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M Ě S Í Č N Í K M Ě S TA S L AV KO V U B R N A  R O Č N Í K XX I I I  Z DA R M A

K zimě patří sáňkování

L

etos si děti na nedostatek volného času
nemohou stěžovat. Kvůli covid-19 nechodí do školy, a tak se občas nudí. Naštěstí
v polovině ledna napadlo pár centimetrů sněhu a i tato malá nadílka dokázala dětem udělat velkou radost. Děti oprášily boby a sáňky
a vyrazily za zimními radovánkami. K tomu
jim byl dobrý každý i sebemenší kopeček.
Sáňkující a bobující děti jsme mohli spatřit
stejně jako v minulosti hlavně za kostelem
a pod Oborou, ale také na poli za kotelnou
na Zlaté Hoře, na protihlukovém valu u Zelnice, u Litavy a na dalších místech.
Snad se ještě nějakého sněhu letos dočkáme, protože ty vynucené prázdniny jsou už
red.
moc dlouhé.

Sáňkování pod Zlatou horou • Foto: P. Maleček

Očkování
Téma, které denně rezonuje v naší společnosti. Nestačím se divit rádoby odborným článkům a statím
na sociálních sítích, kde
očkovaný ztrácí svobodu,
bude sledován tajnou služMichal Boudný
bou a z hlavy mu vyjedou
5G anténky. Další komentátor vyvrací účinky
a straší lidi před nebezpečím vakcíny.
Pevně věřím, že toto jsou pouze hlasité, ale
menšinové, výkřiky. Doufám, že nejsem jediný, který se těší na to, až se rozjede naplno
ekonomika, sport a všechno, co dělalo náš život životem. Dokonce se už těším i na to, až
Češi budou zase na chvíli mistry komentářů

27. února

Příští číslo vyjde

(Pokračování na straně 3)

Sáňkování a lyžování za kostelem před šedesáti lety • Foto: archiv redakce

1,1 milionu Kč
pro spolky

Jak bude fungovat
systém očkování?

65. výročí
založení ZUŠ
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Sáňkování ve Slavkově

Sáňkování a bobování za kostelem a pod Zlatou horou • Foto: B. a P. Malečkovi
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Očkování
(Dokončení ze strany 1)

v hokeji či fotbale a na čas dají nebohému viru
pokoj. Nepřipouštím si, že byla vakcína vyvinuta chybně a jsem přesvědčen o její účinnosti
a nutnosti. Ostatně po světě už chodí miliony
naočkovaných, včetně těch nejslabších, a zatím o hromadném vymírání ani invaliditě,
jako je tomu v případě covidu, neslyšíme.
Stačí se podívat na křivky úmrtnosti v naší
novověké historii a na nich vždy vidíme, kdy
přišel zlom v podobě vakcíny na neštovice,
tuberkulózy nebo černého kašle. I nepoučený člověk v grafech uvidí razantní pokles
mrtvých poté, co Alexander Fleming v roce
1928 v Petriho misce objevil plíseň jménem
penicilin. Principem demokracie je přijmutí či
odmítnutí vakcíny proti COVID-19. Já osobně ji, jakmile na mě přijde řada, s klidným
svědomím přijmu.
Současný problém ale nestojí na otázce,
chci-nechci být očkován. Aktuálně nás trápí
spíš otázka ČÍM a KDE? Naše město a jeho
krizové řízení je denně v kontaktu s nadřízeným orgánem na kraji a výstupy z něj každým dnem. Představa jednotných očkovacích
center pro Slavkov u Brna či Bučovice v tuto
chvíli není na stole, jakkoli o to usilujeme. Poslední jistou informací, kterou ve dne roznosu
zpravodaje mohu zmínit, je zřízení centrálního očkovacího místa ve Vyškově. Naši občané
ale mohou využít i ta v Brně. Naprosto chápu,
že toto řešení není pro seniory všeobecně pohodlné a nese s sebou řadu problémů.

Naší snahou je zařídit očkování prostřednictvím praktických lékařů přímo ve Slavkově a rovněž umožnit vakcinaci u osob se ztíženým pohybem přímo doma. Jednání nejsou
jednoduchá, protože kraj je odkázán na pokyny z Prahy a v tuto chvíli nechce nikdo nikomu nic slíbit. Odpověď je všude shodná: „zatím nemáme vakcíny v mrazácích“. Bohužel
se nám tento příběh složitě vysvětluje v momentě, kdy už tento model byl novým hejtmanem slavnostně představen v obci Těšany.
Jenže tam to v této chvíli nejen začalo, ale
také skončilo.
Jsem moc rád, že si v této malé obci otestovali, že to jde, za což jim patří při organizaci
velký dík, ale ztížili situaci dalším šesti stovkám starostů v našem kraji, kteří jsou stále
pod palbou občanů: proč to nejde u nás, když
jinde ano…? Za mě odpovídám jednoduše:
U nás by to také šlo. Jen potřebujeme mít jistotu, že budeme mít čím a kým (i když i to
„kým“ bychom si dokázali zařídit).
Vážení spoluobčané, více než heslo: „spolu
to zvládneme“, v těchto dnech raději říkám:
„zachovejte si chladnou hlavu“. Nikdo nesedí
se založenýma rukama a snažíme se i v této situaci, na kterou nebyl nikdo připravený, dělat
vše proto, abychom nad pandemií co nejdříve zvítězili. Každé důležité informace s vámi
sdílíme na sociálních sítích nebo mobilním
rozhlasem. Rovněž žádám všechny seniory
starší osmdesáti let o registraci k očkování.
Pokud ji nezvládnete, požádejte své rodinné

příslušníky nebo se obraťte na krizovou linku
úřadu 703 155 111, kde vám rádi pomůžeme
a poskytneme vám také aktuální informace.
Když už píšu o chladných hlavách, nedá mi
se zmínit o dění v budově amerického Kapitolu, v kolébce demokracie. Ještě je mezi námi
mnoho pamětníků, kteří si pamatují na hrůzy
druhé světové války. Bohužel i ty měly kořeny v síle jednoho člověka, kterému se podařilo
zfanatizovat dav. Je proto nutné věci nazývat
věci pravým jménem. Ti, jež vtrhli do, pro
Ameriku, posvátné budovy, nebyli nespokojení voliči prezidenta Trumpa, ale lůza toho
nejhrubšího zrna a taková nám již znovu nesmí vládnout! Nespokojený volič nekrade,
nerabuje a nedopustí zranění či ztráty životů,
kterých jsme byli ve Washingtonu na Tři krále
svědky. Pokud nad tímto děním někdo nevěřícně kroutil hlavou, tak jsem zvědavý, co si
pomyslel o chování některých poslanců na naší
svaté půdě – v poslanecké sněmovně. V sále,
kde byl volen prezident Masaryk. Při pohledu
na zákonodárce ve vytahaném tričku zápasícím
o mikrofon, si kladu otázku, zda ví, kdo to Masaryk vůbec byl? Zařadili jsme se tak do rodiny
politických zápasníků vedle Ukrajiny, Nepálu,
Koreje či Gruzie. Bravo, pánové!
Vážení čtenáři zpravodaje. Úvod roku se
nemá končit negativně, proto mi dovolte popřát vám pevné zdraví, optimismus, vitalitu,
úspěchy a vše nejlepší do nového roku 21
ve 21. století!

Michal Boudný, starosta města

Město mezi spolky a dětské kroužky rozdělí
1,1 milionu korun
Činnost zahrádkářů, klubu seniorů ale i tréninky mladých atletů, fotbalistů, cheerleaders,
florbalistů… Běh Slavkovem, AusterlitzMan,
lampionový průvod nebo Svatourbanské
hody. To je jen krátký výčet tradičně podporovaných organizací a akcí z městské pokladny.
Od února do konce dubna mají slavkovské
spolky a organizace možnost se opět přihlásit o dotace na svou činnost. Město Slavkov
u Brna otevírá další ročník dotačních programů na podporu slavkovských spolků i aktivit
zaměřených na děti v celkové výši 1,1 milionu korun. V uplynulých letech z této částky
bylo podporováno na třicet organizací, akcí
i talentovaných sportovců.

Vystoupení dětí na Dnech Slavkova • Foto: B. Maleček

V programu na podporu práce z mládeží je
pro tento rok vyčleněno 400 tisíc korun. Maximální výše podpory je 70 tisíc korun s nutnou minimální 25% spoluúčastí. V dotačním
titulu Podpora veřejně prospěšných činností je
vyčleněno na podporu spolků 700 tisíc korun,
které míří do následujících oblastí: společenský život, kultura, sport, vzdělávání, sociální
péče, zdravotnictví, náboženské aktivity, příroda a krajina a životní prostředí. Maximální
výše podpory jednoho spolku je 60 tisíc korun
(s minimální spoluúčastí 25 %).
Mimo tyto dotační tituly je z městské pokladny financován také provoz Domu dětí
a mládeže a Základní umělecké školy F. Fran-

ce. Město také podporuje mateřské školy,
včetně soukromých.
Podobnosti k vypsaným dotačním titulům
jsou uvedeny na stránkách města www.slavkov.cz v sekci Rozvoj – dotační programy. vs

Změna otevírací doby
finančního úřadu
Podatelna finančního úřadu nebude
ve Slavkově otevřená ani kvůli daňovým
přiznáním.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj mění
úřední hodiny svých podatelen po dobu
nouzového stavu. Podatelna ve Slavkově
nebude fungovat. Daňové přiznání můžete
podávat elektronicky, posílat poštou nebo
využít podatelny ve Vyškově nebo Brně.
Nově v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin
a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin.
Pracoviště v Bučovicích, Mor. Krumlově, Mikulově, Slavkově u Brna a na brněnském nám. Svobody jsou i nadále uzavřena.
Úřad i nadále umožňuje vstup jen na podatelny a pouze v úřední hodiny a vyzývá
poplatníky, aby komunikovali s úřadem
elektronicky nebo telefonicky – kontakty
na http://bit.ly/fu_jmk.
Pokladna otevřena pouze jedna v kraji,
a to na ÚzP Brno I (Příkop 25, Brno). vs
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
95. schůze RM – 14. 12. 2020

1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 281/18/
ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020: zastupitelstvo pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 do konce roku 2020 k zajištění
plynulého hospodaření města Slavkov u Brna, soubor
rozpočtových opatření v předloženém znění
2. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města
ve výši 600 Kč pro plátce v případě jednorázové úhrady roční svozové sazby Typu M poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2021, a daru ve výši
300 Kč pro plátce v případě úhrady poplatku za jedno
kalendářní pololetí svozové sazby Typu M poplatku
za komunální odpad roku 2021, a to pro osoby, které
řádně splnily podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální odpad pro rok 2021 pro osaměle
žijící seniory.
3. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 – Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 1676, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 70890471 v předloženém znění a návrh akceptuje.
4. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 70890471 v předloženém znění.
5. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO TSMS na rok 2021v předloženém znění. Ředitel
PO je zmocněn k provedení změn rozpočtu s výjimkou
změn stanovených závazných ukazatelů rozpočtu PO.
6. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO TSMS
na rok 2021 v předloženém znění.
7. RM schvaluje odpisový plán PO TSMS na rok 2021
v předloženém znění.
8. RM schvaluje limit prostředků na mzdy PO TSMS
na rok 2021 v předloženém znění.
9. RM schvaluje plán oprav PO TSMS na rok 2021
v předloženém znění.
10. R M schvaluje plán investic PO TSMS na rok 2021
v předloženém znění.
11. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 70890471 v předloženém znění a návrh akceptuje.
12. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 1676, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 70890471 v předloženém znění.
13. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Zámek
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00373320
v předloženém znění a návrh rozpočtu akceptuje.
14. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00373320
v předloženém znění.
15. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO ZS-A na rok 2021 v předloženém znění.
16. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů
PO ZS-A na rok 2021 v předloženém znění.
17. RM schvaluje odpisový plán PO ZS-A na rok 2021
v předloženém znění.
18. RM schvaluje limit prostředků na mzdy PO ZS-A
na rok 2021 v předloženém znění.
19. RM schvaluje plán oprav PO ZS-A na rok 2021
v předloženém znění.
20. RM schvaluje plán investic PO ZS-A na rok 2021
v předloženém znění.
21. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 00373320 v předloženém znění a návrh akceptuje.

22. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se
sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
00373320 v předloženém znění.
23. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 46270931 v předloženém znění a návrh akceptuje.
24. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 46270931 v předloženém znění.
25. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO ZŠ Komenského na rok 2021 v předloženém znění.
26. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZŠ
Komenského na rok 2021 v předloženém znění.
27. RM schvaluje plán oprav PO ZŠ Komenského
na rok 2021 v předloženém znění.
28. RM schvaluje plán odpisů PO ZŠ Komenského
na rok 2021 v předloženém znění.
29. RM schvaluje plán investic ZŠ Komenského
na rok 2021 v předloženém znění.
30. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Základní škola Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 46270931 v předloženém znění a návrh akceptuje.
31. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 46270931 v předloženém znění.
32. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 46270949 v předloženém znění a návrh rozpočtu
akceptuje.
33. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
46270949 v předloženém znění.
34. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO ZŠ Tyršova na rok 2021 v předloženém znění.
35. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZŠ
Tyršova na rok 2021 v předloženém znění.
36. RM schvaluje odpisový plán PO ZŠ Tyršova na rok
2021 v předloženém znění.
37. RM schvaluje plán oprav PO ZŠ Tyršova na rok
2021v předloženém znění.
38. RM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 46270949 v předloženém znění a návrh akceptuje.
39. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
46270949 v předloženém znění.
40. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského
náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 71002391
v předloženém znění a návrh rozpočtu akceptuje.
41. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Mateřská
škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 71002391
v předloženém znění.
42. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele
rozpočtu PO MŠ Zvídálek na rok 2021 v předloženém
znění.
43. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO MŠ
Zvídálek na rok 2021 v předloženém znění.
44. RM schvaluje plán oprav PO MŠ Zvídálek na rok
2021 v předloženém znění.
45. RM projednala návrh střednědobého výhledu

rozpočtu Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 71002391 v předloženém znění a návrh akceptuje.
46. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
71002391 v předloženém znění.
47. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 47411619 v předloženém znění a návrh akceptuje.
48. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 47411619 v předloženém znění.
49. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO ZUŠ na rok 2021 v předloženém znění.
50. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZUŠ
na rok 2021 v předloženém znění.
51. RM schvaluje plán oprav PO ZUŠ na rok 2021
v předloženém znění.
52. RM schvaluje odpisový plán PO ZUŠ na rok 2021
v předloženém znění.
53. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Základní umělecká škola Františka France
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
47411619 v předloženém znění a návrh akceptuje.
54. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 47411619 v předloženém znění.
55. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 Dům
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 70285217 v předloženém znění a návrh akceptuje.
56. RM schvaluje rozpočet na rok 2021 Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 70285217 v předloženém znění.
57. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele rozpočtu PO DDM na rok 2021 v předloženém znění.
58. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů
PO DDM na rok 2021 v předloženém znění.
59. RM schvaluje plán oprav PO DDM na rok 2021
v předloženém znění.
60. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495,
684 01 Slavkov u Brna, IČ 70285217 v předloženém
znění a návrh akceptuje.
61. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Dům
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 70285217 v předloženém znění.
62. RM bere na vědomí rozdělení bankovních účtů,
převod finančních prostředků, úhradu mezd za období
12/2020 v předloženém znění dle bodů 1–3.
63. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc.
č. 1209, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „001030059873_
Slavkov u B., kabel NN Buchtová“) v předloženém znění.
64. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc.
č. 1089/9 a pozemku parc. č. 1090/1, vše ostatní plo-
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cha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem „Slavkov u B., rozšíření DS NN Golf“)
v předloženém znění.
65. RM uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 1236 a pozemku parc. č.
1238/1, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B.,
kabel NN SKR Living“) v předloženém znění.
66. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování napojení sjezdu, vodovodní
přípojky a přípojky splaškové kanalizace se Stanislavem Střelcem, na pozemku parc. č. 1281 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
67. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování sjezdu s manželi Dagmar
a Andrejem Červinkovými, na pozemku parc. č. 1480
v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
68. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování revizní šachty na stávající
přípojce splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace – přepadu s Ing. Lenkou Němečkovou a Ing. Pavlem Stávkem, na pozemku parc. č. 1806 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
69. RM schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na zajištění veřejné zakázky na zhotovení
stavby v rámci akce: „III/0501 SLAVKOV, PRŮTAH“.
70. RM schvaluje jako člena komise pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovení
stavby v rámci akce: „III/0501 SLAVKOV, PRŮTAH“ pana
starostu města Bc. Michala Boudného a náhradníka
pana Ing. Petra Lokaje.
71. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností SKR stav, s.r.o. Brno-sever, Husovice, Nováčkova 233/18 IČ: 26961474, v předloženém
znění.
72. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení
smluv ze dne 2. 12. 2020 ve znění uvedeném v příloze
předložené zprávy. Rada města rovněž schvaluje uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností
k bytu č. 1, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s paní Jiřinou
Mašinskou.
73. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Zitou Hulákovou. Nájem bude sjednán na dobu určitou 4 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
74. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Slavkov u Brna, sídlo Československé armády 252,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767, ve výši 31.000 Kč.
75. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov
u Brna, sídlo Československé armády 252, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767, v předloženém znění.
76. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna,
školská právnická osoba, sídlo Malinovského 280,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 17.000 Kč.
77. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace s Křesťanskou mateřskou školou Karolínka ve Slavkově u Brna, školská právnická osoba, sídlo Malinovského 280, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 71341251, v předloženém znění.
78. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Moravský rybářský svaz, sídlo Špitálská 951,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00557251, ve výši 40.000 Kč.
79. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem Moravský rybářský svaz, sídlo Špitálská 951, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 00557251, v předloženém znění.
80. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Klub seniorů Slavkov u Brna, z. s., sídlo Polní
1144, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 08013977, ve výši
9.000 Kč.
81. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem Klub seniorů Slavkov u Brna, z. s., sídlo Polní 1144, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 08013977, v předloženém znění.
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82. RM schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu
pro rok 2021 v předloženém znění, včetně navržené
výše příspěvků.
83. RM souhlasí se žádostí o ponechání finančních
prostředků poskytnutých PO TSMS na ÚIP hákový nosič
nářadí z rozpočtu města Slavkov u Brna.
84. RM bere na vědomí informaci o odpisu neuhrazené pohledávky ZS-A z roku 2019 v částce 1995 Kč.
85. RM bere na vědomí informace o Centrální evidenci sbírek, Sbírkovém fondu ZS-A a postupu evidence
sbírek.
86. RM schvaluje rozpočtové opatření ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
87. RM bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele
pro nákup 3 kusů tabulí s dataprojektory a ozvučením
pro Základní školu Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace za cenu 163 512, 39 Kč bez DPH.
88. RM schvaluje rozpočtovou změnu č.7 Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, dle předložené zprávy.
89. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, v době vánočních
prázdnin.

96. schůze RM – 16. 12. 2020

1. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na služby na akci „Poptávka úklidových
prací“ byla předložena uchazečem REMIÁŠ GLOBAL
SERVICES s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČ:
4870565.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Poptávka úklidových prací“ se společností REMIÁŠ
GLOBAL SERVICES s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno,
IČ: 4870565.
3. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů se všemi v současnosti zřízenými příspěvkovými organizacemi města.
4. RM pověřuje výkonem funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů pro město Slavkov u Brna a jím
zřízené příspěvkové organizace podle předložené nabídky společnosti SEID, s.r.o., se sídlem 68401 Nížkovice
142, IČ: 066 32 017, Ing. Milana Seidlera
5. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy
o užívání právního informačního systému Beck-online
se společností Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1, PSČ 110 00, IČ:
24146978.
6. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na strojích
Xerox C7025 a C405 se společností SPIN SERVIS s. r. o.,
IČ: 25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice,
636 00 Brno, v předloženém znění.
7. RM souhlasí s předloženým návrhem nové servisní
smlouvy a se žádostí na objednané služby třetí osobou
(TSMS).
8. RM souhlasí se zpoplatněním objednaných služeb
na základě žádosti třetí osoby (TSMS).

97. schůze RM – 11. 1. 2021

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem
Peckou, Ph.D., IČ: 724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00
Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování přípojky splaškové kanalizace s Ing. Evou Karkoškovou, na pozemku parc. č. 1309
v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
3. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení
smluv ze dne 21. 12. 2020 ve znění uvedeném v příloze
předložené zprávy. Rada města rovněž schvaluje uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností
k bytu č. 5, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s paní Janou
Chládkovou.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne
1. 3. 2018, s firmou JASPA Servis s.r.o., se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém
znění.

5. RM schvaluje účast města v projektu SYM:BIO.
6. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2021
města Slavkov u Brna v předloženém znění.
7. RM bere na vědomí informaci o Uznání dluhu
a splátkový kalendář k neuhrazené pohledávce z roku
2020 (neuhrazená pohledávka ZS-A za rok 2020).
8. RM určuje platy ředitelům škol a školských zařízení
zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2021.
9. RM vydává platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna
v předloženém znění s účinností od 1. ledna 2021.
10. RM bere na vědomí zprávu o volbách do školské rady z řad zástupců rodičů a pedagogických pracovníků ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
11. RM bere na vědomí zprávu o volbách do školské
rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
12. RM jmenuje za zřizovatele tyto členy školské rady
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace: Mgr. Bohuslava Fialu, Ing. Marii Jedličkovo,
Mgr. Petra Kostíka.
13. RM bere na vědomí zprávu o volbách do školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
14. RM jmenuje za zřizovatele tyto členy školské rady
Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace: Mgr. Bohuslava Fialu, Ing. Marii Jedličkovou,
Mgr. Petra Kostíka.

19. zasedání ZM – 14. 12. 2020

1. ZM schvaluje změnit v územním plánu využití pozemků parc. č. 340/1, 340/2, 340/3, 342, 340/14, 340/15,
340/16, 341/13, 346/6, 341/6, 341/5, 343/1, 344, část
343/6, část 343/16, část 343/15 v k. ú. Slavkově u Brna
ze současného využití na OV – občanskou vybavenost.
ZM schvaluje zařazení tohoto podnětu na změnu územního plánu do probíhající změny č. 1 územního plánu
Slavkova u Brna.
2. ZM schvaluje vytvoření dobrovolného svazku obcí
Dr. Václava Kounice a schvaluje předloženou smlouvu
o jeho vytvoření a stanovy.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Nový zákon o odpadech
Od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový
zákon o odpadech č. 541/2021 Sb. a vyhl.
č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Některá
ustanovení však mají odloženou účinnost.
Pro letošní rok, kdy mají původci odpadu
povinnost podávat hlášení o produkci a nakládání s odpadem za rok 2020, však platí
stávající termín zaslání hlášení do ISPOP, tj.
do 15. února 2021. Rozhodující pro podání
hlášení je produkce 100 a více kg nebezpečných odpadů, 100 a více tun ostatních odpadů. (Dle nového zákona se limit pro podání hlášení za rok 2021 mění na 600 a více kg
nebezpečných a hlášení pak stačí zaslat do
28. února 2022.)
Nově byla vydána i vyhláška ze dne 5. 1.
2021 č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Dle přechodných ustanovení se odpady
do 31. 12. 2023 zařazují ke druhu odpadu
podle stávající vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.
Z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty obec s rozšířenou působností vydává závazná stanoviska pouze
k terénním úpravám a o odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle
Odd. ŽP
stavebního zákona.
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Jak bude fungovat systém očkování? V tuto chvíli
vyčkáváme. Jsme připraveni vám pomoci
Jihomoravský kraj spustil očkování proti
COVID-19 pro občany starší 80 let. Protože kraj čeká na dodávku potřebných vakcín, v den uzávěrky zpravodaje ještě stále
není možné se přihlásit na konkrétní termín
do očkovacích center ve Vyškově nebo v Brně.
V těchto dnech také vedení Jihomoravského
kraje informovalo o vizi zapojit do očkování praktické lékaře v menších obcích. O této
možnosti samozřejmě s krajem jednáme, nicméně v době uzávěrky zpravodaje nemůžeme
naše občany oslovit s konkrétním plánem. Děkujeme za trpělivost a pochopení.
O aktuálních informacích v našem městě vás budeme seznamovat na telefonní lince 703 155 111. Žádáme vás, abyste se také
zaregistrovali do systému Mobilní rozhlas
(buď elektronicky: slavkov.mobilnirozhlas.
cz, nebo vám s registrací pomůžeme také
na lince 703 155 111.). Prosíme, abyste si
označili, že chcete dostávat informace určené
pro seniory. Díky této registraci vám pak budou chodit zdarma SMS zprávy o novinkách
v této oblasti.

Kde jsou a budou spuštěna očkovací
centra?

Pozor! Ve všech centrech vás nenaočkují,
pokud nebudete mít přidělený termín přes
centrální registr.

S registrací na očkování
pomůžou operátoři
krizových linek
Město Slavkov u Brna zaktivovalo linku
pomoci 703 155 111. Na tomto čísle vám
pomůžeme s procesem registrace k očkování proti koronaviru. V této fázi je linka
určena primárně pro občany města Slavkov
u Brna ve věku 80+.
Bezplatnou krizovou linku pro stejný
účel zřídil i Jihomoravský kraj s číslem
800 129 921. Stejně tak jsou k dispozici
i operátoři celostátní linky 1221.
Krizové linky jsou dostupné v pracovní
dny od 8.00 do 16.00 hodin.
Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krizové linky nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji
vs
tak těm, kteří ji skutečně potřebují.

VYŠKOV

Nemocnice Vyškov má zřízeno očkovací místo covid-19. Zájemci o očkování se
mohou registrovat na reservatic.com/ockovani, kde je uveden i odkaz na rezervační kalendář očkovacího místa v Nemocnici
Vyškov. Bohužel aktuálně tento kalendář
není zprovozněn. Důvodem je, že prozatím
nevíme, jaký počet vakcín a v jakém termínu nemocnice obdrží. Ve chvíli, kdy bude
k dispozici dostatečný počet vakcín, uvedeme tuto informaci na webových stránkách nemocnice www.nemvy.cz a otevřeme rezervační kalendář (informace platná
k 21. 1. 2021).

