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Michal Boudný

Poločas 2020
Rok se nám překlápí 

do druhé poloviny a s ním 
přichází i krátké ohlédnu-
tí, ale především pohled 
dopředu. Opatření v sou-
vislosti s výskytem korona-
viru jsme v rámci možností 
přečkali a přes veškeré 

omezení se chod úřadu a vedení radnice neza-
stavil. Dovolte mi tedy seznámit vás s novin-
kami, které se připravují. 

Začnu tím nejméně příjemným – odpady 
a odpadky. Každý má na očích smutný pohled 
na nepořádek kolem sběrných míst tříděné-
ho odpadu. Zejména papíru přibývá tolik, že 
běžný týdenní svoz již nestačí, proto jsme 

Makové pole za Slavkovem • Foto: L. Jedlička

Areál městského koupaliště • Foto: R. Lánský

(Pokračování na straně 3)

Po období dešťů  
začíná sezona na koupališti

Prázdniny budou tak, jak mají být. Otevřeli jsme 
koupaliště – a tentokrát už bez výrazných vlád-

ních omezení. Teplota vody pomalu stoupá, ale stále 
čeká na letní horka. V červenci je otevřeno každý den 
od 9 do 21 hodin. V srpnu pak do 20 hodin. V případě 
nepříznivého počasí bude zavřeno. Celodenní vstup-
né pro dospělého činí 90 Kč. Děti do 18 let a senioři 
platí 55 Kč. Vstupenka pro děti předškolního věku 
stojí 25 Kč. Kromě vodních radovánek mohou ná-
vštěvníci využít šest kurtů pro beachvolejbal, plážo-
vou házenou, plážový fotbal a plážový tenis. K dis-
pozici je občerstvení a dětské hřiště. vs



Slavnostního otevření hasičské stanice se zúčastnil 
i ministr vnitra
V  pátek  12.  června  2020  se  ve  Slavkově 

u Brna  slavnostně  otevřela nová hasičská  sta-
nice. Akce se účastnil také první místopředseda 
vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček. 

Původní stanice již byla v nevyhovujícím sta-
vu. Byla společná s JSDH města Slavkova u Brna 
a podobala se spíš rodinnému domu než hasičské 
stanici. Garáže neměly dostatečnou kapacitu pro 
hasičskou techniku ani bezpečný prostor kolem 
vozů. Stejně tak zázemí již neodpovídalo moder-
ním požadavkům. Navíc šlo o nevhodnou lokalitu 
– poblíž školy a centra města. 

Nová stanice je dislokovaná nedaleko sjezdu 
k frekventované komunikaci I/50 a u křižovat-
ky na rovněž velmi využívanou komunikaci I/54 
směrem na Kyjov. Má výhodnou polohu mimo 
historické centrum města. Disponuje prostornými 

garážemi i zázemím pro strojní, chemickou a tech-
nickou službu. Stanice se stane skutečnou oporou 
také pro jednotky SDH obcí. Pro dobrovolné ha-
siče z blízkého okolí budeme schopni zajišťovat 
mj. plnění tlakových lahví do dýchacích přístro-
jů, a nebudou tak muset cestovat až do Vyškova, 
jako doposud. Výhledově bude v areálu stát také 
základna Zdravotnické záchranné služby Jihomo-
ravského kraje. 

V garážích parkují dvě cisterny (4000 a 9000 litrů 
vody) a velitelský automobil. Ve službě je ve třech 
směnách 15 hasičů, které řídí velitel stanice. 

Stanici se podařilo postavit díky výborné spolu-
práci s městem Slavkov u Brna a Jihomoravským 
krajem. Náklady na výstavbu činí 34,4 mil. korun. 

Slavnostního přestřižení pásky a symbolické-
ho otevření stanice se při slavnostním otevření 

účastnila řada významných hostů. 
Pozvání přijal první místopředse-
da vlády a ministr vnitra ČR Jan 
Hamáček, generální ředitel HZS 
ČR genpor. Drahoslav Ryba v do-
provodu svých náměstků, senátor 
Ivo Bárek, hejtman Jihomoravské-
ho kraje Bohumil Šimek, starosta 
města Michal Boudný a další. Hos-
ty přivítal ředitel HZS Jihomorav-
ského kraje plk. Jiří Pelikán. 

Pan ministr poděkoval složkám 
IZS za práci odvedenou během 
koronavirové krize a v souvislosti 
se slavkovskou stanicí poděkoval 
a popřál: „Díky všem, kteří se po-

díleli na výstavbě této stanice. Hasičům, kteří tady 
slouží a budou sloužit, přeji, aby se od každého 
zásahu v bezpečí vrátili k těm, kteří na ně doma 
čekají.“

Generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav 
Ryba připomněl realizované rekonstrukce a vý-
stavby nových stanic v Jihomoravském kraji v po-
sledních letech a zmínil se i o původní slavkovské 
stanici: „Stará stanice již opravdu neodpovídala 
podmínkám výkonu služby a já věřím, že tato nová 
vám tyto podmínky, které potřebujete ke své práci, 
určitě vytvoří.“

Stanice Slavkov u Brna má hasební obvod 
na ploše 186 km2 a je připravena poskytnout po-
moc pro obyvatele 21 měst a obcí v okolí a také 
samozřejmě třeba u dopravních nehod, které tvoří 
více než třetinu všech výjezdů. 

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

Slavnostní přestřižení pásky • Foto: 6x archiv MÚ

Ministr vnitra Jan Hamáček Starosta Slavkova u Brna Michal Boudný Zleva: R. Hanák, I. Bárek, J. Hamáček, M. Šlapal, M. Boudný

M. Boudný vítá J. Hamáčka
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po jednání s firmou Respono museli přistou-
pit k několika opatřením. Svoz papíru bude 
dvakrát týdně a prodlouží se doba sběrného 
dvora. V pondělí a ve středu bude celý den 
a v sobotu, která je nejvyužívanější, o hodinu 
déle. Každodenní úklid kolem sběrných míst 
budou zajišťovat technické služby a budou 
se soustřeďovat na nejhorší lokality. Každá 
legrace něco stojí a náklady na výše uvedené 
služby půjdou do statisíců se zkušební dobou 
do konce tohoto roku. 

Zatím nevíme, na kolik přesně tento servis 
zatíží městský rozpočet, ale nepořádek nám 
ke kontejnerům nepřistál ze sousední gala-
xie, ale je od lidí. Od lidí, kterým je zatěžko 
sešlápnou petku či karton a pokud je nádoba 
plná, tak jízda k jinému sběrnému hnízdu je 
spíše na komiks z prostředí sci-fi! Rovněž mu-
síme přistoupit i k redukci a vymístění nádob 
na textil a elektroodpad. Ač je na každém kon-
tejneru návod a účel použití v českém jazyce, 
najít v jeho útrobách starý koberec, brusle 
či matraci není vzácností. Rovněž pračky či 
televize do drobného elektroodpadu nepatří. 
Bohužel tyto nešvary netrápí jen Slavkov, 
ale drtivou většinu starostů, se kterými o tom 
mluvím. V Bučovicích nainstalovali kamery, 
v Kyjově fotopasti. Pokud se tyto metody 

osvědčí, budeme je aplikovat též, ale pak si 
položme otázku, kolik ještě nás bude stát po-
řádek ve městě peněz? Odpoví si jistě každý 
sám. 

Nyní k příjemnějším věcem. Zastupitelstvo 
na svém posledním zasedání uvolnilo částku 
600 000 korun na spolufinancování nového 
povrchu na účelové komunikaci mezi obce-
mi Hodějice a Křižanovice. Celkové náklady 
na nový asfalt se na základě průzkumu trhu 
pohybují okolo 1,8 milionu korun, které by 
pro majitele komunikace – obci Hodějice, byl 
neúnosný. Ač je to cesta mimo naši působnost, 
každý víkend ji využívá stovka Slavkováků 
pro svoje cyklotoulky Ždánickým lesem a rov-
něž je to vstřícný krok vůči plánované výstav-
bě cyklostezky Křižanovice–Rašovice. 

Dvanáctého června se za přítomnosti mini-
stra vnitra Hamáčka, senátora Bárka, hejtma-
na kraje Šimka a velitelů záchranných sborů 
a policie slavnostně otevřela nová hasičská 
stanice. Zahájení proběhlo kvůli hygienickým 
opatřením s vyloučením veřejnosti, ale kraj-
ský velitel hasičů plukovník Pelikán plánuje 
na podzim den otevřených dveří. Současně 
s odchodem profíků ze staré hasičky řešíme 
využití původní stanice, ve které sloužil i sbor 
dobrovolných hasičů. Sbor v budově zůstává 
a nově bude objekt využívat i krizový štáb, 

který je zřizován městem a bude zde centra-
lizovat veškeré ochranné pomůcky a techniku 
při krizových situacích, které se doufám naše-
mu městu na roky vyhnou! Nápady některých 
jedinců na fitness či spinning studio jsou lehce 
úsměvné.

A nakonec aktuální novinky z našich bu-
doucích supermarketů! Zástupce investora 
obchodního domu Billa by rád k obchodu pře-
místil autobusové zastávky, které jsou již léta 
nevyužité při odbočce do západní průmyslové 
zóny (ACHP, LIKO-S, ČOV) a sloužily by 
k bezpečnější dopravě zákazníků do této, již 
tak dopravně složité, oblasti. Datum otevření 
je v červenci tohoto roku. Dále jsem se sešel 
se společností LIDL, která bude koncem čer-
vence tohoto roku zahajovat výstavbu okružní 
křižovatky a zároveň s tím i vlastní nákupní 
centrum. Otevřeno má být dle informací ob-
lastního manažera společnosti v dubnu příš-
tího roku. Mrzí mě, že tak beru vítr z plachet 
všem diskutérům na sociálních sítích, tvrdící 
šílené bláboly a teorie o budoucím marketu 
v areálu cukrovaru. Mě to stálo energii, ale 
určitě méně než pisálky s telefonem v ruce! 
Vážení čtenáři tohoto periodika, přeji vám 
krásné a ničím nerušené prázdniny a přede-
vším dostatek duševního klidu!

Michal Boudný, starosta města

Poločas 2020
(Dokončení ze strany 1)

Na poliklinice začala ordinovat nová lékařka ORL. 
Operuje i v nemocnici u sv. Anny

Na poliklinice Slavkov u Brna je od června 
zahájen provoz nové ORL ordinace se zamě-
řením na nemoci ušní, nosní, krční a na ul-
trazvukové vyšetření oblasti hlavy a krku. 
Ordinace je umístěna ve 2. poschodí v nově 
zrekonstruovaných prostorech, vybavených 
klimatizací a od chodby oddělenou čekárnou. 
Oproti běžným ORL ordinacím zde nalezne-
te nadstandardní moderní nové přístroje, při 
jejichž nákupu se zdravotnická firma řídila 
zkušenostmi z klinického pracoviště a dávala 
důraz na nejvyšší možnou kvalitu, komfort 
a bezpečí pro pacienty. K dispozici je proto 
plně vybavená ORL jednotka s nahříváním 
nástrojů, výplachem ucha, odsáváním, oto-
mikroskop, endoskopy různých velikostí, 
audiometr neboli přístroj na vyšetření sluchu 
navíc s možností měření za pomoci dotykové 
obrazovky a v neposlední řadě ultrazvuk. Pří-
tomnost ultrazvuku je v ORL ordinaci velkým 
přínosem a dává možnost provést kompletní 
diagnostiku na jednom pracovišti včetně mož-
nosti odběru buněk tenkou jehlou k cytologic-
kému dovyšetření. 

Do ordinace se můžete zaregistrovat 
do plné péče, ale také ji i využívat jednorá-
zově v případě potřeby, například pokud Váš 
ORL lékař není k dispozici a hledáte krátko-
době zastupující pracoviště. Ordinace přijímá 
pacienty se žádankou k ORL anebo i jen se 
žádankou k ultrazvukovému vyšetření hlavy 
a krku. Pokud však máte akutní potíže anebo 
Váš lékař není k dispozici a žádanku nemá-
te, přijďte a také budete ošetřeni. Ordinace 

je volně přístupná pro veřejnost, nevyžaduje 
objednávání se ani ohlašování předem a při-
jímá neomezeně dospělé a děti starší 12 let. 
Jediné, co je potřeba s sebou vždy mít, je plat-
ná kartička pojišťovny, přes kterou probíhá 
elektronická registrace v čekárně. Přesnější 
popis a provozní informace jsou k dispozi-
ci na webových stránkách www.orlinfo.cz. 
Na těchto stránkách si můžete ordinaci pro-
hlédnout a vždy před návštěvou i zkontrolovat 
pravidelně aktualizovanou otevírací dobu pro 
případ nepřítomnosti lékaře anebo naopak pro 
případ prodloužení pracovní doby. 

