaňury a doufáme, že 
nezklameme důvěru v nás vloženou.

D. Švehlová, ISŠFoto: 3x archiv ISŠ
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Zavzpomínejte na nedávné události
Vzpomenete si ještě, jak vypa-

dal Slavkov během povodní v roce 
2010? Nebo například na koncert 
Katapultu, mistrovství republiky 
historických kol, na průběh jubi-
lejní 40. pípy? 

Něco utkví v paměti, něco se 
vypaří. Pro ty, kteří by si chtě-
li oživit vzpomínky na významné událos-
ti a akce z blízké i vzdálenější minulosti, 

máme řešení. Uložte si do oblí-
bených položek „rajče“ Radka 
Lánského lansky.rajce.idnes.cz/, 
kde najdete přes 300 fotogale-
rií událostí ve Slavkově. Radek 
Lánský využil volný čas kvůli 
covidovým omezením a pilně 
den co den naplňuje svoje strán-

ky novými alby. A věřte, je na co se dívat! 
Radku, děkujeme. red.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. Jak 

pevně věřím, stroje máte už připravené a ně-
kteří z vás je už stihli provětrat po zimní pau-
ze. Zbývá dát do pořádku jezdeckou výstroj. 
Oblečení na motorku není jenom móda, ale 
především funkční a bezpečnostní prvek. Do-
vede ochránit jezdce před zraněním při pádu 
i před nepřízní počasí.

Za kvalitní oblečení považuji takové, kde 
všechny chrániče a protektory sedí pevně 
na svých místech, nejlépe pokud jsou upev-
něny rovnou na tělo a nemohou se při pádu 
posunout mimo chráněné části, což jsou velké 
klouby, kolena, kyčle, lokty, ramena, páteř, 
ruce, obličej a celá hlava. Není vůbec špatná 
chráničová vesta, která obsahuje chrániče hor-
ních končetin, trupu i zad a krásně se vejde pod 
bundu i pod dres. Její ochranné vlastnosti jsou 
mimo diskusi a je super, že se dá v horkých 
dnech používat jen v kombinaci s tričkem. To 
samé platí pro kraťasy se suspenzorem, inte-
grovanými protektory kyčlí, stehen a integro-
vané protektory kolen a holení. 

Kožené oblečení je pevnější a bezpečnější, 
zpočátku určitě méně komfortní. Textilní ob-
lečení je pohodlnější a dovede být i hodně vo-
děodolné. Jasným barvám a reflexním prvkům 
dávejte přednost. Přes oblečení se vyplatí vo-
zit airbagovou vestu. Cena těchto vest se stále 
snižuje a některé typy už nevyžadují spojení 
jezdce s motocyklem pomocí aktivační šňůry.

Při výběru přilby volte raději těsnou, časem 
se výstelka vymačká a přilba ztrácí ochrannou 
schopnost. Po přibližně pěti letech provozu 
ji raději vyměňte za novou. Rukavice a boty 
vybírejte kvalitní a nešetřete na jejich ochran-
ných prvcích.

Bezpečnostní atestace všeho je samozřej-
mostí. Prohlédněte všechny homologační štítky 
a na protektorech vybírejte značku s piktogra-
mem motorkáře a označení „EN 17092 level 2“. 
Na štítku oblečení hledejte totéž s označením 
„AAA“ nebo „EN 17092 AA“ pro pohodlnější 
typ. Výstroj s nižší úrovní ochrany si nekupujte. 
Cože to říkáte? Že jezdit je možné v čemkoliv? 
Ano, přátelé, máte pravdu, ovšem spadnete-li 
v kvalitním oblečení, nejspíš odejdete po svých 
s nějakou modřinou. Pokud upadnete v košili 
a v džínách, odveze vás sanitka.

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

Těším se na společné setkání při některé 
naší klubové akci. 

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Farnost v době omezení bohoslužeb
Uplynul rok ode dne, kdy se najednou 

změnil náš osobní i společenský život. Nasta-
la pro nás různá omezení, na některá jsme si 
zvykli, některá nám už začínají vadit. Vzpo-
mínám si na první bohoslužbu v kostele bez 
účasti věřících. Od té doby se život naší far-
nosti přizpůsobil a omezil na to podstatné; 
slavení bohoslužeb a přijímání svátostí smíře-
ní a eucharistie, vyučování náboženství, pří-
pravy. Na bohoslužby je nyní dovolena účast 
10% z počtu míst v kostele a praktické řešení 
spočívá v rozdávání místenek. Nedělní mše 
svaté slavíme ve farním kostele ve Slavkově 
celkem čtyři; v 9.00 a 18.00 pro slavkovské 
farníky, v 10.00 střídavě pro slavkovské rodi-
ny s dětmi a farníky z Křižanovic a Rašovic, 
v 11.00 je bohoslužba pro Němčany, Hoději-
ce a Heršpice. Ve všední dny jsou bohosluž-
by na obcích zvláště pro ty, kteří se v neděli 
do Slavkova nedostanou, ve Slavkově jsou 
v úterý, v pátek a v sobotu. Od loňských Ve-
likonoc také vysíláme bohoslužby v neděli 
a v úterý online, na nedělní mši sv. se připo-
juje průměrně 250 domácností. Po bohosluž-
bě je možné přijít k individuálnímu přijetí sv. 
přijímání do farní kaple. Individuálně probíhá 
také udělování svátosti smíření a křtu.

