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Architektonická soutěž
na obnovu Koláčkova náměstí
VYBERTE SI ZE TŘÍ NÁVRHŮ A PROMLUVTE DO BUDOUCÍ PODOBY
VIZUALIZACE SI PROHLÉDNĚTE NA STRANĚ 2

Z

Nový občánek – nový strom

astupitelé města budou v pondělí 7. června 2021 rozhodovat o podobě Koláčkova náměstí.
V uplynulých měsících se uskutečnila architektonická soutěž
na budoucí podobu tohoto území.
Architekti řešili také vhodnou
podobu a velikost objektů na dosud nezastavěných soukromých
pozemcích. Nyní vám představujeme tři návrhy budoucí podoby této lokality, které doporučila
odborná komise. Váš názor bude
pro finální rozhodnutí zastupitelů
velmi užitečný.
Hlasovat můžete v anketě
na slavkov.pincity.cz, kde také
najdete kompletní podklady a vizualizace jednotlivých návrhů.

Vážení spoluobčané, ač
to tak nevypadá, léto je za
dveřmi! Toto období se
v posledních letech nese
na jižní Moravě ve znamení
uzavírek a dopravních komplikací. Nejinak tomu je
Michal Boudný
i v našem městě. Křižovatka
pod náměstím je zavřená už měsíc a další tři
jsou před námi. S úsměvem si čtu komentáře
našich vnímavých odborníků na pozemní stavitelství z řad občanů, kteří kontrolují pracovní
dobu či práci samotnou se závěrem, že se tam
nic za měsíc neudálo. Opak je pravdou! Nyní
jsou hotové přeložky všech sítí, které nejsou
na první dobrou vidět, a stavba se tak může věnovat vlastnímu tělesu křižovatky.

26. června
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Nový občánek – nový strom
(Dokončení ze strany 1)

Bohužel se překládání sítí neobešlo bez
komplikací a odstávka vody nebyla způsobená nešikovným bagristou, ale uhnilými šrouby
na hlavních ventilech, které se obratem vyměnily. Je štěstím, že se na tuto závadu přišlo
nyní a ne po položení nového koberce. Stejně jako stárnou lidé, tak stárne i technologie
uložená v zemi. Společnosti, jež sítě vlastní,
se každoročně snaží o postupné výměny, ale
vše nejde hned. Taková generální výměna vodovodního potrubí bude v prvním týdnu následujícího měsíce na ulici Boženy Němcové,
kterou rovněž musíme logicky zavřít. Místním
obyvatelům nabídneme parkování zdarma
na přilehlém veřejném parkovišti.
Bohužel touto uzávěrkou to v červnu neskončí. Pouštíme se do opravy ulice Malinovského a Komenského od pošty až po ulici
Kaunicova. Uzávěrku jsme plánovali tak,
aby alespoň ten posledním měsíc v tomto roce, kdy děti smí do školy, byl přístup
do ulice možný, byť jen z části. Přesto žádám všechny rodiče, aby uzpůsobili příjezd
dětí do školy auty a celý červnový měsíc toto
omezení strpěli. Jakmile se dokončí, překlopí se stavba mezi školu a polikliniku. Tímto
uděláme tečku za vlnobitím, které na vozovce máme.
Omezení bude v druhé etapě „Maliňáku“
také pro výjezd jednotky dobrovolných ha-

sičů. Rád bych prostřednictvím zpravodaje
poděkoval ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, že si naše
„dobráky“ po dobu výstavby ulice ponechají
v nové stanici u Litavy. Spolupráce více než
příkladná!
Objížďky kvůli okružní křižovatce ne úplně fungují ve smyslu místní znalosti. Nebudu komentovat názory odborníků na dopravu
o obousměrném provozu v pěší zóně na Brněnské nebo kolem zámecké zdi. Jediná „únikovka“ je kolem technických služeb a domu
s pečovatelskou službou. Bohužel díky ne
ukázněným a nezkušeným řidičům bude tato
jediná obousměrná komunikace v brzkých
dnech jednosměrná od ČSA na Polní. Vydržme to ještě chvíli.
Sluší se informovat občany také o pozitivních věcech, než jen o vzlykání nad dopravou. Nedávno město otevřelo bývalý areál
závodních modelů za autobusovým nádražím, který bude sloužit in-line bruslařům
a nejmenším cyklistům. Městská policie tam
pravidelně vykonává dohled nad skupinkami
mladistvých, kteří se nejen tam shlukují, ale
mají i problémy s orientací k nejbližšímu odpadkovému koši. Rovněž považuji za velký
úspěch získání polního hnojiště nad Slavkovem do vlastnictví města, které již léta slouží
jako meziskládka bioodpadu a zeleně a doplňuje tak kapacitně nedostačující kompostárnu

na „Holubáku“. O ojedinělém svozu zeleně
jsem informoval čitatele zpravodaje v minulém čísle a nyní se bude nejen mně lépe spát,
když nebudu muset řešit nerudovskou otázku:
„kam s ním?“
U zeleně ještě zůstaneme. Naše město
má vůči narozeným občánkům velký dluh
v podobě slavnostního vítání na radnici, které muselo být kvůli epidemii pozastaveno.
Od podzimu 2019 evidujeme více jak stovku narozených Slavkováků. Ve spolupráci
s našimi zahrádkáři jsme se rozhodli vítat
nově narozené děti formou výsadby stromů lokalitě Kozích hor, kde již v době nedávné vyrostl díky zahrádkářům komunitní
sad starých ovocných odrůd. Pro tento podzim se chystáme odčinit dluh ročníku 2020
a zimy 2019 a na rok příští 2021 a 2022. Pár
minut tatínka s lopatou vytvoří potomkovi
dlouhou památku na narození a doslova tak
zapustí kořeny do našeho krásného města! Vysadí se jeřáby, jeřabiny, jedlé kaštany a řada jiných odrůd. Zeleně není nikdy
dost a s potěšením můžu říci, že přibývá.
V minulém čísle jsem vinšoval pevné zdraví
a nervy a totéž učiním i nyní! Věřím, že se
situace stabilizuje, uklidní, lidé se budou vracet do normálních kolejí, děti do škol, rodiče
za kulturou a na sportoviště a místo covidu
budou řešit barvu plavek pro nadcházející
Michal Boudný, starosta města
léto!

Architektonická soutěž na obnovu Koláčkova náměstí
Slovo městského architekta

Koláčkovo náměstí není „náměstí“ v pravém slova smyslu. Je to veřejné prostranství,
volný prostor, vzniklý „náhodou“ po asanaci
úseku východní fronty ulice Široké židovské.
Až nedávno zde vzniklo rozměry relativně
velkorysé prostranství, které svou plochou
i polohou v samém centru města patří – vedle
Palackého náměstí a zámeckého parku – k nejdůležitějším veřejným prostranstvím ve městě. Dnešní náměstí bohužel není plnohodnotně
definováno: na západě je vymezeno zástavbou
domy různého měřítka (řadové domky na historické parcelaci – kolmý bytový dům č.p. 686
– velký objem Úřadu práce). Ze severní i jižní
strany je uliční fronta velmi rozbitá a postrádá
městský charakter. Z východní strany prostoru

dominuje hmota objektu Synagogy, nejsilnější kompoziční prvek náměstí.
Prostoru Koláčkova náměstí chybí řád,
hierarchizace a ukotvení. Z výše uvedených
důvodů je zásadní tyto hodnoty stanovit
v projektu obnovy tohoto veřejného prostranství. Podle mého názoru jde o zásadní veřejný prostor v centru města, který si zaslouží
zpracovat studie od několika renomovaných
architektonických týmů, které mají zkušenosti s tvorbou veřejných prostranství. Tímto
způsobem obdrží zástupci samosprávy více
kvalifikovaných pohledů na řešení úkolu, které lze navzájem porovnat z různých hledisek,
popřípadě diskutovat s veřejností. Ano, bude
se jednat o prodloužení doby přípravy a zdánlivě také o prodražení. Podoba takto důležitého prostranství, která ovlivní podobu života
této části města na další dlouhá desetiletí, si to
však podle mého názoru zaslouží.

Zadání urbanisticko-architektonické
studie

Koláčkovo náměstí v roce 1953

Koláčkovo náměstí v roce 2015

Město Slavkov u Brna se tedy rozhodlo
najít budoucí podobu Koláčkova náměstí formou zpracování celkem pěti urbanisticko-architektonických studií. Město přímo vyzvalo
k účasti 3 účastníky na základě vysoké kvality jejich realizací veřejných prostranství:
Ateliér RAW z Brna, Ellement architects ze
Zlína a Rusina Frei architekti z Prahy. Další 2 účastníci byli vybráni odbornou komisí
na základě kvality zaslaných portfolií: Architekt Zbyněk Musil z Brna a M2AU architekti
také z Brna.
Každý účastník vypracoval a osobně představil architektonicko-urbanistickou studii,

ze kterých byly odbornou komisí vybrány
tři nejlepší, které mohou být podkladem pro
změnu RPZ Koláčkovo náměstí a pro navazující stupně projektu úprav veřejného prostranství.

Odborná komise

Na doporučení městského architekta byla
jmenována komise, tvořená jednak zástupci města, jednak nezávislými odborníky
– architekty z praxe, zabývajícími se veřejným prostorem. Za město se práce v komisi
účastnil pan starosta Michal Boudný, paní
místostarostka Marie Jedličková, pan zastupitel Ivan Charvát, vedoucí investic pan Petr
Lokaj a městský architekt pan Lukáš Pecka.
Do role nezávislých odborníků byli přizváni
paní Zdeňka Vydrová, oceňovaná architektka
města Litomyšl a pan David Mikulášek, architekt specializující se na fungující veřejná
prostranství.

Zadání

Před Zadáním paralelních studií byla zpracována anketa jednak mezi zastupiteli, jednak mezi Slavkováky – uživateli veřejného
prostranství. Obě ankety ukázaly zcela jasně
přání s prostorem „něco udělat“.
Anketa mezi občany Slavkova poukázala
na nedostatečnou kapacitu parkování v centru města – část respondentů si přála zachovat
nebo dokonce navýšit kapacitu plochy pro
parkování, část respondentů naopak preferovala zeleň a jiné využití veřejného prostranství než pouhý monofunkční prostor. Parkování si žádali většinou dojíždějící a odstavující,
nikoli rezidenti. Po diskuzi se vedení města
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shodlo na požadavku v řešeném území zachovat stávající kapacitu parkování (cca 60 PS).
V odpovědích se dále často vyskytovalo
přání „dětského hřiště“ a „zeleně“. Obojí musí
svým charakterem vycházet z povahy prostředí „uprostřed městské čtvrti s historií“.

