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Zima jak má být
Před 50 lety. Zleva J. Beránek, L. Procházka a F. Horňák• Foto: archiv

Dopravní armagedon
Vážení občané, akce,
na kterou jsme léta čekali, je na spadnutí. Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK)
ukončila tendr na zhotovitele průtahu naším měsMichal Boudný
tem a zdá se, že od dubna
(termín ještě upřesníme) se na prvním úseku
objeví bagry a bohužel také omezující značky.
Pro Slavkov klíčová akce bude trvat dva
roky a bude obnášet kompletní povrch vozovky od Penny až po napojení na I/50 u Hodějic.
Na tomto více než 3,5kilometrovém úseku se
také dočkáme nových chodníků, organizovaného parkování, přechodů pro chodce, osvětlení a také kruhové křižovatky pod náměstím.
Bohužel vám nemohu slíbit, že by se tato oprava obešla bez omezení, které se dotkne nejen
nemovitostí na celé trase, ale nás všech, kteří
denně silnice i chodníky používáme.

27. března

Příští číslo vyjde

Slavkovský rybník je jedno velké kluziště • Foto: B. Maleček

(Pokračování na straně 3)

DSO Dr. Václava
Kounice

MÚ obnovil
úřední hodiny

Starosta obdržel
čestnou medaili
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M

ilovníci bruslení se letos také
dočkali. Desetidenní
arktický mráz pokryl
ledem vodní nádrže (rybník i jezírka
na golfu), které se
zaplnily
stovkami
bruslařů. K dokonalé
ladovské idyle přispělo i slunečné počasí,
jenž udělalo z bruslení velmi příjemně
strávený den. Škoda,
že jen na pár dní. red.

Slavkovský rybník je jedno velké kluziště • Foto: 7x B. Maleček
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Dopravní armagedon
(Dokončení ze strany 1)

Na jaře tohoto roku se začne tím nejsložitějším – tedy kruhovou křižovatkou Polní–
ČSA–Slovákova a ulic Slovákova, Boženy
Němcové a Lidická. Nyní je ve fázi projednávání stanovení objížděk, zásobování obchodů a služeb, svozu odpadu nebo možnost parkování vozidel. Uvědomuji si, že především
pro obyvatele těchto lokalit bude letošní stavební rok nepříjemný. Věřím však, že odměna
za „utrpení“ bude stát za to. Moderní projekt
totiž nezahrnuje pouze opravu katastrofálního
povrchu vozovky, ale jde více do hloubky –
lidem se tak přestanou třást domy při průjezdu
těžkých vozidel a rovněž nebudou každoročně
bojovat se zašpiněnou fasádou po jarním tání.
Informace, o kterých píši, mají zatím hrubý
obrys. V příštím čísle tohoto zpravodaje přineseme detailní plán objížděk a konkrétní obyvatelé domů a provozoven dostanou adresné informace o omezeních a pravidlech při výstavbě.
Již poněkolikáté píši, a patrně ještě napíši, jak
klíčová stavba to pro město je a jak je důležité
se na ni připravit. Průjezd pod náměstím nebude možný vyjma autobusů, svozových vozů
Respona, vozů záchranného systému a technických služeb. Režim semaforů, který byl při
výstavbě Lidlu, nebude možný. Oficiální objízdné trasy povedou obchvatem. Spoléhám se
na znalost našich obyvatel, kteří si jistě svoji
„cestičku“ najdou. V příštím roce se stavba posune na ulice Kollárova, Špitálská a Bučovická.
O každých omezeních budou občané včas informováni prostřednictvím zpravodaje, mobilního rozhlasu nebo sociálních sítí města.

Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci nebo poradit, funguje na mě přímý e-mail
starosta@slavkov.cz.
Tak dlouho jsme volali po opravě silnic
a chodníků v našem městě, až se toho sešlo
více naráz. Kromě již zmíněného průtahu se
na jaře pustíme do kompletní rekonstrukce
ulice Malinovského (ulice kolem polikliniky a škol), která patří k nejhorším ve městě.
Stavba bude rozdělena na dvě etapy (před
a za křižovatkou u kostela) a rovněž budeme
obyvatele a majitele nemovitostí informovat
o omezeních. Tuto akci bychom rádi zvládli
do konce srpna tohoto roku. Při realizaci Malinovského bude největší tlak na autobusovou
dopravu, výjezd jednotky dobrovolných hasičů, obslužnost polikliniky a především školy
a školky. Pokud vůbec bude otevřena…
Tak jako v případě průtahu bude výsledkem
nový povrch, více parkovacích míst, nové veřejné osvětlení a bezpečnější přechody pro
chodce. Zatím se žádná rekonstrukce neobešla bez nevole některých občanů a nevěřím,
že by tomu mělo být nyní jinak. Možnost
sedět s rukama v klíně a čekat na kouzelný
prsten pana Viga však kategoricky a s úsměvem odmítám!
Podobně rezonujícím tématem nejen našeho města je covidové očkování seniorů a možnost testování široké veřejnosti. Informace
o očkování se každou chvíli mění. Na jedné
z posledních tiskových konferencí ministr
zdravotnictví potvrdil, že od 1. března pouští do systému také praktické lékaře, což je
alespoň v případě našich nejstarších občanů

jediné správné řešení. Přestože naši „obvoďáci“ jsou na očkování připraveni a hlavně
mají chuť se do tohoto složitého úkolu pustit
(za to jim velmi děkuji!), stále čekáme na informaci kdy, jak a za jakých podmínek se tato
akce spustí. Sledujte tedy prosím naše webové stránky, nebo volejte na linku 703 155 111,
kde vám sdělíme aktuální informace nebo
pomůžeme s registrací do systému. Alespoň
ten se totiž v těchto dnech rozhýbal a mobilní
spoluobčané už mají možnost si pro vakcínu
dojet do Vyškova nebo Brna.
Vedení města v uplynulých měsících také
bojovalo za zřízení stanice pro dobrovolné
testování občanů. Naštěstí se i v této oblasti
pohnuly ledy a nyní jsme v kontaktu s nemocnicí Tišnov, která disponuje mobilním centrem. Jsme ve fázi hledání vhodného místa,
které vyhovuje přísným podmínkám a normám.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané,
informovat vás o obdržení čestné medaile
Hasičského záchranného sboru, kterou udělil
jeho nejvyšší představitel generál Ryba za zásluhy o výstavbu nové hasičské stanice. Byť
byla udělena starostovi, patří všem, kdo se
na výstavbě a chodu záchranného systému podíleli a nadále podílejí. Vedení města, zastupitelům, úřadu a především hasičům samotným!
Když si vzpomenu, že před pár lety se měla
výjezdová stanice rušit, považuji dnešní stav
za malý zázrak. Věřím, že se v brzké době
připojí záchranná služba a centrála tak bude
kompletní.

Michal Boudný, starosta města

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice –
smlouva podepsána
Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava
Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem
plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak
výstavby a provozu nové základní školy
a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní
docházky dětí, a to především dětí s místem
trvalého pobytu na území členských obcí“.
Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách
svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou
přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.

Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Hodějic, Kobeřic u Brna, Nížkovic,
Němčan, Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou. Holubice a Velešovice se společného
projektu nezúčastní a budou si řešit přístavbu
devítileté základní školy v Holubicích.
Cílem a úkolem je vybudovat chybějící kapacity, které jsou potřebné pro zajištění kvalitní výuky na základních školách ve Slavkově
u Brna. Hlavním smyslem této spolupráce je:
• dosáhnout na dostatečný počet učeben pro
kmenové třídy, odborné předměty a dělenou
výuku,
• snížit průměrné počty žáků ve třídách,
• vytvořit potřebné zázemí pro pedagogy
a ostatní zaměstnance školy,

Podepisování smlouvy na slavkovském zámku • Foto: 2x archiv MÚ

• umožnit žákům i dostupnost uměleckého
a zájmového vzdělávání, prostory pro družiny a školní kluby.
I když je svazek založen, jsme na začátku a zdaleka není vyhráno. Čeká nás mnoho
dalších důležitých a složitých kroků. Zastupitelé města Slavkova u Brna budou rozhodovat o lokalitě, která bude svazku nabídnuta
k výstavbě školy. Potom svazek bude řešit
architektonickou soutěž – studii, projektovou
dokumentaci, stavební povolení a co je nejdůležitější a bez čeho se škola nedá postavit –
boj o dotace a zajištění financování výstavby.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Proč svazek Dr. Kounice?