Lékařka ordinace MUDr. Jana Neuwirtho-
vá, Ph.D. má za sebou 15 let praxe na odborně 
prestižní Klinice otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. 
Anny v Brně, kde si i do budoucna plánuje 
udržovat každé pondělí operační den a ultra-
zvukové vyšetření. Malý jednodenní úvazek 
na klinickém pracovišti jí sice zkracuje or-

dinační dobu ve Slavkově u Brna na pouze 
4 dny týdně, ale je zatím ponechán záměrně 
pro zkvalitnění péče. Tato přímá vazba na její 
mateřskou kliniku poskytuje v případě potře-
by možnost odeslání pacientů z našeho sek-
toru přímo k jejím kolegům do specializova-
ných ambulancí (vydání sluchadel, došetření 
chrápání apod.) anebo k operačnímu řešení. 
Ordinace tím získala jedinečný koncept vyso-
ce kvalifikované komplexní péče o pacienty 
a profesního zázemí. Bonusem navíc je, že 
mezi atestace a licence lékařky ordinace pa-
tří nejen ORL a ultrazvukové vyšetření hlavy 
a krku, ale i atestace klinická výživa a inten-
zivní metabolická péče se zaměřením na tzv. 
imunonutrici neboli ovlivnění imunity stravou 
a doplňky. V době epidemie tedy dokáže pora-
dit jak účinně posílit imunitní systém. Zhléd-
něte stránky www.orlinfo.cz a pokud máte 
zájem, přijďte se zaregistrovat, jste vítáni. vs

Ultrazvuk • Foto: 2x archiv MÚ Ordinace ORL MÚ
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
68. schůze RM – 25. 5. 2020

1. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
§ 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalo-
gu prací ve veřejných službách a správě, ve znění poz-
dějších předpisů: jmenuje s účinností od 1. 8. 2020 
Mgr. Jiřího Půčka a pracovní místo ředitele Základní 
školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organiza-
ce. RM stanovuje s účinností od 1. 8. 2020 řediteli 
Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvkové 
organizace Mgr. Jiřímu Půčkovi plat dle předloženého 
platového výměru.

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

3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
v předloženém znění 

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích 
parc. č. 2023, 2020/3, 2026/1 a 2022/2 v k.ú. Slavkov 
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, 
s paní Lenkou Budíkovou.

5. RM doporučuje ZM schválit zajištění nového 
stavebně architektonického řešení lokality Koláčkovo 
náměstí od ulice Slovákova po ulici Brněnská formou, 
která je popsána v důvodové zprávě.

6. RM schvaluje realizaci projektu: „Územní studie 
krajiny pro ORP Slavkov u Brna“ dle předloženého pro-
jektového záměru a gestorem projektu místostarostku 
města.

7. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřej-
noprávních smluv s níže uvedenými žadateli v předlo-
ženém znění.

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

9. RM doporučuje ZM projednat a schválit peněžitý 
vklad města do základního kapitálu společnosti Vo-
dovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 
410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587.

10. RM doporučuje ZM schválit text smlouvy o upsá-
ní akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohle-
dávek, týkající se města, které tvoří přílohu tohoto usne-
sení a jsou jeho nedílnou součástí. V případě, že některý 
z akcionářů využije přednostního práva upsat přísluš-
nou část nových akcií, bude text smlouvy o upsání akcií 
a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek 
příslušně upraven; totéž platí i pro případné formální 
úpravy textu obou těchto smluv.

11. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.5/2020 
v předloženém znění.

12. RM schvaluje převod finančních prostředků 
ve výši 150.000 Kč z rezervního do investičního fondu 
TSMS a čerpání investičního fondu na opravu technolo-
gie filtrace na koupališti.

13. RM uděluje panu Petru Zvonkovi mimořádnou 
odměnu 25.000 Kč za hladký průběh zimní údržby, jarní 
úklid města, péči o zeleň a předčasný svoz bioodpadu.

14. RM schvaluje upravený program 13. zasedání 
zastupitelstva města v předloženém znění.

69. schůze RM – 26. 5. 2020
1. RM ruší své usnesení č. 1068/68/RM/2020.
2. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-

pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřej-
noprávních smluv s uvedenými žadateli v předloženém 
znění.

3. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace 
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“ 
a uzavření veřejnoprávních smlouvy s uvedenými žada-
teli v předloženém znění.

70. schůze RM – 1. 6. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o po-

skytnutí dotace z rozpočtu JMK ze dne 30. 7. 2019 s Ji-
homoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

3. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí 
provozovatele Emila Schulze, Zborovská 2, 616 00 Brno, 
IČO: 67587470 ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova 
v letech 2021, 2022.

4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna, 
s paní Janou Střelcovou. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 
150 Kč/m2. 

5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní 
Marií Ohniskovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 
Kč/m2.

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě 
o nájmu uzavřené dne 30. 4. 2002, s Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, 
IČ: 41197518, v předloženém znění.

7. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika č. 9/288, s MUDr. Oldřichem 
Pospíšilem, IČ: 47413808, dohodou k datu 30. 6. 2020.

8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ordina-
ce v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 288 na po-
zemcích p. č. 1372/1 v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře 
56,70 m2 s přepočtem na 3 ordinační dny. 

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne 
1. 3. 2018 s firmou JASPA Servis s.r.o., Hlavní 69,75, 
747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 5.000 K z položky rozpočtu města určené na hu-
manitární účely v roce 2020 Asociaci rodičů a přátel 
zdrav. postižených dětí v ČR, z.s., klub“Paprsek“ , IČ: 
49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

11. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2020 Lince bezpečí, z.s., IČ: 
61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

12. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 
2020 v předloženém znění.

13. RM bere na vědomí informace o řešení kulturních 
akcí ve Slavkově u Brna pro rok 2020.

14. RM schvaluje zajištění financování kulturních 
akcí ve Slavkově u Brna formou účelového příspěvku 
pro ZS-A v souladu s důvodovou zprávou.

15. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2020 
v předloženém znění.

16. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení 
na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Zvídálek, 
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace.

71. schůze RM – 8. 6. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru obci 

Hodějice, se sídlem Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 002 91 773 na opravu místní komunika-
ce mezi obcemi Hodějice a Křižanovice ve výši max. 
600.000 Kč dle podmínek uvedených v textu důvodové 
zprávy.

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

3. RM doporučuje ZM schválit navržené doplnění 
akčního plánu v předloženém znění. 

4. RM doporučuje ZM schválit přistoupení města 
Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivan-
čice, IČO: 00281859, v plném rozsahu k Memorandum 
o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní 
oblasti uzavřeným mezi statutárním městem Brnem, se 
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 
44992785, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotíno-
vo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, městem 
Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 
Šlapanice, IČO: 00282651, městem Kuřim, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964, 
městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 
Rosice, IČO: 00282481, městem Židlochovice, se sídlem 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979, 
a městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 
65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311, dne 3. 10. 
2018, dle přílohy č. 1.

5. RM schvaluje uzavření uzavření kupní smlouvy 
na nákup vozu ŠKODA CITIGOe iV se společností AU-
TO-BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 469 94 360. 

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě ze dne 26. 4. 2019 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Stratilovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 7. 2020 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

7. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika č. 9/288, s MUDr. Oldřichem 
Pospíšilem, IČ: 47413808, dohodou k datu 30. 6. 2020.

8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ordina-
ce v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 288 na po-
zemcích p. č. 1372/1 v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře 
56,70 m2 s přepočtem na 3 ordinační dny. 

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne 
1. 3. 2018 s firmou JASPA Servis s.r.o., Hlavní 69,75, 
747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 5.000 K z položky rozpočtu města určené na hu-
manitární účely v roce 2020 Asociaci rodičů a přátel 
zdrav. postižených dětí v ČR, z.s., klub „Paprsek“, IČ: 
49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

11. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2020 Lince bezpečí, z.s., IČ: 
61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

12. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 
2020 v předloženém znění.

13. RM bere na vědomí informace o řešení kulturních 
akcí ve Slavkově u Brna pro rok 2020.

14. RM schvaluje zajištění financování kulturních 
akcí ve Slavkově u Brna formou účelového příspěvku 
pro ZS-A v souladu s důvodovou zprávou.

15. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2020 
v předloženém znění.

16. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení 
na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Zvídálek, 
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace.



56/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Pobočka Komerční banky 
zůstává, Moneta zavírá

Doba poCOVIDová si vyžádala i omezení 
ve slavkovských bankách. Po diskusích na cent-
rále Komerční banky nakonec pobočka ve Slav-
kově zůstává. Po dočasném uzavření v době nou-
zového stavu již ale neotevře Komerční banka 
v Bučovicích. Částečnému omezení se nakonec 
ale nevyhnul ani Slavkov – manažeři rozhodli 
o uzavření pokladny. Klientům, kteří potřebují 
na své účty vložit hotovost, banka doporuču-

je využít vkladový bankomat přímo v budově 
pobočky na Palackého nám. V případě většího 
obnosu pak pracovníci banky poradí s vkladem 
prostřednictvím uzavíratelných obalů. 

Město bylo také v uplynulých měsících 
informováno, že ve Slavkově skončí poboč-
ka Moneta Money Bank. Radnice nyní jedná 
alespoň o zachování výběrového bankomatu 
v ulici Brněnská. vs

72. schůze RM – 15. 6. 2020
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
v předloženém znění, týkající se pozemků parc. č. 525/1 
a 623, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jejíž 
vlastníkem je město, a to dle předloženého geometric-
kého plánu č. 3662b-75/2020.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 623 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem 
je město, a to dle přiloženého geometrického plánu č. 
3662a-68/2020.

3. RM uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 
28085400 týkající se pozemků parc. č. 2712/1, 2703/12, 
vše ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov, přeložka 
NN SPAR kruháč“) v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 
2713/1, ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov, přeložka 
NN SPAR kruháč“) v předloženém znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Ná-
boženskou obcí Církve československé husitské ve Slav-
kově u Brna, se sídlem Jiráskova 959, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 67028454, jejímž předmětem je užívání ne-
bytového prostoru parc. č. 968 v k.ú. Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje realizaci projektu: „Cyklostezka 
Slavkov u Brna–Křenovice“ dle předloženého projekto-
vého záměru a gestorem projektu starostu města.

7. RM odvolává předsedu likvidační a škodní komise 
Bc. Stanislava Mašu.

8. RM jmenuje předsedu a členy likvidační a škodní 
komise v předloženém složení: předseda: Vojtěch Lsti-
bůrek, člen: Marie Jílková, člen: Bc. Zdeněk Pavlík,

9. RM schvaluje vrácení nájemného bez záloh 
na služby spojených s nájmem bytu paní Anně Severi-
nové.

10. RM bere na vědomí informaci o aktualizovaném 
návštěvním řádu Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěv-
kové organizace.

11. RM schvaluje návrh ceníku pro krátkodobé ko-
merční pronájmy horního bloku severní části koníren 
ZS-A.

12. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách 
v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 
2020/2021 v uvedeném rozsahu.

13. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč dle 
předložené zprávy.

14. RM bere na vědomí předložený plán prázdnino-
vých činností v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 
2019/2020.

15. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-

ditele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2020 
v předloženém znění.

16. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení 
na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Zvídálek, 
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace.

13. zasedání ZM – 8. 6. 2020
1. ZM bere na vědomí zápis z 11. zasedání finanč-

ního výboru.
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
3. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19 

v předloženém znění.
4. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20–21 

v předloženém znění.
5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 

2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města 
za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsled-
ku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.

7. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za I. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

8. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské 
činnosti za I. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

9. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými žadateli 
v předloženém znění.

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

11. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění 
5. KPSS.

12. ZM nesouhlasí s návrhy paní Marcely Křížové 
a pana Ing. Radovana Kundery na změnu pozemků parc. 
č. 1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u Brna z plochy 
rekreační na stavební v územním plánu města Slavkov 
u Brna a jejich zařazení do změny územního plánu měs-
ta Slavkov u Brna č. 1. 

13. ZM neschvaluje změnit územní plán města Slav-
kov u Brna dle návrhů paní Marcely Křížové a pana 
Ing. Radovana Kundery na změnu pozemků parc. č. 
1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u Brna z plochy 
rekreační na stavební.

14. ZM schvaluje peněžitý vklad města do základní-
ho kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 
Vyškov, IČO 49454587.

15. RM schvaluje text smlouvy o upsání akcií a text 
smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, týkající se 
města, které tvoří přílohu tohoto usnesení a jsou jeho 
nedílnou součástí. V případě, že některý z akcionářů vy-
užije přednostního práva upsat příslušnou část nových 
akcií, bude text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy 
o započtení vzájemných pohledávek příslušně upraven; 
totéž platí i pro případné formální úpravy textu obou 
těchto smluv.

16. ZM poskytuje podle § 76 z.č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořád-
nou odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závaž-
ných úkolů města následujícím členům zastupitelstva 
města: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková – 
především za enormní nasazení při zajišťování potřeb 
občanů a města v době nouzového stavu a mimo-
řádných opatření spojených s koronavirovou epide-
mií, vedení orgánů krizového řízení a zajištění chodu 
úřadu v tomto období, dále za zajištění významných 
investičních akcí (zejména obnova valů a zámecké 
zdi, příprava rekonstrukce průtahu), práce na přípravě 
rozvojových strategických dokumentů z projektů V 58 
a V 80, projektu finančního řízení města a jeho příspěv-
kových organizací, realizaci projektu MAP II školství, 
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eli-
áš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan 
Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, 
Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta 
Macharová, Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková 
– za účast na projednávání a schvalování nejdůleži-
tějších rozhodnutí zastupitelstva města i za mimořád-
ných opatření spojených s koronavirovou epidemií, ze-
jména za projednávání změn územního plánu města, 
vytvoření podmínek pro výstavbu obchodního centra, 
dokončení realizace nové stanice HZS a další investiční 
výstavbu ve městě, rozhodování o majetkových zále-
žitostech vyhrazených zastupitelstvu města, každému 
ve výši nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v ka-
lendářním roce 2020.

17. ZM schvaluje poskytnutí daru obci Hodějice, 
se sídlem Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
002 91 773 na opravu místní komunikace mezi obcemi 
Hodějice a Křižanovice ve výši max. 600.000 Kč dle pod-
mínek uvedených v textu důvodové zprávy.

18. ZM schvaluje doplnění akčního plánu v předlo-
ženém znění. 

19. ZM schvaluje přistoupení města Ivančice, se 
sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 
00281859, v plném rozsahu k Memorandum o vzá-
jemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní ob-
lasti uzavřeným mezi statutárním městem Brnem, se 
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 
44992785, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotíno-
vo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, městem 
Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 
Šlapanice, IČO: 00282651, městem Kuřim, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964, 
městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 
Rosice, IČO: 00282481, městem Židlochovice, se sídlem 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979, 
a městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 
65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311, dne 3. 10. 
2018, dle přílohy č. 1.