Zadání pro architekty tedy vypadalo
takto:

Cílem revitalizace Koláčkova náměstí
ve Slavkově u Brna je zejména:
• Navrhnout kvalitní veřejný prostor atraktivní
jak pro občany města, tak pro návštěvníky.
• Respektovat urbanistické a architektonické
hodnoty místa.
• Vyřešit dopravní obslužnost a parkování
v odpovídajícím rozsahu a formě (zklidnění
dopravy, kultivace a redukce ploch pro parkování, upřednostnění pohybu chodců, bezbariérovost, dobrá prostupnost); minimálně
zachovat stávající počet stání (cca 60 PS
v řešeném území).
• Vegetační úpravy a hospodaření s dešťovou
vodou řešit komplexně jako modrozelenou
infrastrukturu, a to jak s ohledem na kompozici náměstí, tak s cílem adaptace města
na klimatické změny.
• Vhodně umístit veřejné osvětlení, mobiliář, výtvarný prvek, případně vodní prvek
s ohledem na funkčnost, univerzálnost užívání prostoru a jeho atmosféru.
• Navrhnout vhodnou formu a umístění místa
pro kontejnery na separovaný odpad.
• Navrhnout vhodnou formu a umístění pro
plánovanou trafostanici na p.č. 607, 608.
• Hledat a navrhnout obecně nové vztahy
a funkce.
• Vytvořit místa pro setkávání a pro odpočinek.
• Posílit společenský význam místa a vytvořit
podmínky pro jeho aktivní užívání.
• Navrhnout urbanistické a hmotové řešení zástavby exponovaných souvisejících parcel:

Rusina Frei architekti
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	- parcely severně od objektu bývalé synagogy, kde má developer zájem o výstavbu
bytového domu;
	- parcela jižně od synagogy (p.č. 699), kde
má stejný developer zájem o výstavbu rodinného domu;
	- parcela při jižní hraně prostoru (p.č. 622/1),
která přejde do vlastnictví města – prověřte vhodnost záměru města na parkování /
startovní byty / byty pro seniory / sociální
služby, případě navrhnout jiné využití;
	- přístavba objektu býv. židovské školy
na její jižní straně (p.č. 574), navrhněte
využití školy a přístavby (město zvažuje
expozici o židovské historii místa).

architekti (12 bodů), Ateliér RaW (11 bodů),
Architekt Zbyněk Musil (10 bodů). Naopak návrhy společnosti Ellement architects
a M2AU získaly každý pouze 1 bod.
Verdikt komise tedy zněl: Komise vybrala
tři kvalitní návrhy revitalizace Koláčkova náměstí, které mohou být autory ve spolupráci
s městem dál úspěšně rozvíjeny. Komise doporučuje v orgánech samosprávy diskuzi nad vybranými návrhy a poté výběr jednoho návrhu.
Kromě toho komise vypracovala podrobnější komentáře tří nejlepších návrhů (viz jednotlivé návrhy).

V rámci návrhu měli architekti klást důraz
zejména na:
• Ekonomickou přiměřenost a realizovatelnost ve městě velikosti a významu Slavkova.
• Architektonický detail.
• Vlastnické vztahy (nutno obhájit řešení, pokud nebudou zcela respektovány).
• Možnost etapizace prací.

Návrh počítá s obnovou urbanistické struktury, pro tuto část města zcela charakteristické. Dnešní volnou plochu návrh velmi citlivě (znovu) zastavuje dvěma objekty – bloky
drobného měřítka. Jednoduchými prostředky
dociluje obnovy genia loci dřívější židovské
čtvrti. Ze synagogy opět dělá „skrytou dominantu“, jako tomu bývalo vždy v minulosti.
Na první pohled „náhodné“ rozmístění navrhovaných objektů je velmi pečlivě navrženo
s ohledem na kompoziční principy (průhledy)
a na dobrou užitnost množiny nových veřejných prostranství i nových objektů. Jedná
se o velmi kvalitní urbanistický návrh, který
počítá s tím, že prodejem/pronájmem navržených objektů na lukrativních parcelách může
město pokrýt část nákladů na úpravu prostranství. Největší přínos návrhu je však zároveň
jeho největším úskalím: úprava území a jeho
dostavba kvalitními objekty vyžaduje nalezení dlouhodobého konsenzu a vůle pro tento
čin napříč obcí. Náplň objektů není potřeba
definovat hned.
Návrh je autory rozdělen do dvou etap. První zahrnuje úpravu prostranství s ponechanou
„rezervou“ v místě budoucích domů. I tato

Doporučení komise

V průběhu prací na studiích proběhla první
prezentace rozpracovaných návrhů před komisí. Jednotliví architekti si vyslechli připomínky a náměty ke svým návrhům a mohli je
podle nich ještě upravit.
V den odevzdání proběhly finální prezentace jednotlivých studií, a to vždy osobně jejich
autory. Po prezentaci následovaly doplňující
dotazy k předloženému řešení. Členové komise tak měli možnost se seznámit nejen s vypracovanými studiemi, ale seznámili se blíže s přístupem jednotlivých autorů k zadání
a k jeho řešení.
Na závěr po společné diskuzi proběhlo hlasování o jednotlivých návrzích. Jako nejlepší
byly hodnoceny tyto tři návrhy: Rusina Frei

Ateliér RaW

Komentář odborné komise k návrhu
Rusina Frei architekti
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první etapa může být ve své „nedokončenosti“
přínosná, zejména v části volné travnaté plochy je ale potřeba dopřesnit a navrhnout její
konkrétní využití. Návrh je nákladově nejpříznivější, počet parkovacích stání je vyhovující
i s určitou rezervou, koncepci zeleně by bylo
vhodné dopracovat.
Citlivý návrh, který, v případě zdařilé realizace dostaveb objektů, bude jednoznačně velkým přínosem pro atmosféru místa i města.
Autorský tým má zkušenosti se zakázkami
pro veřejný sektor, jeho práce jsou pravidelně
oceňovány v různých soutěžích (např. Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, ZŠ v Říčanech
u Prahy…).
Libreto návrhu Rusina Frei architekti:
Současná podoba prostoru Koláčkova náměstí je anomálií ve struktuře historického jádra
města, tvořícího městskou památkovou zónu.
V dlouhodobém výhledu je žádoucí obnovit
vymezení bloku podél bývalé Židovské ulice
opětovnou zástavbou. Podoba této zástavby
by však měla umožnit prostupnost mezi Židovskou a Úzkou ulicí a vytvořit intimnější
prostory s menším měřítkem před vstupem
do synagogy a před budovou bývalé židovské
školy.

Komentář odborné Komise k návrhu
Ateliéru RaW

Domyšlený návrh obnovy veřejného prostranství. Koláčkovo náměstí jasně člení
do několika „zón“: parkovací zóna, parková
zóna před školou a oddechová piazetta před
synagogou. Jednotlivé „zóny“ mezi sebou
vytváří dostatečné vztahy a jsou řešeny účelně. Citlivost řešení vzhledem k místu (bývalá
židovská čtvrť) by mohla být vyšší. Deklarované realizační náklady budou ve skutečnosti
vyšší, návrh může vyvolat další náklady (přeložky sítí kvůli stromořadí na západní straně).
Návrh zároveň umožňuje korekci materiálů
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Koláčkovo náměstí – současný stav • Foto: 2x archiv MÚ

za účelem částečného snížení realizační ceny
při zachování kvality veřejného prostranství
jako celku (např. náhrada kamene za beton
v určitých plochách).
Parkoviště je řešeno jako jednolitá pojížděná plocha, toto řešení však umožňuje její příležitostné jiné využití (např. trh apod.). Parkování pro rezidenty je řešeno na volné parcele
na jihu, porota doporučuje v případě tohoto
uspořádání řešit toto místo jako kvalitní veřejný prostor – dodržet řešení autorů (kvalitní
arch. detail (zídky, dlažba) a členění prostoru). Aby se návrh vyrovnal ostatním, je potřeba doplnit další parkovací stání. Zajímavým
podnětem je výtvarné dílo ve veřejném prostoru v podobě pomníku rodáku – architektovi
Maximiliánu Katscherovi (1858–1917).
Autorský tým má bohaté zkušenosti se zakázkami pro veřejný sektor, a to jak s realizací veřejných prostranství (náměstí v Trenčíně,
Žďáru, Joštova, Zelný trh v Brně) tak s realizací budov (např. dům DORN vedle Vaňkovky v Brně).
Libreto návrhu ateliéru
RaW: Koláčkovo náměstí
je jedním z významných
veřejných prostor města
Slavkova. Jedná se o tzv.
druhé náměstí, často v jiných městech nesoucí doplňkové náplně k náměstí
hlavnímu. Navrhujeme především zpřehlednění a jasnou hierarchizaci prostorů
na náměstí.

Komentář odborné
Komise k návrhu
architekta Zbyňka
Musila

Zbyněk Musil
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Návrh, který v „poločase“ příliš nezaujal, byl
autorem dopracován do finální podoby vč. zapracování připomínek komise.
Hlavním kladem návrhu
je jeho uměřené zacházení
s jednotlivými charakteristikami prostranství. V západní části prostranství
ponechává (a vhodně kultivuje) především dopravní
funkci, naopak ve východní části využívá genia loci
stávajících objektů (syna-

goga, židovská škola) a koncipuje tento prostor spíše jako pobytový. Uprostřed náměstí
pak vzniká „zelená oáza“, travnatá část se
stromy pro pěší uživatele. Návrh tak zdařile
hierarchizuje jednotlivé části náměstí, aniž
by do prostoru vkládal výraznější bariéry.
Návrh zelené plochy se sklonitými trávníky
může být v dalších fázích podrobněji řešen
se zohledněním konkrétních potřeb města
(podoba mobiliáře, hřiště, vodního prvku…).
Kladem návrhu je rozmístění dopravy v klidu
do menších skupin podél komunikací; i při
zachování požadovaného počtu parkovacích
míst tak nevzniká velká monofunkční plocha
parkoviště a je minimalizován rozsah pojížděných ploch. Toto rozmístění parkování vyhovuje potřebám místa (část rezidentní, část
krátkodobá).
Za urbanisticky podnětné považuje porota zmínku arch. Musila o potřebě vytvořit
průchod mezi židovským městem a zámeckým parkem v jižní hraně zámeckého parku
(schodiště, tunel…). Toto propojení přispěje
k oživení obou částí města a bude přínosné
i pro MŠ.
Architekt má zkušenosti se zakázkami pro
veřejný sektor, byť ne v takovém množství,
jako dva předchozí týmy. Jeho práce mají
úspěch v architektonických soutěžích (např.
památník J. A. Komenského v Přerově apod.).
Libreto návrhu architekta Zbyňka Musila: Cílem návrhu je vytvořit originální městské prostředí, vytvářející optimální podmínky pro nejrůznější typy aktivit i odpočinku.
V takovém prostředí hrají ústřední roli pojmy
jako různorodost a bohatost vjemů, vrstvení,
otevřenost prostoru i intimita, inspirace i překvapení. Vše je uspořádáno ve vzájemné blízkosti až těsnosti, zároveň však prostor nabízí
i svobodu pohybu a univerzální využitelnost
vs
do budoucna.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
108. schůze RM – 26. 4. 2021

1. 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, IČ: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 927 – ostatní plocha, parc.
č. 937 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 938 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 955 – ostatní plocha a parc. č. 975 – zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel NN MŠ Zvídálek“)
v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření DOHODY O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná
výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno,
IČ:48511005 dle předloženého návrhu.
3. RM schvaluje uzavření předložené dohody o splátkovém kalendáři mezi městem a spol. CORIDA CZ, s.r.o.,
IČ: 27911713, se sídlem Královická 1607/54, Praha 10.
4. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
Sboru pro občanské záležitosti za rok 2020.
5. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí
roku 2021.
6. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění
nakládání s odpady číslo 17030107 s platností nového
ceníku od 1. 5. 2021 se společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612.
7. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního
odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 s platností
nového ceníku od 1. 5. 2021 se společností RESPONO,
a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612.
8. RM schvaluje ceník pronájmů Základní školy
Komenského, příspěvková organizace na období 1. 9.
2021–31. 8. 2022.
9. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9. 2021
do 31. 8. 2022, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
10. RM bere na vědomí ZUŠ Fr. France – výměna vodovodních trubek.
11. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – převedení finančních prostředků z rezervního do investičního fondu celkem 250 000 Kč.
12. RM schvaluje čerpání investičního fondu ZUŠ Fr.
France do 250 000 Kč.
13. RM bere na vědomí prázdninový provoz Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací se společností AUSTRA s.r.o., IČ:
017 43 490 dle předloženého návrhu smlouvy.