BRNO
Velkokapacitní očkovací centrum
na BVV

BVV – Veletrhy Brno, Pavilon G2, Brno-Pisárky
• Vstup pro pěší: Brána 1 – z ulice Hlinky /
Výstaviště nově od 21. 1. Vstup G2 – u zastávky MHD „Výstaviště vstup – G2“
• Vjezd pro vozy: Brána 5 – z ulice Bauerova
Dostanu se k očkovacímu centru autem?
• Ano, příjezd je momentálně možný bránou
č. 5 a cesta je značena. Parkování je možné
u pavilonu G2, tedy přímo u vchodu do centra. Dbejte instrukcí PČR a ostrahy.
• Vstup je bezbariérový.

Fakultní nemocnice u sv. Anny

V 1. NP budovy A5 v areálu FN na Pekařské
• nejjednodušší je do areálu nemocnice
vstoupit hlavním vstupem z ulice Pekařská (MHD 5, 6 – zastávka Nemocnice u sv.
Anny). Za recepcí se vydáte vlevo a na konci chodby (ještě před průchodem do nové
budovy) vystoupáte nebo vyjedete výtahem
o patro výš.

• Do Fakultní nemocnice u sv. Anny je komplikovaná doprava autem. Do areálu sice
můžete vjet z Mendlova náměstí a zaparkovat tam, kde bude místo. Nicméně za parkování budete platit.

Vojenská nemocnice Brno,
Zábrdovická 3

Ambulance Očkování a cestovní medicíny
– Brno, Gorkého 6 (v nabídce se vám objeví,
že jde o Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
nicméně očkuje se i v Brně).

Obecné pokyny

Mohu se nechat očkovat bez rezervace?
Ne, pro očkování v tomto místě je třeba se
předem zaregistrovat přes centrální rezervační
systém (registrace.mzcr.cz/) .
(S registrací vám pomůžeme i na lince
703 155 111.)
Rezervace musí být potvrzena systémem! Pokud máte nastaveného „hlídacího
psa“, který vás upozorní na volný termín, je
třeba termín potvrdit a rezervovat. Pokud tak
neučiníte (nelze uznat informaci pouze z „hlídacího psa“), nemůžou vás zdravotníci naočkovat.
Jsem imobilní, co mám dělat?
V případě, že je vám více než 80 let a jste
imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes Centrální rezervační systém, praktik se s vámi
individuálně domluví, jak pro vás očkování
zajistit.
Pokud je pro vás doprava do očkovacího centra nemožná, ozvěte se nám na linku
703 155 111.
Co mám mít u sebe?
• Občanský průkaz
• Kartičku pojišťovny
vs
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Lékařka: Pokud budeme bojovat proti svým
vlastním zbraním, nikdy nevyhrajeme
Očkování proti COVIDU-19 i dezinformace o samotném onemocnění. Mnoho otázek
a pro mnohé málo odpovědí. Zeptali jsme se
na zkušenosti i odborný názor lékařky Jany
Neuwirthové, působící na poliklinice ve Slavkově jako ušní, nosní a krční specialistka a zároveň také jako lékařka Fakultní nemocnice
u svaté Anny v Brně.
S jakými názory na očkování se ve své ordinaci i v nemocniční praxi setkáváte?
Odpůrci očkování se dělí na dvě skupiny.
Jednak jsou to dlouhodobí extrémisté, odpůrci jakéhokoliv očkování, včetně povinného
u dětí, a tam je velmi složitá cesta. Neuznávají
odborné studie a historicky ani potřebu očkování. Takových je ale naštěstí jen menšina. Tu
druhou, větší skupinu, nyní tvoří často i vzdělaní lidé, kteří se očkovat běžně nechávají, ale
vakcíně proti COVID-19 nevěří. U nich možnost změny názoru existuje, a to cestou důvěryhodných médií a vedle toho lékařů, kteří jim
podají pravdivé informace.
V Česku nyní dostupná vakcína je založena
na takzvané RNA, tedy ribonukleové kyselině.
Díky tomu v sobě pouze nese klíčovou informaci o struktuře bílkovin viru. Neobsahuje
žádný živý virus ani jiné škodlivé látky. Jedná
se o nejvyspělejší dostupnou možnost aktivace
imunity. Kromě tvorby protivirových ochranných protilátek zanechá i stopu v buněčné paměti bílých krvinek tak, aby uměly v budoucnu správně a rychle na daný virus zareagovat.
Je prokázáno, že tato RNA velmi krátce z těla
kompletně zmizí a nestimuluje tedy imunitu
déle než v dny vakcinace.
Ne každý se však může v klidu poradit
s lékařem anebo se nedočká odpovědí na své
otázky na oficiálních místech, takže stále
váhá. Jak z toho ven?
Strach z nového je samozřejmě lidský
a dostaví se vždy. My lékaři pomáháme
ostatním překonat strach především vlastním příkladem, tedy tím, že se necháváme
hned v první linii sami všichni naočkovat,
a to i ti, kteří jsou mladí a zdraví. Umíme si
totiž velmi dobře porovnat relativně vzác-

Jan Hrdý při očkování • Foto: 2x archiv MÚ

né a dočasné vedlejší účinky zmíněné RNA
vakcíny od častých a dlouhodobých zdravotních následků COVID-19 infekce. Obecně
doporučuji všem váhajícím dávat přednost
zdrojům z odborných zahraničních studií,
vycházejících pouze z oficiálních vědeckých
center, před českými pseudoexperty z facebooku a dalších pochybných míst. Bohužel
v tomto platí, že ne vždy je vysokoškolský
titul zárukou věrohodnosti. O to více se pak
šíří nesmysly mezi laiky, kteří je pochopitelně nemohou správně odfiltrovat. Když se vám
na jednom místě objeví dva lidé s podobným
titulem, a přitom každý tvrdí o infekci nebo
očkování něco jiného, vzniká pro mnohé nepřehledný názorový Babylon.
Není to pro vás demotivující a únavné?
Jakkoli se může z emocionálních internetových diskuzí zdát, že polovina národa zůstane
raději uvězněná doma, než aby se šla naočkovat, a je jim jedno, co se bude dít s okolím
i ekonomikou, realita je trochu jiná. Je logické, že lidé chtějí vědět, jaké jsou vedlejší
účinky vakcíny nebo jak se mají rozhodnout
ve chvíli, kdy již mají po infekci přítomné
protilátky.
Tomu samozřejmě jako lékaři rozumíme
a rádi jim poradíme. Zde vidím velký potenciál v autoritě obvodních lékařů, kteří mohou
pouhým předáním informací pomoci svým
pacientům se správně rozhodnout a předejít
tak mnohým úmrtím, ale i trvalým následkům
po proběhlém onemocnění.
S některými odpůrci ale, jak víme, nehne nic.
Vždyť stačí uvést jen tyto dva úsměvné příklady – ústenky a očkování. Zatímco chirurgové
nosí ústenku celodenně i mimo epidemii a dokážou se s ní soustředit i při velmi náročných
operacích, člověk hledající problémy se v ní
prý dusí a trpí vážným nedostatkem kyslíku.
Lékaři se nechávají naočkovat hned, jakmile je
schválená vakcína, ale dezinformovaný člověk
ji trvale odmítá, protože byla údajně vyvinuta příliš rychle. A to ani nemluvím o různých
vládních spiknutích, tajných složeních vakcíny,
hromadné sterilizaci, změně DNA, očipovávání
lidí, šíření viru přes 5G vysílače a podobně.

Očkování na Klinice ORL a chirurgie hlavy
a krku FN u sv. Anny v Brně

Jaké argumenty ale v těchto debatách
předkládáte?
Setkávám se naštěstí ve svém okolí převážně s lidmi, kteří rozumí podstatě a ochranným
účinkům očkování. Pokud se ale objeví někdo,
kdo je zarytým odpůrcem a nepřijímá nabízené vědecké argumenty, tak se s ním nehádám,
a zdůrazním mu místo toho realitu rozšiřující se epidemie s nutností volby mezi dvěma
variantami – imunizace očkováním anebo
infekcí. Třetí cesta, tedy schovávat se doma
v izolaci, mu moc dlouho fungovat nebude.
Každé rozhodnutí pak přináší určitá rizika.
Malá u vakcíny oproti velkým u onemocnění. Jako trvalý odmítač vakcíny můžete mít
štěstí a projít infekcí bez následků, ale taky
můžete mít smůlu a skončit jako moje mladá kolegyně lékařka s jizevnatě poškozenými
plícemi, a to i přesto, že byla před infekcí zcela zdravá bez rizikových faktorů a prodělala
běžný COVID-19 bez nutnosti hospitalizace.
A takových podobných případů trvalých následků i v mladém věku tu mohu vyjmenovat
nespočet. Ona sama se nakazila v době, kdy
ještě nebylo dostupné očkování, neměla tedy
jinou možnost. Vy ji ale již nyní máte. Pokud
se i přesto rozhodnete nevyužít vytvoření
ochrany očkováním, snažte se co nejvíce posilovat imunitu, ale taky zůstat zdraví a štíhlí.
Jinak jdete dobrovolně do velmi nebezpečné
loterie. Vždyť už jen samotná obezita zvyšuje
riziko hospitalizace s COVID-19 o více než
sto procent a počet úmrtí na něj o padesát procent. A to nemluvím o dalších přidružených
onemocněních.
Přece jen – nemáte i vy obavu z toho, jak
bude tato nová vakcína fungovat a zda bylo
na její vývoj opravdu dost času?
Toto je jedna z typických dezinformací.
V závěrečných souborech klinických studií
se dokonce objevil větší počet lidí než je před
schvalováním vakcín běžné a urychlení bylo
spíše administrativní. RNA vakcína jako taková se navíc vyvíjí již desítky let, a to nejen pro
případy možnosti rychlé pomoci při virových
pandemiích, ale také třeba k aktivaci imunity
proti zhoubným nádorům. V době pandemie
COVID-19 proto nechápu boj proti vakcíně, která využila nejmodernější technologie
medicíny, a při jejímž vývoji vědci prokáza-
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li opravdu nejvyšší možné nasazení, jen aby
mohli co nejdříve nabídnout lidem cestu zpět
do normálního života. A nechápe to ani řada
mých kolegů, které znám, a kteří se po prostudování jejího složení nechali bez váhání
naočkovat. Myslím, že když by se i v tom
nejhorším případě objevily u někoho vedlejší
účinky, které, jak už víme, vymizí během pár
hodin až dnů, stojí to za to.
Postupné promořování a budování si přirozené obrany tedy podle vás není řešení?
Dávání přednosti přirozené imunizaci,
tedy vytváření ochranných protilátek nekontrolovatelnými a dlouhodobými účinky
živého viru, je, jak už víme z praxe, velký
hazard, při kterém by zemřelo příliš mnoho
lidí. A u těch, kteří by přežili, by se zase hromadily dlouhodobé následky ze zánětlivého
poškození tkání. RNA vakcína byla vyvinuta právě proto, aby nás před tímto chránila.
Uvědomme si při rozhodování, zdali se
očkovat nebo ne, že náš společný nepřítel,
který nám teď ničí zdraví i ekonomiku, je
virus, a ne vakcína proti němu. Tedy dokud
nepřestaneme bojovat ve vlastních řadách,
navíc proti svým vlastním zbraním, tuhle
válku s epidemií nikdy nevyhrajeme. Pokud
půlka české populace zvolí metodu odmítání
vakcíny, nedodržování protiepidemických
opatření a postupného ničení ekonomiky
podporováním šíření epidemie, bude to pro
všechny společná prohra.
Antivakcinační aktivisti nebojují, jak se navenek zdá při jejich protestech, oni jen z vlastního strachu odmítají nabízené zbraně a volí
metodu útěku, kterou se snaží prosadit. Neprosazují tedy svobodu, ale naopak svůj strach
z cesty, která vede ke svobodě. Jejich vzdávání
se zodpovědnosti ale není správná cesta v jakékoliv válce, je to jen projev nedůvěry a dezinformovanosti. Vždyť moderní technologie
medicíny a čím dál bezpečnější léky i vakcíny
nás historicky posouvají k lepšímu.
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Zastavme se ale ještě u možných alergických reakcí. Nyní se očkují ti nejslabší – lidé
starší 80 let s mnoha diagnózami. Nemůže
jim vakcína a následná reakce spíše ublížit?
Jen v Česku je nyní naočkováno přes sto tisíc lidí – lékařů a nejstarších občanů, a to bez
vážnějších komplikací. Nicméně chápu obavu
zejména těžkých alergiků, kteří jsou citliví
na mnohé látky. Takže samozřejmě platí, že
pokud jste alergik a máte nadměrnou reaktivitu imunitního systému, poraďte se o podání
vakcíny se svým alergologem anebo praktickým lékařem. Obecně by se neměl nechat
očkovat nikdo s alergií na některou ze složek
vakcín, naopak by neměly vadit jiné běžné
a mírné formy alergie.
Mnoho lidí se také spoléhá na to, že pokud
už COVID-19 prodělali, pak už se jich očkování netýká. Mají takovou jistotu?
Na několikaměsíční imunitu po infekci
se obecně nedoporučuje spoléhat. Na rozdíl od vakcinace nemusíte vytvořit dostatek
ochranných protilátek a buněčné imunitní paměti tak, abyste dobře zareagovali v případě
dalšího kontaktu s virem. U prodělané infekce
nemáte jistotu dlouhodobé imunity a můžete
dostat těžký průběh infekce i vícekrát ročně.
Mluvím teď z praxe, protože někteří konkrétní pacienti byli na jednotce intenzivní péče
s COVID-19 již dvakrát, jednou na jaře a podruhé na podzim.
V současné době se již také mluví o kolapsu některých zdravotníků a dopadech jejich
dlouhodobého přetížení. Jaké obrázky z nemocnice, kde také působíte, se vryly pod kůži
vám?
Nejvíce mě osobně v nemocnici zaskočily případy mladých lidí, kteří se dostávají
do těžkých průběhů s potřebou intubace anebo i jejich nečekaných úmrtí, a vedle toho
na ambulancích se hromadící trvalé následky
i po relativně lehkém průběhu. Musíme si
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všichni přiznat, že původní idealistická teorie, že skupině mladých zdravých nic nehrozí,
byla omyl.
V médiích se v poslední době zmiňují dlouhodobé následky prodělané infekce. Potýkají se pacienti s dopady covidu i po návratu
do běžného života?
Co se týče následků infekce, netýkají se
jen hospitalizovaných těžkých průběhů, které typicky odchází s poškozením plic, ale
vidíváme je čím dál častěji i u těch, kteří
prodělali jen relativně lehký průběh doma.
Setkáváme se v tomto smyslu s takzvaným
dlouhým covidem, což znamená, že některé
z příznaků neodezní a trvají mnoho měsíců.
Zatím však ještě nejsou dostupné větší studie
u kolika procent z pacientů trvale. Nezávisle
na věku a dalších onemocněních tak nemalé
části lidí zůstávají po infekci nepříjemné potíže. Udávají například měsíce neustupující
stavy dušnosti, neschopnost sportovat jako
dříve, bolesti kloubů, svalů, tlaky na hrudníku, srdeční palpitace, únavu, zamlžené
vědomí, problémy se soustředěním, deprese,
úzkosti, poruchy spánku, bolesti hlavy apod.
Konkrétně v mém oboru se pak setkávám
s přetrvávajícími poruchami čichu, chuti,
sluchu, tinitem a dalšími příznaky. Myslím,
že kromě počtu úmrtí by se proto měly zaznamenávat i tyto případy dlouhého covidu, které jsou dalším argumentem proč dát
přednost vakcíně před proděláním infekce,
a to i u mladých lidí. Dlouhodobé následky
infekce postihují nejen starší a nemocné,
ale i zdravě žijící sportující mladé jedince.
U malých dětí po prodělané COVID-19 viróze je navíc nebezpečný takzvaný syndrom
multisystémové zánětlivé odpovědi, vedoucí
k vážnému poškození cév a srdce. Jednotlivé
skupiny populace tak na základě zkušeností
z praxe již nemůžeme rozdělovat na rizikové
a nerizikové, ale pouze na více a méně rizikové.
vs