20. ZM bere na vědomí předložený zápis o společ-
ném jednání kontrolního a finančního výboru.

21. ZM považuje za splněné usnesení č. 176/10/II 
z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2019.

22. ZM schvaluje zajištění nového stavebně archi-
tektonického řešení lokality Koláčkovo náměstí od ulice 
Slovákova po ulici Brněnská formou, která je popsána 
v důvodové zprávě.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Svoz komunálního 
odpadu 6. 7. 2020

V den státního svátku v pondělí den 
6. 7. 2020 budou probíhat svozy odpadu dle 
pravidelných svozových plánů bez omezení.

Sběrné dvory však budou uzavřeny.

Sběr tříděného skla
Žádáme všechny, kteří využívají kontej-

nery na třídění skla, aby tak činili zejména 
v rozumnou denní dobu a nerušili „tříská-
ním“ skla noční klid. Odd. ŽP
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Revitalizace Koláčkova náměstí – anketa 
Zastupitelstvo města schválilo pořízení no-

vého návrhu na revitalizaci Koláčkova náměs-
tí. Před schválením zadání pro účely zajištění 
architektonických studií, si Vás dovolujeme 
oslovit s anketou pro zjištění vašich názorů 
na tento prostor. Pro bližší informace můžete 
kontaktovat odbor správy majetku, investic 
a rozvoje, Ing. Petr Lokaj, tel.: 544 121 106 
nebo mail: petr.lokaj@slavkov.cz. 

Anketu odevzdejte v tištěné podobě 
do schránky umístěné v průjezdu budovy rad-
nice čp. 65 na Palackého náměstí. V elektro-
nické podobě lze zaslat na mailovou adresu 
podatelna@slavkov.cz. Termín pro doručení 
ankety je do 20. 7. 2020.

Úvod městského architekta
Kromě radiálních „barokních“ alejí existu-

jí v centru města Slavkova v podstatě tři vý-
znamná veřejná prostranství, která mají poten-
ciál stát se ohnisky zdravě živoucího města:

Je to hlavně Palackého náměstí, s radnicí, 
s živým komerčním parterem a s lehkou do-
stupností jak pěšky, tak autem. 

Je to zámek a zámecký park, zelené a velko-
rysé, slavnostní a výjimečné ohnisko regionu, 
byť se nejedná v pravém slova smyslu o „ve-
řejné prostranství“, ale o uzavíratelný areál.

A konečně je to volná plocha Koláčkova 
náměstí v těsném sousedství obou. Nevyužité 
prostranství v těžišti bývalé židovské čtvrti, 
které se může stát při dobře zvoleném využití 
vhodným doplněním – vhodnou protiváhou 

Palackého náměstí i zámeckého parku. Aby 
nové Koláčkovo náměstí dobře fungovalo, 
musí být snadno rozpoznatelný jeho charak-
ter. Právě tento charakter (atmosféra) genius 
loci nesmí být lehce zaměnitelný s charakte-
rem Palackého náměstí a s charakterem zá-
meckého parku. Novou podobou Koláčkova 
náměstí je nutné podpořit hierarchizaci veřej-
ných prostranství ve Slavkově.

Odpovězme si proto hned na začátku, co 
je charakteristické pro Palackého náměstí. 
A oproti tomu, co je charakteristické pro Ko-
láčkovo náměstí, jakou atmosféru může mít 
budoucí veřejné prostranství:

Ve vztahu k hlavnímu náměstí bude Ko-
láčkovo náměstí:

• komornější nebo reprezentativnější?
• klidnější nebo rušnější?
• více zelené nebo ne tolik zelené?
• více spontánní nebo více reprezentativní?

Anketu  níže odevzdejte v tištěné podo-
bě do schránky umístěné v průjezdu budo-
vy radnice čp. 65 na Palackého náměstí do 
13. 7. 2020. V elektronické podobě lze zaslat 
na mailovou adresu petr.lokaj@slavkov.cz. 
Termín pro doručení ankety je do 20. 7. 2020.

vs

Váš názor na Koláčkovo náměstí
1. Jak často využíváte náměstí?
Vyberte jednu z možností.
1. Velmi často, téměř denně
2. Často, minimálně 1krát až 2krát týdně
3. Občas, tak 2krát až 3krát za měsíc
4. Méně často nebo vůbec

2. Pokud se na náměstí zdržujete, jakým 
způsobem jej nejčastěji využíváte?
Označte jednu nebo více možností.
1. Pouze procházím
2. Projíždím se zastávkou do 30 min.
3. Nákupy a využití služeb
4. Návštěva úřadů
5. Pracuji zde
6. Bydlím zde
7.  Prostor využívám k odpočinku nebo relaxaci
8. ostatní (uveďte):

.........................................................................

.........................................................................

3. Co je podle Vašeho názoru v součas-
nosti nejslabší stránkou náměstí?
Označte jednu nebo více možností.
1. Množství automobilů
2. Nedostatek vegetace
3. Bezpečnost chodců
4. Nepřívětivost, nepořádek
5. Nedostatek míst pro odpočinek
6. Ostatní (uveďte):

.........................................................................

.........................................................................

4. Jak by podle Vašeho názoru měl 
veřejný prostor v budoucnu vypadat?
1. Současný stav mi vyhovuje
2. Prostor pro parkování vozidel
3. Klidné místo se stromy vhodné k odpočinku
4.  Reprezentativní prostor města pro konání 

kulturních akcí
5. Ostatní (uveďte):

.........................................................................

.........................................................................

5. Z hlediska typu dopravy 
na náměstí preferuji:
1. Pohybovat se pěšky 
2. Pohybovat se na kole
3. Pohybovat se automobilem

6. Označte, jaké prvky byste si přál/a 
na novém náměstí umístit: 
1. Prostor pro odpočinek
2. Prostor pro konání příležitostných trhů
3. Bezpečný prostor pro pěší
4. Zahrádka kavárny
5.  Kvalitní mobiliář (lavičky, odpadkové 

koše, lampy, osvětlení, stojan na kola…)
6. Kontejnery na tříděný odpad
7. Vodní prvek
8. Pítko
9. Umělecké dílo 
10. Stromy
11. Květiny
12. Chodníky
13. Parkovací místa

14. Kamerový systém
15.  Jiný prvek, díky kterému by se náměstí 

stalo funkční pro veřejnost:

.........................................................................

.........................................................................

ÚDAJE O VÁS:
Pohlaví (vyberte jednu z možností).
Muž
Žena

Věk (vyberte jednu z možností).
Do 26 let
27–39 let
40–59 let
60 a více let

Zde můžete uvést vaše další připomínky týka-
jící se revitalizace náměstí:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................



Koláčkovo náměstí z ptačí perspektivy • Foto: archiv MÚ
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Papír se bude nově svážet dvakrát týdně
Popeláři budou od července svážet papír 

ze sběrných míst dvakrát týdně. Dosavadní 
jednodenní svoz přestal být dostačující. Měs-
to se také dohodlo se společností Respono, 
že prodlouží otevírací dobu sběrného dvora. 
Nově bude otevřeno již od osmé hodiny ráno. 
Provoz bude i nadále zajištěn každé pondělí, 
středu a sobotu. „Již delší dobu řešíme pro-
blémy s nepořádkem kolem sběrných míst. 
Bohužel apel na to, že velkoobjemový odpad 
do kontejnerů nepatří, ne každý vyslyší. Už 
dávno to také není tak, že sběr papíru přináší 
do systému odpadového hospodářství peníze. 
Je to přesně naopak. Jen za rozšíření svozu 
ročně zaplatíme o 350 tisíc korun více. Věřím, 
že i investice do prodloužené doby sběrného 
dvora bude motivovat některé lidi k tomu, aby 
svůj nepořádek neukládali do kontejnerů, ale 
aby raději zajeli do Respona u kotelny na Zla-
té Hoře,“ uvedl starosta Michal Boudný. 

V roce 2019 bylo vyseparováno z veřej-
né sítě modrých kontejnerů celkem 130,383 
tuny papíru. Za první kvartál tohoto roku 

bylo vytříděno 25,6 tuny. Ovšem, to co ob-
čané odkládají na zem vedle kontejnerů, je 
v rámci úklidu a vlivem počasí často znehod-
noceno, likvidováno bohužel na skládce od-
padů a tím pádem jako druhotná surovina ne-
využitelná. Třídit odpad odkládáním na zem  
tak postrádá smysl. Nehledě na velké nákla-
dy na takto odklízený odpad. Přitom sběrný 
dvůr je pro sběr papíru zcela nedostatečně 
využíván. Množství papíru za rok 2019 činí 
pouze 0,042 tuny!

Nová otevírací doba sběrného dvora 
od 1. 7. 2020
pondělí 8.00–18.00
středa 8.00–18.00 
sobota 8.00–13.00

Připomínáme také, že je již čas na zakou-
pení známky na popelnice na další pololetí. 
Koupíte je na pokladně městského úřadu, Pa-
lackého nám. 65. Platbu je možné provést buď 
v hotovosti, nebo platební kartou. 

Kolik stojí známka na svoz popelnice 
na půl roku
•  1000 Kč za sběrnou nádobu na směsný od-

pad o objemu 110 l se svozem 1x za týden 
(Typ „A“),

•  750 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad 
o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ 
„C“),

•  650 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad 
o objemu 110  se svozem 1x za měsíc (Typ 
„M“),

•  9 400 Kč za sběrnou nádobu na směsný od-
pad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 
1x za týden.

Svoz odpadu v den státního svátku
V den státního svátku v pondělí 6. 7. 2020 

budou probíhat svozy odpadu dle pravidel-
ných svozových plánů bez omezení. Sběr-
ný dvůr však bude uzavřený. Odpady bude 
možné na sběrné dvory odevzdat v následují-
cích dnech. Více informací je možné získat 
na webových stránkách Respono. vs

Jaké výsledky přinesla nová demografická studie
Abychom získali přesnější podklady pro 

optimální nastavení potřebných investic 
do školství – konkrétně do navýšení kapaci-
ty základních škol, bylo zadáno vypracování 
demografické studie zahrnující území města 
Slavkov u Brna a obcí Heršpice, Hodějice, 
Holubice, Kobeřice u Brna, Němčany, Níž-
kovice, Vážany nad Litavou, Velešovice. Děti 
z uvedených obcí se vzdělávají na 2. stupni 
základních škol ve Slavkově u Brna.

Resumé – hlavní zjištění 
•  Za posledních 15 let narostl počet obyvatel 

ve spádovém území o 20 %. V současnosti 
zde žije 14 439 obyvatel. 

•  Populace ve spádovém území je ve srovnání 
s ČR i krajem výrazně mladší. Na 100 dětí 
do 15 let zde připadá 93 seniorů starších 65 
let. 

•  Počet obyvatel bude dle prognózy růst 
i v budoucnu. Intenzivní nárůst pravděpo-
dobně zpomalí ekonomická krize způsobená 
COVID 19. Přesto v příštích 15 letech oče-
káváme nárůst o dalších 18 % na cca 17 tis. 
obyvatel. 

Mateřská škola 
•  Ve spádovém území působí 10 MŠ s rejstří-

kovou kapacitou 625 dětí. 
•  Očekáváme, že počet dětí v předškolním 

věku bude až do roku 2025 mírně růst 
a poté klesat. 

•  Kapacita MŠ bude zpočátku spíše 
nedostačující. Pokud se ovšem zrea-
lizují plány na rozšíření MŠ v Hodě-
jicích, Heršpicích, Holubicích a Slav-
kově, budou kapacity MŠ v součtu 
za celé spádové území dostačovat. 

Základní škola 
•  Ve spádovém území se nachází dvě 

plně organizované ZŠ a 7 malotří-
dek. Celková rejstříková kapacita 
činí 1 765 žáků, nicméně je potřeba 
počítat s reálnou kapacitou pouze cca 
1 500. 

•  Ve školním roce 2019/20 základní 
školy navštěvuje 1 367 žáků. 

•  Počet dětí ve věku 6–14 let bude 
v příštích 10 letech výrazně růst. Očekává-
me, že přibude až 500 dětí. Potřebné kapa-
city se tak budou pohybovat okolo 1 900 
žáků, tedy o 400 míst více, než jsou stávající 
reálné kapacity. Chybět tak bude až 20 kme-
nových tříd, tedy jedna středně velká škola. 

Nárůst počtu obyvatel proběhl ve všech sle-
dovaných obcích. Relativně nejvyšší nárůst 
počtu obyvatel v posledních 15 letech byl za-
znamenán v Holubicích (+ 62 %), Heršpicích 

(+33 %) a Velešovicích (+28 %). V následují-
cích letech se čeká vyšší nárůst v Hodějicích 
a Nížkovicích. V našem městě a Holubicích 
rostou počty obyvatel nadále.

Před několika lety vybudovaná přístavba 
Základní školy Tyršova zdaleka nestačí po-
krýt rostoucí počet dětí v celé oblasti. V sou-
časné době se rozbíhají jednání o tom, kde 
další školu postavit, zda jednu nebo dokonce 
dvě a jak vyřešit financování výstavby. 