109. schůze RM – 3. 5. 2021

1. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Malinovského“ o vyloučení uchazeče PORR a.s.,
Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36 IČ: 43005560
z procesu veřejné zakázky.
2. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Malinovského“, že nejvhodnější nabídka byla
předložena uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,
620 00 Brno, IČ: 48035599.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci:
„Rekonstrukce ul. Malinovského“ s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
4. RM poplatky za konání sňatku schválené usnesením č. 41/2/RM/2014 bod 2) a bod 3) na schůzi rady
města konané dne 26. 11. 2014.
5. RM bere na vědomí Informace o žádostech ZS-A
o dotace Ministerstva kultury dle důvodové zprávy.

110. schůze RM – 10. 5. 2021

1. RM schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne
7. 12. 2020, které pověřuje radu města schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
3. RM nedoporučuje schválit záměr prodeje částí
pozemku parc. č. 232/2 a parc. č. 233/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 30 m2 dle předložené žádosti.
4. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku
ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 3638/15,
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 35 m2
za část pozemku ve vlastnictví pana Karla Sušila, parc.
č. 3645/3 orná půda o výměře 35 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna dle příloh. Náklady (na geometrický plán
a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem
a z poloviny panem Sušilem. Daňové povinnosti budou
splněny dle platného zákona.
5. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o spolupráci
a budoucích převodech infrastruktury stavby chodníku
s panem Ivanem Markem, dle předloženého návrhu.
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 354/294, ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 48 m2 nacházející se v lokalitě Zelnice s panem Ing. Adamem Hurtou dle podmínek v důvodové zprávě.
7. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13. 6. 2002 mezi městem Slavkov
u Brna a společností outdoor akzent s.r.o. se sídlem
Na strži 2097/63, Krč, 140 00, Praha 4, IČ: 00545911,
který se bude týkat zúžení předmětu nájmu o pozemek
parc. č. 449 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k.
ú. Slavkov u Brna o výměře cca 160 m2 – zahrádky č.
16 a č. 17 nacházející se v lokalitě Polní s paní Dagmar
Maláčovou, a paní Magdalenou Maláčovou.
9. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 16 a č. 17 v lokalitě
Polní s paní Dagmar Maláčovou.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 910
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č. 3754-3407/2020.
11. 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, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 3638/5 – zahrada a parc. č. 3638/22 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kabel NN Dostál“) v předloženém znění.
12. RM souhlasí s omezením stání na komunikaci
na ul. Zlatá Hora v době provozu sběrného dvoru dle
přiloženého náčrtu dopravního značení.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA PROJEKT, s.r.o., Gajdošova 4392/7,
615 00 Brno, IČ: 282 73 231 na realizaci projektové dokumentace obnovy části zámecké zdi – 2. etapa v předloženém znění.
14. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na výměnu plynových kotlů v BD Litavská s jediným hodnotícím
kritériem – nejnižší nabídkovou cenou.
15. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na pravidelný servis výtahů v majetku města s jediným hodnotícím kritériem-nejnižší nabídkovou cenou.
16. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.
08/2014 , která byla uzavřena se Sdružením advokátů
JUDr. Vojtěch Hroza & Mgr. Radek Zapletal, se sídlem

Arne Nováka 4, 602 00 Brno, IČ: 66216362, k datu
31. 7. 2021.
17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově u Brna, o výměře
34,50 m2.
18. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2020.
19. RM souhlasí se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2022 podle
Pravidel JMK pro rok 2022 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené
do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky,
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.
20. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce
2022 podle Pravidel JMK pro rok 2022 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní výši pro služby
uvedené v tabulce zařazené do skupiny A za podmínky,
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.
21. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti
o výmaz místa poskytovaného vzdělávání školní družiny
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na adrese Tyršova 977, 684 01 Slavkov
u Brna v rejstříku škol a školských zařízení, v mimořádném termínu a to s účinností od 31. 8. 2021.
22. RM schvaluje navýšení cen svatebních obřadů dle
předložené důvodové zprávy.
23. RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 700 000 Kč z rezervního do investičního
fondu TSMS a čerpání investičního fondu ve výši
1 179 714,32 Kč na posílení zdrojů na opravu veřejného
osvětlení Palackého náměstí.

22. zasedání ZM – 26. 4. 2021

1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č.
12–15 v předloženém znění.
2. ZM Radě předložit koncepci rozvoje školství
ve městě z pohledu zřizovatele škol.
3. ZM schvaluje záměr zajištění architektonické soutěže na novou budovu svazkové školy v lokalitě za autobusovým nádražím prostřednictvím DSO Dr. Václava
Kounice a uložit radě města projednat se svazkem způsob úhrady nákladů na tuto architektonickou soutěž.
4. ZM ukládá radě města zajistit souběžně architektonickou soutěž na rozšíření ZŠ Tyršova (ve dvou variantách – v areálu současné školy a také na pozemku
UZSVM) pro zvýšení kapacity a především vybavenosti
této školy. Financování této studie bude řešeno samostatným rozpočtovým opatřením zastupitelstva města.
5. ZM schvaluje jako vhodnou lokalitu pro umístění
nové svazkové základní školy plochu za autobusovým
nádražím především na pozemcích parc. č. 340/1; 346/6;
341/6; 341/5; 343/1; 343/6; 343/16; 343/15 a parc.č.
344 ve vlastnictví města a pozemky parc. č. 345/3;
345/2; 345/1;346/7 ve vlastnictví Mysliveckého spolku
Slavkov u Brna, vše v k.ú. Slavkov u Brna.
6. ZM schvaluje poskytnout formou zřízení práva
stavby na 99 let pro výstavbu svazkové základní školy
Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, pozemky v k.ú.
Slavkov u Brna p.č. 340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1;
343/6; 343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky p.č. 345/3; 345/2; 345/1;346/7 za těchto
podmínek: pozemky uvedené v tomto bodě město nabyde do vlastnictví, celá lokalita bude změnou územního plánu zařazena do plochy občanské vybavenosti,
v této lokalitě bude schválena výstavba svazkové školy,
bude schválena koncepce rozvoje školství ve městě.
7. ZM ukládá radě města zahájit jednání s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna o směně pozemků a staveb
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v jejich vlastnictví na ulici Nerudova za část pozemku
parc.č. 325/1 v k.ú. Slavkov u Brna (naproti TSMS)
ve vlastnictví města.
8. ZM ukládá radě města zajistit veřejnou prezentaci
studií (Koláčkovo náměstí).
9. ZM schvaluje směnu 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
1.896 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 785-11/20 ve výši 586 Kč/m2 za stavbu
polního hnojiště (nacházející se na pozemcích parc. č.
5680, 5681, 5682, 5683, 5679, 5678, 5677, 4663 v k.ú.
Slavkov u Brna) ve vlastnictví pana Ondřeje Bednáře
za cenu dle znaleckého posudku č. 784-10/20 ve výši
1 470 810 Kč s konečným doplatkem ze strany města
ve výši 359 754 Kč. Od této částky bude odečteno DPH
ve výši 21%. Náklady související s převodem nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny
dle platného zákona.
10. ZM schvaluje schvaluje 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.
11. ZM schvaluje 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 důvodové zprávě. Náklady související
s převodem nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platného zákona.
12. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1827 o výměře cca 80 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města zapsaném na LV 10 001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov dle
předložené žádosti.
13. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 5013,
a pozemku parc. č. 5014 o celkové výměře 1022 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna od společnosti PG&JK, s.r.o., se sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:
07016891, za cenu 250 Kč/m2 (dle znaleckého posudku

Ulice Malinovského se začne
opravovat
Ulice Malinovského se začne od první poloviny června opravovat. Město již vysoutěžilo
dodavatele stavby. Stavba bude v okolí škol,
kostela a polikliniky probíhat pět měsíců, tedy
cca do konce října 2021. První etapa se začne
na silnici kolem kostela podél základní školy
Komenského po křižovatku s ul. Jiráskovou.
Do ulice Malinovského se tak v prvních měsících stavby bude moci najíždět pouze z ulice
Tyršova a Jiráskova. Ulice bude od křižovatky s ulicí Jiráskova uzavřena a označena jako
slepá. Stroje se v první fázi budou pohybovat v okolí Mateřské školy Karolínka a také
kolem hasičské stanice. K areálu koupaliště,
stadionu a golfu tak auta budou moci přijíždět
z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní
situace „vymění“. Řidiči pak budou moci
zajíždět alespoň k oběma školám a využívat
zdejší parkoviště.
Kvůli stavbě nebude v provozu také zastávka autobusu před poliklinikou a dočasně se
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přemístí na ul. Husova a Bučovická (následně na Palackého náměstí na parkoviště před
radnicí).
Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského.
Umístění stávající komunikace, parkovacích
stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz
bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro
přecházení (u kostela a u vchodu do školního
dvora), vybudování nových parkovacích stání
před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude
posunut a zkrátí se také přechod pro chodce
u polikliniky.
Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými
únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání
s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou
dlažbou. Stávající alej zůstane zachována,
protože zeleň ve městě je důležitá pro zlepšení
vs
mikroklima svého okolí.