My tři králové jdeme k vám…
Kdo by neznal slova koledy, která ohlašuje vzácnou návštěvu tří mudrců.
Kouzelné období Vánoc, na které se těší děti
celý rok, končí. Bylo trochu jiné, než jsme byli
zvyklí. Vánoční besídky
pro rodiče se nekonaly. Jarmarky, trhy, koncerty, divadla jako by nikdy nebyly. Přesto
prožíváme Vánoce a radost z narození Ježíška všichni ve svých srdcích a coronavirová opatření nám je nemohla vzít. Děti přišly
po Vánocích do mateřské školy plné zážitků
a radosti ze společně prožitých svátečních
chvil. Nadšeně malovaly vše, co našly pod
stromečkem, některé dárky přinesly ukázat
kamarádům do školky.
V novém roce jsme bohužel nemohli navštívit betlémy v kostele a klášteře, ani si zazpívat koledy za doprovodu varhan jak jsme
byli zvyklí.
Sešli jsme se proto u papírového betlému
ve třídě Včelky a koledy jsme zpívali za doprovodu klavíru.
Neminula nás ani velevzácná návštěva
Tří králů, která nesla vzácné dary – zlato,

Třída Včeliček • Foto: archiv MŠ Zvídálek

kadidlo a myrhu. Děti poznaly i proradnost
a lstivost krále Heroda, který usiloval o život
Ježíška. Paní učitelky tak společně s dětmi sehrály příběh, kterým jsme se rozloučili s dobou Vánoc.
Čeká nás další rok plný zážitků, svátků, tra-

dic, nových věcí a setkání, na které se spolu
s dětmi těšíme.
Přejeme všem v roce 2021 především hodně zdraví, radosti, lásky a společně prožitých
chvil s našimi blízkými.
E. Knotková, Z. Winterová
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Zemřel bývalý starosta Stanislav Koukal
Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu
o tom, že v úterý 29. prosince 2020 zemřel
ve věku 83 let Ing. Stanislav Koukal.
Muž, který zastával v letech 1994 až 1998
funkci starosty města. Ve vedení radnice se
aktivně podílel na zajištění investičních akcí,
které našemu městu slouží a ulehčují život
dodnes. Jednalo se především o podporu výstavby obchvatu města, který již čtvrt století
odklání dopravu mimo centrum Slavkova. Zasloužil se také o výstavbu domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci Palackého náměstí, převod Historického muzea včetně majetku
zámku a zámeckého parku do vlastnictví města, plynofikaci kotelny na sídlišti Zlatá Hora
a mnoho dalších porevolučních projektů.
Stál u zrodu Dobrovolného svazku obcí
Ždánický les a Politaví a také u vzniku Slavkovské iniciativy smíření, ekumenického
setkávání se lidí, kteří se snaží překlenout
náboženské rozdíly. V devadesátých letech
šlo o nebývalou myšlenku demonstrující sílu
a podstatu demokracie v praxi. Miloval přírodu, proto se po celý život s mimořádným
úsilím věnoval ochraně životního prostředí
a propagoval ekologii.

Stanislav Koukal v roce 2016 • Foto: archiv MÚ

„Byl to velmi skromný, pracovitý a důsledný člověk. Seznámili jsme se v osmdesátých
letech, kdy jsme s jeho syny Standou, Martinem a dalšími studenty a milovníky přírody

zcela vyčistili zanedbanou Přírodní rezervaci
Šévy v Marefách zarostlou náletovými dřevinami. Teď se zde můžeme kochat kvetoucími
hlaváčky, konikleci, orchidejemi a další květenou. Tuto úžasnou akci Standa zorganizoval
a strhl spoustu mladých lidí k lásce a ochraně
přírody. V aktivitě péče o chráněná území se
věnoval až do svých 80 let. Vyrážel ve své Dacii s křovinořezem, pilou a sekerou a neúnavně tyto území vyžínal a vysekával. Přestože
šlo o fyzicky velmi náročnou práci, Standu to
kvůli milované přírodě bavilo. Přírodní rezervace Šévy, Člupy, Malhotky, Chobot, Podsedky… a další zejména na Tišnovsku. Ty by bez
jeho práce zanikly v kopřivách, šípcích, akátech a trnkách. Tvrdou manuální prací to však
nekončilo – tvořil a osazoval informační tabule, aby lidé pochopili, jakou krásu kolem sebe
mají,“ vzpomíná na pana Koukala předseda
Slavkovského ochranářského spolku Petr Navrátil.
Děkujeme panu Koukalovi za práci pro
naše město a vyslovujeme upřímnou soustrast
jeho rodině.
Čest jeho památce!
Zastupitelé města Slavkov u Brna

Klub seniorů informuje
Skončil nám velmi
zvláštní rok, který nás
každého nějakým způsobem zasáhl, omezil.
Doufám, že jste všichni toto období zvládli
a zdravotní potíže se Vám vyhnuly, případně
rychle skončily. Napadl nám sníh, konečně
vysvitlo slunéčko a příroda se ukazuje ve své

zimní kráse a tak, jak si ji mnozí představujeme. Doufám, že se i pandemie vytratí a znovu
nastane normální období, které nám umožní
vzájemné setkávání, výlety, zájezdy, kulturní
prožitky. Vše čeká na vhodný čas.
Jak bylo již dříve uvedeno, máme tu odložená představení Pretty Woman a Edison,
kterých se snad konečně dočkáme. Proto
také už pomalu připravujeme možné zájezdy

Základní škola Komenského

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

a akce tak, abychom potom byli připraveni. Příspěvky na rok 2021 budou vybírány
v klubu seniorů až po skončení omezení.
Přeji Vám hodně sil, zdraví a jak prohlásil
jeden podnikatel: Řídím se pravidlem, že
rozčilovat se znamená mstít se na vlastním
zdraví pro blbost jiných. Tak nasadit úsměv
a na brzkou shledanou.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

www.zskomslavkov.cz

Ohlédnutí za rokem 2020
Základní škola Komenského má za sebou,
stejně jako všechny školy v naší republice, nelehký rok. Uplynulé měsíce kladly obrovské
nároky na děti, zaměstnance školy, ale také
na rodiče, kteří se museli zapojit do vzdělávání dětí v daleko větším rozsahu, než bylo
doposud obvyklé. Díky společnému úsilí jsme
zvládli první vlnu distanční výuky a úspěšně
se potýkáme s druhou vlnou. Pedagogové
i žáci se již bez problémů připojují k online
výuce a pracují s digitálními materiály.
Náhodnému pozorovateli by se mohlo zdát,
že škola byla po většinu roku opuštěná a tiše
čekala, až se vrátí žáci. Ve skutečnosti ale
provoz nebyl přerušen, protože nás hejtman
Jihomoravského kraje pověřil celodenním
dohledem nad dětmi rodičů vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů, policie) a rovněž
jídelna zajišťovala stravování zájemcům z řad
dětí i cizích strávníků. Dále jsme se velmi
intenzivně pustili do vylepšování školního
prostředí, aby na děti po návratu do prezenční
výuky čekaly lepší podmínky. Stávající ekonomická situace přiměla zřizovatele ke krá-

cení příspěvku na provoz příspěvkových organizací, a proto měla škola oproti předešlým
letům na provoz výrazně méně peněz a část
prostředků bylo nutno investovat do hygienických a ochranných pomůcek. I přes tyto
skutečnosti se podařilo zrekonstruovat toalety na staré budově, zrenovovat podlahy ve 3
učebnách a 1 kabinetu, vymalovat gymnastický sál, šatny a chodby, provést opravy v zázemí sportovišť a některých opadaných omítek.
V šatnách na staré budově je nainstalováno
nové úsporné osvětlení a rovněž nouzové
osvětlení je již plně funkční. Nevyhovující
přívod elektrické energie do kotelny byl nahrazen novým, okna, jež nešla otevírat, jsou
seřízena a na spoustě míst ve škole jsou patrné drobné opravy. Z nevábně vyhlížejícího
prostoru dílen se stala plnohodnotná učebna
s čistými zdmi, uspořádanými pomůckami,
tabulí a možností promítání. Podobného vylepšení se dočkala i cvičná kuchyně. Ke třem
novým tabulím s dataprojektory z roku 2019
přibylo dalších 8 tabulí a dataprojektorů, takže ve všech učebnách nyní budou mít žáci

srovnatelné podmínky k výuce. Podařilo se
nám vyřešit rovněž letitý problém s archivací spisů a konečně začínáme řešit i prostředí
kabinetů. Výraznou změnou prošel kabinet
přírodopisu a v současné době byla zahájena
přeměna kabinetu anglického jazyka z archaického prostředí na prostor, ve kterém se bude
vyučujícím dobře pracovat.
Škola obdržela mimořádné prostředky
ve výši 750 000 Kč na vybavení výpočetní
technikou a výukovými programy. I tato skutečnost pomohla výrazně zlepšit podmínky
pro výuku.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem rodičům za trpělivost, spolupráci i řadu
podnětných připomínek, které vždy vítáme,
protože nás pomáhají posunovat kupředu.
Poděkování patří rovněž příznivcům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom řadu akcí
nemohli realizovat.
Doufáme, že rok 2021 nám vrátí žáky
do školy, aby mohli začít plně využívat vše,
co jsme pro ně po celý rok připravovali.
Mgr. Věra Babicová, ředitelka školy
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65. výročí založení ZUŠ Františka France
Činnost slavkovské ZUŠ byla zahájena
1. února 1956, navázala plynule na soukromou hudební školu Františka France, založenou v roce 1922. V roce 1963 dostala škola
rozhodnutím Městského národního výboru
do trvalého užívání budovu někdejšího Lidového domu na Komenského náměstí 525, která se stala jejím sídlem až do současné doby.
Náročné úpravy budovy, jakožto i zajištění
podmínek pro pedagogickou práci, zajišťoval
od založení školy v roce 1956 s rozmyslem
a smysluplně první ředitel Jaroslav Ledvinka, který se rozhodl své slavkovské působení ukončit v roce 1985. Ředitelkou školy se
na rok a půl stala paní Miluše Letecká a bezprostředně po ní se funkce ujala paní Eva
Cupáková, ředitelkou byla až do roku 2007.
V roce 1990 se mění název Lidové školy
umění na Základní uměleckou školu, od ledna
1993 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Slavkov u Brna.
O historii slavkovského hudebního školství
by se dalo psát dlouho, není to ale
mým cílem. Fundovaně o ní píše
ve své knize Kapitoly z hudební
minulosti města Slavkova PhDr. Jiří
Majer, slavkovský rodák a iniciátor
čestného názvu školy Základní umělecká škola Františka France.
V současné době zaměření školy
vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou
poskytovány základy uměleckého
vzdělávání dětem, které mají zájem
o prohloubení a rozšíření všeobecného vzdělání v oboru hudebním,
tanečním a výtvarném.
Škola je plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, má 4 pobočky
v Křenovicích, Kobeřicích, Otnicích a Vážanech nad Litavou a výsledky práce učitelů
a žáků reprezentují město nejen v regionu
Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. Taková koncepce je nastavena