Marie Jedličková, místostarostka města

Zdroj 3x: výpočet Demografie Morava
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Oprava průtahu může letos začít. Kraj zajistil 
financování stomilionové dopravní stavby

Jihomoravskému kraji se podařilo zajis-
tit financování na opravu téměř 3,5 kilome-
trů dlouhé silnice od Penny po křižovatku 
u Němčan. Investice za téměř 100 milionů 
korun nebude znamenat „pouze“ opravu vo-
zovky, ale zejména vybudování kruhového 
objezdu pod náměstím. Zpřehlední se také 
nejrizikovější křižovatky, vybuduje nebo 
opraví 14 přechodů pro chodce atd. Slavková-
ci se díky této náročné akci plánované na dva 
roky dočkají také opravených chodníků, kva-
litnějšího veřejného osvětlení i zapuštěných 
parkovacích míst podél frekventované silnice 
uvnitř města. Investici bude z větší části hra-
dit Jihomoravský kraj prostřednictvím ev-
ropských fondů (odhaduje se cca 81 milionů 
korun), oprava chodníků, parkovacích stání 
a veřejného osvětlení půjde na vrub městské 
pokladny. „Mám obrovskou radost, že i v této 
nelehké době, kdy se peníze z veřejných roz-
počtů budou spíše škrtat, se podařilo tak vel-
kou investici prosadit. Spolu se Slavkovem 
Jihomoravský kraj spustí i dalších 13 doprav-
ních projektů v objemu přesahujícím jednu 
miliardu korun,“ shrnul náměstek hejtmana 
pro dopravu Roman Hanák. 

Město s krajem se tak nyní připravují na vy-
psání společného výběrového řízení. Přestože 
některé zahajovací práce už můžou začít i le-
tos, hlavní stavební ruch zažijeme zejména 
v roce příštím a následujícím. „Je jisté, že se 
stavba dotkne dopravní situace ve městě, její 
dopady se ale pokusíme co nejvíce minima-
lizovat tak, aby jednotlivé etapy co nejméně 
zatěžovaly chod v ulicích. Už nyní ale děkuje-
me občanům za trpělivost. Věřím, že výsledek 
bude stát za to – v našem městě začne konečně 
mizet to, co nás dlouho trápí a obtěžuje,“ uve-
dl starosta Michal Boudný. 

Práce na opravě průtahu tak navážou 
na další dopravní stavby, které Slavkov tolik 
očekával. V současné době technika buduje 
chodník a přechod k budoucímu obchodnímu 
centru s Billou v Křenovické ulici, od červen-
ce pak začne společnost LIDL se stavbou kru-
hové křižovatky na nájezdu u cukrovaru. 

A co se vlastně vybuduje a opraví? 
Oprava silnice III/0501, povrchové úpra-

vy a chodníky podél ní 
Kompletní oprava včetně povrchu – ulice 

Špitálská (křižovatka u Penny), Kollárova, 
Slovákova, část Československé armády, B. 
Němcové, Lidická, Bučovická až po odbočku 
na Němčany.
Podél silnice bude také kvalitnější veřej-

né osvětlení.

Odstavné plochy pro auta 
Ulice Špitálská – téměř v celé délce se-

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

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

nění a vybudování nájezdů
•  Slovákova, Kollárova (výjezd ze Zelnice) – 

zpřehlednění a vybudování nájezdů
•  Slovákova, Československé armády, Pol-

ní – kruhová křižovatka se třemi přechody 
s ostrůvky

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

•  Lidická, Smetanova, Polní – zpřehlednění 
a vybudování nájezdů

•  Lidická, Husova, Tyršova, Bučovická – 

zpřehlednění křižovatky a bezpečnější pře-
chody pro chodce

•  Odbočka na Němčany – rozšíření vozovky 
pro pohodlnější odbočení

Přechody pro chodce
Nově budou všechny přechody nasvíceny 

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

né posunutí a zkrácení stávajícího přechodu 
u kaple

•  Slovákova – mírné posunutí a zkrácení stá-
vajícího přechodu u Cyklo Kyjovský, pře-
chod s ostrůvkem u ulice Úzká (před budou-
cí kruhovou křižovatkou)

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

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

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

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

Místo pro budoucí kruhovou křižovatku – ulice ČSA, Slovákova a Polní• Foto: 2x archiv MÚ
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Město začalo připravovat projekt na stavbu 
cyklostezky do Křenovic

Po dokončení cyklostezky do Hodějic se měs-
tu otevírá další možnost výstavby cesty pro cyk-
listy a in-line bruslaře. Jako nejreálnější byla vy-
hodnocena 3,3 kilometrů dlouhá trasa od mostu 
u čistírny odpadních vod v ulici U Splavu až 
do obce Křenovice, kde naváže na stávající 
asfaltovou cestu. „Vytipovali jsme trasu, která 
vede co nejvíce po rovině tak, aby byla vhodná 
zejména pro rekreakční sport a bruslaře. Už jsme 
začali jednat s majiteli dotčených pozemků – Po-
vodím Moravy a správcem železnice (SŽDC). 
Příprava takového projektu je dlouhodobou 
záležitostí. Naším cílem je využít možnosti fi-
nancování ze stejného fondu z jakého jsme čer-
pali na stezku do Hodějic. Peníze v něm budou 
na podobné projekty k dispozici do roku 2027,“ 
uvedl starosta Michal Boudný. 

Asfaltová stezka povede kolem řeky Li-
tava a dále kolem železnice. Město má nyní 
za úkol vyprojektovat detailní trasu a zahájit 
tím potřebná jednání s vlastníky pozemků, 
dotčených orgánů i správců sítí. Spolupráce 
bude nutná i s obcí Křenovice, která v součas-
né době připravuje pozemkové úpravy. vs

Pohodová turistika TS BOTA
Pohodová turistika zahrnuje především 

výšlapy v délce do 10 km, zejména v oblasti 
Slavkova, Bučovic nebo Vyškova.

Termín vycházek je každou středu, pokud 
není programem stanoven jiný den.

Program zahrnuje datum, čas a místo startu, 
popis trasy, cíl, délku trasy a přibližný čas ná-
vratu do Slavkova.

Účastník nemusí být členem klubu seniorů, 
nemusí se přihlašovat, ani registrovat, pros-
tě přijde, může se individuálně rozhodnout 
o změně trasy.

Vzhledem k tomu, že se vycházky konají  
za každého přijatelného počasí (s výjimkou 
dlouhotrvajícího deště), doporučuji vzít si ve-
dle svačiny a nápoje také deštník nebo pláš-
těnku.

Účastníci vycházky nejsou pojištěni, účast 
je na vlastní nebezpečí.

1. 7. 2020 – Stezka smíření Jiříkovice
Odjezd: V 9.13 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově na Rohlenku. Trasa: Rohlenka–Křížová 
cesta–Jiříkovice–Ponětovice. Délka trasy: 
8 km. Návrat: Vlakem z Ponětovic v 14.36 
hod. do Slavkova

8. 7. 2020 – Nebštych
Odjezd: V 8.52 hod. z vlak. nádraží ve Slav-

kově do Nevojic. Trasa: Nevojice–Bohuslav-
ská cesta–Letošovská cesta–Nebštych–Neso-
vice. Délka trasy: 9 km. Návrat: Ve 13.12 hod. 
vlakem z Nesovic do Slavkova. 

15. 7. 2020 – Hrad Melice
Odjezd: V 7.53 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově do Vyškova, odtud v 9.17 hod. autobu-
sem do Pustiměře. Trasa: Pustiměř–Rotunda 
sv. Panteleona–U jeptišky Elišky–Zřícenina 
hradu Melice–Pustiměř. Délka trasy: 7 km. 

Návrat: Autobusem z Pustiměře v 13.27 hod. 
do Vyškova, odtud v 14.14 hod. do Slavkova. 

22. 7. 2020 – Vlčí jáma
Odjezd: V 8.52 hod. z vlakového nádraží 

ve Slavkově do Jestřabic. Trasa: Jestřabice–
Vlčí jáma–U rozhledny–Křížová cesta Buko-
vany–Bohuslavice. Délka trasy: 8 km. Návrat: 
Vlakem z Bohuslavic do Slavkova v 14.30 
hod.

29. 7. 2020 – Motýlí ráj
Odjezd: V 9.07 hod. z aut. Nádraží ve Slav-

kově do Žarošic, tam přestup na autobus 
do Ždánic. Trasa: Ždánice–Palánek–Oří-
šek–Ameriky–Šraňky–Ždánice. Délka trasy: 
9 km. Návrat: Autobusem ze Ždánic do Ža-
rošic v 14.15 hod., tam přestup na autobus 
do Slavkova.

František Navrátil

Klub seniorů informuje
Vážení členové a příznivci Klubu seniorů, 

máme tady konec dalšího měsíce a s ním i za-
čátek našich akcí po koronaviru.

Naše klubovna je opět pro vás otevřená 
kaž dé pondělí od 14 do 16 hod. O prázdni-
nách se budeme scházet každých 14 dní z dů-
vodu dovolených atd.

V minulém měsíci jsme opět začali s vy-
cházkami, na kterých nám malinko zabouřilo, 
ale ani to nás neodradilo od toho, abychom 
se opět sešli. Vycházky byly: 3. 6. – Zaslíbe-
ná, 10. 6. – Za jarními květy – Šévy, 17. 6. 
– Dub Loupežníka Žilky, 24. 6. – Černecká 
lípa. Dne 27. 5. bylo odemykání vycházek, 
které jako tradičně bylo zakončeno na Zele-
ném statku.

Dne 11. 6. proběhla návštěva v ČNB Brno, 
kde byla prohlídka i s výkladem, který byl 
velmi zajímavý.

Dále jsme 18. 6. jsme navštívili Velehrad, 
Archeopark v Modré a Živá voda a 25. 6. pro-
běhl výlet do Hvězdárny a planetária v Brně 
i s výkladem.

Na srpen plánujeme představení v Janáčko-
vě divadle – tradiční operu Rusalka a operu 
Ferda mravenec, které je vhodné i pro děti 
a jako překvapení tam budou od 17 hod. díl-
ničky pro děti. Přihlásit se můžete v klubovně. 
Volná místa ještě jsou.

Dále plánujeme další přeložená divadla, 
která byla v době ,,koronaviru‘‘ zrušena, bu-
dou nebo už jsou náhradní termíny. Např. 

dne 23. 9. bude zájezd 
do Senátu ČR, který měl 
být v květnu. Zájemci, 
kteří se na tento zájezd 
přihlásili, ať prosím potvrdí svoji účast.

Na měsíc červenec a srpen plánujeme pro-
hlídku atomového krytu Z a podzemí zelného 
trhu. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně. 
Termín bude upřesněn.

Ráda bych vás také pozvala na webové 
stránky www.slavkovak.cz, kde jsou uvede-
né veškeré akce, které pořádáme jak my, tak 
i jiné organizace v našem městě nebo přímo 
město Slavkov u Brna.

Doufáme, že jste všichni v pořádku a těšíte 
se na společné akce jako my. Klub seniorů
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Píchněte nám s rozvojem Slavkova!
Spouštíme web, kde můžete sdílet nápady i sledovat projekty

Na začátku července se město Slavkov při-
pojí k platformě PinCity. Díky tomu budou 
moci občané sledovat stav všech projektů, 
které se buď už realizují nebo jsou ve fázi 
přípravy. Na stránkách slavkov.pincity.cz také 
budou moci přidávat své vlastní náměty na to, 
co ve městě zlepšit, a následně o nich disku-
tovat.

PinCity bude místem, kde budou dostupné 
veškeré  informace o rozvoji a budoucím smě-
řování Slavkova. To vše přehledně, na mapě 
města a s možností filtrovat projekty podle 
tématu nebo fáze, ve které se nachází. Podob-
ně jako na sociálních sítích, i zde bude možné 
označovat oblíbené projekty a komentovat je.

Cílem PinCity je zapojit občany do roz-

hodování o budoucnosti 
Slavkova, aby s vedením 
města aktivně vedli debatu 
o jeho dalším směřování. 
„Pro radnici bude prů-
běžná diskuze s lidmi dů-
ležitým vodítkem pro to, 
na jaké oblasti se v dalších 
letech máme zaměřit tak, 
aby se ve Slavkově dále 
zvyšovala kvalita života,“ 
vysvětluje starosta Michal 
Boudný.

Jedním z takových 
velmi diskutovaných 
projektů je připravovaná 
rekonstrukce Koláčkova 

náměstí. Aby výsledná podoba co nejvíce 
odpovídala potřebám a představám obyvatel, 
proběhne ve městě v následujících dvou týd-
nech anketa, jejíž výsledky se následně obje-
ví mimo jiné i na kartě projektu na stránkách 
PinCity.

V budoucnu už ale podobné dotazníky bu-
dou spuštěny i online – právě na stránkách 
slavkov.pincity.cz. Bude je tedy možné sdílet 
se svými známými přes sociální sítě, a tím při-
spět ke zvýšení zájmu o dění ve městě. Pro 
zapojení přitom není potřeba procházet žád-
nou složitou registrací, ani poskytovat žád-
né osobní údaje vyjma jména. Systém navíc 
umožňuje přihlášení i přes již existující účty 
na Facebooku a Googlu. vs

Závěr školního roku
Končí školní rok 2019/2020, školní rok, 

na který budeme dlouho vzpomínat. 11. 
března 2020 začala nová etapa výuky – bez 
přítomnosti žáků ve škole. Doposud jsme 
znali distanční výuku pouze z filmové tvorby 
a najednou byla tady. Ze dne na den museli 
pedagogové naprosto změnit učební metody. 
Základem se stala schopnost předat žákům 
informace pomocí informačních technologií. 
Doslova za pochodu vznikala první videa pro 
žáky a organizovaly se videokonference. 

Můžeme se pochlubit, že v předmětu infor-

mační technologie naši žáci obstáli na výbor-
nou. Komunikovali se svými učiteli, vypra-
covávali úkoly, řešili testy, přitom ale museli 
překonávat spoustu potíží. Všechny rodiny 
nejsou vybaveny dostatečným počtem počí-
tačů a mnohdy nastával mezi sourozenci boj 
o připojení. 