č. 780-06/20). Náklady spojené s odkupem nemovitosti
hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
14. ZM deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkov u Brna jako zástupce a pana
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování města
Slavkov u Brna na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2021.
15. ZM deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. Michala Boudného,
starostu města Slavkova u Brna jako zástupce a pana
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování města
Slavkov u Brna na valných hromadách akciové společnosti RESPONO, a. s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2021.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Oprava: kompost se
bude vydávat každou
sudou středu
Pracovníci technických služeb opět
zdarma vydávají občanům Slavkova
u Brna kompost z městské kompostárny.
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli
chybný údaj o termínu vydávání.
Omlouváme se a uvádíme správně informaci: Kompost se bude vydávat každou
sudou středu v čase od 15.00 do 17.00
v tzv. panšule v ulici Zámecká. Výdej
je tak sloučený do stejných týdnů jako se
svážejí i nádoby na biologický odpad.
Kompost zdarma je určený maloodběratelům. Odběr větší než jeden 1 m3 je zpoplatněný a je nutné jej hlásit na sekretariátu technických služeb.
vs

Svoz BRO
Technické služby města Slavkov u Brna
provádí v letošním roce svoz hnědých nádob na BRO v sudých týdnech v jiném termínu oproti loňskému roku.
vs

Slavkov u Brna překročil
7tisícovou hranici počtu
obyvatel

Situační výkres • Archiv MÚ

Ve Slavkově u Brna žije k 1. 1. 2021 podle
Českého statistického úřadu 7045 obyvatel.
Oproti loňskému roku se jedná o přírůstek
129 lidí. Slavkov u Brna se tak za posledních 30 let rozrostl o více než 1 100 osob.
V loňském roce se do Slavkova přestěhovalo
246 osob a odstěhovalo 136. Narodilo se 85
dětí. Zemřelo 66 lidí – o 12 více než v roce
2019, nicméně o 18 méně než před třemi lety
(v roce 2018).
Po Vyškovu (20 676 obyvatel) si Slavkov
u Brna stále více upevňuje 2. místo v rámci
okresu. Třetí jsou Bučovice (6 491 obyvatel)
vs
a 4. je Rousínov (5 730 obyvatel).
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Závěrečný účet města za rok 2020
Předkládáme základní údaje o tom, jak
město hospodařilo v roce 2020. Tento rok
byl rokem výjimečným pro celou společnost.
COVID změnil myšlení a chování nás všech.
Jak z toho vyšlo město?

Příjmy

Nejistotu po celý rok vyvolávaly nevyrovnané daňové příjmy, které jsou jádrem
příjmové stránky rozpočtu. Výše příjmů se
v jednotlivých měsících lišila až o 100 %.

Rekapitulace hospodaření za rok 2020

Výdaje

Rozpočet

Rok 2020 (tis. Kč)

Skutečnost

Rozdíl

schválený

upravený

121 115,00

112 207,30

124 523,09

12 315,79

11 414,00

14 675,30

15 325,47

650,17

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

200,00

3 652,70

4 251,28

598,58

62 989,40

84 164,00

78 916,46

-5 247,54

195 718,40

214 699,30

223 016,30

8 317,00

128 676,40

144 590,80

131 681,32

12 909,48

Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Příjmy – výdaje (přebytek
rozpočtu)

78 137,50

64 190,20

49 830,89

14 359,31

206 813,90

208 781,00

181 512,21

27 268,79

41 504,09

Financování
Splátky dlouhodobých úvěrů

Závěr roku vše napravil a daňové příjmy příjemně překvapily, dorovnaly deficit, který se
střádal během roku. Dokonce o 3,5 mil. Kč to
bylo více, než jsme při schvalování rozpočtu
uvažovali.

5 270,50

Přebytek rozpočtu

36 233,59

Financování celkem

41 504,09

Příjmy ze sdílených daní v roce 2020 (tis. Kč)

Struktura výdajů v letech 2013 až 2020 (tis. Kč)

Na nepředvídatelné plnění daňových příjmů
město reagovalo začátkem roku snížením rozpočtovaných výdajů oproti roku 2019. Ve výsledku byly běžné výdaje (provozní) o 12 mil.
nižší než udával rozpočet. Na kapitálových
výdajích (investicích) se nevyčerpalo 14 mil.
Kč. Mezi největší investice roku 2020 patří:
• Dokončení rekonstrukce valů a zámecké zdi
• Nákupy techniky pro TSMS
• Rekonstrukce komunikace chodníků na ulici
Tyršova a chodník na ulici Pod Vinohrady

Přebytek rozpočtu

Koncem roku přibylo na účtech města 36
mil. Kč.
• 6 mil. Kč se zapojilo do rozpočtu 2021 k pokrytí závazků přecházejících z roku 2020
• 30 mil. Kč bylo převedeno do fondu rezerv
a rozvoje. Tato částka tvoří nyní rezervu
města pro další investice

Úvěry
Dlouhodobé úvěry – splátky 2020
(v tis. Kč)
Dlouhodobé
půjčky

Splátky
2020

Akcie VaK

1 159,58

869,74

Zůstatek

Mateřská škola

1 068,00

10 388,00

SCB – zařízení

360

1 065,86

SCB – budova

840

2 864,14

Budova VaK
(TSMS)

1 070,40

5 348,00

Celkem

4 497,98

20 535,74

K 31. 12. 2020 zůstává splatit úvěry ve výši
20,5 mil. Kč. Nejvyšším úvěrem je dluh z roku
2011 za přístavbu mateřské školy na ulici Malinovského. Zbývá uhradit 10 mil. Kč. Splácet
ho budeme až do srpna 2030. Paradoxně místa
v mateřské škole nestačí, a tak v příštím roce
musíme zahájit přístavbu MŠ na Koláčkově
náměstí. Dobrou zprávou je, že podle plánu se
daří snižovat úvěrové zatížení.
Marie Jedličková, místostarostka města

Splácení úvěrů
od roku 2015 (tis. Kč)

5/2021

Příběh netradičních osvoboditelů
I Slavkov si připomněl osud tisíců mrtvých
koní bojujících za konec války.
Členové historického spolku Acaballado si
připomněli ve Dnech osvobození příběh koní,
kteří sehráli klíčovou roli při posledních výstřelech druhé světové války na Moravě. Jen
u Lanžhota jich zahynulo na 2000. Na jejich
osud uniformovaní muži upozornili symbolickou třídenní jízdou Rudé armády nejen v do-
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bových vozidlech, ale také na koních. Téměř
devadesátikilometrovou trasu odstartovali
v Hruškách u Břeclavi, druhou noc rozložili
dobový tábor v zámeckém parku ve Slavkově
u Brna. V Den osvobození, 8. května, uctili
památku padlých u hrobu rudoarmějců pietním aktem. Akce vyvrcholila na brněnském
ústředním hřbitově, u hromadného pohřebiště
vs
osvoboditelů.

Sběrný dvůr nově otevírá
i v pátek. V pondělí se
otevře od 12 hodin
Provozovatel slavkovského sběrného dvora, společnost RESPONO, změnil provozní
dobu. Nově je místo pro uložení objemného
odpadu otevřené i v pátek v čase od 13.00
do 17.00. Na základě dlouhodobých zkušeností firma mírně upraví pondělní provoz.
Otevřeno bude od 12.00 do 18.00 právě tak,
aby mohla otevřít i v pátek. Původně bylo
otevřeno od 8.00.
Nová otevírací doba sběrného dvora
Pondělí
12–18 hod.
Středa
8–18 hod.
Pátek
13–17 hod.
Sobota
8–13 hod.

Svoz popelnic
Popelnice přistavujte před dům večer
před svozem. Ráno už může být pozdě.
Svozová společnost Respono žádá občany, aby své popelnice připravovali k vysypání ideálně už večer před svozem, nejpozději
však do šesté hodiny ráno. Respono totiž
v posledních týdnech řeší stížnosti občanů,
kteří nádoby na odpad vytahují v den svozu v ranních hodinách, bohužel však v době
kdy už popeláři jejich ulicí projížděli. Popelnice jim pak zůstane plná.
vs

Místní polatek ze psů
Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově u Brna připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů, že dle platné
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místních poplatcích je poplatek splatný nejpozději do 30. června 2021.
Foto: 2x Ivo Ryšavý

Nejstarší letecký snímek zámku
Fotografii pořídil vojenský fotograf 2. leteckého
pluku v Olomouci ppor.
Antonín Zeťák v roce
1923 a je součástí kolekce
fotografií hradů a zámků
České republiky.

Sazba poplatku ze psa na území města
činí na rok 2021:
• za prvního psa
250 Kč
• za druhého a každého dalšího psa 375 Kč
Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem
je osoba starší 65 let, činí ročně:
• za prvního psa
200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa 300 Kč
Dále upozorňujeme občany na povinnost
ohlásit správci poplatku jakékoli změny týkající se stanovení výše poplatku do 15 dnů ode
dne, kdy tato změna nastala. Jedná se zejména
vs
o odhlášení psa nebo změnu majitele.

Radnice je již otevřena
jako dřív
Úřední hodiny úřadu se obnovují v rozsahu:
Pondělí
7.30–17.00
Úterý
8.00–13.00
	(pouze pasy, řidičské průkazy,
občanské průkazy, registr vozidel a matrika)
Středa
7.30–17.00
vs
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Rozšíření mateřské školy má jasné obrysy
Projekt na rozšíření mateřské školy je hotový. Město nyní podalo žádost o stavební
povolení a chystá se podat žádost o dotaci
z evropských fondů. Výzva z příslušného fondu (takzvané Metropolitní oblasti Brno) by se
měla otevřít na jaře příštího roku. Architektonický návrh i detailní projekt vypracovala
přední architektonická kancelář Ateliér Štěpán v čele s Markem Štěpánem, který je autorem například světově oceněné rekonstrukce
Kafé Fara v Klentici. Podílel se i na modernizaci osvětlení a lavic v katedrále svatého Víta.
Stojí také za výstavnou zcela nového kostela
blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné.
Projekt předpokládá náklady cca 70 milionů korun. Město má šanci získat dotaci ve výši
minimálně 60 procent. V případě úspěšného
čerpání je městský rozpočet připraven na zahájení stavby již v příštím roce bez nutnosti
zadlužení.
V současné době se jedno z pracovišť Mateřské školy Zvídálek nachází v budově Koláčkovo nám. 107 a částečně i v sousedním
objektu č. 108. Pro navýšení kapacity školky
z 36 na 95 dětí je nutné objem využívané plo-

Vizualizace – vnitroblok • Foto: 2x archiv MÚ

chy zdvojnásobit. „Toho docílíme rozsáhlou
rekonstrukcí stávajících budov a přístavbou
nového objektu v dvorním traktu, který bude
propojen s uliční budovou spojovacím krčkem,“ popsal vedoucí odboru investic Petr
Lokaj. Dispozice budovy bude v obou patrech
téměř shodná. Vždy se při jedné učebně pro
25 dětí nachází přípravna jídla, umývárna
s toaletami pro děti, šatna, sklad nebo kabinet
a zázemí pro 2 učitelky. V podzemním patře
nového objektu vznikne kuchyně a technické
zázemí. Samotný objekt evokuje větší zahradní altán složený z kostek s plochou zelenou
střechou.
Nově bude umožněn vstup i z ulice Kollárova (od restaurace Hradby). V plánu je také
obnovení propojení mezi dvorem a zámeckou
zahradou, čímž by se veřejný prostor této lokality obohatil. Pro děti a učitelky vznikne
bezpečná trasa pro procházky do parku a pobyt venku.
vs

Vizualizace – zahrada

Noční kontroly zabraly. Mladiství už město neničí
Místo vajíček našla seniorka
exotického hada
Posílení městské policie a další kroky, které
město učinilo v minulém měsíci, mají pozitivní dopad na zklidnění situace s výtržníky.
Nejvýraznější vandalové byli i díky městským strážníkům a občanům dopadeni a již se
zpovídají státním policistům. Městská policie
od května funguje v pětičlenném týmu a díky
tomu je schopná nasadit uniformované muže
do ulic i v nočních hodinách. Ti proto opakovaně provedli u skupinek mladistvých dechové zkoušky. Dosud se u žádného mladistvého
alkohol v dechu neprokázal. Pokud by testy
byly pozitivní, znamenalo by to pro dané dítě
komplikace v podobě přivolání rodičů, přizvání sociálních pracovnic a odvoz na kontrolu do dětské nemocnice v Brně.