Foto: 4x archiv školy

právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se stejnoměrně podílí
všechny obory. Naším zájmem je umožnit co
největšímu počtu dětí projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy.
Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat
všem dětem do jejich osobní duševní výbavy
jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé vnímá-

ní umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu,
kam se člověk vždy může obracet v touze prožít víc, než co lze vyjádřit slovy.
Jsme velmi rádi, že o studium na naší škole
je velký zájem, na který nemá vliv ani současná nelehká situace. Jsme přesvědčeni, že rodiče oceňují naši snahu pracovat s co největším
nasazením, abychom se ctí překonali stávající
potíže.
A naše největší
přání? Abychom se
dočkali nové budovy!
Vždyť ta naše současná, více jak stoletá,
mnohokrát přestavovaná, slepovaná, je pro
výuku našich 542 žáků
– vašich dětí, docela
nevyhovující.
Děkuji učitelům, kteří vkládají do práce kus
svého srdce, rodičům
a zřizovateli za podporu naší činnosti – uměleckého
vzdělávání,
a za přízeň, kterou nám
věnujete.
(K výročí školy byla
pořízena krátká prezentace, odkaz najdete na
www.zusslavkov.cz.)
MgA. Jana Jelínková,
současná ředitelka školy
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

IV. ročník Literární
soutěže Zámku
Slavkov – Austerlitz
Téma pro školní rok 2020/21 je následující:
1. stupeň „Tajemství bitvy u Slavkova“
(text na min. polovinu A4)

2. stupeň a střední školy „Tajemství bitvy u Slavkova“
(text na min. jednu A4)
Termín pro zaslání prací je do 20. 2. 2021. Práce
prosím zasílejte emailem na adresu kellnerova@zamek-slavkov.cz, popř. na adresu Palackého náměstí 1, Slavkov
u Brna, 684 01.
Na vítěze čekají opět krásné ceny! Těšíme se na krásné
ZS-A
příspěvky!

1/2021

www.zamek-slavkov.cz
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Hry v zámeckém parku –
ohlédnutí za vánočním časem
Pomyslným předskokanem vánoční hry v zámeckém parku byla
výzva, která nesla název „Děti
dětem“. Poprosili jsme děti, aby
namalovaly, co by přály jiným dětem. Z těchto přání se staly odměny
za vánoční hru „Hvězdička Janička“, kterou doprovázela krátká básnička.
Z nebe spadla hvězdička,
jmenuje se Janička.
Teď je celá uplakaná,
že je na zemi tak sama.
„Jak se má teď dostat domů?“
pláče sama u kořene stromů.
Tu se ozval tichý hlásek,
tenoučký jak vílí vlásek.
„Pomůžu Ti Janičko,

Hry v zámeckém parku • Foto: 7x archiv ZS-A

tak se usměj maličko.
Já a moje sestřičky,
dobře známe hvězdičky.
Vídáme se na obloze,
poletujem ve Velkém voze
a když se spojí naše síly,
budeš doma za malou chvíli!“
Druhou předvánoční i povánoční hrou byla „Honba za ztraceným
pohádkovým pokladem“, ve spodní
části zámeckého parku děti nacházely pohádkové postavy, které jim
pomohly ukradený poklad najít.
Právě probíhá hra „Zachraňte
Andromedu“, ale my už pro Vás
připravujeme další hry!
Od 29. 1. do 11. 2. se můžete těšit
ZS-A
na hru „Smajlíkov“.

Pro nejmenší
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KADEŘNICTVÍ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

Dne 10. února 2021 oslaví 85. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní

Tel. 603 904 404

LIBUŠE ŘIČÁNKOVÁ

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Hodně zdraví, štěstí a pohody jí do dalších let přejí
dcery Liba, Hana a Alena s rodinami.
Blahopřání
Dne 14. února 2021 oslaví 80. narozeniny
naše maminka a babička, paní

ZDENKA PLEVOVÁ

ÚČETNICTVÍ
Povedu kvalitně a za příznivou cenu
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo
mzdové účetnictví, včetně vyřízení na
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí syn Jirka a dcera Zdena s rodinami.
Blahopřání
Dne 18. února 2021
oslaví 80. narozeniny paní

VLASTA PYTELOVÁ
Pevné zdraví, rodinnou pohodu
a stále dobrou náladu srdečně přeje
manžel Jan a dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 11. prosince 2020 uplynuly dva dlouhé roky,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

ANNA NOVOTNÁ

Den otevřených dveří
Gymnázium a obchodní akademie Bučovice vás zve na Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 13. 2. 2021 od 9 do 12 hodin.
Pokud epidemiologická situace neumožní
průběh akce v tradiční podobě, bude převedena do online prostředí. Pro zájemce o studium
budou zpřístupněny diskuzní skupiny. Zde
budou vedením školy podány základní informace o studiu. Dále můžete oslovit jednotlivé
vyučující školy, kteří budou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se výuky. Můžete si
také popovídat se studenty jednotlivých oborů.
Budovu školy si budete moci prohlédnout
alespoň ve formě 3D prohlídky. Program akce
a další podrobnosti se dozvíte na webových
stránkách školy https://goabuc.edupage.org/.
Marta Srnová


Listopad 1989 na DVD
Zajímá vás, co se dělo ve Slavkově koncem
roku 1989? Nyní máte jedinečnou možnost
zhlédnout záznamy z generální stávky 27. 11.
1989 a další. Dvouhodinový záznam na DVD
je k dostání v redakci Slavkovského zpravodaje za 150 Kč.
bm

S láskou a vděčností vzpomínají dcery Ilona, Martina
a syn Aleš s rodinami.
Vzpomínka
Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínky po Tobě zůstanou nám. Vzpomínky
krásné, maminko milá, Ty že jsi vždycky pro nás jen žila.

Dne 1. ledna 2021 jsme vzpomněli první smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní
EMÍLIE MALÁČOVÉ z Heršpic
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 3. ledna 2021 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí pana

JIŘÍHO CHLOUPKA
S láskou stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata s rodinami.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Přešla doba vánoční, svátky to šťastných lidí,
je však též mnoho domovů, kde někdo drahý chybí.
Léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 6. ledna 2021 uplynulo deset smutných let, kdy nás opustily
naše milované děti

MÍŠA POSPÍŠILOVÁ
z Letonic

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. února

a

VOJTA HROMEK
z Němčan

Za vzpomínku děkují rodiče, sourozenci s rodinami a babička.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

1/2021
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou.
Kdybychom si oči vyplakali, její se už nikdy neohlédnou.

Dne 8. ledna 2021 uplynuly 4 roky, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA VALNÍČKOVÁ
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 9. ledna 2021 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a parabičky, paní

JIŘINY URB ANOVÉ
S láskou stále vzpomíná syn Milan s rodinou.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 16. ledna 2021 uplynulo 30 let od úmrtí mého manžela, pana

LUBOMÍRA TESÁČKA
Stále vzpomíná manželka Zdena
a syn Miroslav s rodinou.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 17. ledna 2021 uplynuly čtyři roky, co nás opustila naše
maminka a babička, paní

FRANTIŠKA MLČŮCHOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Děkuje syn Milan a celá rodina.
Vzpomínka
Dne 19. ledna 2021 by se dožil 65 let
a dne 21. ledna 2021 tomu budou tři smutné roky, co nás všechny
bez slůvka rozloučení náhle opustil náš milovaný

ANTONÍN SALOMON

Umlklo srdce, přestalo bít, budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
Za lásku jaká byla, za život jaký byl...
S láskou denně vzpomínáme, chybíš nám… Kamarádi, známí,
vzpomeňte spolu s námi. Děkujeme dcery Marta, Veronika, Vendula
s rodinami, manželka, sestra Eva a bratr Jiří s rodinami.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. ledna 2021 uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 20. ledna 2021 uplynul první rok, kdy nás opustil pan

JOSEF CHARVÁT
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2021 by se dožila 100 let paní

DRAHOMÍRA KOTOLANOVÁ
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte společně s námi na skvělou
ženu, která kolem sebe šířila jen klid a pohodu.
Synové Drahomír, Vladimír, dcery Milada a Vlasta s rodinami.

Opustili nás
Ladislav Nečas (80 let)
Ljuboš Kratochvil (84 let)
Zdeňka Zahradníková (93 let)
Libuše Sušilová (87 let)
Dalibor Kučera (75 let)
Ing. Stanislav Koukal (83 let)
Miroslav Vymazal (91 let)
Karel Opletal (74 let)
Božena Macháčová (87 let)
Tomáš Holešovský (85 let)
Marie Stehlíková (74 let)
Dobromila Nečasová (88 let)
Zdeňka Matýšková (96 let)

11. 12.
13. 12.
14. 12.
21. 12.
24. 12.
29. 12.
1. 1.
9. 1.
17. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.
20. 1.

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

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
HLEDÁM dům se zahradou do 6.000.000
Kč. Tel.: 605 871 619.
KOUPÍM starší byt i z pozůstalosti, nespěchám na vystěhování. Tel. 732 907 439.
HLEDÁM pronájem garáže ve Slavkově.
Tel. 731 712 548.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106,
max.prace@post.cz.
DLOUHODOBĚ nabízím ve Slavkově u Brna
volný vybavený pokoj s kuchyňkou pro 1–2
osoby. Tel. 603 541 247.

Vzpomínka
Pan Tomáš Holešovský působil v místní organizaci MRS Slavkov
u Brna od roku 1968
ve funkci jednatele.
Následně od roku 1970
dlouhá léta vedl rybářský kroužek mládeže.
Za obětavou práci mu
bylo v roce 2018 uděleno „Uznání za zásluhy
v rybářství a čestné členství“.
Čest jeho památce a Petrův zdar.
P. Zvonek

Vyšly nové Informace 2021
Nové vydání ročenky Informace Slavkovsko 2021 již v prodeji.
Brožurka přináší změny na postech lékařů
slavkovské polikliniky,
provozní doby restaurací i obchodů s potravinami, přibyly také nové
služby. Autobusové jízdní řády jsme byli nuceni
omezit na linku 106 a 601. Zakoupíte v obou
trafikách na Palackého náměstí za 20 Kč. red.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
O S O B N O S T I M Ě S TA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

www.slavkov-austerlitz.com
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 21. ledna 2021 by se dožila 90 let paní

IRENA SEKEROVÁ
a 15. března 2021 vzpomeneme 5. výročí ode dne, kdy nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Jindra s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval a rád se smál.
Ještě dlouho chtěl s námi být, avšak přetrhla se mu života nit a musel odejít.
Dne 21. ledna 2021 jsme vzpomněli páté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV SEDLÁK ze Slavkova u Brna
Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Dne 24. ledna 2021 jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí, kdy nás opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ

ze Slavkova u Brna
Dne 30. ledna 2021 všichni vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 8. února 2021 by se dožil 100 let pan

ANTONÍN SALOMON
Stále vzpomínají dcera, syn, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.
Vzpomínka
V našich srdcích žiješ stále s námi.
Dne 9. února 2021 bychom oslavili narozeniny
milované manželky, maminky a babičky, paní

Mgr. JANY SEKERKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Ladislav,
synové Jan a Ladislav s rodinami.