Václav Robert z Kounic, byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český
politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně
byla rodovým majetkem české větve Kouniců,
kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě.
Díky jeho aktivitě a mecenášství se podařilo
také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané Kounicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života
na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.
Marie Jedličková, místostarostka města
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
98. schůze RM – 25. 1. 2021

1. RM schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne
7. 12. 2020, které radu města pověřuje schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění
2. RM bere na vědomí informaci o odepsaných pohledávkách z přenesené působnosti.
3. RM bere na vědomí informaci o vyřazení prekludovaných pohledávek z přenesené působnosti.
4. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021
s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou
Brno – Oblastní charitou Tišnov v celkové výši 40.000 Kč
pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce
(bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 „SV – jiný poskytovatel“).
5. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021
s poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s.
Brno ve výši 10.010 Kč pro službu raná péče (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 „SV – jiný poskytovatel“).
6. RM doporučuje ZM a) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí
dotací na rok 2021 s poskytovatelem sociálních služeb:
Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 1.100.779 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce, b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí
dotací na rok 2021 s poskytovatelem sociálních služeb:
PIAFA Vyškov, z.ú. ve výši 170.000 Kč.
7. RM bere na vědomí a neakceptuje zaslaný návrh
Dohody o narovnání sporných práv a povinností ze
smlouvy o dílo předložený společností Tvrdý spol. s r.o.,
Lovčice čp. 297, 696 39 Lovčice, IČ: 269 56 071.
8. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc.
č. 347/10, parc. č. 347/11 o celkové velikosti 5803 m2
vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/200 ve výši 290 Kč/m2 od doc. Ing. Jiřího
Stracha, CSc. Náklady spojené s odkupem nemovitosti
hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
9. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc.
č. 347/14 o výměře 1221 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/20 ve výši
290 Kč/m2 od MUDr. Emila Stracha. Náklady spojené
s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platného zákona.
10. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
stavby zpevněné plochy, odvodnění zpevněných ploch,
kanalizace a chodníků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ:
70888337 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy
a příloh do vlastnictví města Slavkov u Brna.
11. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě ze dne 6. 2. 2019 se společností Bus Terminal
a.s. se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž,
IČ: 24675709.
12. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D,
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 4991 a pozemku
parc. č. 5006, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov
u B., kabel VN PEGAS-“) v předloženém znění.
13. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 72 v lokalitě Polní
s paní Martinou Suchánkovou.
14. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení
zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku v lokalitě Nádražní
s paní Denisou Kotolanovou a panem Alešem Kotolanem.
15. RM nesouhlasí s využitím pozemku ve vlastnic-

tví města pro účely umístění parkovacích stání v rámci
změny užívání objektu čp. 340 v ulici U Mlýna dle podané žádosti společnosti SBK Group s.r.o., IČ: 043 75 734
na bytový dům.
16. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv
a povinností z rozhodnutí s panem Mgr. Radimem Havránkem dle předloženého návrhu.
17. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv
a povinností z rozhodnutí s paní Danou Skaličkovou,
panem Janem Hudcem a Mgr. Evou Hudcovou, a společností Lacík, s.r.o., Lovčičky čp. 304, 683 54 Lovčičky
dle předloženého návrhu.
18. RM schvaluje uzavření smlouvy na výkon činnosti
technického dozoru investora na akci „Revitalizace zámeckého parku“ se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10,
683 33 Nesovice, IČ: 27708047, v předloženém znění.
19. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
na akci „Zpracování adaptační strategie pro Slavkov
u Brna“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ:
28358589.
20. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Zpracování adaptační strategie pro Slavkov u Brna“ se
společností Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno,
IČ: 28358589, dle předloženého návrhu.
21. RM schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Slavkova u Brna dle § 55a a nasl. stavebního zákona
zkráceným postupem.
22. RM schvaluje obsah změny Územního plánu č. 3,
který je znázorněn v grafické příloze a byl projednán
na zastupitelstvu dne 14. 12. 2020.
23. RM schvaluje, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu Slavkova u Brna bude
Bc. Michal Boudný.
24. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu ze dne 14. 10. 2019 s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČ: 47672234, v předloženém znění.
25. RM nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy
k bytu č. 5, Litavská 1489, Slavkov u Brna, uzavřené
s paní Janou Chládkovou.
26. RM bere na vědomí předloženou informaci (Přehled nájemních smluv uzavřených na DPS v roce 2020).
27. RM bere na vědomí předložený zápis č. 34/2020
z komise pro životní prostředí.

99. schůze RM – 8. 2. 2021

1. RM schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne
7. 12. 2020, které radu města pověřuje schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
v předloženém znění.
3. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna dle předloženého GP č. 3556-51/2019 parc. č. 2973/25 ostatní plocha,
parc. č. 2973/55 ostatní plocha, parc. č.2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2973/33 ostatní plocha
o celkové výměře 1.981 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.
4. RM doporučuje schválit výkup pozemků parc. č.
5680, 5681, 5682, 5683, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Jana Hudce o celkové výměře 1.242 m2 nacházejících se pod stavbou polního
hnojiště do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 203_3_2020
ve výši 1.000 Kč/m2. Náklady související s převodem
nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti budou
splněny dle platného zákona.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření budoucí
kupní smlouvy na pozemek parc. č. 5678 v k.ú. Slavkov
u Brna od pana Jana Hudce o výměře 281 m2 za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 203_3_2020
ve výši 1.000 Kč/m2. Za podmínek popsaných v důvodo-

vé zprávě. Náklady související s převodem nemovitosti
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle
platného zákona.
6. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s panem Ivanem Markem dle
předloženého návrhu.
7. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o spolupráci
a budoucích převodech infrastruktury stavby chodníku
s panem Ivanem Markem dle předloženého návrhu.
8. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování povrchového odvodnění
s manželi Pavlem a Jitkou Červinkovými na pozemku parc. č. 1784/298 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
9. RM schvaluje uzavření Smlouvy o převodu pozemků a infrastruktury IV se společností KALÁB, s.r.o.,
Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883, v předloženém znění.
10. RM schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze smlouvy o spolupráci
a budoucích převodech infrastruktury se společnostmi
Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72,
612 00 Brno, IČ: 494 36 589 a KALÁB s.r.o., Vídeňská
849/15, 639 00 Brno, IČ: 062 12 883, v předloženém
znění.
11. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, na akci „Adaptační strategie pro Slavkov
u Brna“, v předloženém znění.
12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím
kritériem nejnižší nabídkové ceny.
13. RM schvaluje z důvodu možnosti zajistit si nové
bydlení prodloužení nájmu bytu č. 4, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, paní Martině Mikuláškové, o tři měsíce s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro
obecní byty.
14. RM souhlasí s úhradou paušální částky ve výši
1.000 Kč/měsíc za služby spojené s užíváním nebytového prostoru v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.
324, Slavkov u Brna, pro Klub seniorů Slavkov u Brna,
z.s., Polní 1144, Slavkov u Brna, s platností od 1. 1.
2021.
15. RM schvaluje výpověď stávajícím smluvním partnerům zajišťujících servis osobních výtahů v majetku
Města Slavkov u Brna.
16. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu.
17. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí roku 2020.
18. RM bere na vědomí plán akcí ZS-A a připravenost
na rok 2021 dle důvodové zprávy.
19. RM bere na vědomí informace o řešení parkování
u akcí většího rozsahu pořádaných ZS-A v roce 2021.
20. RM bere na vědomí informace o záměru využití
Fondu investic ZS-A v roce 2021 dle důvodové zprávy.
21. RM bere na vědomí plán akcí a připravenost
TSMS na rok 2021.
22. RM schvaluje ceníky na rok 2021 (TSMS).
23. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace přijetí dotace
ve výši 1 127 212, 00 Kč v rámci projektu Inkluze III
v ZŠ Slavkov Komenského, reg. číslo projektu CZ.02.3
.X/0.0/0.0/20_080/0018754.
24. RM schvaluje Základní škole Komenského, příspěvková organizace vyřazení neupotřebitelného spotřebiče (počítač Office Pro + monitor) v pořizovací ceně
41 656 Kč.

100. schůze RM – 15. 2. 2021

1. RM schvaluje vymáhání smluvní pokuty ve výši
476.000 Kč cestou soudního řízení podáním žalo-
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by o zaplacení proti společnosti Tvrdý spol. s r.o., IČ:
269 56 071, u příslušného soudu.
2. RM schvaluje realizaci projektu: „Rekonstrukce
elektroinstalace radnice č.p. 64“.
3. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt
„Rekonstrukce elektroinstalace radnice č.p. 64“.