Děsivou nadílku objevila v kurníku seniorka ze Slavkova, která se vydala pro vajíčka.
Ze slaměné podestýlky na ni zasyčel více než
metrový had. Vystrašená žena proto zavolala
městskou policii, která plaza odchytila a odvezla do tepla své stanice. Po konzultaci s odborníky strážníci zjistili, že jde o exotickou
užovku červenou. Had zamířil do specializo-

Užovka červená • Foto: archiv MP Slavkov

vané stanice Agentury v Brně, kde ji následně
předali majiteli.
Odchyt exotického hada nebyl jediným zásahem městské policie s volně pohybujícím se
zvířetem. Jen v květnu v kotci městské policie
skončili tři psy, pro které si do několika dnů
přišli jejich majitelé.

Průjezd Brněnskou do protisměru se
nevyplatí

Více než třicet řidičů může očekávat dopis s výzvou o zaplacení pokuty za porušení
zákazu jízdy v protisměru v Brněnské ulici,
v části pěší zóny. Kvůli dopravním změnám
souvisejících se stavbou kruhové křižovatky
si tudy zkracují cestu někteří řidiči. Bohužel
si ale neuvědomují, že jejich jízdu zachytávají
městské kamery. Strážníci kromě tohoto zákazu budou nadále v centru města kontrolovat
vs
i uhrazení poplatku za parkování.

5/2021
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Vzpomínka na Marcelu Horákovou
PhDr. Marcela
Horáková (20. 4.
1947–30. 4. 2021)

„Vyrůstala
jsem
ve Slavkově, jako
dítě jsem s obdivem
hleděla k balkonu, ze
kterého měl promlouvat Napoleon.“ Tak
vzpomínala před několika lety na počátky
svého zájmu o bitvu u Slavkova a napoleonskou epochu místopředsedkyně Československé napoleonské společnosti PhDr. Marcela
Horáková.
Téměř dvě desítky let aktivně působila
v této společnosti a za své úsilí při přípravě
a organizaci V. mezinárodního napoleonské-

ho kongresu jí byl v listopadu 2005 udělen II.
stupeň Záslužného kříže „Fénix“.
Její zájem o všeobecné kulturní dění, kulturu a umění ji již v roce 1967 přivedl do Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska
Brno II, kde pracovala jako samostatný referent. O pět let později přešla do brněnské
redakce deníku Lidová demokracie, kde setrvala až do roku 1988. V tomtéž roce úspěšně zakončila dálkové studium národopisu
na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Skutečným naplněním jejích schopností
a znalostí byla práce redaktorky Českého rozhlasu Brno. Působila v něm od roku 1989 až
do roku 2001. Měla také svůj pořad Kalendář
naší vesnice, kde se jí podařilo skloubit lás-

ku k mikrofonu a etnografii, kterou vystudovala. Díky ní posluchači objevovali už téměř
zapomenutá řemesla, ale také lidi, kteří jižní
Moravě a folklóru věnovali celý svůj život.
Dodnes někteří z nich, které Marcela „objevila“, v rozhlase vystupují a dělí se s posluchači
o své zkušenosti.
Své zkušenosti v tomto oboru pak využila
i v Kanceláři veřejného ochránce práv, kam si
ji tehdejší ombudsman JUDr. Otakar Motejl
vybral jako svoji tiskovou mluvčí.
I jako členka předsednictva ČSNS se organizačně a společensky podílela na mnohých
významných akcích a aktivitách společnosti. Krátce po svých 74. narozeninách nás 30.
dubna 2021 navždy opustila.
Jan Blecha
Čest její památce!

Nový interiér na Lutrštéku
Poutní místo Lutršték v Němčanech, které
spadají do farnosti Slavkov u Brna, letos završí dlouholeté opravy.
„Po rekonstrukci střechy a fasády kostela
Panny Marie Bolestné nás letos čeká pořízení nového oltáře, ambonu, sedadla pro kněze
a přisluhující,“ uvedl slavkovský farář P. Milan Vavro.
Podle návrhu brněnského architekta Jiřího Šťasty bude oltář vyroben z mramoru
a zdobený mozaikou. „Podobné ztvárnění
můžeme vidět v papežské kapli Redemptoris
Mater, v bazilice otce Pia v italském Garganu
či v kapli katedrály v Madridu nebo i v Turzovce na Slovensku. Architekt Šťasta absolvoval školu mozaiky v ateliéru Centra Aletti
v Římě,“ informoval kněz. Na novém oltáři
budou ze čtyř stran mozaikové obrazy připomínající dějiny spásy. Kněz bude mít při
pokleknutí po proměňování před očima hada
vyvýšeného na poušti. Na čelní straně oltáře
bude obraz vzkříšeného Krista. Na protilehlé
ose umělec vytvoří obrazy Zvěstování a Zesnutí Bohorodičky.
Jak říká P. Vavro, oltář je nejen místem
oběti, ale také místem, kam přichází vzkříšený Kristus. Ambon pak symbolizuje odvalený

kámen z Pánova hrobu,
odkud zaznělo poprvé
evangelium. „A tento
úkol církvi zůstává dodnes, aby stále hlásala podobně jako Boží
anděl u hrobu: „Byl
vzkříšen!“ připomíná
P. Vavro.
Na základě návrhu
architekta
Milivoje
Husáka se na poutním
místě dočká opravy
také studniční kaplička
Farář P. Milan Vavro u rozestavěného oltáře, na kterém bude mramorová
a areál studánky pod
deska a jeho jednotlivé strany bude zdobit mozaika. • Foto: autorka
kostelem. Vše si vyžádá
tě z Němčan do Dražovic žehnal kříž.
celkové náklady 650 000 Kč. Práce by měly
Této slavnosti se tehdy zúčastnil i slepý
být dokončeny v srpnu letošního roku a poté
muž, který prosil přítomné, aby ho zavedbude nový oltář posvěcen.
S poutním místem se pojí několik příběli k Lutrštéku. Zde si omyl obličej ve stuhů. Věřící původně přicházeli ke studánce
dánce a začal vidět. Zpráva o zázračném
a svěřovali se zde pod ochranu Sedmibouzdravení se rychle roznesla a ke studánce
lestné Panny Marie. Podle starých záznaputovala celá procesí. Kostel Panny Marie
mů voda ze studánky zázračně uzdravila
Sedmibolestné začali věřící stavět díky darům poutníků v roce 1866. Sedmnáctého
několik slepých. V dobových pramenech je
září 1877 byl posvěcen.
zaznamenáno, že 7. července roku 1861 se
Lenka Fojtíková, Katolický týdeník
nedaleko dnes postaveného kostela na ces-

Klub seniorů informuje
Byl 1. máj, byl
lásky čas a my už
to máme za sebou
a užíváme si plnými doušky krásné
přírody a s velkou
nadějí se můžeme těšit z optimistického vývoje kolem nás, co se týče pandemie. Tak jako příroda, i my se konečně
můžeme osobně podílet na pozorování, což si mnozí mohli užít při procházkách, opět perfektně připravených našim „Františkem“, po blízkém
okolí. Vrátíme se do dubna, kdy 28. 4.
proběhla vycházka na Větrníky, 5. 5.
Podbřežice, potom 12. 5. Vracov,
Foto: archiv KS
a dále půjdeme 20. 5. na Kaprálův
vat naše okolí můžete každý týden ve středu,
mlýn. V době, kdy budete číst Zpravodaj, už
záleží jen na tom, jak vyhodnotí pan Mezník
budeme mít tuto procházku za sebou. Pozná-

povětrnostní situaci. Chvála mu, neb
bahenní (opravdová) vycházka zatím
byla jen jedna. Další akcí byl zájezd
do Kroměříže s volnou návštěvou
města a zahrady u arcibiskupství a následně Floria Kroměříž. Chcete-li si
připomenout, co bylo k vidění, navštivte naši klubovnu, kde se můžete
podívat na fotografie pořízené panem
Mezníkem na obrazovce televizoru,
který byl darován jedním z našich
členů, pro tyto účely. Okamžitě, jak
to bude možné, budou připraveny
jednodenní akce, jako např. opětovná
návštěva senátu (září), nebo Vizovice
zámek (Jelínek, čokoládovna apod.).
Bude záležet jen na zájmu. Na závěr
několik pohledů.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.
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Druhou neděli v květnu se slaví Den matek
Svátek je ideální příležitostí popovídat si s dětmi
například o tom, co všechno
musí maminka umět, co se mi
na mamince nejvíce líbí, co
má maminka ráda a jak moc
je v životě každého z nás důležitá.
A tak i naše děti v MŠ Zvídálek, se na tento
krásný svátek náležitě připravovaly. Ze všech
tříd se rozezněly písničky a básničky o maminkách. A protože máme u nás ve školce
děti moc šikovné, pustily se s pomocí paní
učitelek do výroby přáníček pro maminky.
Taková přáníčka mají kouzelnou moc, nejen,
že je v nich ukryto plno čisté dětské lásky, ale

také, až se na ně maminka podívá za pár let, alespoň na okamžik se vrátí
ve vzpomínkách do doby,
kdy byly jejich děti ještě
hodně malé.
Těšily jsme se společně
s dětmi nad jejich krásnými výrobky, které maminkám na jejich svátek
předaly. A Vám maminky
a babičky přejeme hlavně
pevné zdraví, ať jste tu pro
nás co nejdéle.
Veronika Hadincová

Foto: archiv MŠ

Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Války – neválky?
To je podtitul pro literární a výtvarnou soutěž Memento. Je určena pro žáky 2. stupně
ZŠ a středoškoláky. I letos se do ní žáci ZŠ
Komenského zapojili. Možná, že v době distanční výuky našli někteří odvahu a chuť vypsat se ze svých pocitů, zkušeností a možná

Tereza Zemánková • Foto: 4x archiv školy

že se i více zamysleli nad tím, co je v životě
hodně důležité a nepostradatelné. A tak se 3
drobné literární práce našich žáků porotě zalíbily. V době moderních sdělovacích technologií a způsobu komunikace si takový lehce
literární spisovatelský počin zasluhuje oprav-

Markéta Konečná

du velký obdiv. A kdo u poroty zabodoval
se svým autorským dílem? Byl to František
Lučný s Deníkem poskvrněným krví, Markéta Konečná a její Vztahy v době covidu a Tereza Zemánková s prací Můj sen. Děkujeme
Hana Červinková
za vzornou reprezentaci.