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

•p
 řípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• v itaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
•d
 oplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

1/2021

Vzpomínka
na Ladislava
Nečase
Ladislav Nečas byl
dlouholetým dobrovolným i profesionálním hasičem.
Členem dobrovolného hasičského sboru
se stal v roce 1962 a byl aktivním hasičem
po celý svůj život. Po roce 1989 stál u zrodu,
respektive znovuobnovení Moravské hasičské
jednoty a později se stal ekonomickým náměstkem presidenta MHJ.
Za svoji činnost v MHJ získal mnoho vyznamenání – Za příkladnou práci, Za věrnost
I.–VI. stupně, Řád prezidenta MHJ. Nejvyšší
vyznamenání, Řád Tita Kršky, měl obdržet
na sjezdu MHJ plánovaném na první pololetí
roku 2020, který byl kvůli pandemii odložen.
Od roku 1975 byl profesionálním hasičem
a v roce 1987 se stal velitelem stanice ve Slavkově, kterým zůstal až do svého předčasného
odchodu do důchodu v roce 2000. Pod jeho
velením vyrostla ve Slavkově celá řada hasičů, které učil jejich nelehkému řemeslu.
Po celou kariéru velitele stanice se snažil o prosazení výstavby nové stanice HZS
ve Slavkově. Dočkal se jejího slavnostního
otevření 12. června 2020, na které byl pozván
jako čestný host.
Na hasiče nezanevřel ani v pokročilém věku
a často ho bylo vidět, jak míří „na hasičku“, kde
se zajímal o činnost současné generace hasičů
a když bylo potřeba, pomohl třeba radou. Celý
svůj aktivní hasičský život se řídil hasičským
heslem: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.“
Laďo, nezapomeneme.
Bratři hasiči
Ladislav Nečas zasvětil svůj život mimo
jiné i rybářství. Patřil k těm, o nichž se zmiňuje s úctou i spolková kronika. V roce 1970
se stal řadovým členem. V té době čítala členská základna 231 rybářů. Brzy se stal za svoji
obětavost k organizaci členem jejího výboru
a od roku 1973 působil deset let ve funkci jednatele. Následně se stal předsedou kontrolní
a revizní komise. V roce 1985 započal s funkcí účetního a jako ekonom působil v našem
spolku až do roku 2011, kdy členská základna
čítala již něco přes 1000 rybářů. Za svoji práci
a zásluhy o rybářství mu byl udělen řád I., II.
a III. stupně a zároveň mu bylo uděleno nejvyšší možné ocenění „Čestný člen“.
Laďo, vzpomínáme a PETRŮV ZDAR.

www.fenstar.cz

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního
technika, vedoucího
úseku a operátora
výroby
NABÍZÍME:
› náborový příspěvek 10.000 Kč
› příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
› motivující finanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat
a Flexi Passy
› 5 týdnů dovolené
› práci v moderním prostředí
› stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
› dopravu do zaměstnání firemním autobusem
› kvalitní oděv a ochranné pomůcky
› zaměstnanecké slevy na výrobky
› zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla
› a další zajímavé benefity

Servisní technik
› servis PVC oken a dveří
› doprava výrobků k zákazníkovi
(ŘP skupiny C výhodou)

Milan Májek

• 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,
J IŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975
775 697 788

› účast na realizaci výstavních expozic
› požadujeme: ŘP skupiny B

Vedoucí úseku
› vedení týmu ve 2 směnném provozu

Prodejní doba:

MI
1 9 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

VÝROBA RAZÍTEK

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

› organizace práce
› zajištění pracovní a technologické kázně
› dohled nad plněním úkolů a dodržování časového
harmonogramu
› kontrola dodržování BOZP
› požadujeme: praxe na obdobné vedoucí pozici,
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost

Operátor výroby
› výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve
2 směnném provozu
› požadujeme: manuální zručnost

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

Svůj životopis zašli na adresu
KARIERA@fenstar.com
nebo zavolej na 544 146 411.
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Venkovní hrací prostory
Pro aktivity dětí jsou v rámci programů našeho komunitního centra Korálky využívány
i venkovní prostory. Tyto venkovní prostory jsme v letošním
roce díky dotacím z rozpočtu
Jihomoravského kraje doplnili o nové herní
prvky. Dětem jsme pořídili dřevěný hrací domeček, prolézačku „Housenka“, skluzavky,
pryžové dopadové plochy a přetahovací lana.
Děti využívají venkovní hrací prostory
celodenně ke spontánní hře a k pohybovému
rozvoji. Podařilo se nám tak ještě více zkvalitnit venkovní prostranství a jejich využití
je teď mnohonásobně větší pro všechny děti.
Naše venkovní prostory se stávají příjemným prostorem pro rozvoj dětí a pro podporu jejich samostatné hry. Díky nim mohou
děti při pobytu stráveném venku rozvíjet své
dovednosti, cítit se šťastně a spokojeně.
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

Isabela Hortová • Foto: 2x autor

Isabela 30. na
mistrovství Evropy!

SLAVKOVSKÝ

NEJÚČINNĚJŠÍ
REKLAMA
NA SLAVKOVSKU!

Slavkovský zpravodaj vychází od roku 1999. Náklad 3500 výtisků.
Průměrný počet stran 32. Vychází jednou měsíčně. Distribuce zdarma
do všech domácností Slavkova.

INZERCI OBJEDNÁVEJTE NA

tel. 604 706 900 nebo na info@bmtypo.cz
HARMONOGRAM VYDÁVÁNÍ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE V ROCE 2021
Číslo
1 (leden)
2 (únor)
3 (březen)
4 (duben)
5 (květen)
6 (červen)
7 (červenec)
8 (srpen)
9 (září)
10 (říjen)
11 (listopad)
12 (prosinec)

Předání příspěvků

Inzerce do

19. 1.
16. 2.
16. 3.
20. 4.
18. 5.
15. 6.
20. 7.
17. 8.
14. 9.
19. 10.
16. 11.
7. 12.

22. 1.
19. 2.
19. 3.
23. 4.
21. 5.
18. 6.
23. 7.
20. 8.
17. 9.
22. 10.
19. 11.
10. 12.

BM typo, s.r.o. – vydavatelství Slavkovského zpravodaje

Distribuce
30. ledna
27. února
27. března
1. května
29. května
26. června
31. července
28. srpna
25. září
30. října
27. listopadu
18. prosince

Zelnice III 1614, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz,
www.bmtypo.cz. Zpravodaj lze stáhnout v PDF na www.slavkovskyzpravodaj.cz

Tak jako celý loňský rok, ani podzimní
gymnastická příprava Isabely Hortové na mistrovství Evropy, se neobešla bez komplikací
způsobených opatřeními proti koronaviru.
Znovu uzavřená vnitřní sportoviště pro veškeré sportování, pouze několik měsíců před šampionátem, byla fatálním problémem. Postupně
se pro sportovce z ČR uzavíraly i sportoviště
v okolních zemích, a připravovat se na „Evropu“ v garáži, to už opravdu nejde! Nakonec
se daří zajistit tréninkové prostory až v Chorvatsku. Je však třeba s sebou přivézt negativní test na covid-19. Jdeme na testy a balíme.
Cestou vyzvedáváme potvrzení o testu. Nečekané se ovšem stává skutkem, Isabela je měsíc před ME bezpříznakově pozitivní! Druhý
by to již zabalil, ale ne tak bojovnice Isabela.
Byť unavena virem, cvičí doma. Jakmile má
po karanténě, odjíždí na závěr přípravy trénovat do Chorvatska. Neustále se obáváme, že
šampionát bude kvůli viru zrušen. Ale přece
jen na konci listopadu Isabela odlétá do Kyjeva! Šampionát probíhal nejen bez diváků, ale
v naprosté izolaci všech delegací jednotlivých
států. Testy na covid byly v Kyjevě povinností.
Isabela byla nominována v soutěži juniorského mistrovství Evropy ve dvou disciplínách
– se švihadlem a s kužely. Zejména v sestavě
s kužely předvedla vyzrálý bezchybný výkon
a důstojně reprezentovala Českou republiku
obsazením krásného 30. místa. Obě sestavy
můžete zhlédnout na YouTube pod jejím jménem. Isabela Hortová je jedinou gymnastkou
ČR, která se zúčastnila v posledních dvou letech obou mistrovství Evropy a její věk navíc
umožňuje soutěžit v kategorii Juniors i v roce
2021. Doufáme, že letošní rok bude k možnostem sportovat a soutěžit milosrdnější než ten
předchozí. Moc to přejeme všem sportujícím,
nejen sportovcům vrcholovým.
Gratulujeme Isabele k mimořádnému sportovnímu úspěchu! Děkujeme jí za dobrou reprezentaci ČR a přejeme dosahování dalších
skvělých sportovních výsledků na mezinárodních soutěžích!
Eva Procházková

1/2021
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Vzpomínáme s láskou a úsměvem
Vy, kdo jste paní
Zdeňku Zahradníkovou znali, mi jistě
dáte za pravdu. Její
nezdolný optimismus, velký smysl
pro humor, stálý
úsměv – proto měla
spoustu přátel a známých, kteří se s ní
rádi potkávali a těšiZdeňka Zahradníková
la je její společnost.
Byla výraznou osobností slavkovského kulturního života. Dlouhá léta zpívala s tanečním
orchestrem a byla členkou pěveckého sboru Hlaholík. Účinkovala v mnoha estrádách
a byla stálou oporou ochotnického souboru,
kde ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí.
Slavkovská veřejnost ji znala i jako cvičenku Sokola, organizátorku šibřinek, zakladatelku kondiční kulturistiky žen a dokumentaristku všech důležitých akcí.
Většinu svého profesního života byla aranžérkou podniku Pramen a v důchodovém věku
patřila mnoho let do týmu DDM ve Slavkově.
Ve svém volném čase byla vášnivou cestovatelkou, plavkyní, hrála na klavír, učila se

cizí jazyky a snažila se stále jít s dobou. V posledních letech jste ji mohli potkávat s turistickými hůlkami na pravidelných procházkách
Slavkovem.
Měla bohatý život, milující rodinu a dožila
se krásného věku.
Jejím oblíbeným rčením bylo: „Hlavu mám
na krku, nohy mě nesou, na vrásky kašlu.“
Sdílejme její optimismus, byla by moc ráda
a vzpomínejme na ni s láskou a úsměvem. as
Paní Zdeňka Zahradníková zemřela 14. 12.
2020 ve věku 93 let.

Orchestr Styl

Zdeňka Zahradníková se Zdenou Zvonkovou • Foto: 5x archiv A. Slezákové

Spartakiáda 1975 s Naďou Šimkovou

S Ladislavem Žateckým

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. DěKoncem minulého roku jsme odvolávali
kuji za vaši přízeň a podporu v uplynulém
i tradiční akce. Vím, že na besedu o cestování jste se těšili jako já. Vím také, jak pečroce. Doufám, že vám to vydrží i pro letošní
rok. Moje zvláštní poděkování v tomhle
čísle Zpravodaje patří i těm, kdo motorku nesedlají a mají na starost organizaci
klubových akcí a klubového života. Bez
nich by to prostě nešlo. Shání nejrůznější
povolení, zajišťují časomíru, zdravotníky a traťové komisaře. Počítají výsledky,
kontrolují doklady jezdců a technický stav
strojů, připravují závodní trať a zajišťují
úklid prostor po závodě. Kromě toho zbývá zařídit ještě dalších sto drobností, aby
všechno klapalo. Bez úsilí těchto členů
klubu a našich příznivců je jakákoliv akce
neproveditelná. Odměnou je jim uznání
účastníků za vzornou přípravu a organizaci. Loňskou sezónu se naběhali a nasháněli, až bylo všechno hotovo, odvolávali
jednu připravenou akci za druhou na poFoto: archiv motoklubu
slední chvíli. Díky, za vaše úsilí přátelé!

livě jste připravovali motocykly na vánočku i na zavírání šoupátek. No nic, nevyšlo
to. Věříme, že s nástupem jara se všechno
vrátí k normálu. A nemyslete si,
zimním spánkem v motoklubu
nespíme! Plán sezóny 2021 je
v základních rysech sestaven. Pilně připravujeme organizaci celkem sedmnácti akcí: dílem sportovních, dílem cestovatelských
a také akcí určených pro širokou
motoristickou veřejnost. Konečně
přidejte se k nám a uvidíte sami!
Podrobnosti o našich aktivitách
najdete na stránkách: fechtl.cz
nebo slavkovak.cz
Přátelé, do nového roku vám
přeji pevné zdraví, na sraz přijeďte
pokaždé včas a domů se vždy v pořádku vraťte. Těším se na společné
setkání při některé naší klubové
Vlastik Jelínek
akci.
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Rady do zahrady – únor
Pranostika: Je-li o Hromnicích studeno,
přijde brzy jaro.
Po Hromnicích se kvapem přibližuje jaro.
Již děláme plány na výsadbu a výsevy. Zajišťujeme si výsadbový materiál, hnojiva
a ochranné postřiky, protože choroby a škůdci
se určitě dostaví.
Stromy broskvoní je nutno ošetřit v první
řadě. Kadeřavost broskvoní způsobuje houba
Toufrina deformans, která přezimuje na i vně
pupenů, na kůře větví a kmenech stromů. Pokud broskvoně neošetřujeme, houba je napadne, ze stromu začne předčasně opadávat listí,
výrazně se sníží kvalita a hlavně výnos plodů,
a to i v následujícím roce. Strom začne slábnout, je méně odolný vůči mrazu a mnohdy
uhyne.
Nemoc se objeví již brzy na jaře, a to
na mladých listech. Na nich se objeví nejprve
vypouklé světle zelené, žluté až červené skvrny, které později přicházejí ve světle zelené

nebo červené puchýře a zkadeření. Šedobílé
mycelium, ze kterého se houba šíří do okolí,
lze najít na rubu listu. Pokud houba napadne
vrcholové listy, odumře nakonec celá větev.
Abychom broskvoň uchránili před kadeřavostí, je zapotřebí ji ošetřit každoročně
fungicidem. Můžeme použít KUPRIKOL
50 0,4% nebo CHAMPION 50 WG 0,2%.
Hlavní ošetření je zapotřebí provést na podzim po opadu listí. Na jaře je ideální doba,
když se začnou zvětšovat, tedy nalévat terminální pupeny. Obecně se doporučuje v době,
kdy teplota vzduchu dosáhne po několik dnů
více jak 6 °C. Časově se období přibližně shoduje s květem lísky obecné, tj. když se začnou
na lískových keřích prodlužovat a „prášit“
jehnědy. Toto období nesmíme propást. Pokud
se již otevřou pupeny, je ošetření neúčinné!