20. zasedání ZM – 15. 02. 2021

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém znění.
2. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1–7
v předloženém znění.
3. ZM schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu
Slavkova u Brna dle § 55a a nasl. stavebního zákona
zkráceným postupem.
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4. ZM obsah změny Územního plánu č. 3, který je
znázorněn v grafické příloze a byl projednán na zastupitelstvu dne 14. 12. 2020.
5. ZM určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3
územního plánu Slavkova u Brna Bc. Michala Boudného.
6. ZM schvaluje bezúplatný převod stavby zpevněné plochy, odvodnění zpevněných ploch, kanalizace
a chodníků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle
přiloženého návrhu darovací smlouvy a příloh do vlastnictví města Slavkov u Brna.
7. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 347/10, parc.
č. 347/11 o celkové velikosti 5803 m2 vše v k.ú. Slavkov
u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/20
ve výši 290 Kč/m2 od doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc. Nákla-

dy spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.
8. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 347/14
o výměře 1221 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle
znaleckého posudku č. 791–17/20 ve výši 290 Kč/m2
od MUDr. Emila Stracha. Náklady spojené s odkupem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
9. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu
„Rekonstrukce elektroinstalace radnice č.p. 64“ z MMR
z programu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a pověřuje starostu k zajištění potřebné
dokumentace.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Živnostenský zákon ve znění novel s účinností
od 1. 1. 2021 (ŽZ)
* z. č. 253/2008 Sb., ve znění z.č. 527/2020
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

• nový § 8a ŽZ překážky provozování
některých živností právnickými
osobami

- živnost a obory živnosti volné podle přílohy č. 6 ŽZ nemůže provozovat právnická
osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona č. 253/2008 není bezúhonný, nebo fyzická osoba, která je členem SO, zástupcem
PO v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena SO, není bezúhonná
- bezúhonnost osob se posuzuje dle § 6 ŽZ
a musí být splněna jak při ohlášení živnosti
nebo přísl. oboru dle příl. č. 6 ŽZ, tak v průběhu podnikání, překážka podle § 8a ŽZ u právnické osoby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění

• nová příloha č. 6 ŽZ

Obor č. 80 živnosti volné: poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Obor č. 81 živnosti volné: poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
Živnost vázaná: Činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence

• změna přílohy č. 4 ŽZ (seznam
oborů živnosti volné)

- doplňují se nové obory činnosti č. 80, 81 ,
tyto obory lze vykonávat pouze tehdy, pokud
byly ohlášeny (§ 28 odst. 1 ŽZ)

- příloha č. 4 ŽZ obsahuje tedy od 1. 1.
2021 celkem 82 oborů činností živnosti volné
- podnikající fyzické osobě a právnické osobě, která při ohlášení živnosti volné
do 31. 12. 2020 uvedla, že bude vykonávat
v rámci svého podnikání všechny obory, tj.
1–80, byly v živnostenském rejstříku tyto
obory automaticky změněny dle nové přílohy
č. 4 ŽZ ve znění od 1. 1. 2021 a nejsou zde zapsány nové obory činnosti č. 80, 81. Tyto obory je možné vykonávat pouze tehdy, pokud
budou ohlášeny, a zákon stanovuje povinnost
je ohlásit (viz přechodná ustanovení – lhůty
pro podnikatele ke splnění povinnosti)

• změna § 46 odst. 2 ŽZ

právnická osoba ohlašující živnost vázanou
nebo obor činnosti živnosti volné podle pří-

lohy č. 6 ŽZ, připojí k ohlášení též seznam
osob, které jsou jejím skutečným majitelem,
členem statutárního orgánu… nejsou-li údaje
zjistitelné z veřejného rejstříku
bezúhonnost občanů ČR si živnostenský
úřad zjistí dálkovým přístupem do evidence
Rejstříku trestů, pokud má právnická osoba
skutečného majitele, který je občanem jiného
státu než ČR (a nemá povolen na území ČR
trvalý pobyt), dokládá doklady o bezúhonnosti těchto osob živnostenskému úřadu při
ohlášení

Přechodná ustanovení – lhůty pro
podnikatele ke splnění povinnosti:

• povinnost ohlásit obory č. 80, 81 živnosti volné:
- podnikající fyzická osoba a právnická osoba, která již provozuje živnost volnou v oboru
č. 80, 81 přílohy č. 6 ŽZ, je povinna ohlásit
výkon tohoto oboru nejpozději do 60 dnů
od účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2021. Provozování uvedených činností po uplynutí lhůty bez
ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem
• zajistit podmínku bezúhonnosti uvedených osob:
- právnická osoba, která již provozuje činnosti ve smyslu přílohy č. 6 ŽZ, nemusí po dobu
90 dnů ode dne 1. 1. 2021 plnit podmínku
podle § 8a ŽZ, tedy podmínku bezúhonnosti
skutečných majitelů, členů statutárních orgánů, zástupců právnické osoby v tomto orgánu
anebo v postavení obdobném postavení člena
SO. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí
lhůty je důvodem pro zrušení živnostenského
oprávnění (§ 58 odst. 1 písm. b) ŽZ).
* z. č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- změna § 45a ŽZ: fyzická osoba může
společně s ohlášením živnosti též podat žádost o vydání českého národního průkazu
průvodce podle zákona upravujícího některé
podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu, živnostenský
úřad předá tuto žádost Ministerstvu pro místní
rozvoj
* z.č. č. 540/2020 Sb., kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony v souvislosti s paušální daní
- změna § 45b ŽZ: osoba může společně

s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi
na živnostenském úřadu učinit též nově podání obsahující údaje požadované v oznámení
o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.
Oznámení o vstupu do paušálního režimu
lze podat jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Předmětný tiskopis MF „Oznámení o vstupu do paušálního režimu…“ je
k dispozici ve formátu PDF na webových
stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf, nebo lze využít pro podání
elektronickou aplikaci na https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt.
Formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ bude součástí přílohy k Jednotnému registračnímu formuláři, aby mohlo
být naplněno novelizované ustanovení § 45b
živnostenského zákona. Formulář „Oznámení
o vstupu do paušálního režimu…“, jakožto
součást JRF, bude na živnostenských úřadech
k dispozici koncem března 2021. V přechodném období, než bude zavedena předmětná
příloha JRF, mohou podnikatelé podávat
Oznámení o vstupu do paušálního režimu
pouze u příslušného finančního úřadu.
Oddělení obecní živnostenský úřad

Sobotní provoz na poště
zůstane
Česká pošta ve většině středních měst do 10
tisíc obyvatel ukončuje sobotní provoz
poboček. Ve Slavkově u Brna, po jednání
krajského vedení se
zástupci města, zůstane pošta od března tohoto roku v sobotu otevřená v čase od 9 do
11 hodin.

Provozní doba pošty ve Slavkově
u Brna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

10.00–12.00
8.00–12.00
10.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
9.00–11.00

13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–16.00

vs
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Tříkrálová sbírka 2021
K začátku roku novému již několik let patří tříkráloví koledníci, kteří přicházejí popřát
pokoj a radost do nového roku a na znamení
toho píší svěcenou křídou nad vchody domů
první písmena latinského požehnání Christus
mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej
tomuto domu. Všechny lidi dobré vůle koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si
sami pomoci nemohou nebo neumějí.
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému
stavu, který je spojený s šířením nemoci covid-19 se tříkrálová sbírka konala letos netradičně. Z tohoto důvodu nebylo možné, aby
sbírka proběhla obvyklým způsobem. Proto
se nekonala ani tříkrálová jízda a koledníci
nenavštěvovali domácnosti.
Letos mohli lidé zasílat svůj příspěvek

na sbírkový účet nebo formou DMS a v jednotlivých obcích měli možnost přispět
do tříkrálových pokladniček, které byly rozmístěny na předem domluvených místech.
Ve Slavkově u Brna bylo možné do pokladniček přispívat až do 24. 1. 2021.
V letošním roce se ve Slavkově u Brna
v tříkrálových pokladničkách vybralo celkem
95 103 korun. Děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli. Velký dík patří organizátorce sbírky
paní Jitce Hrabovské a všem lidem, kteří pomohli, aby letošní sbírka mohla tímto způsobem proběhnout.
Oblastní charita Hodonín, pro kterou jsou
vybrané peníze určeny, chce letošní výtěžek
využít pro sociální a zdravotní služby, a to
zejména na dokrytí nákladů spojených s pro-

vozem hospicové péče a s provozem dobrovolnického centra, dokrytí nákladů služeb
Oblastní charity Hodonín a na nákup, rekonstrukci a nástavbu Domova pro matky s dětmi
v Hodoníně. Část vybraných peněz podpoří
Centrum Hippokrates v Moldávii, což je jeden
z projektů Oblastní charity Hodonín v zahraničí. Také dle potřeby pomůže lidem, kteří se
ocitnou v mimořádné tíživé situaci.
Do tříkrálové sbírky je možné přispět až do 30. 4. 2021 na sbírkový účet č.
66008822/0800 VS 777 nebo přes DMS
ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87 777. Více o tříkrálové sbírce
a o službách, které poskytujeme, se dozvíte na
webových stránkách www.hodonin.charita.cz.
Lucie Růžičková

Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu
Místní akční skupina Slavkovské bojiště
ve spolupráci s projektem Podnikni to!
organizuje pro aktivní občany se zájmem
o podnikání kurz podnikavosti. Kurz proběhne
v březnu a užijí si ho jak lidé, kteří o vlastním
projektu zatím jen uvažují, tak i ti, kteří již n
a vlastním podnikání aktivně pracují. Kurz
účastníky seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, jak bezpečně otestovat jejich potenciál s minimem rizika a jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast na kurzu je zdarma.
„Díky Podnikni to! jsem dostal možnost nahlédnout do světa podnikání. Na kurzu jsem
získal přístup ke kvalitním informacím, které jsem ocenil hlavně na startovní čáře mého
projektu. Kurz bych doporučil každému, kdo
zvažuje start podnikání při práci či studiu,
nebo už vlastní projekt rozjíždí,“ popisuje
své začátky v kurzu Ivo Příkazký, jeden z absolventů kurzu Podnikni to!, který aktuálně
úspěšně podniká.
Kurz Podnikni to! se skládá z 5 setkání a trvá měsíc. Účastníky kurzem provede
ostřílený podnikatel, který jim ze své zkušenosti ukáže postupy, díky kterým lze podnikání nastartovat s minimem rizika a investic.
Kurz je ideální, pokud chcete s podnikáním
začít vedle práce, studia nebo rodičovské dovolené. Z přibližně 5000 absolventů po celé
republice až 80 % p o ukončení kurzu dále
aktivně rozvíjí vlastní projekt.
První workshop kurzu Podnikni to!
ve Slavkově odstartuje v online formátu v úterý 16. března 2021 v 17 hodin na platformě
Zoom. Přihlásit se může každý občan Slavkova a přilehlých obcí. Lektor kurzu a autor
projektu Podnikni to! Jakub Tížek k tomu
dodává: „Na prvním setkání účastníci zjistí,
jak najít podnikatelskou příležitost a jak ji
prezentovat svému okolí. Pak začne to pravé podnikatelské dobrodružství: tvorba produktu, získávání prvních zákazníků, finanční
udržitelnost projektu nebo prezentování zkušeným mentorům a podnikatelům. Cílem je,
abychom společně zbořili všechny překážky
účastníků v podnikání a dali jim tak prostor,
aby se realizovali v rámci svých projektů.“