Po uzavření škol bylo také přerušené vyučo-
vání náboženství. Od pololetí jsme začali vy-
učovat distančně, některým ročníkům zasíláme 
látku maily, některé ročníky se připojují online.

Tento způsob života víry je ochuzen o to 
podstatné, a to je osobní účast na bohoslužbě. 
Je třeba dát pozor, abychom si na tento způ-
sob duchovního života do budoucna nezvykli 
– pomodlím se doma, pustím si mši v televizi 
nebo na počítači. Zvláště je důležité, aby děti 
a dospívající měli zkušenost živé bohoslužby 
a modlitby. Tu může podpořit společná mod-
litba v rodině, která je důležitá mimo sledova-
nou bohoslužbu.

Farní život se nezastavil ani v oblasti 
údržby a oprav objektů. Probíhají opravy 
v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce, kde 
pokračuje druhá etapa restaurování hlavního 
oltáře, svatostánku a štuků kolem oltářního 
obrazu. V bývalém špitále proběhla izolace 
vlhkého zdiva a na hřbitově připravujeme 
opravu obrubníků a křížů kněžských hro-
bů. Na Lutrštéku v Němčanech pokračuje 
realizace nového oltáře, restaurování hlav-
ního oltáře, obrazu a svatostánku, přípravy 
opravy kapličky a nové provedení blízké 
studánky.

Milí přátelé, chci vás povzbudit k vzá-
jemné trpělivosti a k vytrvalosti vzhledem 
ke všem omezením, které na vás klade sou-
časná situace. A vyjádřit vděčnost a podporu 
vám, kteří to máte zvláště náročné, rodičům 
s dětmi, seniorům, všem, kteří pracujete 
ve zdravotnictví a v profesích spojených 
s náročností povolání, vám, kteří nesete tíhu 

nejistoty nebo jakkoli strádáte. Přeji vám 
a vašim rodinám také Boží požehnání k pro-
žití velikonočních svátků!

P. Milan Vavro

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

stránkách, bohoslužby s omezenou účastí s mís-
tenkou (vydává se po ranní bohoslužbě v neděli 
10.00–10.45 v kapli).

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

Svátost smíření: každé úterý 18.30–19.30 
v kostele.

Velikonoční bohoslužby ONLINE:
(účast na těchto a dalších velikonočních bohosluž-

bách jen s místenkou!)
1. 4. Zelený čtvrtek v 18.00
2. 4. Velký pátek v 15.00
3. 4. Bílá sobota, velikonoční vigilie ve 20.30
4. 4. Neděle Vzkříšení Páně v 9.00
5. 4. Velikonoční pondělí v 9.00
Nedělní svaté přijímání: 10.15 – 10.45 ve farní 

kapli (vstup z Malinovského ul.).
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 

1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stani-

slav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz V případě potřeby nám může-
te zavolat.



NABÍZÍME:
 › náborový příspěvek 10.000 Kč

 › příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč

 › motivující fi nanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat 
a Flexi Passy

 › 5 týdnů dovolené

 › práci v moderním prostředí

 › stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování

 › dopravu do zaměstnání fi remním autobusem

 › kvalitní oděv a ochranné pomůcky

 › zaměstnanecké slevy na výrobky

 › zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

 › a další zajímavé benefi ty

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

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního 
technika, vedoucího 
úseku a operátora 
výroby

Servisní technik
 › servis PVC oken a dveří

 › doprava výrobků k zákazníkovi 
(ŘP skupiny C výhodou)

 › účast na realizaci výstavních expozic

 › požadujeme: ŘP skupiny B

Vedoucí úseku
 › vedení týmu ve 2 směnném provozu

 › organizace práce

 › zajištění pracovní a technologické kázně

 › dohled nad plněním úkolů a dodržování časového 
harmonogramu

 › kontrola dodržování BOZP

 › požadujeme: praxe na obdobné vedoucí pozici, 
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost

Operátor výroby
 › výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve 

2 směnném provozu

 › požadujeme: manuální zručnost

www.fenstar.cz

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

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

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

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

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

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  dělnice ve 
zdravotnické výrobě

•  vedoucí laboratoře
• operativní nákupčí

MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ
TEPELNÁ ČERPADLA A TOPNÉ SYSTÉMY 

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

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

Slavkov a okolí
+420 607 569 995

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla



JARO PŘICHÁZÍ 

Kornout s vaflemi

Ovocné smoothies

49,-
49,-

jahodové s červenou řepou

   s javorovým sirupem, jahodami, 
   šlehačkou, borůvkami

   s nutellou, banánem, šlehačkou

pomeranč s mangem

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