Bramborová sadba pro jarní výsadbu

ZO ČZS Slavkov u Brna zajišťuje pro zá-

jemce bramborovou sadbu od pěstitele z Vysočiny v těchto odrůdách:
ANUSCHKA – velmi raná – varný typ AB
MONIKA – velmi raná – varný typ B
ROSÁRA – velmi raná – varný typ BA – červená slupka
ADÉLA – raná – varný typ B
MARABEL – raná – varný typ BA
ANTONIA – poloraná – varný typ A
DITTA ( Lenka) – poloraná – varný typ AB
Objednávky s udáním odrůdy, počtem kilogramů, adresou a číslem telefonu nebo e-mail
adresou pro zpětnou informaci o prodeji přijímáme v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády č. 252 do 15. února 2021, také na e-mail
zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz. Více
informací na www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna. Předpokládaná cena 13 Kč/kg. Balení
je po 25 kg. Rozvážení možné za příplatek.
Bohatou úrodu a příznivé počasí při pěstování brambor přeje
Vladimír Luža

Junák Slavkov – program v roce 2021
Skauti a skautky
mají celorepublikově pozastavenu
činnost kvůli nemoci
Covid-19.
Není možné organizovat pravidelné schůzky oddílů,
výpravy ani jiné akce. Přestože se
jedná za uplynulý rok již o druhé pozastavení činnosti, neztrácíme naději
a těšíme se na její opětovné zahájení.
Pro rok 2021 naše středisko plánuje několik tradičních akcí, které znají
menší i větší členové oddílů i veřejnost.
Věříme, že chlapci a děvčata z oddílů dostanou šanci poměřit skautské i občanské dovednosti a znalosti
na tradičním jarním slavkovském závodu Junácký Slunovrat a jihomorav-

Zimní výprava 1. oddílu v roce 2019 • Foto: archiv Junáka Slavkov

ském kole Závodu světlušek
a vlčat. Aby nezůstalo jen u závodů, dostanou zejména starší
možnost poměřit tělesnou kondici při brigádě na klubovně
a sběru železného šrotu. Pro
všechny členy také plánujeme
účast na akci Ukliďme Česko.
V období letních prázdnin by
se měl uskutečnit čtrnáctidenní
stanový tábor na Vysočině.
Doufáme, že se letos podaří uspořádat také odloženou
jubilejní výstavu Skautské
kilo ke 100. výročí skautingu
a v prosinci zajistit pro Slavkováky Betlémské světlo v osobnějším pojetí, než tomu bylo
výjimečně v prosinci 2020.
Středisko Junáka Slavkov

Téměř kulatá KMŠ Karolínka
Křesťanská mateřská škola
Karolínka uzavře s tímto školním rokem desátý rok své činnosti. I když čas zápisů není
ještě úplně za dveřmi, dovolte,
abych prostřednictvím Slavkovského zpravodaje naši mateřinku představila zvláště vám, kteří přemýšlíte o zářijovém umístění svého dítěte v mateřské škole.
Jsme škola církevní, zapsaná v Rejstříku škol
a školských zařízení, otevřená zájemcům
s různým náboženským vyznáním i bez něj.
Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Navazujeme na tradici vzdělávání v křesťanském duchu, která
byla ve Slavkově u Brna zahájena řeholním
společenstvím Chudých školských sester Naší
Paní v roce 1883. Ve škole pracují dvě sestry tohoto společenství a 15 civilních zaměstnanců. Práce každé učitelky je motivována
právě křesťanským poselstvím, které je pro

prostředí předškolního vzdělávání originálně
rozpracováváno v pedagogice Franze Ketta.
Zároveň má tato pedagogika potenciál naplňovat všechny ostatní vzdělávací kompetence
předškolního vzdělávání. Proto se v ní každoročně vzdělává celý pedagogický tým. Třídy
v naší mateřské škole jsou věkově smíšené pro
24–26 dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vnímáme, že jinakost, ať
už zdravotní nebo v chování či jakákoliv vnější, nabízí nezastupitelný vzdělávací prostor.
Důraz klademe na kvalitu vzájemných vztahů
a na individuální přístup ke každému dítěti.
Víme, že chyba i konflikt mají v životě místo
a dobře slouží našemu růstu a poznání. Nenabízíme žádné kroužky, zato usilujeme o vzdělávací nabídku, která všestranně uspokojí dětské potřeby. Záleží nám na tom, aby se dítě
rozvíjelo na prvním místě ve své mateřštině,
proto spolupracujeme s klinickou logopedkou,
ve třídách se dětem věnují logopedické asis-

tentky z řad učitelek. Nejstarší děti prochází
vyšetřením školní zralosti přímo v MŠ a mají
možnost se účastnit se svými rodiči podpůrného Edukativně stimulačního programu. Rádi
využíváme přírodní vzdělávací prostor v naší
školkové zahradě a jsme také velmi rádi, že
máme svojí školní kuchyni s kuchařským týmem, který vaří dobře nejen pro nás, ale také
pro děti a zaměstnance ZŠ Malinovského, další slavkovské soukromé školky i externí strávníky. Zápis do MŠ Karolínka proběhne v prvním květnovém týdnu 2021. Bližší informace
bude možné si přečíst v dubnovém zpravodaji
a na webu školy. V novém roce si přejme radostnou naději, že vše, co bude, bude dobré.
Děkuji také touto cestou za všechny reakce rodičů, za nabídnutou pomoc, milé vzkazy, pozdravy a přání brzkého uzdravení, kterými jste
nás zahrnuli během naší školkové karantény.
Jsme všichni rádi, že jsme zase spolu.
s. Josefa Hana Jarošová, ŘŠ
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Farní kronika – události během roku 2020
Nikdo z nás nepředpokládal, jaký bude
uplynulý rok 2020. Naše rodinné, společenské, pracovní i duchovní události byly poznamenány epidemií Covidu-19. Ještě před
15. březnem, kdy došlo k zákazu bohoslužeb,
jsme uspořádali několik aktivit ve Slavkově.
Ve vánoční době zazněl 5. 1. v chrámu Vzkříšení Páně ve spolupráci s městem Tříkrálový
koncert, účinkovala hudební tělesa Collegium
magistrorum Mikulov a Smíšený sbor Ars
Brunensis Brno. Vánoční pásmo připravily
učitelky s dětmi z KMŠ Karolínka.
Tříkrálová sbírka v sobotu 11. 1. vynesla
ve farnosti celkem 274 951 Kč (ve Slavkově
188 043 Kč se 127 koledníky ve 33 skupinkách).
V lednu následoval 15. ples děkanství
na SC Bonaparte, kurz Alfa s tématy víry

Mezi první větší slavnosti patřily svatodušní
vigilie, křty dospělých a pouť na Urbánku.
O prázdninách připravila naše mládež tábory pro děti – velký farní tábor v Rakoveckém
údolí na téma „Japonské dědictví“, v Nížkovicích na faře tábor „Vikingové“ pro menší děti
a v lesích u Havlíčkova Brodu ministrantský
tábor „Texas Rangers“. Společná dovolená
rodin proběhla v okolí Adršpachu a pobyt
mládeže na Šumavě. První svaté přijímání
se konalo 13. 9. Pouť na Lutrštéku vedl v neděli 20. 9. vojenský kaplan P. Josef Konečný
z Lulče. 20. výročí postavení a posvěcení kostela v Heršpicích jsme oslavili v neděli 27. 9.
s Mons. Jiřím Mikuláškem z Brna – Petrova.
Na podzim ještě proběhly v rámci vzdělávání dva kurzy, Kurz efektivního rodičovství
a Manželské večery.

První svaté přijímání 13. 9. 2020 • Foto: archiv ŘKF

v Domě sv. Rodiny, biblické hodiny P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible, pro
děti o pololetních prázdninách Den na faře
a únorový Pirátský dětský karneval. Mládež
jsme pozvali na svatého Valentýna 14. 2.
do Slavkova na bohoslužbu s modlitbou
za dobrou volbu životního partnera. Přednáškou „Zádržné systémy vod na Slavkovsku“
s historií rybníků kolem Slavkova a výstavkou starých map a plánů zaujal 17. 2. na faře
pan Jaromír Seifert.
Jako překvapení přišlo ve čtvrtek 12. 3.
rozhodnutí vlády o zrušení bohoslužeb z důvodu rozšiřující se celosvětové epidemie viru
Covid-19. Farní kostel byl otevřen denně
k soukromé modlitbě, kostely v obcích byly
uzavřeny. Byly zrušeny veškeré pobožnosti,
vyučování náboženství, modlitební skupiny
a aktivity. Veškerý život farnosti se přenesl
do rodin a domácností. Vydali jsme pomůcky
pro modlitební večery v rodinách a rozeslali je
pomocí emailů, zveřejnili na webových stránkách a zvláště pro starší lidi, kteří nemají internet, vytiskli „samizdatové“ vydání časopisu
Urbánek. Od dubna sledovali věřící přenosy
bohoslužeb on-line z naší farní kaple. Velikonoce jsme prožili poprvé v historii bez účasti
na bohoslužbách. Nikdy nebyly naše kostely
tak dlouho bez veřejné bohoslužby. Chyběl
nám věřícím kostel? Možná ukázal na prázdnotu naší víry, a tak jsme se více začali modlit
a hledat Boží tvář. Tento čas nám nabídl hledání osobní víry, autentického vztahu s Bohem.
Obnova nedělních bohoslužeb začala
ve všech kostelích od 31. 5. bez omezení.

Druhá vlna epidemie, kterou nyní prožíváme, omezila od října konání bohoslužeb.
Obnovili jsme vysílání mší on-line z kostela.
V Adventu jsme již začali rorátní mše svaté
pro děti a každý den během prosince byla nabídka zpovídání před Vánocemi.
Bohoslužby o Vánocích se konaly na způsob rezervačních lístků. Při půlnoční mši svaté bylo požehnáno betlému s novou kulisou
Slavkova a okolních obcí, kterou namalovala
a darovala chrámu malířka Daria Novotná.
Během svátků si betlém prohlédlo mnoho
návštěvníků. I přes omezení jsme prožili radostné Vánoce nejen v kostele, ale i v našich
rodinách.
Na závěr chci poděkovat vám všem za vzájemnou podporu v uplynulém roce v rodinné
modlitbě, společenství bohoslužeb on-line,
a za jakoukoliv pomoc, příspěvek a službu
ve farnosti a v našich kostelích.

Statistika farnosti za rok 2020

Křtů bylo 33 (z toho ze Slavkova 14), sňatků 14 (ze Slavkova 3), prvních sv. přijímání
24, pohřbů 52 (ze Slavkova 36). Vyučování
náboženství 131 žáků (ze Slavkova 81).

Opravy našich objektů

Ve farním kostele Vzkříšení Páně proběhly elektroinstalační práce na osvětlení půdy
včetně schodišť a dřevěné klenby. Došlo k výměně starých vodičů a k instalaci osvětlení
pro dva účely, jednak k bezpečnému provádění údržbových prací v prostoru klenby, kde je
i ve dne tma, a k prezentaci půdního prostoru

při prohlídkách veřejností na Silvestra a Noci
kostelů. Nové osvětlení půdního prostoru si
vyžádalo náklad 39 000 Kč. Ochranné sítě
proti ptactvu na tympanonu se začaly po 20
letech rozpadat a holubi začali znečišťovat
reliéf Rozeslání apoštolů. Instalace nových
sítí na tympanonu si vyžádala 27 000 Kč.
Na obě akce poskytla farnost 21 000 Kč ze
sbírek a město Slavkov individuální dotaci
45.000 Kč, tímto vyslovujeme za naši farnost
poděkování.
Kromě těchto prací se nám podařilo obnovit nátěry podlahy lavic a brigádně zaspárovat
kamenné točité schodiště na půdu a opravit
patky sloupů u hlavního vstupu. Došlo také
k vytřídění archivních dokumentů a kronik
s jejich postupnou digitalizací, došlo ke změnám v inventarizaci, neboť některé předměty
jsou opravené nebo přemístěné. Pustili jsme
se do revizí elektroinstalací všech 13 objektů,
včetně oprav závad a nedodělků, které se vyskytly přesto, že všude máme elektroinstalaci
novou. Objekty jsou tak rozsáhlé, že je třeba
dokončit určité oblasti, jako osvětlení půdy
apod. Do kostelů jsme instalovali zátěžové
koberce u vstupů, zajistili opravy některých
křížů a soch.
V kostele na Špitálce byla uskutečněna
obnova barokní menzy oltáře. Restaurátorky
rekonstruovaly oltář podle několika pozůstatků štuků a dobových fotografií. Akce byla
hrazena ze státního příspěvku MPZ prostřednictvím města Slavkova ve výši 209.000 Kč.
V příštím roce budeme pokračovat restaurováním štukového rámu oltářního obrazu.
V letech 1790 až 1820 si nechávaly cechy
řemeslníků vyrobit své znaky, které byly neseny při průvodech, tzv. cechovní postavníky.
Došlo k jejich přemístění z farního kostela
na Špitálku, kde budou prezentovány na pilastrech v bočních kaplích. Zde se totiž původně postavníky nacházely podle dobových
fotografií. V budoucnu si však vyžádají kompletní zrestaurování.
Na našem hřbitově se nachází 5 hrobů
v majetku farnosti. Jednotlivé hroby kněží
potřebují opravit obrubníky a litinové kříže.
Pískovcové obrubníky a nové podstavce křížů
jsou již dodány, kříže budou opatřeny novým
P. Milan Vavro
nátěrem. 