Ráda bych touto cestou poděkovala celému 
pedagogickému sboru za obrovské nasazení 
při distanční výuce, žákům za snahu splnit 
úkoly ve stanovených termínech a rodičům 
za neskutečnou trpělivost a ochotu pomáhat. 

Bez jejich úsilí bychom velkou část výuky vů-
bec nemohli realizovat.

Nyní nám všem nastávají zasloužené prázd-
niny. Tentokrát to budou poprvé prázdniny 
pro děti, pedagogy i rodiče. Zaslouží si je sku-
tečně všichni a věřím, že je využijí k načer-
pání nových sil a zejména k pobytu v přírodě 
a setkávání s přáteli. Přeji Vám všem krásné 
léto a pevně věřím, že 1. září nám začne běžná 
školní docházka, po které se mnohým z nás už 
určitě zastesklo.

Věra Babicová, ředitelka školy

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
„Prší, prší, jen se leje…,“ nějak takto si 

mohli prozpěvovat rodiče našich budoucích 
prvňáčků, kteří se sešli 10. 6. na schůzce 
s třídními učitelkami svých dětí. I přes nepří-
zeň počasí byla účast hojná a alespoň dospě-
láci se tak mohli seznámit nejen s námi, které 
budeme vzdělávat a spoluvychovávat od 1. 
září jejich děti, ale také se dozvěděli spous-
tu nových informací o chodu naší školy. Dále 
zjistili, co by měli žáčci při nástupu do prv-
ní třídy umět, a také to, co vše je potřeba pro 
hladký vstup do povinné školní docházky. 

Na naši školu bylo zapsáno pro příští školní 
rok 2020/2021 69 prvňáčků, kteří byli roz-
děleni do tří tříd. Třídními učitelkami budou 
paní Romana Valníčková, Lenka Katrincová 
a Kateřina Ježková.

Bohužel zápis do prvních ročníků nemohl 
v této „koronavirové“ době probíhat tak, 
jak tomu tradičně bývá a jak bychom si jis-
tě všichni přáli. Nařízení byla a jsou přísná. 
Tváře dětiček jsou tak i pro nás, paní učitelky, 
zahaleny rouškou tajemství, ale o to více se 
na ně těšíme a doufáme, že nám bude společ-

ně dobře a spolupráce mezi rodinou a školou 
bude pohodová a zažijeme více radostí než 
starostí.

Přejeme všem dětem úspěšný start do prv-
ní třídy, spoustu nových zážitků a kamarádů. 
Rodičům pevné nervy a tolik potřebný nad-
hled. My, paní učitelky, si přejeme, aby děti 
chodily do školy rády, naučily se spoustu no-
vých věcí a získaly pozitivní vztah ke vzdě-
lávání.

Těšíme se na vás, milé děti. 
Kateřina Ježková

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

Poděkování
Děkujeme všem, kteří jste přispěli v pondě-

lí 8. 6. 2020 ve Slavkově u Brna do sbírky po-
travin a drogistického zboží pro naše klienty 
ze Slavkovska. Vybralo se cca 350 kg surovin.

Pokud jste se sbírky nemohli zúčastnit, 
přispět můžete i finančně prostřednictvím 
bankovního účtu: č. 35-8972550257/0100 
(do poznámky uveďte – KORONA).

Charita ČR

Vybrané potraviny • Foto: 2x archiv Charity ČR

Potravinová sbírka před kostelem
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Letní scéna Divadla Bolka Polívky znovu 
na nádvoří zámku

Divadlo Bolka Polívky připravuje druhý 
ročník své Letní scény na Zámku Slavkov – 
Austerlitz, který se v letošním roce uskuteč-
ní v termínu od 6. 7. do 8. 7. 2020. Můžete 
se těšit na představení Šašek a syn s Bolkem 
a Vladimírem Polívkovými a komedii Srnky 
s Josefem Poláškem, Pavlem Šimčíkem, Ro-
manem Blumaierem a dalšími. Vstupenky je 
možné zakoupit prostřednictvím webových 
stránek Divadla Bolka Polívky, v informač-
ním centru pod zámkem i online na webu 
zámku (www.zamek-slavkov.cz/predprodej).

Životem protřelý král šašků je pověřen 
převýchovou mladého šlechtice v šaška. No-
vic je pod jeho vedením – a za asistence jeho 
kumpánů – podroben lekcím, při kterých po-
stupně nachází své šaškovské já. Postupně do-
jdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. 

„Nezná matku svou, ni otce svého. Vychován 
v ústavu pro odložené děti šlechticů. Vycho-
ván ve zbroji. Převychován však v šaška. A to 
vše za trest a v sedmi obrazech, v zajetí šaš-
kujících gerontů. Příliš krásný, než aby byl 
šaškem na kmetišti dějin.“ Boleslav Polívka

Srnky jsou příběhem outsiderů s kurióz-
ními osudy: dirigent, který touží vystupovat 
v Japonsku a na Pražském jaru; mykolog, kte-
rý ze strachu z vlastní výšky chodí neustále 
ohnutý; vynálezce, který má na kontě řadu 
odmítnutých vynálezů, či úředník, který vždy 
po orgasmu pláče, protože si myslí, že to je 
naposledy. A samozřejmě nechybí ani jejich 
ženy, milenky, „zaučovatelky“. Cesty všech 
se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy 
najdou rozuzlení až díky srnkám, které se ob-
jeví, Bůh ví odkud… ZSA

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

Václav Neckář a Filip 
Rácz vystoupí 21. září

Nový projekt Václava Neckáře a ostravské-
ho zpěváka Filipa Rácze. Vystoupení, ve kte-
rém je celá Vaškova hudební historie protkaná 
zábavnými historkami. Nejedná se o klasický 
koncert se skupinou Bacily, ale o velmi speci-
ální vystoupení Vaška Neckáře se zpěvákem 
ostravské kapely FiHa Filipem Ráczem.

Vašek za doprovodu akustické kytary pro-
jde celou svou kariéru a v mezipísničkových 
rozhovorech posluchačům prozradí perličky 
z historie kapely, které se na normálních kon-
certech posluchači nedoví. Na konci předsta-
vení se mohou ptát dokonce sami návštěvníci.

Příjemný večer s písněmi, které jsou noto-
ricky známé, ale i dávno zapomenuté proběhne 
21. září od 19 hodin ve Společenském centru 
Bonaparte ve Slavkově u Brna. Vstupenky za-
koupíte na webu Zámku Slavkov – Austerlitz 
v sekci předprodeje http://www.zamek-slav-
kov.cz/predprodej a v informačním centru. vs
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Kam za kulturou
V Informačním centru pod zámkem můžete 

v červenci 2020 zakoupit vstupenky na: 
•  Letní scéna Divadla Bolka Polívky – Šašek 
a  syn, nádvoří zámku, 6. a 7. 7. v 20.00, 
490–590 Kč

•  Letní scéna Divadla Bolka Polívky – Srnky, 
nádvoří zámku, 8. 7. 2020 
v 20.00, 440–490 Kč

•  Veteranfest  Slavkov  2020, 
zámecký park, 5. 9. 2020, do-
spělí 160 Kč; děti nad 10 let, 
senioři, studenti, ZTP 100 Kč

•  Johann  Strauss  orchestr 
–  Z  operety  do  operety, 
Historický sál, 12. 9. 2020 
v 15.00 a 19.00, 350 Kč

•  Recitál  Václava  Neckáře 
a Filipa Rácze, SC Bonapar-
te, 21. 9. 2020 v 19.00, 390 Kč

•  Divadelní představení Co  takhle  ke  zpo-
vědi…, SC Bonaparte, 22. 9. 2020 v 19.00, 
420–450 Kč

•  Divadelní představení Lotrando a Zubejda, 
SC Bonaparte, 20. 3. 2021 v 17.00, 170 Kč.

ZSA

Šípková Růženka na zámku
Průvodci slavkovského zámku pro Vás 

připravují představení na prohlídkové trase 
zámku s příběhem o krásné Růžence. Přijďte 

na Zámek Slavkov – Austerlitz, kde se v ne-
děli 2. 8. 2020 v časech 13.30, 14.30 a 15.30 
hod. odehraje tato krásná pohádka a buďte její 
součástí. Kostýmy dětí jsou srdečně vítány, 
avšak nejsou podmínkou.

Délka představení je přibližně 45 minut 
a z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity 
je nutná rezervace předem na pokladně zám-
ku – tel. 544 227 548 (v provozu souběžně 
s otevírací dobou). Můžete využít také nákupu 
on-line na adrese „vstupenky.zamek-slavkov.
cz“ – zde jen vyberete záložku „Prohlídky“ 
a příslušné datum v kalendáři pro zobrazení 
volných prohlídek k nákupu.

David Kučera, ZS-A

Výtvarná soutěž zná své výherce
V pondělí 1. června se v Divadelním sále 

Zámku Slavkov – Austerlitz uskutečnilo pře-
dání výher vítězům výtvarné soutěže.

Letošního ročníku výtvarné soutěže, 
do kterého se mohli žáci zapojit od listopa-
du 2019 do konce února 2020, se zúčastnilo 
123 prací a hodnocení bylo opravdu těžké, 

neboť všechna díla byla velice povedená. 
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: ma-
teřské školy, první stupeň základních škol 
a druhý stupeň základních škol se středními 
školami.

Děkujeme všem zúčastněným za krásné vý-
tvory! ZSA

Popelka na zámku – 
speciální pohádková 
prohlídka

Zámek Slavkov – Austerlitz opět uve-
de oblíbenou pohádkovou prohlídku, kte-
rá proběhne v neděli 12. 7. 2020. Pohádka 
o Popelce se odehraje na prohlídkové trase 
zámku a nejen děti s rodiči se tak mohou stát 
součástí tohoto krásného příběhu. 

Délka této speciální kostýmované pro-
hlídky je přibližně 45 minut. Začátek pro-
hlídky je vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezer-
vace předem na tel. 544 227 548 nebo může-
te vstupenky předem zakoupit přes internet 
na „vstupenky.zamek-slavkov.cz“ (je třeba 
kliknout na záložku „Prohlídky“ a jít na pří-
slušné datum). V případě hezkého počasí 
bude možné projet se po zámeckém parku 
na bryčce s koníkem. Vlastní kostýmy dětí 
jsou vítány. Těšíme se na vás! ZSA

Foto: 2x archiv ZSA

Foto: I. Šilin

Foto: I. Šilin



136/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Napoleonská epocha 
na pohlednicích a známkách

Zámek Slavkov – 
Austerlitz připravil 
ke 215. výročí bitvy 
u Slavkova výstavu 
pohlednic a známek 
s napoleonskou te-
matikou. Návštěvní-
ci mohou zhlédnout 
téměř 300 pohlednic 
a 230 známek či ar-
šíků jedné z nejroz-
sáhlejších napoleon-

ských sbírek nejen v České republice, ale 
i v Evropě. 

Výstava přibližuje nejdůležitější události 
života korsického rodáka, vojevůdce a poz-
dějšího císaře, Napoleona Bonaparta, členy 
jeho rodiny, evropské panovníky, osobnosti, 

vojenské velitele, vojáky a nejvýznamnější 
události konce 18. a první třetiny 19. stole-
tí. Zvláštní pozornost je věnována slavkov-
ské bitvě a také setkání císařů Napoleona I. 
a Františka I. u Spáleného mlýna nedaleko 
Žarošic, kde po bitvě dojednávali příměří. 
Ze zajímavostí lze vybrat např. hedvábné 
vytkávané vyobrazení historických událostí 
na obálkách prvního dne.

Výstava bude otevřena od 18. června do 30. 
září 2020 ve výstavních prostorách v 1. patře 
zámku – v souladu s otevírací dobou.

Na toto téma byla, ve spolupráci s nakla-
datelstvím Beskydy, vydána rovněž výprav-
ná publikace s názvem „Napoleonská epocha 
na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov – 
Austerlitz“. (Knihu lze zakoupit v pokladně 
zámku.) Martin Rája, ZS-A

Letní kino v zámeckém parku 24. 7.–6. 8. 2020
Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na Let-

ní filmový festival 2020, který se uskuteční už 
po jedenácté v zámeckém parku po 14 letních 
večerů od 24. července do 6. srpna. Těšit se 
můžete na české filmy, kterými jsou Chlap 
na střídačku, Vlastníci, Poslední aristokrat-
ka, Přes prsty, 3Bobule – novinka, která měla 
premiéru 25. června, a také Modelář. Víte, že 
v tomto snímku účinkuje i náš zámek? Část 
filmu byla natáčena ve dvou hlavních komna-
tách – Sále předků a Historickém sále. Vyra-
zit můžete na Letní filmový festival i s dětmi, 
neboť nás čekají rodinné filmy Psí poslá-
ní 2, Dolittle, Lví král, Ledové království 2 
a Sněžný kluk. Pro dobrodružnější povahy 
jsme připravili filmy Jumanji: Další level 
a Rambo: Poslední krev. Chybět nebude ani 
hit Le Mans ’66.

V době konání LFF bude zámecký park pro 
veřejnost otevřen pouze do 19 hodin. Zno-
vu otevřen bude hodinu před promítáním, 
tedy ve 20 hodin. Vstup na LFF bude umož-
něn pouze jižní branou do zámeckého parku 
(brána od Palackého náměstí), kde se budou 
prodávat vstupenky za jednotné vstupné 70 
korun. Všechny filmy budou promítány v čes-
kém znění. Sezení dle vlastních možností. 
K dispozici budou mobilní toalety. Začátky 
promítání budou v červenci v 21.15 h., v sr-
pnu pak v 21 h. V případě jasného počasí se 
však může začátek posunout o cca 15–20 mi-
nut. Za drobného deště se promítá, výjimkou 
je příliš silný vítr a prudký déšť. Při odehrání 
více jak 20 minut se vstupné nevrací.