František Lučný

Netradiční výuka přírodopisu na ZŠ Komenského
Poslední dubnový týden proběhla v on-line
distančních hodinách přírodopisu a přírodovědy 6. a 4. ročníků naší školy výuka zcela
netradičně. Děti se měly možnost v přímém
přenosu seznámit s životem pro přírodu
i člověka nepostradatelného bezobratlého živočicha-včely medonosné. Výuka proběhla
přes kameru notebooku přímo ve včelíně nad
včelstvy. Žáci se na obrazovkách seznámili
se stavbou úlu, uviděli rámečky s plástvemi.

V jejich komůrkách poznávali zásoby různobarevného pylu, zavíčkovaného i nezavíčkovaného medu a plodu-larev a vajíček. Před
úly, v úle a na plástvích pozorovali hemžení
stovek a tisíců dělnic, z nichž některé měly
na svém třetím páru nohou pylové rousky. Počasí se krásně vydařilo, žáci se od včel drželi
v dostatečné vzdálenosti a kromě pana učitele
nikdo nedostal žádné žihadlo.
Radek Svoboda

Projektový den ve školní družině
V polovině měsíce května zavítali za dětmi
do školní družiny šikovní vedoucí slavkovských Junáků. Jednalo se o projektový den
„Buď připraven“, ve kterém skauti dětem vysvětlili význam jejich hesla a seznámili je s jejich bohatou činností. Rovněž jim poutavou

formou vylíčili, jak se zachovat při záchraně
člověka v bezvědomí, jak se chovat v přírodě
a chránit životní prostředí. Rovněž si prakticky ukázali založení ohniště, různé typy ohnišť
a hlavně jeho správné uhašení a zahlazení.
Za správné reakce a odpovědi během činnosti

získávaly děti vždy jednu z věcí do krabičky poslední záchrany, kterou si ponechaly
na svoje výpravy do přírody. Na konci tohoto
jistě poučného odpoledne si zahrály šipkovanou ve Svojsíkově parku a také se naučily tři
Táňa Hašková
jednoduché základní uzly.

5/2021
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Otevřeli jsme asfaltové
hřiště u autobusového
nádraží
Asfaltová plocha bývalého areálu RC klubu vedle autobusového
nádraží je volně přístupná dětem a mládeži. Po drobných úpravách
a úklidu se z místa stal prostor, který můžou využívat zejména děti
pro učení a zdokonalování jízdy na kole, skateboardu, in-line bruslí
apod. Oplocený areál je k dispozici v době od 8.00 do 20.00. Místo
je pod dozorem městské policie. Děkujeme za dodržování pořádku
vs
a respektování pravidel.

Foto: archiv MÚ

Základní škola Tyršova

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

www.zsslavkov.cz

Online výukové programy Památníku Terezín
Každoročně navštěvují žáci devátého ročníku naší školy Památník Terezín. Proto jsme
velmi přivítali nabídku pracovníků Památníku, kteří se přizpůsobili aktuální situaci

Slavkovské memento 2021
Také v letošním roce se naše škola zúčastnila literární soutěže, kterou pro pro žáky 2.
stupně základních škol a žáky středních škol
vyhlásil Zámek Slavkov – Austerlitz spolu
s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí
legionářskou Brno 2.
Žáci a studenti si mohli vybrat ze dvou
nabízených témat:
1. „Války – neválky“
Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům?
Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích, boj proti společenským
nešvarům, války osobní či vnitřní
2. „100. výročí vzniku Československé
obce legionářské (ČsOL)“
Odevzdané literární práce vyhodnotila komise složená ze spisovatelů, pedagogů a žurnalistů a ke dni 26. dubna, což je den výročí
osvobození města Slavkova u Brna v roce
1945, byli vyhlášeni vítězové jednotlivých
kategorií.
Žákyně naší školy Melánie Müllerová z 9.B
uspěla s tématem „Neválky“. Její práci s názvem Úplně na dně odměnila porota třetím
místem. Melánie uspěla v této soutěži již podruhé. Literární tvorba ji baví a oceněná práce
vd
není jediným příběhem, který napsala.

Ukázka dravců – Seiferos
V úterý 18. května se naši nejmenší žáci
zúčastnili výukového programu záchranné stanice SEIFEROS. Pracovníci stanice
nás velmi poutavým způsobem seznámili
s našimi nejběžnějšími dravci, jako je např.
poštolka, káně, jestřáb apod. Dozvěděli jsme
spoustu zajímavých informací o jejich životě, potravě, způsobu lovu atd. Nejvíce se
však dětem líbily ukázky letů. Ti nejodvážnější si mohli nechat přivolat dravce na ruku.
Všem dětem se akce velice líbila a moc se
těšíme, až k nám dravci přiletí na další návštěvu. 
mo

a připravili online aktivity, jež lze s žáky absolvovat v případě distanční výuky. Online interaktivní výukové programy jsou realizovány
prostřednictvím aplikace Google Meet.
Z nabízených programů jsme vybrali tři
a realizovali jsme je v pátek 14. a 21. května:
1. Prezentace historie Terezína v době druhé světové války s důrazem na problematiku
terezínského ghetta.
2. Virtuální prohlídka Malé pevnosti. Prostřednictvím 3D skenů byly žákům prezentovány interiéry i exteriéry bývalé věznice
gestapa. Výhodou byl interaktivní kontakt
mezi průvodcem a žáky, kteří mohli klást dotazy. Prohlídka byla doplněna množstvím dobových fotografií a dokumentů.
3. Workshop Efekt přihlížejícího, který se

zaměřuje na roli tzv. přihlížejících, a to nejen
v průběhu holokaustu. Žáci pracovali s textovým
a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem
výpovědí pamětníků, kteří hovořili o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta
ve vztahu k přihlížejícím, diskutovali o situacích,
kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí
tohoto postoje pro ně samotné.
Památník Terezín je pro veřejnost znovu
otevřen od 12. května, ale zatím bez možnosti komentovaných prohlídek a s omezením
kapacity. Byl rovněž přesunut termín konání
Terezínské tryzny, a to až na září. Naše poděkování patří proto všem pracovníkům muzea,
kteří v nepříznivé epidemiologické situaci dokázali žákům zprostředkovat hodnotný online
vd
výukový program.

Biologická olympiáda – krajské kolo
V sobotu 1. května se naši žáci zúčastnili
krajského kola Biologické olympiády, tentokrát online. Tématem letošního ročníku byl
„Těžký život ve vodě“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ – test teoretických znalostí
a praktické poznávání rostlin a živočichů. Každý účastník krajského kola navíc vypracoval
vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování.
Školu reprezentovali v kategorii C: Tomáš
Prokeš (8.A), v kategorii D: Daniela Svobodová (7.A) a Barbora Blažková (6. A).

Mezi velkým počtem žáků základních škol
a víceletých gymnázií Jihomoravského kraje
se rozhodně neztratili, i když se neumístili
na prvních místech.
Všichni si zaslouží naši velkou pochvalu za předvedené přírodopisné znalosti
a za vzorné vypracování nelehkého vstupního
úkolu, u kterého dobrovolně strávili spoustu
času.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší
sf
školy.

Postup do superfinále Prezentiády
Prezentiáda je soutěží v prezentačních dovednostech pro všechny studenty středních
a žáky základních škol. Tato soutěž podporuje
týmového ducha, kreativní tvorbu, vyjadřování, vystupování a spoustu dalších, v životě
důležitých schopností člověka.
Soutěží se vždy v týmech po dvou či
po třech, přičemž studenti si vyberou jedno
ze dvou zadaných témat, zpracují ho ve formě prezentace a poté svůj nápad či myšlenku
představí světu v jednotlivých soutěžních kolech, která se letos konala online a byla zároveň online vysílána pro veřejnost.
Přes nominační kolo postoupily z naší školy hned čtyři týmy složené z žáků osmých ročníků – Vít Kudla a Patrik Šaněk (Kyselica);

Jolana Ondroušková a Nela Dufková (Tall
and small); Viktorie Fialová, Magda Hornová
a Kristýna Pospíchalová (Tři realistky); Terezie Schwecová a Natalie Mikšíková (TerNat).
Všichni jmenovaní zde prokázali úžasnou
týmovou spolupráci a výborné prezentační
schopnosti. Nejlépe se online kolo podařilo
týmu TerNat, který postoupil do Grandfinále soutěže a společně změří síly s nejlepšími
týmy České a Slovenské republiky 4. července
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity v Brně.
Všem jmenovaným děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a Natce s Terkou
přejeme hodně štěstí v Grandfinále Prezentiády.
sf
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Absolventské koncerty 2021
Ve dnech 11. a 13. května se v komorní atmosféře konaly absolventské koncerty žáků
hudebního oboru. Všichni žáci i jejich učitelé zaslouží poděkování a uznání za předvedené výkony. Vždyť oba koncerty proběhly
pouze měsíc po návratu do školy. Myslím
si, že je to jasný důkaz pro všechny, kteří
tvrdí, že distanční výuka nemá smysl. Ano,

Dominik Šemora

není rozhodně ideální, ale průběh výuky se
nezastavil! Absolventi jasně dokázali, že své
nástroje ovládají a sedm let práce nebylo
promarněným časem.
Blahopřejeme všem absolventům za předvedené výkony, učitelům a korepetitorům
za přípravu a rodičům za spolupráci.
Martin Uma
Díky.

Jakub Janek

5/2021

Absolventi hudebního oboru 2020/2021
Hana Šimoníková – kytara (p. uč. A. Vodička)
Terezie Schwecová – zobcová flétna (p. uč. M. Červinka)
Veronika Jandlová – housle (p. uč. V. Holíková)
Nela Kudová – kytara (p. uč. A. Vodička)
Anežka Palečková – příčná flétna (p. uč. V. Šujanová)
Ella Carroll – zpěv (p. uč. K. Sokolová)
Julie Hrubá – kytara (p. uč. A. Vodička)
Kateřina Sušilová – klavír (p. uč. J. Mašová)
Kristýna Kousalová – klavír (p. uč. Š. Puchelová)
Ondřej Kučera – kytara (p. uč. A. Vodička)
Jakub Janek – klarinet (p. uč. M. Uma)
Václav Eleder – bicí nástroje (p. uč. J. Handrla)
Kristýna Kousalová – housle (p. uč. T. Černá)
Kateřina Gajdová – housle (p. uč. T. Černá)
Massimiliano Veronese – saxofon (p. uč. M. Uma)
Dominik Šemora – bicí nástroje (p. uč. J. Handrla)

Ella Carroll
Ondřej Kučera • Foto: 15x archiv ZUŠ

Julie Hrubá

Massimiliano Veronese

Anežka Palečková

Veronika Jandlová

Kristýna Kousalová

Václav Eleder

Kateřina Sušilová

Nela Kudová

Hana Šimoníková

Kristýna Kousalová a Kateřina Gajdová

Terezie Schwecová
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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