Na kurz se mohou zájemci hlásit online
prostřednictvím odkazu bit.ly/kurz-slavkov nebo e-mailem na ocko@podniknito.cz.
Účast na kurzu je zdarma.
Informace o kurzu Podnikni to! ve Slavkově:
• Kurz je určen pro širokou veřejnost i studenty.
• Úvodní workshop začíná 16. března 2021
v 17 h.

• Kurz proběhne online.
• Celkem je připraveno 5 tematických setkání,
vždy v úterý od 17.00 do 19.30 hodin.
• Kurz vede zkušený podnikatel, školitel
a mentor Jakub Tížek.
• Přihlásit se můžete online na bit.ly/kurz-slavkov nebo e-mailem na ocko@podniknito.cz.
• Kurz je zdarma.
Hana Tomanová
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Sčítání po 100 letech bude hlavně online
Na pondělí připadá stoleté výročí prvního československého sčítání lidu,
které se konalo 15. února 1921. Od vzniku Československa se na našem
území uskutečnilo zatím
devět sčítání. Sčítání 2021
tak bude v pořadí desáté a poprvé v historii
primárně online. Internetové formuláře budou
přístupné od 27. března do 9. dubna 2021.
První sčítání v samostatném Československu prováděl nově založený Státní úřad statistický. Podle výsledků sčítání v roce 1921 bylo
na území dnešní České republiky 10 009 480
obyvatel. O devadesát let později, dle sčítání
v roce 2011, žilo v Česku 10 437 000 obyvatel. Při prvním československém sčítání byl
proveden i soupis bytů, a to v aglomeracích,
které měly alespoň 20 tisíc obyvatel.
„Za nejdůležitější se považovalo zjištění
národnosti obyvatelstva. Mělo totiž do jisté
míry potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa. Národnost se zjišťovala
podle nové definice odvozené od tzv. kmenové příslušnosti, za jejíž projev se považoval
mateřský jazyk. Tím se měla odstranit dřívější definice národnosti určovaná podle obcovací řeči, která prý nahrávala německému

jazyku,“ vysvětluje předseda
Českého statistického úřadu
Marek Rojíček.
Významnou charakteristikou bylo také povolání obyvatelstva. Zjištěná zaměstnání se pak porovnávala s těmi,
která byla zaznamenána
v roce 1914. Cílem bylo identifikovat sociální
a profesní přesuny mezi dobou předválečnou
a poválečnou. Obyvatelstvo bylo sčítáno pomocí sčítacích archů pro domácnost, jak to
bylo obvyklé u sčítání předválečných. Data
se zpracovávala na Powersových děrnoštítkových strojích.

Bezpečně a moderně

Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a odstartuje 27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako
online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem
k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3.
do 9. 4. se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova,
bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je
přístup k internetu. V současné době k němu má
přístup více než 80 procent obyvatel.

Městský úřad obnovil úřední hodiny
Od poloviny února městský úřad v souladu
s novými ustanoveními nouzového stavu obnovil běžné úřední hodiny.
I nadále žádáme o upřednostňování elektronické a telefonní komunikace. Rezervace
návštěv na konkrétní termín a dodržování
hygienických opatření (ruce, roušky, rozestupy).
Mimo úřední hodiny je úřad otevřený
po předchozím objednání s konkrétním za-

městnancem. Informace o přítomnosti jednotlivých pracovníků v budovách úřadu jsou zveřejněny na webových stránkách města www.
slavkov.cz.
Mimo úřední dobu jsou budovy úřadu zamčené a objednané klienty zaměstnanci úřadu
vpouští a vypouští individuálně.
Žádáme také, abyste v případě podání dokumentů na podatelnu využívali možnost podání přes okno z Palackého nám.
vs

„Online sčítání, kromě toho, že je rychlé
a jednoduché a lze ho provést odkudkoli, kde
je připojení k internetu, má ještě řadu dalších
výhod. Například tu, že za celou rodinu může
vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který
má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své
údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu
vloží,“ upozorňuje na výhody online sčítání
Marek Rojíček. Online sčítání rovněž představuje ideální variantu z hlediska obrany
proti šíření koronaviru. Není totiž třeba kvůli
němu nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat,
přebírat a předávat formuláře a obávat se případné nákazy. Online sečíst se můžete pohodlně z domova, i když budete třeba zrovna
v karanténě.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude
moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání
klasický listinný formulář, a to od 17. dubna
do 11. května. Za velmi přísných hygienických
opatření ho občan získá od sčítacích komisařů
spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv
poštovní schránky, poslat na P. O. Box České pošty nebo odevzdat na kontaktním místě
sčítání. Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou
dostupné na stránkách www.scitani.cz.
TZ

Zimní plavci
Třikrát týdně trénují slavkovské zimní
plavkyně na zamrzlém slavkovském koupališti. Zatímco teplota vzduchu se pohybovala hluboko pod bodem mrazu, voda i v těch
největších mrazech měla necelý 1 °C. Konečně to správné počasí pro zimní plavání!
Zbývá jen udržovat „plavební cestu“ bez
red.
rychle zamrzajícího ledu.

Zimní plavkyně při tréninku • Foto: V. Pavézka
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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

2/2021

www.zamek-slavkov.cz

Dětská hra v zámeckém
parku od 1. do 16. března

Pro nejmenší

2/2021
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Poděkování
Zámek Slavkov – Austerlitz
děkuje všem příznivcům a dárcům za věnované předměty.
V roce 2020 se muzejní sbírkový fond rozrostl o 277 přírůstkových čísel, což představuje 517 předmětů. Sbírkové
předměty byly získány pouze
darem či vlastním výzkumem.
V roce 2020 nebyl zakoupen ani
jeden předmět do sbírkového fondu.
Kromě dárců ze Slavkova
u Brna, přispěli rovněž dárci
z Brna, Křenovic, Kučerova,
Němčan a Vážan nad Litavou.
K zajímavostem v nových akvizicích patří zejména detailní
Depozitář • Foto: B. Maleček
modely lodí Bewaffneta Ghana
Hračky – loutka – kašpárek, dřevěný drak,
o délce 124 cm a jejího doprovodného plavidla o délce 43 cm, které doplnily stávající
panenka ve svatebních šatech, panenky, dřevěná vlečka, společenské hry, skříňka dřevěná.
sbírku modelů. Ty byly zhotoveny a věnovány dnes již zesnulým dárcem. K dalším zajíKamenina, keramika – hrnky, šálky, podmavostem patří volební reklamní diapozitivy
šálky, mísy, talíře, lázeňský pohárek.
z roku 1994, hrací skříňka se souborem koMedaile – TGM.
vových desek s různými melodiemi či velké
Militaria – lovecký tesák.
porcelánové umývadlo se secesním vzorem.
Modely – modely lodí.
K raritám pak patří vstupenka na NapoNábytek – secesní předsíňová stěna.
leonské hry ve Slavkově ze dne 10. 9. 1933.
Napoleonika – volná vstupenka na napoleonské hry 1933, propagační koláž na napoV nových akvizicích jsou zastoupeny
leonské hry 1933.
tyto okruhy předmětů:
Novoroční přání – různá, z let 1978–2020.
Církevní – Socha P. Marie pod skleněným
Oděvy – košilky a čepičky pro novorozence, kravaty, šaty, halenka krajková.
poklopem, sošky Krista, anděla, kříže.
Obrazy – B. Hrozek – akvarely.
Doplňky – kabelky, dámské rukavice, bižuterie.
Osvětlovací prostředky – svícny alpakové, lampy secesní.
Fotografie, diapozitivy – reklamní diapozitivy.
Písemnosti – členský lístek Sboru dobrovolných hasičů.
Hodiny, hodinky – budík, hodinky náramkové, hodiny stolní.
Plakáty – různé.