ZSA

Školení v městské knihovně
Městská knihovna ve Slavkově u Brna 

nabízí možnost individuálního nebo skupi-
nového školení v těchto oblastech: 
• vyhledávání v on-line katalogu knihovny
• získávání plných textů knih na internetu

Zájemci o tuto problematiku se mohou 
přihlásit přímo v městské knihovně nebo 
na e-mailovou adresu blazek@zamek-slav-
kov.cz. Termín určíme po dohodě.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jiří Blažek, ZS-A

Foto: archiv ZS-A

Foto: archiv ZS-A
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Školní zahrada vzkvétá
V loňském školním roce byla na Základní 

škole Tyršova ve Slavkově u Brna zahájena 
rekonstrukce školních pozemků. Podíleli se 
na ní žáci loňských sedmých ročníků ve vy-
učovacím předmětu Člověk a svět práce. 
Po přístavbě nové školní budovy byly totiž 
původní pozemky zničeny. Práci měli žáci 
nelehkou, museli odstranit z půdy zbytky 
sutě ze stavby, zbavit hlínu plevelů a trá-
vy. Pracovali pečlivě a podařil se jim velký 
kus práce. Hlavní chloubou bylo pro žáky 
zejména vybudování školní skalky. Letošní 
sedmáci měli v započatém díle pokračovat 
a na pozemcích tak poprvé vypěstovat jarní 
druhy zeleniny. To se jim bohužel kvůli pře-
rušení školní docházky z důvodu pandemie 
nepodařilo.

Prostor bez dětí ale škola využila mimo 
jiné k dobudování školních pozemků. Záhony 
byly osazeny obrubníky a byly vybudovány 
chodníčky. Takže příští sedmáci už budou pra-
covat na hezky upraveném školním pozemku.

A co školní skalka? Ta s letošním jarem 
nádherně rozkvetla. Skalničky, které na ně 
žáci vysázeli, se pěkně rozrostly a uprostřed 
zeleného trávníku je kvetoucí skalka krásným 
barevným ostrůvkem. hch

Naše škola v době koronavirové krize a těsně po ní
Letošní školní rok je tak netradiční, že víc 

netradiční už snad ani být nemůže. Veškeré 
pečlivě vypracované plány vzaly 11. března 
za své. Škola se pro děti uzavřela a charakter 
výuky se zcela změnil. 

Uzavření škol a s tím spojená nutnost ko-
munikovat s dětmi na dálku nás překvapila, 
ale nezaskočila. Po počátečním vymýšlení 
a diskutování nad tím, co vlastně z učiva je 
možné přes IT dětem předat, probíhá už třetí 
měsíc plná distanční výuka klíčových před-
mětů prostřednictvím našeho informačního 
systému. Výhodou mělo být a snad také bylo, 
že zadávání prací bylo jednotné, byla možnost 
komunikace s učitelem, a to vše na jedné plat-
formě. Práce byly zadávány ve stejném termí-
nu a čas na práci měli žáci dle vlastní volby. 

Je jasné, že taková výuka nenahradí tu 
klasickou. Kontakt s učitelem, vysvětlování 
učiva, okamžitá reakce na dotaz, kontakt se 
spolužákem a podobně prostě chybí. Bylo 

velmi důležité, jak se k výuce postaví samotní 
žáci a jejich rodiče. Většina se skutečně snaži-
la a všem patří poděkování a uznání. Není to 
vždy jednoduché a ve škole si všichni uvědo-
mují, jak složité to pro některé rodiny muselo 
být. Ať už z důvodů časových, materiálních 
nebo i jiných. Také nejsme naivní jako v tele-
vizi a nemyslíme si, že všechny děti se neustá-
le chtějí vzdělávat a netouží po ničem jiném 
než studovat a studovat.

Od 11. května jsme zahájili ve škole přípra-
vu na jednotnou přijímací zkoušku a zájem 
žáků byl příkladný. Všichni věříme, že jim 
zkouška vyšla podle přání. Snad se dostanou 
na vybrané školy a bude se jim tam dařit ales-
poň tak jako na Tyršovce.

Od 25. května jsme dali možnost nepovinné 
docházky žákům prvního stupně. Obsah vý-
uky byl stejný pro všechny. Pro ty doma (dis-
tanční vzdělávání) i pro ty, kteří se rozhodli 
chodit do školy. Jen se tomu nemuseli věnovat 

doma, ale ve třídě s paní učitelkou nebo paní 
asistentkou. 

Samozřejmě vše je organizováno na zákla-
dě doporučení MŠMT a v souladu s hygienic-
kými předpisy. Rodiče a žáky pečlivě infor-
mujeme pomocí zpráv systému Edupage. 

V červnu byly zavedeny konzultace pro 
žáky druhého stupně zaměřené na vysvětlení 
učiva z doby domácí výuky. Učitelé opakují 
učivo, odpovídají na otázky a žáci zjišťují, 
jestli učivo pochopili správně.

Hodnocení celého druhého pololetí je také 
jiné než obvykle. Vysvědčení je spíše orien-
tační a vychází především z hodnocení prv-
ního pololetí.

Samozřejmě se kromě výuky ve škole vy-
užil čas k drobným opravám, k úpravě ven-
kovního areálu a k rozjezdu jednoho většího 
projektu, který by měl ještě více zkvalitnit 
prostředí naší školy. Ale o tom až v některém 
dalším článku. jp

Slavkovské memento 2020 
Slavkovské memento je literární a výtvarná 

soutěž, jejíž základní myšlenkou je vést žáky 
základních a středních škol k tomu, aby neza-
pomínali, že žít v době a prostoru bez válek 
není vůbec tak samozřejmé, jak by se mohlo 
zdát.

Naše škola se účastní této soutěže od jejího 
prvního ročníku, a to v její literární části. Ode-
vzdané literární příspěvky hodnotí komise 
složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury 

faktu, které tradičně předsedá JUDr. Jan Kux. 
Do soutěže bylo letos zasláno celkem 41 prací 
ze 12 základních a středních škol. 

Naši žáci v  této konkurenci obstáli velmi 
dobře: 
Melánie Müllerová – 2. místo (část soutěže 
zvaná „Neválky“)
Lucie Tomanová – 2. místo (v části „Války“)
Josefína Nováková – 3. místo (část „Neválky“)

Daniela Dvořáková – 3. místo (část „Války“)
David Rouzek – Čestné uznání
Viktorie Svobodová – Čestné uznání

Letos se bohužel nemohlo uskutečnit slav-
nostní předávání cen v Historickém sále slav-
kovského zámku, proto bychom chtěli všem 
našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, po-
děkovat alespoň touto formou a ocenit jejich 
práci.  vd

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

Školní skalka • Foto: archiv školy



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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn

www.hubnete.cz/rocky
+420 725 499 150

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

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

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

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

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

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  operativní nákupčí –  
referent/ka nákupu

• účetní
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník – balič
•  švadlena ve zdravotnické výrobě

Nabízíme tyto produkty
• skleněné zábradlí
• nezerové zábradlí
• skleněné stěny
• skleněné stříšky
•  sklodekor (grafický obklad 

do kuchyňských linek)

SÍDLO FIRMY +420 778 487 448
742 56 Sedlnice info@inoxglass.cz
Pobočka na jižní Moravě obchod@inoxglass.cz
684 01 SLAVKOV U BRNA www.inoxglass.cz

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

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

Listopad 1989 na DVD
Zajímá vás, co se dělo ve Slavkově koncem 

roku 1989? Dvouhodinový záznam z gene-
rální stávky 27. 11. 1989 a další na DVD je 
k dostání v redakci Slavkovského zpravodaje 
za 150 Kč. bm

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. července do 16 h.

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

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

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

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

KREJČOVSTVÍ
ÚPRAVY–OPRAVY

OTEVŘENO OD 1. 7. 2020 od 10.00
Brněnská 1709, Slavkov u Brna

tel.: 608 103 453
magdalena-candrlova0.webnode.cz

Blahopřání
Dne 21. června 2020 oslavil své 80. narozeniny pan 

ALOIS ŠEMORA
Milý tatínku, dědečku a pradědečku, gratulujeme Ti 
k tak významnému životnímu jubileu a do dalších let 

přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Manželka Irena, syn Petr a dcera Jana s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 21. června 2020 uplynulo šest let, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc, pan

JAN KADLUBA
S láskou vzpomíná manželka, dcera a švagr s rodinou.

Vzpomínka

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…

Dne 19. června 2020 uplynulo 5 smutných roků, kdy nás opustil pan

Mgr.  BOHUMIL SLANINA

S láskou vzpomíná manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.

Vzpomínka

Dne 19. června 2020 uplynul 1 rok, 
kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK KOZMON

S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 17. června 2020 uplynulo 12 let ode dne,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní 

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

syn David, dcera Kristýna s rodinou a maminka.

Vzpomínka

Dne 6. června 2020 by se dožil 95 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ALOIS KRBEK

S láskou vzpomínají dcery Olga a Vlasta s rodinami.

Vzpomínka
Odešli jste nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žijete stále dál.
Dne 2. června 2020 jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy

opustil náš milovaný tatínek, syn, dědeček, bratr a strýc, pan
JOSEF NOVOMĚSTSKÝ

Dne 30. června 2020 by oslavila 70. narozeniny
naše milovaná maminka, sestra, babička, snacha a teta, paní

PAVLA NOVOMĚSTSKÁ

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.

Oznámení
Pohřební služba Vitoul, Husova 15, Slav-

kov u Brna, bude dne 15. 7. 2020 přemístě-
na na novou adresu: Špitálská 733, Slavkov 
u Brna (objekt bývalých Technických služeb).



176/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Mgr. Ludmila Kuchtová (76 let) 4. 6.
Milada Dvořáková (87 let) 10. 6.

Poděkování Domovu s úsměvem
Děkujeme všem zaměstnancům Domova 

s úsměvem ve Slavkově u Brna za to, s jakým 
nasazením, péčí a laskavostí dělají svoji velmi 
náročnou a obtížnou práci.

Mimořádný dík patří paní doktorce Kučero-
vé za její naprosto profesionální, ale zároveň 
osobní a citlivý přístup. Její slova byla pro nás 
uklidněním. K její práci máme velikou úctu. 

Je to vzácný člověk. Domov s úsměvem je 
vždy krásně vyzdobený, a to jak společné pro-
story, tak i pokoje všech klientů. Nedovedeme 
si představit lepší péči a místo k dožití posled-
ních let života než u Vás ve Vašem Domově 
s úsměvem.

Děkujeme.
Rodina paní Marie Rausové

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

NOVÝ WEB
HISTORIE, OSOBNOSTI MĚSTA,
PŘÍRODA, SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S L A V K O V A
www.slavkov-austerlitz.com

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM gramofonové desky: BSP, Wana-
stowi vjecy, Lucie, L. Bílá – Missariel, Ka-
bát, Tři sestry, Buty, Vlasta Redl – Na výletě, 
Alice, Orlík, Arakain. Tel. 604 706 900.
MILUJEME zahrádkaření, proto poptáváme 
RD min. 3+1, Slavkovsko. Tel. 604 743 584.
HLEDÁM ke koupi byt 2+1/3+1. T.: 703 
668 397.
PRODÁM byt 1+kk ve Slavkově na Zelnici. 
Cena dohodou. RK nevolat. Tel.: 777 909 059.
KOUPÍM RD se zahradou ve Slavkově, stav 
nezáleží. Tel. 608 582 686.
PRODÁM silniční kolo „Look“. Komplet 
karbon, váha 7 kg. Výbava Campagnolo 
ATHEA. Cena dohodou. Tel. 603 937 356.
PRONAJMU garáž na Zlaté hoře. Tel.: 776 
212 813.
PRODÁM pásový transportér Honda 350 
vhodný na dopravu a stahování dřeva. 
Cena 25.000 Kč. Tel.: 603 937 356.
ZZ XLI ––> c|_|

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

Dne 3. srpna 2020 vzpomeneme 12. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 94 let.

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

Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 27. června 2020 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc, pan

JAROMÍR STRAKA
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 10. července 2020 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila

naše maminka, babička, prababička a teta, paní

IRENA LOKOSOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují dcera Irena, Marcela a syn Jaroslav

s rodinami.

Vzpomínka
Že čas rány zhojí je jen pouhé zdání. Nám zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 23. července 2020 tomu bude 5 let, kdy podlehl těžké nemoci pan

PETR ZÁSTŘEŠEK
Dne 16. března 2020 by oslavil 50. narozeniny.

Vzpomíná maminka a celá rodina. 
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Vzpomínka
Dne 1. července 2020 by se dožila 87 let naše nezapomenutelná 

maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE MALÁ
Budou to první narozeniny, které s ní neoslavíme. 