Dny Slavkova 28. a 29. 5.
Dny Slavkova odstartuje páteční představení
„Když hrdličky cukrovaly“
Uplynulo už příliš mnoho času,
co se naposledy otevřela opona Společenského centra Bonaparte a za ní
se slavkovští ochotníci pokusili vás
pobavit. 28. května 2021 na vás opět
budou čekat se svojí inscenací veselohry „Když hrdličky cukrovaly“.
Našich devět hereček vám dovolí
nahlédnout do trablů, které jim způsobil jeden a tentýž prohnaný sňatkový podvodník. Ale protože sňatkoví podvodníci nejsou k utahání,
i ten jejich nakonec přežije a možná
udělá i kariéru v detektivní službě.
Tuto inscenaci jsme ve Slavkově
premiérově uvedli na podzim loňského roku, těsně před tím, než nám
covidová opatření zavřela prakticky vše na dlouhých sedm měsíců.
A teď ji konečně vracíme na divadelní prkna, v částečně obměněném
obsazení. Poprvé si večer 28. května
zahraje svou roli Alena Doleželová.
Ostatní herečky – Elena Knotková,
Marie Kostíková, Marta Šujanová,
Věra Stojarová, Petra Vyšehradská,
Dagmar Mašová, Viktorie Brančová i Barbora Šujanová se už teď
těší, že vám přinesou trochu rozptýlení po dlouhém kulturním půs-

tu. Představení odehrajeme 28. 5.
2021 od 19 hodin ve Společenském
centru Bonaparte v hlavním sále,
kde bude připraven snížený počet
sedadel. Přijďte proto včas, aby se
na vás sedadlo dostalo. Při představení je potřeba dodržovat státem
vydaná ochranná opatření.
Těšíme se na vás.  Divadelníci
V zámeckém parku a na nádvoří pro Vás bude připraven tradiční
řemeslný a farmářský jarmark. Můžete se také těšit na účast regionální
značky Brněnsko, která slavnostně
vyhlásí vítěze regionální značky
Brněnsko a předá vítězi certifikát.
Zámecký park také mimo jiné
bude poslední květnovou sobotu
plný pohádkových bytostí, které
ožijí díky Chase ze Ždánic!
Pojďte si s námi připomenout
klasické pohádky, které provázely
naše dětství. Děti projdou pohádkovou cestu parkem plnou úkolů
a pohádek se sladkou odměnou
a na konci cesty, tak jak to v každé
pohádce s dobrým koncem bývá,
děti zazvoní na pohádkový zvonec
ZS-A
a pohádky je konec.
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Napoleon jako tyran nebo reformátor?
200. výročí úmrtí francouzského císaře Napoleona I.
Ve středu 5. května uplynulo 200 let
od úmrtí francouzského císaře a vojevůdce
Napoleona I. Jedná se o osobnost, která velmi
výrazně zasáhla (nejen) do evropské historie.
Napoleon byl vnímán od 19. století veřejností kontroverzně – od bezmezného obdivu až
po naprosté zavržení. Ještě dnes vzbuzuje
emoce, avšak je třeba se snažit o co nejvyváženější a nejobjektivnější pohled na tuto historickou osobnost.
Napoleon je, podobně jako většina historických postav, osoba mnohovrstevná a vedle
kladů měl i své zápory. Řada Napoleonových
činů a rozhodnutí byla (minimálně pro Francii) přínosná – rozvoj infrastruktury, reforma
školství a vytvoření sítě lyceí, reforma státní
správy (zejména zřízení prefektur), založení
Banque de France, zavedení systematického
číslování domů ve městech, vytvoření řádu
Čestné legie, podpora vědy a umění. Především však moderní Občanský zákoník (Code
civil nebo též nazývaný Code Napoléon), který sjednotil dosavadních několika set systémů
obyčejového soukromého práva, byl vzorem
pro další země a Napoleon si ho na sklonku
života cenil ze svých činů nejvíce. Mimo
to podpořil řadu technických inovací, např.
vynález rafinace cukru z cukrové řepy nebo
vynález konzervace potravin v zavařovacích
sklenicích.
Na druhou stranu se zasadil o vznik autoritářského režimu, kde se moc koncentrovala
u jeho osoby. Za jeho vlády došlo k mohutnému posílení policie, včetně té tajné, byla

Napoleon I. • Foto: archiv ZS-A

zavedena cenzura a poměrně tvrdě zasahováno proti opozici. Války, které Napoleon
vedl, stály životy velkého množství vojáků
i civilistů a zpustošily a ožebračily především rozsáhlé kraje Evropy. Napoleon také
někdy poměrně brutálně zasahoval proti po-

vstalcům. Omezoval také práva, které ženy
dosáhly v průběhu francouzské revoluce.
Ty měly být především dobré manželky
a matky. Samostatnou kapitolou byl též jeho
vztah k otroctví, což byla jednoznačně Napoleonova stinná stránka. Jako první konzul
roku 1802 otroctví obnovil, avšak ve většině francouzských kolonií se tak stalo pouze
formálně. Fakticky totiž otroctví existovalo
dál i po roce 1794 (kdy došlo oficiálně k jeho
zrušení), protože valná většina francouzských kolonií byla okupována britskými
jednotkami a Velká Británie institut otroctví
zachovala. Výjimkou byl pouze ostrov Guadeloupe, který se Britům nakonec nepodařilo
obsadit. Tam bohužel Napoleon otroctví speciálním konzulárním výnosem (tedy vlastně
protiústavně) obnovil. Stejně jako se snažil
vojensky zasáhnout na Haiti (resp. Saint-Domingue). Stalo se tak patrně díky Napoleonově pragmatismu, nátlaku otrokářské lobby a očekávání, že otroctví pomůže zlepšit
ekonomickou situaci v zámořských územích.
Je třeba říci, že otroctví ještě na počátku 19.
století existovalo prakticky ve všech evropských koloniích, ale i v arabském světě,
v částech Asie nebo Afriky.
Napoleon by neměl být oslavován, ale
měl by být kvůli výše uvedeným skutečnostem připomínán. Jen pokud známe historii,
a víme, proč se určité události staly a jaké
měly důsledky, se můžeme z historie poučit
i pro současnost.
Martin Rája, ZS-A
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Ohlédnutí za trhy
15. 5. se v zámeckém parku konaly trhy, po dlouhé době v tradiční skladbě farmářských
i řemeslných výrobků. Za slunného počasí zde prodávalo 90 stánků. Nepřeberné množství
ZS-A
kvalitní ruční práce udělalo radost mnoha návštěvníkům.

Foto: 5x archiv ZS-A

Otevírací doba
Zámek Slavkov – Austerlitz

Ve státní svátky během sezony otevřeno
březen*–květen

úterý–neděle

9.00–17.00

červen–srpen

denně

9.00–17.00

září–říjen

úterý–neděle

9.00–17.00

listopad–prosinec**

sobota a neděle

9.00–17.00

*25. 3. 2021 zahájení sezony; **12. 12. 2021 ukončení sezony

Informační centrum
leden–duben
květen–září
říjen–prosinec

pondělí–pátek

9.00–11.30 a 12.00–17.00

sobota

9.00–12.00

denně

9.00–11.30 a 12.00–17.00

pondělí–pátek

9.00–11.30 a 12.00–17.00

sobota

9.00–12.00

Zámecký park

Zimní období 6.00–18.00 • Letní období 6.00–20.00
Při nepřízni počasí a silném větru může být otevírací doba zkrácena
či zámecký park uzavřen.
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Slavkov bude mít novou unikátní sochu
V květnu bude umístěna do zámeckého parku další socha, avšak nepůjde o doplnění souboru barokních soch Giovanniho Giulianiho
a Ignáce Lengelachera. Tentokrát se ovšem
jedná o unikátní litinovou sochu zobrazující
v nadživotní velikosti rakouského vojáka (granátníka), z poloviny 18. století, tedy z doby
vlády české a uherské královny Marie Terezie.
Odlitek tematicky vhodně zapadá do areálu
slavkovského barokního zámku, mimo jiné
i dobovou souvislostí s Marií Terezií a jejím
kancléřem Václavem Antonínem Kounicem.
Historie uměleckého výrobku začíná v roce
1756, kdy si měla Marie Terezie objednat
ve strašických železárnách (nacházejí se v západních Čechách, nedaleko Rokycan) odlití
dvou plastik vojáků z tzv. francouzské litiny
pro svou nedávno založenou vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě (Wiener
Neustadt). Podle jiných zdrojů byly sochy původně umístěny v rozích kašny zbirožského
zámku a teprve začátkem 19. století měly být
přemístěny do areálu vojenské akademie. Zaplaceno za ně bylo přibližně 600 zlatých, vážily 2400 kg a měřily 2,5 metru. Pozoruhodné
je, že kromě dekorační funkce bylo možné
v dutých sochách rovněž rozdělat oheň a využít je jako topná tělesa. Na konci 2. světové
války však v době bombardování města jejich
stopa mizí, zřejmě byly zničeny.
Naštěstí byly v roce 1890 ve strašických
železárnách vytvořeny podle původního dřevěného modelu z poloviny 18. století tři další exempláře tohoto granátníka. Jedna socha
byla umístěna na zbirožský zámek, později
do areálu zámku v Dobříši, kde se nachází
dodnes. Další dochovaný exemplář se nachá-

Socha granátníka ještě na Rohlence • Foto: archiv ZS-A

zí v Holoubkově (okres Rokycany). Poslední
socha byla roku 1931 zapůjčena zbirožskými
železárnami (pod které patřila i huť ve Strašicích) na výstavu Zašlé a moderní slevačské
umění do Brna. Z nějakého důvodu se socha
nevrátila do západních Čech, ale v 50. letech se dostala do sbírek Technického muzea
v Brně. V roce 1983 bylo rozhodnuto o převedení sochy do sbírkového fondu tehdejšího Historického muzea ve Slavkově u Brna.
Granátník byl však místo Slavkova umístěn
u nově vybudovaného motorestu Rohlenka.
Zde stál dlouhá léta na okraji parkoviště, nikterak nechráněn před možnými vandaly nebo
zloději. Zámek Slavkov – Austerlitz (a město
Slavkov u Brna) kvůli tomu rozhodl o převozu sochy přímo do Slavkova a jejím umístění
do areálu parku. A nyní, po restaurátorském
a konzervátorském zásahu, bude mít veřejnost
možnost sochu granátníka obdivovat v jihovýchodním rohu zámeckého parku.
Martin Rája, ZS-A
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Poklady nejen z depozitářů
Dalším ze série portrétů z grafické sbírky
Zámku Slavkov – Austerlitz je vyobrazení císaře Františka Josefa I. – otce korunního prince Rudolfa, o němž jsme hovořili v minulém
díle.