Zimní radovánky v MŠ Zvídálek
Konečně jsme se dočkali.
Napadl sníh! To bylo radosti! Koulovaná, vyšlapávání
cestiček ve sněhu, stavění
malých sněhuláčků, bobování v zámeckém parku, tak si
děti ze třídy Motýlci užívaly zimní radovánky.
Ve třídě jsme si pak povídaly o zimních
sportech a dovednosti si vyzkoušeli v „zimní olympiádě“. Děti svoji zručnost dokázaly
s hokejkou a pukem ve střílení na branku, házely do dálky sněhovou koulí, závodily na lyžích. A protože jsou to děti opravdu pohybově
zdatné, byly odměněny diplomy.
Eva Jurásková, Eva Eliášová

Třída Motýlků • Foto: 2x archiv MŠ

Plechovky – reklamní.
Pohlednice – Němčany, Slavkov u Brna, soubor pohlednic
zámku Slavkov.
Porcelán – hrnky, šálky, podšálky, konvičky na čaj, kávu
a mléko, cukřenky, talíře, mísy,
podnosy, polévkové mísy, umývadlo secesní.
Různé – nitěné knoflíky, perleťové knoflíky, sbírka knoflíků,
špendlíky, patenty, přezky, šitíčko, krabičky od kompaktního pudru, vývěsní tabule, busta
antických tvarů, secesní kuřácká
souprava řezaná z mastku.
Sklo – sklenice „Napoleonky“, sklenice na nožce, mísy, odlivky na destiláty, podnosy, podnosy na nožce, vitráž z nábytkových dvířek.
Školní pomůcky – břidlicové tabulky
na psaní.
Technika – fotoaparáty analogové, objektivy, blesk, expozimetr, fotofiltry, osvitové
hodiny, hlava ke zvětšovacímu přístroji, tank
na vývojku, fotopinzeta, kufříkový psací stroj,
vysavač AEG, hrací skříňka.
Textilie – dečky, ubrusy, ubrousky, povlečení na polštář, záclona síťovaná.
Vaření – recept na vaření jamu.
Vybavení domácnosti – nože, vidličky,
vykrajovátka, formičky, cedník, naběračky,
cukřenka, odměrka, smaltovaný lavor, váhy.
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového fondu a současně také kulturního
dědictví města Slavkova, které tak zůstane
uchováno pro příští generace.
Vladimíra Zichová, ZS-A
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Starosta obdržel čestnou medaili
Generální ředitel Hasičského záchranného
sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav
Ryba udělil Čestnou medaili HZS ČR starostovi města Slavkov u Brna Michalu Boudnému.
10. února obdržel Michal Boudný na stanici
Slavkov u Brna, z rukou ředitele Územního
odboru Vyškov, HZS Jihomoravského kraje
plk. Václava Kováře, Čestnou medaili.
Pan starosta se dlouhodobě a velmi aktivně zajímá o problematiku integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany na území města i ORP Slavkov
u Brna a spolupracuje s představiteli HZS
Jihomoravského kraje v oblasti strategického
rozvoje. Mimořádným způsobem se zasloužil
o výstavbu nové stanice HZS JmK Slavkov
u Brna, která se stala moderním opěrným bodem IZS v regionu.
Bezmála polovinu zásahů Stanice Slavkov
u Brna tvoří dopravní nehody, což je dáno
umístěním stanice poblíž frekventovaných

Starosta Michal Boudný přebírá medaili • Foto: 2x archiv MÚ

tahů D1, I/50 a I/54. V pětiletém průměru eviduje stanice přibližně 300 zásahů ročně.

Medaile se uděluje jako uznání mimořádného osobního přínosu pro významné zvýšení úrovně bezpečnosti na území ORP Slavkov u Brna.
Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

Nabídka prodeje
automobilu Škoda Fabia
Město Slavkov u Brna nabízí k odkoupení za minimální cenu 15 000 Kč osobní
automobil značky Škoda Fabia, rok výroby
2002, najeto 184 tis. km. Dne 17. 10. 2020
skončila platnost STK. Nabídky vč. uvedení
kontaktních údajů podávejte, prosím, v uzavřené obálce s označením „NABÍDKA –
ODKUP AUTA – NEOTEVÍRAT“ na podatelnu MěÚ do 15. 3. 2021 do 17 hodin.
Veškeré náklady spojené s přepisem vozidla uhradí kupující! Případní zájemci si mohou přijít vozidlo prohlédnout po předchozí
telefonické a e-mailové domluvě. Kontaktní osoba: Munir Massow, tel: 544 121 119,
e-mail: munir.massow@meuslavkov.cz. vs

2/2021
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Posouváme naši spolupráci dál
V minulých letech jsme získali pro naše
truhláře „sponzora“ studijních stipendií ve firmě Dřevodílo Rousínov. Spolupráce byla
v minulosti velmi dobrá, a tak se vedení této
firmy rozhodlo, že budou každého půl roku
finančně oceňovat nejlepší truhláře, čehož si
nesmírně vážíme. V nedávné době mne navštívil zástupce firmy pan Michal Navrátil
s nabídkou nové spolupráce, neboť v centru
Londýna otevřou v jarních měsících novou
českou restauraci, kde by mohli naši studenti
při zlepšení epidemiologické situace vykonávat odborné stáže. Nabídka je to víc než
lákavá, se zájmem našich studentů počítáme
a těšíme se, že tuto nabídku spolupráce určitě
využijeme.
Nový podnik Pivo hub otevře v britské metropoli začátkem března. Na prestižní ulici
Old Street vznikne česká hospoda, která bude

představovat malé české pivovary a tradiční
české pokrmy v moderním stylu. Primárně jde
totiž o showroom českého designu a českých
firem. Od podlahy až
po světla bude kompletně vybavená českými
výrobky. Mj. nábytek
na míru je od Dřevodíla
Rousínov a např. zařízení byznysové části
je od slavkovské firmy
Liko-S.
Více o otevření česInteriér podniku Pivo • Foto: archiv ISŠ
ké restaurace najdete
dyne-vznika-showroom-ceskeho-designu-ana webu časopisu Forbes (https://forbes.cz/
-byznysu/).
V. Kulhánková
od-podlahy-az-po-pivo-vsechno-ceske-v-lon-

První v republikové soutěži
Žák naší školy, který studuje třetím rokem
obor kuchař-číšník, se zúčastnil celostátní
barmanské soutěže pořádané Stock Božkov
Plzeň ve spolupráci s CBA. V konkurenci
49 profi barmanů z celé ČR získal cenné
1. místo.
„Když jsem dostal láhev ginu Gordon’s,

hned mě napadlo, že se můj drink Three reasons why bude ubírat směrem ke vzpomínce na spisovatele Iana Fleminga – Gordon’s
byl jeho nejoblíbenější gin a také jej použil
při vymýšlení koktejlu Vesper Martini, který podal James Bond v jeho románu Casino
Royal z roku 1953. Vycházel jsem tedy z té-

hle světové klasiky, kdy jsem ‚gro‘ mého
drinku postavil na ginu a šípku,“ komentuje
náš barman.
Srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy, našeho města a kraje,
přejeme další úspěchy nejen při soutěžích, ale
ISŠ
i u závěrečných zkoušek.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

jižní Morava
106.5 FM | R-BRNO

Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Dne 13. března 2021
oslaví 70. narozeniny paní

ZDEŇKA MARŠÁLKOVÁ
Pevné zdraví, rodinnou pohodu
a stále dobrou náladu přejí
manžel Milan, dcera Lucie, synové Tomáš a Samuel
s rodinami a vnoučata Domča, Gabča, Káťa,
Tomášek a Tobík posílají babičce velkou pusu.

Vzpomínka
Dne 4. února 2021 by se dožila 95 let
a dne 27. února 2021 tomu bylo 25 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

VLASTA ANTOŠOVÁ

ÚČETNICTVÍ

Děkujeme, že vzpomenete s námi. Dcery, vnučky a vnuci s rodinami.

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

Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.
Dne 8. února 2021 to byly 4 smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

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

•V
 ÝHŘEV SEDADEL DO VAŠEHO
VOZU OD 3500 Kč
• MONTÁŽE TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
HOOK,
OSOBNÍCH VOZŮ WESTFALIA,
GALIA a BRINK
• AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ /
AUTODIAGNOSTICKÉ PRÁCE
www.opravy-slavkov.webnode.cz

Koupíme dům,
byt či chalupu!

Máme hotovost. Rychlá platba!

Tel.: 730 809 444

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

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

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

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

www.slavkov-austerlitz.com

OLDŘICH NOVOTNÝ
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn se svými s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. února 2021 jsme vzpomněli nedožitých 65 let
našeho milovaného syna, bratra a strýce, pana

LUBOMÍRA KNÉSLA
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 9. února 2021 by se dožil 91 let pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David s rodinou.
Vzpomínka
Dne 11. února 2021 uplynulo třináct smutných let od smrti
naší tolik milované maminky, babičky a prababičky, paní
JANY ZEZULOVÉ z Mouchnic
Dne 23. února 2021 by oslavila 76. narozeniny.
Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi!
Bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdeme sami.

S láskou a vděčností denně vzpomínáme, těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.
Syn Martin s rodinou, dcera Jana s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka.
Vzpomínka
Smutným dnem je pro nás 11. únor 2021, kdy nás před třemi roky
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MILOŠ MALÁČ
S láskou vzpomíná celá jeho rodina.
Vzpomínka
Dne 14. února 2021 uplynulo 5 let od úmrtí pana

Ing. JAROSLAVA KRBKA
S láskou na něj vzpomínají jeho dcery,
vnoučata a celá široká rodina.
Děkujeme všem, kteří tatínkovi věnují vzpomínku.