Moc nám všem chybí…
Dcera Vladimíra a syn Vratislav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. července 2020 by se dožila 75 let paní

JITKA KOTOLANOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel a synové s rodinami.
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ve spolupráci s Golf Hotel Austerlitz, Slavkov u Brna zve Vás a Vaše přátele na výstavu

Akademický malíř, 
grafik a scénograf 
Miroslav Malina. 
„ZNEKLIDŇUJÍCÍ 
ZKUŠENOSTI“, 
kombinovaná 
technika, 
125x100 cm, 
rok 2011

Sochař Jaromír 
Gargulák. 
„FÉNIX“, bronz, 
116 cm, 
rok 2012

Designér a výtvarník 
Michal Malina. 
„PILÁT“, dřevo a plast, 
46,5x50x125 cm, 
rok 2012

MIROSLAV MALINA
akademický malíř, grafik 

a scénograf

JAROMÍR GARGULÁK
sochař

MICHAL MALINA MgA.
host-designér a výtvarník

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ, SOCH A OBJEKTŮ
Výstava je instalována v Golf Hotelu Austerlitz ve Slavkově u Brna a potrvá do neděle 11. října 2020

Výstava je přístupná denně od 11 do 21 hod. Helena Tušková Vojtková tel. 606 455 459, Kateřina Libenská tel. 775 221 577

***

Moje šílenství 
Často potkáváte lidi, kteří dělají to, co je 

baví? Jestli ne, tak přijďte za mnou a já vám 
ukážu svoji životní lásku, která se jmenuje 
flair (úplný název flair bartending), ke které 
mě přivedli L. Hošek a L. Musil. Je to bar-
manská show, jejímž obsahem je podávání 
alkoholických a nealkoholických nápojů s ne-
tradičními až akrobatickými prvky a pohyby. 
Tuto disciplínu dělíme na:

Working flair – používá se většinou za ba-
rem, láhev máte plnou minimálně do půlky 
a barman hází jednodušší triky téměř bez oto-
čení láhve. 

Exhibition flair – je to zajímavější část flai-
ru více využívaná na soutěžích. Podmínkou je 
20 ml minimálního množství tekutiny v láhvi, 
což dovoluje soutěžícím atraktivnější vystou-
pení pro diváky.

Flair mne začal bavit již před rokem. Jak 
jsem o tom poprvé uslyšel, řekl jsem si, že to je 
šílenství, které mi vyhovuje. Soutěž byla můj 
cíl a také jsem chtěl své zkušenosti poměřit 
s dalšími soutěžícími. Poprvé jsem se soutěže 
zúčastnil 24. 11. 2019 v brněnském ABZACu 
a umístil jsem se na 3. místě. Chtěl jsem sbí-
rat další zkušenosti. Zúčastnil jsem se světové 
profesionální soutěže v Bratislavě, na kterou 
jsem se velmi těšil, protože měla úplně jinou 
úroveň, organizaci, soutěžící i sponzory. 

Den 25. 1. 2020… den konání soutěže. Vy-
losoval jsem si číslo 2 a soutěžil jako druhý. 

Měl jsem hroznou trému, věděl jsem, že se ne-
umístím ani v 10 lepších, ale na „stage“ jsem 
šel s tím, abych ukázal to nejlepší, co umím. 
Po vystoupení jsem měl hrozně skvělý pocit 
z toho, jak mne podporovali profesionálové, 
kteří mne vidí poprvé, ale ví, že se ještě potká-
me a že si snad zapamatují mladého šíleného 
chlapa, který se nebojí ukázat, že něco umí. 
Skončil jsem 16. z 22, ale byl jsem spokoje-
ný a měl moc pěkný zážitek. Výhrou bylo pro 
mne to, že jsem stál na jednom pódiu s jedně-
mi z nejlepších ve světě. 

Dál jsem se zúčastnil soutěže v brněnském 
Cabaret des Peches, která se konala 22. 2. 
2020. Byla to taky světová soutěž – 40 soutě-

žících, stejná pravidla. Utkání bylo považová-
no za největší flairovou soutěž v České repub-
lice za posledních 9 let. O té soutěži opravdu 
můžu říct, že byla světová. T. Bielčík, můj 
dobrý kamarád, byl organizátorem. Poro-
tu tvořili odborníci z Anglie a zároveň jedni 
z nejlepších flairbartenders staré školy. Opět 
jsem na pódiu stanul jako druhý. Nemůžu po-
psat ten pocit, když k tobě přijde profesionál 
a pozdraví tě jako první, když se na tebe díva-
jí jedni z nejlepších na světě a vidíš v jejich 
očích to, že tě respektují, že tě mají rádi, že 
jsi zapálený pro flair, a to se jim líbí, že si jdeš 
za svým. Tento text je jen ukázkou flairových 
soutěží, se kterými nechci skončit. Své zku-
šenosti získávám v jednom z nejlepších barů 
– Jekyll&Hyde, kde cítí moje srdce, že tady 
jsem doma se svojí rodinou.

šílený Ukrajinec Sašik

P. S.: Saša u nás studuje druhým rokem 
obor kuchař-číšník, je propagátorem flairu 
a my se snažíme ho podporovat. Někteří jste 
mohli jeho vystoupení vidět na plese MÚ 
Slavkov u Brna a na plese naší školy. Jeho 
text jsem musela nepatrně upravit, protože 
psaná čeština mu přece jenom činí potíže. 
Některé pasáže jsem ale nechala nezměněné, 
protože z nich cítíme jeho nadšení a snahu jít 
si za svým vysněným cílem.

V. Kulhánková, ISŠ

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu
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Z mateřské školy Zvídálek
V posledním květnovém týdnu jsme se 

opět sešli s dětmi u nás v mateřské škole. 
Na společné setkání jsme se již všichni těši-
li. V provozu jsou všechny třídy, ve kterých 
dodržujeme nastavená preventivní hygienická 
opatření. Děti si pobyt ve školce užívají v kli-
du a pohodě.

Na závěr školního roku jsme se také rozlou-
čili s našimi předškoláky. Přichystali jsme pro 
ně slavnostní zábavné dopoledne. Na „oprav-
dové školáky“ je pasoval sám pan král. Děti 
dostaly pamětní listy a ozdobné stužky. Kama-
rádům ve třídě noví školáci ukázali své aktovky 
a zábavnou formou plnili různé „školní úkoly“.

Uvolněná místa školáků v září doplní další 
nové děti. Do mateřské školy se přihlásilo cel-
kem 118 dětí. Bohužel, z důvodu nedostateč-
né kapacity bylo přijato pouze 62 dětí.

V období prázdnin bude pro nahlášené děti 
zajištěn provoz v budově MŠ Komenského ná-
městí. Od 27. července do 14. srpna bude celá 
mateřská škola uzavřena a budou zde probíhat 
potřebné opravy a přípravy na nový školní rok. 

Přejeme všem krásné prázdniny prožité 
ve zdraví a pohodě. 

Eva Jurásková a Dagmar Červinková

Volejbal ve Slavkově
Pod hlavičkou DDM ve Slavkově u Brna 

působí již několikátým rokem volejbalový od-
díl mládeže. Tréninky probíhají po celý školní 
rok v několika věkových kategoriích. Mladší 
kategorie vedené Mgr. Zehnálkovou se zabý-
vají zejména obecnou pohybovou průpravou 
a míčovými hrami doplněné o minivolejbal. 
Starší kategorie, která se skládá zejména 
z dětí druhého stupně, se již naplno věnuje 
volejbalovým dovednostem. 

Přes letní prázdniny budeme pořádat 
ve venkovním areálu ZŠ Tyršova Slavkov 
u Brna letní příměstské tábory. Veškeré info 
a přihlášení naleznete na webu DDM Slavkov 
nebo na mailu david.zehnalek@seznam.cz. 
Stále máme volná místa a rádi v našich řadách 
uvítáme i nové zájemce o volejbal, které vše 
od základů naučíme. 

V příštím školním roce máme za cíl se zúčast-
nit několika turnajů v minivolejbalu a uspořádat 

i několik dalších akcí, o kterých budeme rádi 
informovat v dalších vydáních. Do budoucna 
bychom rádi činnost oddílu dále rozšiřovali, 
mimo jiné z našich odchovanců tvořili družstva 
pro dospělé kategorie a navázali tak na tradici 
volejbalu, která beze sporu v našem městě exi-
stuje. Rovněž bude dlouhodobým cílem tvorba 
nového a plnohodnotného volejbalového klubu 
se silnou členskou základnou. 

David Zehnálek, trenér

Poděkování všem 
pedagogům 
a dobrovolníkům

Letošní školní rok se blíží ke konci 
a zájmové kroužky končí svoji činnost. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří nám 
po celý rok pomáhali a svůj volný čas vě-
novali dětem. Jsou to pedagogové volného 
času, trenéři, učitelé odborného výcviku 
z ISŠ, dobrovolníci a obětaví rodiče. Tě-
ším se na další spolupráci ve školním roce 
2020/2021. Nabídku zájmového vzdělává-
ní na příští školní rok naleznete na webo-
vých stránkách ddmslavkov.cz. Elektronic-
ké přihlašování bude spuštěno v úterý 25. 
8. 2020. Celý kolektiv DDM přeje všem 
příjemné prožití letních prázdnin. jb

Přepisujeme historii – poprvé zkoušky oboru cukrář

Nouzový stav a situace s Covid-19 změ-
nila životy našich žáků i nás všech ve škole. 
Zatímco v minulých letech jsme věnovali 
květen maturitním zkouškám, letos k závěreč-
ným zkouškám přibyly i zkoušky maturitní. 
Od 11. května 2020 se všichni naši žáci mohli 
ve škole účastnit konzultací, které jim ochot-
ně nabídli všichni zainteresovaní vyučující. 
Rozhodnutím MŠMT byli všichni žáci k ZZ 
a MZ připustěni. Dne 1.–3. Června 2020 ko-

nali žáci písemné maturitní i zá-
věrečné zkoušky, v těsném sledu 
následovaly praktické zkoušky 
a o několik dnů později proběhly 
ústní zkoušky žáků všech učeb-
ních oborů, které se na naší škole 
vyučují. Nově se u nás poprvé 
v historii školy konaly závěrečné 
zkoušky našich cukrářek a všechny 
se jich zhostily se ctí. Vyvrchole-
ním byl 19. červen 2020, kdy se  
v Historickém sálu slavkovského 
zámku konalo slavnostní předá-
vání výučních listů a závěrečných 
vysvědčení našim úspěšným ab-
solventům. Sice i předávání bylo 
poznamenáno současnou situací, 

ale všichni v sálu ochotně dodrželi rozestupy 
a chránili se rouškami. Mgr. P. Kostík, předse-
da školské rady, a Ing. P. Šaněk, zástupce od-
borné veřejnosti a Dřevodíla Rousínov, spolu 
s ředitelkou školy popřáli novým absolventům 
hodně zdaru při vstupu do skutečného života. 
Ing. P. Šaněk předal nejúspěšnějším truhlářům 
i finanční odměnu za jejich skvělé výkony při 
závěrečných zkouškách. Přání k úspěšnému 
složení zkoušek předali třídní učitelé. Krásné 

okamžiky loučení s námi prožili také rodiče 
a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se 
i přátelé a známí. Tak hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v dalším životě!

V. Kulhánková, ISŠ
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Den otevřené klubovny Junáka
V neděli 31. květ-

na jsme otevřeli dveře 
naší skautské klubov-
ny. Kvůli koronavirové 
době jsme až touto akcí 

zahájili sérii akcí oslav 100. výročí skautingu 
ve Slavkově u Brna.

Na klubovnu celé odpoledne přicházeli děti 
i dospělí, často bývalí členové oddílů obklo-
peni vlastními dětmi. Nemohli chybět i někteří 
vedoucí – pamětníci i dnešní činovníci, kteří si 
prohlédli prostory, kde probíhá činnost všech 
družin a oddílů v současnosti. V klubovnách 
byly k nahlédnutí historické kroniky stejně jako 
fotky a předměty ze současné činnosti oddílů.

Díky všem za účast i přípravu, těšíme se 
na setkání při dalších akcích ve Slavkově, 
nebo třeba na táboře, který se kvapem blíží. 

Neděle u Bena – na klubovně místo 
u pomníku

Dne 7. června byla „Neděle u Bena“. Šlo 

o akci nejen pro skauty, ale i pro jejich rodi-
če, kamarády, známé i náhodné kolemjdoucí. 
Bohužel se kvůli nepřízni počasí musela pře-
sunout ze Svojsíkova parku do skautské klu-
bovny na Sídlišti Nádražní.

Pro návštěvníky byla připravena spousta 
aktivit. Mohli jste si zahrát hry s mobilními 
aplikacemi či lakros. Pro menší byly navrže-
ny originální střediskové omalovánky, které 
ocenili i dospělí. Pro tvořivé děti tu byly také 
dílny, kde si pomocí hřebíků a barevných bav-
lnek vyráběly krásné obrázky. A v neposlední 
řadě zde byl prostor pro diskuze na zajímavá 
témata o skautingu a naší společnosti.

U Bena a v klubovně jsme prožili báječné 
odpoledne plné zábavy a pohodové atmosféry.

Hledání lilie – promítání skautského 
dokumentu

Starší skauti, činovníci a několik občanů se 
sešlo při promítání dokumentu „Hledání li-

lie“ v neděli 21. června v SC Bonaparte. Film 
vznikl jako připomínka 30 let od poslední ob-
novy skautingu a my se jej rozhodli promít-
nout v rámci oslav 100. výročí slavkovského 
skautingu.

Vzpomínky pamětníků, které se v doku-
mentu prolínají s dobovými záběry, dobře vy-
stihly také minulá léta ve slavkovském středis-
ku. Také u nás se vášnivě diskutovalo o mnoha 
tématech skautingu – střediskových táborech, 
společném programu dívčích a chlapeckých 
oddílů, výstavbě nové klubovny a jiných.

Za úspěšnou obnovu v roce 1989 a jeho čin-
nost do současnosti patří poděkování činov-
níkům i všem ostatním, kteří skautské hnutí 
a program ve Slavkově podporovali a stále 
podporují. V neposlední řadě pak lidem ze 
Zámku Slavkov – Austerlitz za vstřícný pří-
stup při organizaci tohoto promítání.

Anna Ošmerová, Hynek Charvat 
Středisko Junáka Slavkov u Brna

Prázdniny se blíží
Jako každý rok byl červen 

v Karolínce doslova nabitý ak-
cemi, avšak letos jsme je kvůli 
opatřením prožívali převážně 
odděleně.