Program římskokatolické farnosti
Aktuální informace vzhledem k měnícímu se
nařízení vlády sledujte na www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: zveřejněn na webových
stránkách.
Bohoslužby s omezenou účastí: je nutné mít registrační lístek (vydává se po bohoslužbě v neděli).
Vysílání bohoslužeb online: na www.farnostslavkov.cz každou neděli v 9.00 a v úterý v 18.00
pro děti.
Individuální duchovní služba: svátost smíření
v úterý 18.30–19.30 v kostele.
Nedělní svaté přijímání: 10.15–10.45 ve farní
kapli (vstup z Malinovského ul.).
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz V případě potřeby nám můžete zavolat.
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Činnost Collegium musicale bonum v roce 2020
Kouzelný proutek přičaroval v uplynulých
dvanácti měsících chvilky nádherné i kruté.
Pojďme se ale nejprve podívat na to, co se podařilo zrealizovat.
Do nového kalendářního roku slavkovský
soubor vstoupil vánočním koncertem v Dlouhém sálu Státního zámku Bučovice, který se tradičně těšil velmi slušné návštěvnosti a vřelému
přijetí publika. Páteří programu se stala Missa
brevis in F (Hob XXII:I – 1749) Josepha Haydna a kantáta Singet dem Herrn ein neues Lied
(BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho. Sólových
partů v Haydnově díle se zhostily brněnské pěvkyně Bohuslava Jelínková, studentka JAMU
a Zuzana Jeřábková, rozená Zámečníková, mající angažmá v Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu, vybavená výsostnou pěveckou
technikou bel canto! Německou kantátu předestřela Kateřina Jiráková ze Slavkova u Brna,
učitelka ZUŠ Františka France, jež s touto
skladbou absolvovala Hudební fakultu JAMU.
Celý program je možno dohledat v opublikované recenzi (Sléha, Miroslav. Vánoční koncert
Collegium musicale bonum v Bučovicích. Cantus: čtvrtletník pro sborové umění, Praha: Unie
českých pěveckých sborů, 2020, roč. XXXI,
č. 1, s. 53–54. ISSN 1210–7956).
Další vystoupení ansámbl uskutečnil na Valné hromadě brněnské jednoty Musica sacra.
Původní intencí koncertu měla být oslava
dvou jubilantů: muzikologa Stanislava Tesaře a hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka.
Proto se nacvičovala tvorba renesančních mistrů a Pololáníkovo Ave Maria. Z kraje února však předseda Musica sacra rozhodl, že je
třeba upřednostnit půlkulatiny Karla Cikrleho (*1935), zakladatele spolku – tím došlo
ke změně dramaturgie. Valná hromada jednoty se konala v sále někdejší Varhanické školy
Leoše Janáčka na ulici Smetanova 14. V těchto „hudebně posvátných“ prostorách soubor
Collegium musicale bonum koncertoval již
třikrát. Publikum bylo přívětivé, přející, leč
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tvořené výhradně erudovanými hudebníky. Zatímco varhanice Olga Frydrychová zde účinkovala před třemi svými učiteli: Zdeňkem Hatinou (1. cyklus ZUŠ varhanická), Stanislavou
Syrkovou, (2. cyklus ZUŠ varhanická) a Petrem Kolařem (Konzervatoř Brno), Ladislav
Jedlička ve skladbě Tantum ergo in G (MH
773) Johanna Michaela Haydna odehrál svůj
nejnáročnější houslový part. Srdečný aplaus
kolegů hřál na srdci a potěšil zvláště naši novou sboristku Zuzanu Dubovskou. Uvedený
program inspiroval Petra Kolaře, dómského
regenschoriho, Stanislavu Syrkovou, ředitelku
ZUŠ varhanická aj. (Lavičková, Martina. Valná hromada Musica sacra 29. 2. 2020. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Jednota Musica sacra,
2020, roč. 28, č. 2, s. 2–5. ISSN 2336–5374).
Kromě kompozic zařazených na koncerty
soubor pilně nacvičoval další nový repertoár: Oči všech se upírají Petra Ebena, Surrexit
Christus (MH 485) Johanna Michaela Haydna
a Krönungsmesse in C (KV 317) Wolfganga
Amadea Mozarta – ta měla být stěžejním opusem roku 2020. Muzikologicky spartována,
vysázena v počítačovém notačním programu
Sibelius byla též skladba Laetatus sum (MH
480) J. M. Haydna, k zařazení však vzhledem
k vývoji situace nedošlo. Zkoušky se konaly
pravidelně ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 v sále
fary. Tato setkávání mají kromě roviny hudební též výraznou dimenzi sociální – členy pojí
nejen hudebně-estetické hledisko, ale i krásné mezilidské vztahy, které jsou utužovány
společnými podniky. Poslední družící akcí se
stala oslava narozenin Jany Dolečkové na pěvecké zkoušce 5. března.
Za týden na to vláda vyhlásila – vzhledem
k celosvětové pandemii viru SARS-CoV-2
a nepříznivému vývinu v naší vlasti – nouzový stav. Koncertní i zkoušková činnost proto
byla do odvolání pozastavena. Zkraje května
sice vládní činitelé povolili kulturní, spolkové, náboženské aj. počiny s maximální účastí
100 osob, ale za předpokladu dvoumetrových
odstupů, obligátních roušek/respirátorů a prostředků na desinfekci rukou. Unie českých
pěveckých sborů přesto hudební aktivity nedoporučovala. Ze zdravotního hlediska totiž
představuje problém sama podstata zpěvu, jíž
je práce s dechem a precizní artikulace. Zatímco v roce 2019 členové CMB litovali odřeknutí
prestižního sborového festivalu ve Slovinsku,
na jaře 2020 museli oželet všechna vystoupení.
Nejvíce mrzela neúčast na 40. Mezinárodním
varhanním festivalu v Brně, kde slavkovský
soubor měl koncertovat ve spolupráci s varhaníkem Peterem Peinstinglem ze Salzburgu;
dále pak zrušení hudebních produkcí ve starobrněnské bazilice, v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského
v Brně či benefičního koncertu pro varhany
v Bučovicích. Bez zajímavosti není, že ještě

v průběhu velkých prázdnin někteří hudební
manažeři hýřili optimismem a posílali nabídky, přičemž k nejzávažnějším patřilo pozvání
na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové.
Ansámbl začal opět zkoušet 3. září. Vytyčeným cílem byla realizace koncertu v Křenovicích, tradičně organizovaného pí Marií
Zvěřinovou u příležitosti výročí odhalení
pamětní desky bojovníkům proti totalitě, jejím odpůrcům a obětem. Pandemická situace
se však začala prudce zhoršovat a opatrnost
velela účast celého tělesa raději stornovat,
byť čtyři dny před vystoupením. Narychlo
sestaveného komorního hudebního programu
se pohotově zhostili: sopranistka Kristýna
Vladíková, sboristé Lenka Janošková, Dagmar Mašová, Jiří Holomek a varhaník Karol
Frydrych. V neděli 27. září při slavnostní mši
svaté v kostele sv. Vavřince kromě obligátních liturgických zpěvů zaznělo Ave Maria
Franze Schuberta a Panis angelicus Césara
Francka; na koncertu: Largo (Xerxes, HWV
40) Georga Friedricha Händela, Ave Maria
Wolfganga Amadea Mozarta, Bože! Bože!
Píseň novou a Pozdvihuji očí svých k horám
(Biblické písně, op. 99) Antonína Dvořáka,
Magnificat fugue tertii toni Nr. 9 (Composition zumeist Fugen über das Magnificat,
P. 302) Johanna Pachelbela, Zdrávas Maria
Panno (Božanův kancionál, 1719), Vergin,
tutto amor Francesca Duranta, Magnificat
fugue primi toni Nr. 1 (Composition zumeist
Fugen über das Magnificat, P. 257) Johanna
Pachelbela, Agnus Dei (Krönungsmesse, KV
317) Wolfganga Amadea Mozarta.
Ačkoli koncert v Křenovicích nepatří v historii CMB k těm významným (obsazením,
náročností skladeb), stal se prozatím posledním. V pondělí 5. října vláda opět vyhlásila
nouzový stav. Hlavní epidemiolog Roman
Prymula ve svém projevu oprávněně uvedl,
že „Zpěv je jednou z nejrizikovějších aktivit“.
Nařízení zapovědělo konání pěveckých akcí.
A nejen jich. Zákaz zpěvu se vztahoval také
pro bohoslužby či hodiny hudební výchovy.
Činnost uskupení tedy nebylo možné ani rozumné do konce roku 2020 obnovit. Přestože
koronavir SARS-CoV-2 od března paralyzoval kulturní dění, začátek roku přinesl i řadu
krásných zážitků, například dojetí několika
posluchačů koncertu v Bučovicích k slzám,
vyžádanou autogramiádu či uznání kolegů-hudebníků na Valné hromadě Musica sacra.
Závěrem děkuji designérce Lucii Provazníkové, rozené Lstibůrkové, za vytvoření perokreseb kostela sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna,
kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna,
kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku,
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích,
Státního zámku Bučovice a kostela sv. Mikuláše
v Brankovicích. Perokresby vznikly gratis a budou zdobit programy koncertů.
Vážení spoluobčané a čtenáři Slavkovského zpravodaje. Dovolte, abych vám jménem
vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum popřál pevné zdraví,
klidnou mysl a optimismus, kterého není
nikdy dost. Díky existenci vakcíny lze vidět
světlo na konci tunelu. Těším se na vaši přízeň
a společně strávený kulturní čas. Viru zmar!
Karol Frydrych

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, 602 758 367
Otevřeno: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz
ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy základových
pasů, přípojek, bazénů,
terénní úpravy, demolice
a jiné zemní práce.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• referent/ka pro Kitpack komponenty
• laborant/ka ve fyzikální/
mikrobiologické laboratoři
• operativní nákupčí / referent/ka nákupu
• vedoucí laboratoře
• dělnice ve zdravotnické výrobě
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

Pásový bagr Bobcat E50
(5 tun), lžíce 40, 60, 80 cm,
svahovka, dosah 420 cm.
700 Kč/h nebo úkolem.

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Dovoz a odvoz stavebních materiálů
(štěrky, písky, sutě, hlína), aj.
Vozidlo Man
LE 14.220,
kontejner 6 m3,
nosnost 10 t.
550 Kč/h nebo
28 Kč/km

DOVOZ VOZIDEL ZE ZAHRANIČÍ

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

Individuální dovoz osobních, užitkových
i nákladních aut, motorek, karavanů.

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.

Radim Hanačík s.r.o. • IČO: 08438510

Tel. 773 686 105 • radimhanacik@gmail.com

CITY

NEJRYCHLEJŠÍ

INTERNET
VE SLAVKOVĚ

CITY provozuje ve Slavkově nejspolehlivější optickou
síť s mimořádně velkou kapacitou, která více než
desetinásobně překračuje současný datový tok. Je tak
vhodná pro práci, on-line gaming, Netflix, Amazon
prime, HBO GO, Youtube, Teams, Webex, Zoom...

VŽDY SPOLEHLIVÝ

Objednejte si připojení k internetu na spolehlivé
optické síti s rychlostí 500 Mbit, nebo 1 Gbit a my
vám dodáme nový výkonný wifi router s přenosem
800 Mbit přes wifi jen za jednu korunu.

RYCHLEJŠÍ WIFI

K internetu 500 Mbit za 490 Kč a 1Gbit za
690 Kč nyní dostanete televizi Kuki s návratem
7 dní zpět na většině kanálů a 30 programy,
do konce roku 2021 zdarma.

TV ZDARMA

Více informací a objednávky na http://www.vivo.cz a 515 537 537
nebo přijďte do našeho kontaktního cena ve společenském centru Bonaparte.