2/2021
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Vzpomínka
Dne 19. února 1929 se v Ledči nad Sázavou narodila naše drahá maminka
MARIE KOVAŘÍKOVÁ, rozená Ročková.
Prožila život naplněný péčí a poctivou prací pro rodinu i pro své spoluobčany.
V roce 2017 se 6. březen stal tím nejsmutnějším dnem.
„Maminko, žiješ dál v našich srdcích.“
S láskou a úctou vzpomínají děti, rodina a přátelé.
Vzpomínka
Nad němčanským hřbitovem tichý vánek věje,
Tobě, milý Vojtíšku, k narozeninám smutnou píseň pěje.
Dne 22. února 2021 by s námi oslavil 30. narozeniny náš milovaný syn

VOJTĚCH HROMEK z Němčan
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci s rodinami a babička.
Vzpomínka
Odešla, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 25. února 2021 vzpomínáme 13. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.
Vzpomínka
Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 26. února 2021 by se dožil 75 let pan

MILAN BLISA
Dne 19. dubna 2021 to bude 9 let, kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají manželka Eva a dcery Eva a Gabriela s rodinami.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 27. února 2021 vzpomínáme 3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, sestra, babička a teta, paní

PAVLA NOVOMĚSTSKÁ
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 28. února 2021 jsou to 2 roky, co nás opustil
manžel, tatínek, švagr a strýc, pan

STANISLAV KOHOUTEK

Opustili nás
Marie Ručková (92 let)
Antonín Vičar (84 let)
Jan Jelínek (35 let)
Drahomíra Štvartáková (82 let)
Ing. Michal Kupčík (82 let)
Zdeňka Rotreklová (89 let)
Miluše Chládková (95 let)

23. 1.
25. 1.
únor
6. 2.
6. 2.
8. 2.
12. 2.

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.
KOUPÍM LP desku Labutie piesne (Hammel,
Varga, Hladík), OK Band – The Castle. Podle stavu 1000–1500 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS.
739 059 029. Děkuji.
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.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106,
max.prace@post.cz.
HLEDÁME paní na úklid. 1 x týdně. Slavkov
u Brna. Více info: 724 864 477.
PRODÁM kočárek Valco Snap 4
kupovaný 7/2018,
po 1 dítěti + zimní
nánožník Pinkie,
ochrany madel,
černý ochranný
obal na dětské
madlo s integrovaným šusťákovým nánožníkem, pláštěnka, praktický a prostorný organizér
na rukojeť kočárku Zopa, zimní rukávník
Emitex, 2x podložka, háček na tašky
a síťka na pití. Běžné známky opotřebení.
Cena 2990 Kč. Tel. 605 503 197.

S láskou vzpomínají manželka Ludmila a synové Tomáš a Martin.
Vzpomínka
Dne 6. března 2021 uplynou tři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV KUBA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Marie
s manželem a vnoučaty Kristýnou a Marianem.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 10. března 2021 uplyne druhý rok, co nás opustila maminka,
babička a prababička, paní

RŮŽENA ANDRLOVÁ z Němčan
S láskou na ni vzpomínají rodina Holubářova – Laďa, Radek s rodinou,
Milan a paní Dáša.
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.

Koupíme starší byt
i z pozůstalosti.

Na vystěhování nespěcháme.
Může být k celkové rekonstrukci.

Tel.: 730 809 444

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. března

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• operativní nákupčí/
referent/ka nákupu
Co vám můžeme nabídnout:
• z ázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou
a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitaminové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna

ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH
KURZŮ PRÁVĚ TEĎ!
DOSPĚLÍ • DĚTI • INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ
příprava k MATURITĚ
AJ, FJ - RJ - ŠJ - NJ dle rozpisu na webu
ONLINE PŘIHLÁŠKA NA:
W W W. J A Z Y K Y- B U C O V I C E . C Z

tel. +420 604 640 146

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

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

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

PRODEJ

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

Kosmetika
Možnost vyzkoušení
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Klub seniorů informuje
Je velice obtížné v této
době psát do zpravodaje,
protože akce nejsou, výhled zatím neutěšený. Jen
ta zima je jaksi lepší a tužší. Doufám tedy, že aspoň
se Vaše nálada nepřeklápí do depresí a zoufalství, ale zůstává v bodu, kdy po zlepšení stavu bude moci okamžitě reagovat, vystartovat
a znovu si užívat všeho, co nám naše síly dovolí
a těch bychom měli mít nastřádaných dost. Začaly se vybírat příspěvky, které činí jako v loňském roce 200 Kč na osobu. Akce budou, až se
situace zlepší, což doufáme bude v brzké době.
Doufám, že máte dost přátel, se kterými můžete nějakým způsobem komunikovat, pro manželské páry, že nepotřebují doping, jako u kamaráda, který koupil ženě k Vánocům dřeváky
a od té doby to u nich doma klape. Choďte proto
do přírody, už i sluníčko začíná být více zvědavé, možná se potkáme a prohodíme pár slov.
Vždyť jedno dobré slovo hřeje srdce po celou
zimu, jak říká jedno japonské přísloví. Tak opět
za měsíc, bude to brzy, tenhle je krátký.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Foto: archiv KS

Počet obyvatel ve Slavkově opět vzrostl
Ve Slavkově u Brna podle údajů interního
systému městského úřadu žilo v roce 2020
6836 obyvatel. To je opět více, než tomu bylo
v loňském roce. Nově narozených občánků
přibylo 81, tedy o tři méně než v roce předchozím. Bohužel kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo uskutečnit žádné oficiální
vítání na radnici.

Přestože loňský rok nepřál společenským
setkáním, uskutečnilo se ve Slavkově u Brna
78 svatebních obřadů, tedy jen o 12 méně než
v roce 2019. V roce 2020 evidovala slavkovská matrika 56 zemřelých občanů. Oproti loňskému roku je to o 13 lidí více. Jedná se tedy
o téměř 23procentní nárůst.
Použitá data jsou platná ke konci roku 2020

Základní škola Tyršova

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

a 2019 a jsou čerpána z interního systému
městského úřadu VERA k datu 31. 12. 2019
a 2020 a mají pouze informační charakter.
Data nezohledňují cizince s trvalým pobytem
ani občany, kteří ve Slavkově u Brna žijí, ale
trvalé bydliště zde nemají přihlášené. Český statistický úřad publikuje uzavřená data
vs
z předchozího roku vždy v dubnu.

www.zsslavkov.cz

Okresní kolo Dějepisné olympiády, tentokrát online
Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející
z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita
založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních
škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.
Soutěž je jednotná pro celé území České
republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro

všechna postupová kola, jež se liší jen svou
náročností. Téma letošního už 50. ročníku zní:
„Labyrintem barokního světa (1556–1781)“.
Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží
a organizuje se ve čtyřech kolech – školní,
okresní, krajské a celostátní.
Naši školu v okresním kole ve Vyškově
letos reprezentovali David Rouzek a Ondřej
Opletal ze třídy 9.B.

Soutěž proběhla distančně, soutěžící otevřeli zadání a úkoly vypracovali online ve
vymezeném čase.
Více se dařilo Ondřejovi, který skončil na
velmi pěkném pátém místě a bude naši školu
dále reprezentovat v krajském kole.
Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy a Ondrovi přejeme hodně štěstí
vd
a úspěch i v krajské soutěži.

Řekni to poezií a ještě v angličtině
V době distanční výuky zadala paní učitelka angličtiny žákům z 8.A za úkol napsat
básničku na téma SPACE. Podmínkou bylo
použít budoucí čas (will/won’t) a slovíčka ze
slovní zásoby lekce Journey into space. Většina žáků ji mile překvapila. Posuďte sami.
Edita
A dog will dream about going to a planet,
so he will make a rocket.
He won‘t have SARS,
so he will travel to Mars.
Even he will like the planet, he will wish to
travel home

but he won‘t have a phone.
His lovely Scarlett
will save him from the planet.
He finally will be at home
playing with his Mars stone.
Jolana
When I will be twenty eight
I will think straight.
I will want to fly to space
somewhere where will be an empty place.
I want to see the sun very close
see the clouds flows.
Feel like a light feather

that flows in the cold weather.
I am dreaming a lot
am I an idiot?
Magda
I will go to a star
in our cosmic car.
There I will see the future
without that beautiful nature.
Then I will start to cry,
because our planet will be dry.
I won‘t return to the Earth,
because no one will give there a birth.

ej
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Rady do zahrady – březen
Pranostika: Na sv. Bedřicha (6. 3.) slunko
teplem zadýchá.
Teplé sluneční paprsky jsou předzvěstí přicházejícího jara, na které se již dlouho těšíme.
Pandemie koronaviru nás od podzimu uvěznila
v domovech a pochmurné počasí nám na dobré
náladě a spokojenosti nepřidalo. Měli bychom
tedy vyjít do zahrádek, a v přítomnosti jen nejbližších rodinných příslušníků započat s úklidem, přípravou na jarní výsevy, řezem ovocných
stromů a jak bylo v minulém článku uvedeno,
s ošetřením broskvoní proti kadeřavosti.
Dalším krokem k omezení šíření houbových chorob je možnost nátěru kmenů a silnějších větví vápenným roztokem (10 litrů
vody, 2,5 kg vápna, možno přidat 0,5 kg síranu měďnatého – CuSO2). Přidáním síranu
měďnatého zabráníme tvoření mechů a lišejníků. Tímto nátěrem též zabráníme poškození
na kmenech mrazovými prasklinami, které
vznikají následkem teplotních výkyvů mezi
teplým dnem a mrazivou nocí. Bílá barva
na kmenech stromů odráží sluneční paprsky
a oddaluje jejich rašení a posouvá je na období, kdy pominou jarní mrazíky.