Se třídou Rybiček jsme den 
dětí oslavili delší procházkou kolem slav-
kovského rybníka. Netušili jsme, že se o na-
šich plánech dozvěděl také vodník Pentlič-
ka a ukryl pro nás několik vzkazů s úkoly. 

Na chvilku se z nás staly žabky, pozorovali 
jsme zvířátka žijící u vody, pomáhali posta-
vit skřítkům domečky, rozveselili jsme rybky 
písničkou a vytvořili si herbář z rostlin, které 
jsme cestou viděli. Za pomoc s péčí o rybník 
nám vodník Pentlička schoval na vrbu zele-
nou bonbónovou odměnu, která každého po-
těšila.

Projektový den s názvem „Císařovy nové 
šaty“ byl realizován ve spolupráci s paní Han-

kou Křetínskou, lektorkou výtvarných kurzů. 
Děti si vyslechly pohádku o císaři, který se 
nechal napálit podvodníky a potom byly 
samy přivítány na císařském dvoře, aby před-
vedly své dovednosti při zpracování látek. 
Každý si mohl vyzkoušet tkaní, navrhnout 
nějaký oděv z vybrané látky a barvení šátku. 
Dětem se vše dařilo, návrhy oblečení císaře 
velmi potěšily, šátky se jim povedly a někte-
rým trpělivým se zadařilo i utkat si náramek 
nebo taštičku na klíček. Tkalci z naší třídy se 
osvědčili, a tak od císaře získali všichni cer-
tifikát s pečetí a své výtvory si mohli nechat 
na památku. 

Asi nejvýznamnější událostí pro naše před-
školáky bývá zahradní slavnost s pasováním 
na školáky. Děti z jednotlivých tříd si na za-
hradě prožily příběh o zkoušce mladých indi-
ánů, kteří měli hledat na tajném místě ukryté 
paví pero. Za pomoc starému indiánovi ho 
získal ten, který viděl jeho potřeby, slyšel 
jeho prosbu a jednal správně. Předškoláci byli 
poté slavnostně pasováni a dostali několik 
dárkových předmětů na památku na docházku 
do školky.

Před koncem školního roku proběhly pro-
jektové dny i ve třídách Oveček a Soviček 
s názvy Stavitel města a Malý architekt. 

Závěrečnou mši svatou jsme mohli pro-
žít všichni společně díky velkému prostoru 
v kostele. Hlavní myšlenkou bylo to, co vidět 
není, a přesto to na světě je... 

Přejeme vám všem hezké léto, klidné prázd-
niny a Boží ochranu na cestách a dovolených. 

Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková

Den otevřené klubovny • Foto: archiv stř. Junáka Slavkov

Neděle u Bena Neděle u Bena
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Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Do svatého Eliáše (20. 7.) 

i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
Červenec bývá nejteplejším měsícem 

v roce a v posledních letech i měsícem dlou-
hodobého sucha. Zahrádkář sice slunce potře-
buje, ale vyhlíží každý mráček, který by mu 
skropil právě tu jeho zahrádku.

Léto je v plném proudu a pro pěstitele je 
to měsíc sklizní. Nyní nám zahrada vrací 
všechnu tu práci, kterou jsme do ní investo-
vali na jaře. Kromě sklizně a zpracovávání 
úrody musíme stále doplňovat chybějící vláhu 
rostlinám. Zavlažovat bychom měli zásad-
ně podmokem, čímž omezíme vznik plísní. 
Hlídáme neustále brambory, rajčata, cibuli, 
cukety a okurky, které jsou na plísně náchyl-
né. Preventivně použijeme vhodné přípravky 
(Kuprikol). Když je rostlina plísní zasažena, 
je již ošetření neúčinné.

Možností jak zadržovat vodu na pozem-
cích je několik. Pokud máme zahradu v mír-
ném svahu využijeme odvod vody do trati-
vodu. Vyhloubíme jámu, kterou vyplníme 
hrubším štěrkem pro lepší vsakování a do ní 

svedeme přebytečnou vodu z okapu střechy. 
Tím si zvýšíme hladinu spodní vody, kterou 
si rostliny budou brát svými prodlužujícími 
kořeny.

Ve vlhkém a horkém počasí bývá vyšší 
výskyt škůdců. Jak již pozorujeme, nyní jsou 
to mšice, kterých je velmi mnoho, objevují 
se i na rostlinách, kde se v minulosti vůbec 
nevyskytovaly. Při takovém výskytu mu-

síme zasáhnout opakovaně (Decis Protech 
0,03–0,035). Jabloně jsou ohroženy oba-
lečem jablečným. Zde zasáhneme příprav-
kem Spintor (0,06). Na obaleče švestkové-
ho a broskvového použijeme Decis Protech 
(0,03–0,035). Jádroviny za deštivého počasí 
ohrožuje výskyt strupovitosti. Ochranu pří-
pravky Zato 50 WG (0,015) a Talent ( 0,03 ) 
je nutno opakovat po 10 dnech.

U ovocných dřevin s vysokým obsahem 
vápníku v půdě častěji dochází ke chloróze 
(poznáme podle blednutí listů). Opakovaně 
použijeme hnojivo na list s obsahem železa 
(tekuté železo).

ZO ČZS Slavkov u Brna připravuje na 
19. a 20. září XIV. oblastní výstavu ovoce 
a zeleniny. V měsíci srpnu zahájíme mošto-
vání ovoce s novou výkonnější technologií 
ve zpracovně ovoce.

O těchto akcích vás budeme podrobně in-
formovat v příštím zpravodaji a na našich 
webových stránkách.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

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

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (XV)
V neděli 26. ledna 1947 se konala výroč-

ní valná hromada TJ Sokol Slavkov u Brna, 
která hodnotila uplynulý rok a začala s přípra-
vami na všesokolský slet v r. 1948 v Praze. 
Do vedení byli zvoleni: JUDr. Miroslav Krou-
til – starosta, Jaroslav Schneider – I. náměs-
tek, Metoděj Hodyz – II. náměstek, František 
Trnčák – náčelník, Aloisie Navrátilová – ná-
čelnice a Jiří Šilhánek – vzdělavatel. 

Celou zemi postihla krutá zima s přívaly 
sněhu. Kvůli nedostatku uhlí se v únoru ne-
vytápěly mj. tělocvičny, takže cvičení bylo 
až do března přerušeno. V polovině března 
přišla obleva a Sokolové spolu s dalšími spo-
lečenskými organizacemi a hasiči pomáhali 
s odstraňováním ledových ker z Litavy, které 
se nahromadily po odstřelu ženijního vojska 
u Šestisplavu.

V roce 1947 také poprvé zazněla potřeba 
sportovního stadionu i s koupalištěm pro tělo-
cvičné a sportovní celky. Bylo vybráno místo 
mezi zámkem a oborou.

Sokolové se aktivně zapojovali do kulturní-
ho dění města, kde kromě divadelního odboru 
byl ustanoven i smíšený pěvecký sbor Sokola 
pod vedením soudce Řeháka.

TJ Sokol uspořádala 3. května 1947 besíd-
ku mládeže, na které vystoupilo žactvo se 17 
vystoupeními (recitace, zpěv, cvičení). Osla-
vy 63. narozeniny prezidenta E. Beneše, která 
se konala 28. 5. v sále spořitelny, se zúčastnil 
i smíšený pěvecký sbor Sokola. 

V neděli 22. června se konalo na zámeckém 
nádvoří veřejné cvičení Sokola. Poté se Soko-
lové s ostatními obyvateli Slavkova přesunuli 
na Palackého náměstí, aby pozdravili prezi-

denta E. Beneše, který večer kolem 20.30 h. 
projížděl naším městem na své cestě ze Slo-
vácka do Náměště.

Další velkou slavností, jež pořádaly míst-
ní osvětová rada a VII. okrsek sokolské župy 
Dr. Jindry Vaníčka, byla v neděli 6. července 
1947 na nádvoří zámku vzpomínková slav-
nost k 532. výročí upálení Mistra Jana Husa 
a k 30. výročí bitvy u Zborova.

O prázdninách došlo konečně k nutným 
opravám Sokolského domu. Opravy prováděl 
stavitel Jan Macka za velké podpory členů So-
kola, z nichž zvlášť vynikal obětavostí Alois 
Zyka.

Nově zřízené loutkové divadlo (28. 9. 
1947) uspořádalo v malém sále Sokolského 
domu sérii jedenácti představení, a to od 19. 
října do konce roku 1947.

Zpracoval Bedřich Maleček

Na veřejném cvičení, 1947 • Foto: 2x archiv SZ

Dorostenky Sokola Slavkov – vystoupení na akademii, 1947

Úroda • Foto: P. Maleček
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Toto číslo vyšlo 27. června 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 6. a 7. 7. 20 Letní scéna divadla Bolka Polívky – Šašek a syn, nádvoří zámku ZS-A a DBP
 8. 7. 20 Letní scéna divadla Bolka Polívky – Srnky, nádvoří zámku ZS-A a DBP
 12. 7. od 13.30 Popelka – pohádková prohlídka zámku, zámek ZS-A
 24. 7.–6. 8. 21.15 Letní filmový festival 2020, zámecký park ZS-A

Výstavy na zámku
 do 16. 8. 9–17 Výstava Svět kostiček aneb Fenomén české stavebnice SEVA, Přízemí zámku ZS-A
 do října 9–17 Expozice Právo útrpné na Slavkovsku, podzemí zámku ZS-A
 do 30. 9. 9–17 Napoleonská epocha na pohlednicích a známkách, OK galerie ZS-A

Parkoviště „Stodolní“ Slavkov
Nemáte ve Slavkově kde parkovat? Zkuste 

parkoviště na „Stodolní“ ulici, resp. „Ve stodo-
lách“ (jak jí říkají starousedlíci), resp. v Čela-
kovského ulici. Parkoviště na silnici je ve stínu 
statných lip, což se cení hlavně na jaře a v létě. 
Městská ani státní policie tam (asi) nejezdí, 
nehrozí vám tedy (asi) žádné pokuty. Bylo by 
však vhodné, kdyby zde městská policie uspo-
řádala „den otevřených dveří“ a předvedla, jak 

se tam pohodlně vedle souvislé řady stojících 
aut vyhýbají v obousměrném provozu protije-
doucí auta. Málokomu se totiž takový manévr 
podaří, aniž by si zničil auto… a ne všichni jez-
dí jen na kolech či motorkách.

(Co na to dopravní předpisy? Zákon č. 
361/2000 Sb., par. 25: „Při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejmé-
ně 3 m pro každý směr jízdy…“) LJ

Centrum denních služeb oznamuje
Vážení čtenáři Slav-

kovského zpravodaje, 
oznamujeme, že Centrum 
denních služeb je znovu 
v provozu. Rádi přivítáme ty, kteří nás potře-
bují, tj. seniory a lidi se zdravotním postiže-
ním se sníženou soběstačností v základních 
životních dovednostech ve věku od 27 let, 
kteří žijí ve svém přirozeném prostředí. Vaši 
blízcí si v době, kdy budete s námi, mohou 
odejít vyřídit své záležitosti nebo jít do práce. 

V případě, že nemáte možnost dopravit se 
k nám sami, nabízíme svoz a odvoz naším 
bezbariérovým automobilem, upraveným i pro 
jízdu vozíčkáře. Nudit se s námi nebudete 
a vynasnažíme se, abyste se s námi cítili dobře 
a bezpečně. Poskytneme pomoc při zajištění 
péče, hygieny, podání jídla, dohled a pomoc 
při pohybu. Nabídneme Vám aktivizační čin-
nosti. Budeme respektovat Vaše přání, do jaké 

činnosti se zapojíte. Při-
pravíme pro Vás trénink 
paměti písemně i ústně, 
různé výtvarné činnosti, 

ruční práce, terapii s pejsky nebo hledání infor-
mací na PC. Na nic nebudete úplně sami, vždy 
jsou na blízku pracovnice Centra. Také bude-
me chápat, když si budete chtít jen tak posedět 
a třeba si popovídat nebo odpočívat. Protože je 
doba rozvolňování, předpokládáme, že hodně 
času budeme prožívat venku, ať už na terase 
v areálu Centra denních služeb nebo na pro-
cházkách třeba směrem k nedalekému rybníku. 

Zaujala vás možnost, jak trávit smysluplně 
volný čas, přesto, že potřebujete péči? Kon-
taktujte nás, rádi vám podáme bližší informa-
ce. Těšíme se na vás!

Tel. 734 435 125
e-mail: cds.slavkov@hodonin.charita.cz

cds

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2020

Vzpomínka 
na slavkovského 
motocyklového 
závodníka Olina Hanáka

10. července uplynou 4 roky od tragické 
smrti závodníka Olina Hanáka na silnič-
ním okruhu v Ostravě-Radvanicích v roce 
2016. Olin Hanák patřil několik let mezi 
úzkou špičku závodníků Mistrovství České 
republiky silničních motocyklů a svoji vlast 
i město úspěšně reprezentoval několikrát 
i v zahraničí. Čest jeho památce.

B. Hanák

Foto: LJ

Olin Hanák • Foto: archiv autora



LETNÍ VÝUKA 

Chystáte se na dovolenou a rádi byste si
plynule ANGLICKY objednali svůj oblíbený drink ?

Připravujete sebe nebo své děti k
opravným zkouškám z cizího jazyka?

Přihlaste se do intenzivního individuálního
kurzu o prázdninách (červenec - srpen). 

�

WWW.JAZYKY-BUCOVICE.CZ

tel. +420 604 640 146
jazyky-bucovice@seznam.cz

AKTUÁLNĚ MÁME
VYPSANÉ I KURZY NA 

1. POLOLETÍ 
OD ZÁŘÍ. 

Jazykové kurzy ve Slavkově 
během prázdnin každé úterý a čtvrtek.



CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu

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

a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

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

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

přes kvalitní optický internet.

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