Foto: archiv zahrádkářů

Záhony jahodníku po zimě vyčistíme. Rostliny vytažené mrazem zatlačíme zpět do půdy.
Dáváme pozor, aby nebylo poškozeno centrál-

ní srdéčko. Následně záhon přihnojíme vyzrálým kompostem. Pokračujeme s vyčištěním
a odstraněním odumřelých výhonů maliníku,
keřových rybízů a angreštů.
Je nejvhodnější doba na zimní řez jádrovin,
neboť již nehrozí větší mrazíky. Při pravidelném řezu vždy dodržujeme pěstitelský tvar,
aktuální zdravotní stav a dodržujeme základní zásady řezu stromů. Po úklidu prokypříme
a obnovíme závlahové mísy kolem stromů.
Během kultivace můžeme do půdy zapravit vyzrálý kompost či průmyslová hnojiva
s dostatkem dusíku (NPK 15-15 15), který
nastartuje růst stromu. Při příznivém počasí
provedeme ošetření stromů proti chorobám
a škůdcům. Můžeme použít univerzální prostředek „Jarní souprava“, která je kombinací
více účinných složek.
Pokud nám počasí a omezení proti koronaviru dovolí, uskutečníme v komunitním
sadě v Kozích horách ukázku správného řezu
stromků po výsadbě. O této akci vás budeme
informovat.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři.
Vladimír Luža

Volám tě, pohádko
K dlouhým zimním večerům
neodmyslitelně patří teplý čaj
a pohádka. I my ve školce jsme
se po oslavě vánočních svátků
přesunuli do pohádek. Navštívili jsme zemi věčného sněhu
a ledu, krmili a pozorovali jsme ptáčky v zimě
nebo jsme si s dětmi vyzkoušeli zimní sporty,
vyslechli a zahráli jsme si spoustu pohádek.
To nás v sovičkách moc baví. Největší radost
v očích dětí však byla z opravdové sněhové
nadílky. Konečně tento rok sníh a led vydržel
delší dobu a my si mohli zimních radovánek
užít do sytosti. Bruslili jsme na zmrzlých kalužích, uváleli jsme velké sněhové koule, postavili sněhuláky, často jsme chodili „lopatovat“ z kopce za kostelem nebo jsme uspořádali
velkou koulovačku. Ze zimních radovánek se
doba nepozorovaně překulila do masopustního veselí, doprovázeného hudebními nástroji
a naší sehranou třídní kapelou. Vrcholem se stal
pondělní karneval, na který všechny děti netrpělivě čekaly, a pečlivě s rodiči připravovaly
kostýmy. To se pak naše třída přeměnila na ba-

revný sál plný princezen, zvířátek, rytířů i super
hrdinů. A tancovali jsme, běhali a soutěžili až
do oběda co nám síly stačily. Teď už je pomalu
zimní pohádky konec. Popeleční středou jsme

Foto: archiv KMŠ

Prosba
Jsme skupinka „nadšenců“, která se z podnětu křenovického občana-pamětníka snaží
o obnovení sakrální památky. Jedná se o kamenný kříž, jenž stával na katastru Slavkova
na konci křenovické aleje, blízko cesty vedoucí k remízku.
Jeho existenci dokládá speciální vojenská
mapa z r. 1912. Výpis z farní kroniky ho datuje již dříve: „Na slavnost jména blahoslavené Pany Marie, tj. 12. září 1869, byl na cestě
z Křenovic do Slavkova … od 2. srpna 1869
nový kříž posvěcen od níže psaného, ten kříž
byl sjednán nákladem Matouše Spáčila, pololáníka z Křenovic a na jeho vystaven, pročež

v našem krásném slavkovském chrámě vstoupili do postní doby a přípravy na velikonoční
svátky a přijali jsme k tomu požehnání od pana
děkana Milana Vavra. Veronika Buchlovská

Program římskokatolické farnosti
zachování toho kříže nepřináleží Kostelu Křenovskému“.
Ještě dnes je možno vidět podestu kříže,
který „zmizel“ v době komunistické vlády.
S prosbou se obracíme na každého, kdo
by mohl podobu kříže upřesnit. Snad nejvíc
na rodiny či potomky fotografů J. Nováka,
J. akeše, J. Červinky, K. Řičánka, M. Ondráše, R. Kyjovského, J. Skopalíka, R. Klementa
a J. Lovase. Naší snahou je vrátit do krajiny
to, co vybudovali naši předkové, co do ní patří
a je její nedílnou součástí.
Prosíme, podněty posílejte do redakce zpravodaje: info@bmtypo.cz.
D.K.

Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: zveřejněn na webových
stránkách, bohoslužby s omezenou účastí s místenkou (vydává se po ranní bohoslužbě v neděli).
Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz
každou neděli v 9.00 a v úterý v 18.00 pro děti.
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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Slavkov u Brna před 100 lety
• V roce 1921 vydal rodák ze Slavkova
u Brna Alois Ličman (29. 5. 1863–5. 3.1928)
své nejdůležitější dílo – Vlastivědu moravskou – Místopis. 57. Slavkovský okres. Ličman se po celý život zajímal o historii rodného kraje i regionu, kde působil. V rámci
edice Vlastivědy moravské patřil tento svazek
k nejzdařilejším a nejdůkladněji zpracovaným
a je využíván dodnes. Alois Ličman se zejména díky Vlastivědě slavkovského okresu zapsal mezi nejdůležitější slavkovské rodáky. Je
pohřben ve Vysokých Popovicích, kde se stal
v roce 1892 farářem a žil zde až do své smrti.

Pohled na Slavkov z míst, kde dnes vede cesta nad koupalištěm. Vlevo uprostřed
je zřetelně vidět osaměle stojící Boží muka sv. Vendelína (dnes v Jiráskově ulici)

• V letech 1921 a 1922 byla postavena tzv.
kolonie zřízenců cukrovarských. Jde o 6 rodinných domků, které stojí v ulici Čs. armády
u křižovatky s ulicí Nádražní (naproti horní
Redlichovy vily). Obecně prospěšné stavební
družstvo, které vzniklo již v r. 1919, začalo
stavět tři rodinné domky (č. 631, 632, 633)
v Kounicově ulici.
• 14. ledna 1921 zemřel v 56 letech František Novák, centrální ředitel panství Slavkova a Uherského Brodu, čestný občan města
Slavkova a čestný člen mnoha vlasteneckých
spolků.
• 6. dubna 1921 byla slečna Žofie Kousalová jmenována definitivní městskou účetní.
• V dubnu se uskutečnila veřejná dražba šesti obecních domů (č. 38, 77, 79, 108,
278 a 55), dvou stavebních parcel a stodoly
na Špitálce na splacení válečných a státních
půjček.
• 25. 8. byly týdenní trhy vepřového do-

bytka ze zdravotních důvodů přeloženy
z Palackého náměstí do Široké ulice (dnes
Zborovská ulice). Počet trhů byl redukován
na 12 měsíčních, které se konaly každé první
úterý v měsíci.
• 7. září zemřel Josef
Šerý, ředitel kůru, nositel
záslužného kříže, majitel
hudební školy, sbormistr
Cyrilské jednoty a člen
mnoha
vlasteneckých
spolků. Byl vynikajícím
učitelem a byl všeobecně
Josef Šerý
vážen a ctěn.
• 11. listopadu bylo usneseno provedení
nového číslování domů bývalé židovské obce
a Špitálky postupnými čísly. Katastrální obec
Špitálka, která byla do r. 1850 samostatnou
obcí, byla sloučena se Slavkovem v jednu
katastrální obec. Nové číslování začalo platit
v roce 1929.
• 22. 12. 1921 byla zakázána jízda nákladními automobily ulicí Brněnskou, Palackého náměstí a Husovou třídou s jistými výjimkami.
• Ve škole byla zřízena prázdninová kolonie
pro 21 českých školních dětí z Vídně. Po dobu
letních prázdnin byla zde upravena i studentská noclehárna.
• V Ligarech byl vysušen rybník. Pozemek
koupil hrušecký pivovar.
• 23. února shořely chlévy a stodola u Fryštenských v Pastýřské (dnes Lidické) ulici
a 22. července shořela stodola v Čelakovského ulici.
• Rok 1921 byl ve znamení založení nové
„československé církve“.
• V tomto roce se silněji projevil odklon
od katolické víry, který začal po skončení

Stavba domků cukrovaru v roce 1921, roh ulice Čs. armády a Nádražní

1. světové války. Za půl roku odpadlo 16 lidí
a prohlásilo se za lidi bez vyznání.
• Ve dvoře pod Oborou, který měl v nájmu slavkovský cukrovar, bylo v roce 1921
zaměstnáno 45 celoročních deputátníků (denní mzda 26 Kč/den), 32 uherských Slováků (18 Kč), 28 celoročních denních dělníků
(10,80 Kč) a 147 dělníků od března do listopadu (12 Kč).
• „Zvláštních obřadných zvyků při námluvách, svatbách, křtinách a v šestinedělí rodičky Slavkov nemá. Na vdavky jezdí do kostela
v kočáře i chudina. Průvody svatebčanů zanikly. Není-li místnímu pohřebnímu ústavu
Asyl svěřeno nebožtíka dopravit ke hrobu,
učiní tak kroužek dobrovolných samaritánů.
Jest zvykem je pak počastovat nějakým jídlem a nápojem.“ Z obecní kroniky.
• „Slavkované nemají svého rázovitého
kroje. Oboje pohlaví šatí a odívá se podle běžné módy. Toho času (r. 1921) nosí školačky
sukýnky pod kolena, starší děvčata (slečínky
i slečny) do polovic lýtek. V zimě hlavu a krk
mají v kožešinách a na lýtkách průsvitné punčochy. O národních slavnostech vypůjčují si
slovácké kroje z Kyjovska.“ Tolik zápis z kroniky města.
• Jaké hry frčely v r. 1921? Školní mládež
hrála o kuličky, o knoflíky, na čtverce a házenou s míčem. Nově se ujala míčová hra „kopaná“. Kluci kopou na hřišti, na cestě, na chodníku; kopou do každého kamene, do hrudy,
do cucků i do čepice. Této nové ušlechtilé hře
ustoupila úplně velmi zábavná míčová hra
„na čekanou“. Utvořil se sportovní klub a ten
upravil náležité hřiště 137 kroků dlouhé a 73
široké pro dospělé i pro mládež.
B. Maleček

Pohřeb Josefa Šerého 7. září 1921
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Věhlasný brněnský varhaník Josef Pukl zanechal
stopu také ve Slavkově
100. výročí narození (5. února 1921
Nevojice–22. prosince 2006 Brno)

V dětství Josefa Pukla se ve škole a kostele
hodně zpívalo. A hudba v chrámu – to byla
taková malá konzervatoř vesnice. Už v chlapeckém věku sedával u varhan vedle svého
otce Ludvíka a učil se od něho hrát. Varhaníci
a varhanice z rodu Puklů v Nevojicích hrají
v místním kostele sv. Mikuláše nepřetržitě
100 let. Josef Pukl jako jediný syn měl převzít
hospodářství a stát se sedlákem. Láska k hudbě rozhodla jinak. Vydal se na cestu za uměním. Po obecné škole v Nevojicích a měšťanské v Bučovicích začal studovat od r. 1936
obor varhany na brněnské konzervatoři a hru
na klavír (za války nasazen na nucené práce
v Německu a Rakousku). Brzy po návratu
z totálního nasazení nastoupil jako student
konzervatoře na uvolněné místo varhaníka
na kůr kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově,
následovala studia na varhanním oddělení
JAMU, absolventský koncert na varhany měl

r. 1951 v sále Stadionu v Brně. Tímto rokem
ukončil Mgr. Josef Pukl svá hudební studia.
Jeho pedagogická činnost na konzervatoři
a JAMU v Brně (klavír, varhany) trvala 40 let.
Na varhany hrál pro veřejnost více jak 60 let,
počet vystoupení přesahuje číslo 700 (koncerty a mše). Nejvíce koncertů měl Josef Pukl
v Brně, jeho vánoční a velikonoční koncerty byly známé a velmi žádané. Zahraničních
cest a vystoupení absolvoval hodně v Evropě,

nejdále v Japonsku se Státní filharmonií Brno.
Poslední velký varhanní koncert měl v Brně
na Stadionu 20. listopadu 1991. Byl odborníkem na stavbu a opravy varhan, za tímto
účelem jezdil do Čech, po Moravě i na Slovensko. Kolaudace varhan na Vyškovsku –
Krásensko, Němčany, Holubice, Křižanovice
a Slavkov (15. 3. 1989). V tomto roce měl
ve Slavkově dva varhanní koncerty, a to 26.
března a 25. června, v době, která této hudbě
málo přála.
Umění Josefa Pukla mu přineslo trvalou
lásku a vděčnost publika i uznání odborníků.
V roce 2001 mu rodná obec Nevojice udělila
Čestné občanství a zároveň získal Cenu města
Brna za celoživotní koncertní a pedagogickou
činnost. Jeho bývalá žákyně Erika Froňková
vydala monografii Ve službách královského
nástroje – Varhaník Josef Pukl, 2001. O člověku skromném, nenápadném, člověku plně
oddaném hudebnímu světu.
Libuše Filípková

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. Jak
jsem psal v minulém čísle zpravodaje, plán
motoklubu pro sezónu 2021 je sestaven. Co
jsme pro letošek připravili? Jako každým
rokem chystáme akce určené pro širokou
veřejnost, podniky pořádané pro motoristické sportovce, turistické a poznávací výpravy
pro členy klubu a příznivce. Mrzí nás, že start
do nové sezóny nezačal podle plánu. Opatření proti pandemii nás donutila zrušit už dvě
akce v tomto roce. Školu smyků a besedu
o bezpečnosti v silničním provozu. Obě byly
určeny pro veřejnost a je nám líto, že jsme vás
na nich nemohli přivítat. Nic si z toho nedě-
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lejte, máme připraveno ještě mnoho jiných:
tři akce pořádané pro veřejnost, tři pro sportovce, na kterých vás rádi uvidíme jako účastníky nebo jako fanoušky, a nachystáno máme
dvanáct výprav za turistikou a poznáním. No,
to by bylo, abychom se na některé z nich nepotkali!
Pilně tedy připravujte sebe i své stroje. Ať
máte po ruce pohotovou odpověď, až se jaro
zeptá, co jste dělali v zimě! Ošetřete techniku a výstroj, doplňte výbavu, naplánujte
dovolenou a udržujte se v kondici! Občas
projděte internet, sledujte pravidla pro pohyb osob v ČR i v zahraničí, seznamte se

s novými pravidly při obstarávání dokladů
na úřadech dopravním inspektorátu STK
a podobně. Připravte se na nově umístěné
radary, úseková měření a na oklešťování dopravy ve městech. Letos mohou u nás motocykly a tříkolky využívat rychlostní komunikace bez dálničního poplatku. Jak to bude
příští rok se uvidí.
Přátelé, sezóna je přede dveřmi, doufejte
v nejlepší, ale buďte připraveni na nejhorší. Podrobnosti o našich aktivitách najdete
na stránkách: fechtl.cz nebo slavkovak.cz.
Těším se na společné setkání při některé
Vlastik Jelínek
naší klubové akci.

„Earth Tribe“ a další aktivity
v Junáku Slavkov

Se začátkem roku jsme se ve Dvojce rozhodli, že se začneme věnovat několika novým
projektům. První z nich je Earth Tribe. Jedná
se o projekt pořádaný Světovou skautskou
organizací pro lidi, kteří se zajímají o životní
prostředí a chtějí se zapojit do jeho ochrany.
Součástí jsou tři výzvy a my jsme si vybrali
výzvu související s přírodou. V rámci této výzvy bychom rádi upozornili na akci „Ukliďme Česko.“ Ta se bude konat 27. března 2021.
Každý z nás se do ní může zapojit individuálně se svou rodinou.
Druhým projektem jsou Pohádky, příběhy
a legendy z okolí Slavkova. Rádi bychom napsali knihu, ve které bychom sesbírali všechny
příběhy, které vznikly v našem okolí. Kdybyste

o nějakém příběhu věděli,
neváhejte se ozvat. Příběh
můžete poslat na adresu
střediska, na email mario@skaut.cz nebo zavolat
na telefon 777 133 062.
Za jakoukoliv informaci budeme velmi rádi.
I přes nelehkou současnou situaci se našemu
oddílu úspěšně daří pokračovat v činnosti. Ačkoli trochu jiným způsobem, než na jaký jsme
ještě před rokem byli zvyklí. Naše schůzky se
konají každý týden online. Rádci vymýšlí zajímavé programy a výzvy, do kterých se naši
skauti a skautky mohou zapojovat, aniž by se
museli osobně potkávat. V online prostoru
jsme se zapojili také do podzimního mezinárodního skautského setkání JOTA-JOTI.
Přestože současná situace nebyla zrovna
přející našemu „normálnímu“ fungování, naučila nás toho spoustu v nalézání jiných možností, jak držet pospolu.
Anna Ošmerová, II. oddíl střediska Junáka Slavkov

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
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Servisní technik
› servis PVC oken a dveří
› doprava výrobků k zákazníkovi
(ŘP skupiny C výhodou)
› účast na realizaci výstavních expozic
› požadujeme: ŘP skupiny B

Vedoucí úseku
› vedení týmu ve 2 směnném provozu
› organizace práce
› zajištění pracovní a technologické kázně
› dohled nad plněním úkolů a dodržování časového
harmonogramu
› kontrola dodržování BOZP
› požadujeme: praxe na obdobné vedoucí pozici,
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost

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

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

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.