František Josef I.

z Boží vůle císař rakouský, nekorunovaný
král český, král uherský, dalmatský, chorvatský, slavonský, lombardský, benátský, haličský, vladimirský, illyrský a jeruzalémský +
dalších nejméně 42 titulů.
O císaři Františku Josefovi I. bylo napsáno
mnoho knih a ani ty zatím nepředstavily kompletní poznatky o této osobnosti. Tento krátký
článek je proto zaměřen spíše na méně známé
okamžiky jeho každodenního života.
František Josef I. se narodil 18. srpna 1830
ve vídeňském Schönbrunnu. Jeho rodiči
byli František Karel Habsbursko-Lotrinský
(1802–1878) a Žofie Federika Wittelsbachská
(1805–1872). Celé jeho dětství bylo poznamenáno tím, že byl prakticky od mala vychováván jako budoucí císař habsburské monarchie. Hned po narození mu bylo vyhrazeno
šest místností, z nich však pět zabralo služebnictvo. Nikdy netrpěl jakýmkoli nedostatkem, ale ani přílišným přebytkem. Matka jej
vychovávala velmi přísně, avšak podporovala
jeho sebejistotu i značné sebevědomí. Měl být
vždy pravdymilovný, spravedlivý, nestranný,
pracovitý a nezávislý, bez jakýchkoli projevů
slabosti. Již od čtyř let se učil jazykům, kterými se hovořilo v habsburské monarchii – plynule mluvil francouzsky, polsky, česky a maďarsky, výborně tančil, kreslil, střílel a jezdil

František Josef I.
Foto: archiv ZS-A

na koni. Měl dokonalou paměť. Kromě běžných předmětů se pozdější výuka týkala rovněž dějin, filosofie, trestního, církevního a vojenského práva, statistiky, národohospodářství
a pod dohledem kancléře Metternicha rovněž
„praktického“ vedení státních záležitostí. Dle
tradice se pak jako každý Habsburk rovněž
vyučil řemeslu, a to knihařství.
Císařem se stal již v osmnácti letech 2. prosince 1848 poté, kdy abdikoval jeho strýc –
císař Ferdinand I. a otec František Karel se
nástupnictví vzdal.

Po celý svůj život František Josef zachovával přísná pravidla, která mu byla vštěpována již od dětství. Pravidelně vstával
ve 4 hodiny ráno, kdy proběhla ranní toaleta
a oblékání. Snídal již v pět hodin – kávu,
pečivo, máslo a mimo postních dnů také
šunku. Rovněž každý den v sedm hodin
jeho zdravotní stav přezkoumal císařův
osobní lékař. Mezi tím vyřizoval množství
písemné agendy a uděloval audience. Není
bez zajímavosti, že vyřizoval pouze ručně
psané žádosti a odmítal ty, které byly napsány na stroji.
Před polednem se pak na malém stolku
podávala druhá snídaně, sestávající většinou
z polévky, hovězího masa nebo drůbeže se
zeleninou a sklenice piva. Mnohdy však byl
nevyhnutelnými státními záležitostmi nucen
toto jídlo odložit. Mezi pátou a šestou hodinou odpoledne se v úzkém rodinném kruhu
konala skromná večeře.
V roce 1854 se oženil se svou sestřenicí
Alžbětou Bavorskou (1837–1898), se kterou
měl 4 děti: Žofii Frederiku (1855–1857), Gisellu Louisu Marii (1856–1932), korunního
prince Rudolfa (1858–1889) a Marii Valerii
(1868–1924).
Toto spojení však nebylo příliš šťastné
a oba manželé se brzy odcizili – Alžběta – Sisi
– cestovala po celé Evropě a František Josef
se zabýval nikdy nekončící státní agendou.
Císař František Josef I. vládl od 2. 12. 1848
do 21. 11. 1916, kdy skonal – tedy 68 let.
Patří tak k nejdéle vládnoucím panovníkům
ve světě.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

PRODEJ
KOZÍCH
VÝROBKŮ
Z FARMY

Nabízíme čerstvé,
polotvrdé a grilovací sýry,
slané i sladké tvarohové
výrobky a kefír.

Více najdete na

www.kozifarmajarosovi.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Letos oslavila 70. narozeniny paní

MARIE KUČEROVÁ

Kdo zná naši Luběnku, má chuť dát jí huběnku.
Je to smíšek od přírody, pomáhá vždy, když život bolí.

Pevné zdraví, rodinnou pohodu a stále usměvavý hlas
přeje syn Dalik s Veronikou, dcera Maruška s Jirkou,
vnoučata Barunka, Martin a Míša s Julií. Pravnoučci
Julinka a Michaelek posílají babičce velkou pusu.
Blahopřání
Dne 18. května 2021 oslavila 80 let
paní

VĚRA STÁVKOVÁ
Hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let
Ti přejí synové s rodinami.
Blahopřání
Dne 20. května 2021 oslavila 90. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička, paní

ALŽBĚTA ŠKOLUDOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí
syn Vladimír a dcery Zdeňka a Renata s rodinami.
Blahopřání
Dne 28. května 2021 oslaví 95. narozeniny
paní

ZDEŇKA SMEJKALOVÁ

rozená Lábrová
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v dalším životě. Tvoje rodina.
Blahopřání
Dne 5. června 2021 slaví 90. narozeniny
pan

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky
Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

Sekáče u Jaruš

Vás zvu na nakupování levného
a originálního oblečení.
Navštívit nás můžete v HERŠPICÍCH 55
Otevřeno Po–Pá 14–18; So-Ne 10–16

PRODÁM
golfový kočárek Quinny
Zapp xtra 2 – limitovaná edice. U kočárku je možné otáčet sezení po i proti
směru jízdy, polohovat do vodorovného lehu, takže
se v něm velmi pohodlně spinká. V ceně
je origo pláštěnka (nepoužitá) a taštička v barvě kočárku. Vyzvednutí Slavkov
u Brna. Cena 2500 Kč. Tel. 605 503 197.

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz

FRANTIŠEK „CHARIN“ PECHÁNEK
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radosti, pohody
a mnoho krásných okamžiků přeje syn František s rodinou.
Blahopřání
Dne 9. června 2021
oslaví 80. narozeniny paní

KVĚTOSLAVA RYCHLÍKOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí dcera Naděžda a syn Jaroslav s rodinami.
Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.
Dne 29. dubna 2021 by se dožil 77 let pan

VÁCLAV ZACHOVAL
a dne 27. června 2021 uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka,
dcery Ivana a Bohdana s rodinami.
Vzpomínka
…vzpomínky zůstávají
Dne 3. května 2021 uplynuly již čtyři roky, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ONDRÁČEK
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami,
vnučka Iveta s rodinou.

5/2021
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Vzpomínka v srdci zůstává, krásná je, i když bolavá.
Dne 13. května 2021 uplynulo 6 dlouhých let,
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi brzy, náhle a bez rozloučení.
Dne 13. května 2021 by se dožil 80 let pan

JOSEF HOŠEK
a dne 18. června 2021 vzpomeneme 11. výročí, kdy nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomíná syn Roman s rodinou.
Vzpomínka
Dne 19. května 2021 uplynuly 2 roky,
kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PARTYKA
Vzpomíná manželka a syn Pepa s rodinou.
Vzpomínka
Dne 20. května 2021 uplyne 20 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

MARIE KOZMONOVÁ
S láskou vzpomínají synové a vnoučata s rodinami.
Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 22. května 2021 jsme vzpomněli 6 let od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka, bratr a celá rodina. Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi.

Opustili nás
PhDr. Marcela Horáková (74 let) 30. 4.
Ivan Formánek (68 let)
3. 5.
Václav Skalička (43 let)
9. 5.
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, Slavkov u Brna.
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.
ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce, nová
elektroinstalace, revize. Tel.: 797 676 748.
HLEDÁM žákyni 7., 8. nebo 9. třídy ZŠ na
doučování angličtiny pro dceru s docházkou k nám. 60 Kč/h. Tel. 737 971 271.
PRODÁM silniční kolo „Look“. Komplet
karbon, váha 7 kg. Výbava Campagnolo
ATHEA. Cena dohodou. Tel. 603 937 356.
HLEDÁME vesnický RD s velkou zahradou, ideální k chovu zvířat. Obyvatelný. Tel.
732 417 250.
SHÁNÍM chalupu, chatu k rekreaci – platba
hotově. Spěchá. Tel. 732 448 527.
KOUPÍM byt ideálně 2+1/3+1, Slavkovsko.
732 504 614.

KOMUNITNÍ CENTRUM
KORÁLKY – z ulice Polní

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. května 2021 by se dožil 100 let pan

VLADIMÍR TESAŘÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Jak krásné by bylo tento den Ti blahopřát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Dne 25. května 2021 by oslavil 74. narozeniny
a 27. května uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

PAVEL NEMUCHOVSKÝ
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti k narozeninám na hrob můžeme dát,
chvíli postát a na Tebe vzpomínat.

Dne 25. května 2021 by oslavil své 75. narozeniny pan

PŘÍJEM INZERCE

ZDENĚK ČERMÁK

do Slavkovského zpravodaje

Dne 29. srpna uplyne 23 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka Hana, synové Zdeněk, Radek a Petr s rodinami.

info@bmtypo.cz
604 706 900

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. června

Dieta

šítá na míru
Výživové poradenství,
jídelníček na míru a diagnostika
složení těla pomocí přístroje

InBody.
Jitka Kyjovská
Certifikovaný výživový poradce The 1:1 Diet
Ce

+420 776 226 732 / jitka.kyjovska@cwp.cz
U Mlýna 1552 , 684 01 Slavkov u Brna

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• dělnice ve zdravotnické výrobě
• operátor sterilizace
• laborantka ve fyzikální laboratoři
• specialista hygieny
• vedoucí laboratoře
Co vám můžeme nabídnout:

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

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

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

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123
email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

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

PŘES NOC
DO ANGLIE
Zápis do letních kurzů
a přihláška na anglické aktivity
na www.jazyky-bucovice.cz
nebo tel. 604 640 146

4.–5. 8. 2021

Program: výukové aktivity
pro děti v angličtině, večerní
BBQ, hon za pokladem, setkání
s britskou rodinou.

VÝROBA RAZÍTEK

Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
Slavkov a okolí
+420 607 569 995

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

MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ
TEPELNÁ ČERPADLA A TOPNÉ SYSTÉMY
REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 30. května 2021 vzpomeneme 31. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK
Dne 3. června by se dožil 96 let.
S láskou stále vzpomínají dcera Anna s rodinou
a pravnoučata Vojtěch, Alžbětka, Nelinka a Klárka.
Vzpomínka
Odešel jsi jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 1. června 2021 uplyne 30 let, kdy bez slůvka rozloučení odešel
dědeček, pan

Kvíz Slavkovského
zpravodaje
Znáte svoje město?

Jistě jste poznali místo, kde můžete vidět
tabulku se jménem Emil Strach. Jedná se
o tzv. Stolpersteine neboli kámen zmizelých,
který se nachází v dolní části náměstí v dlažbě
před domem číslo 77. Připomíná významné
osobnosti – oběti holokaustu.
Máme další otázku:
Ve zdi jednoho domu je výklenek se soškou
zvířete. Kde ji můžeme vidět?

RAJMUND ŠMÍD
Stále vzpomíná vnučka Helena s rodinou.
Vzpomínka
A láska zůstala – ta smrti nezná.
Dne 5. června 2021 vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

MILAN MRÁZ
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Lenka, dcera Tereza a celá rodina.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 19. června 2021 uplyne 6 let od chvíle, kdy nás opustil pan

Mgr. BOHUMIL SLANINA
Dne 4. července by se dožil 75 let.
S láskou vzpomíná manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 23. června 2021 by oslavil 54. narozeniny pan

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

Ing. VLASTIMIL TRNKA
23. května jsme vzpomněli sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.

Oznámení o změně poplatku
Poplatek do rubriky Rodinná oznámení bude od zářijového vydání, které vychází
25. září 2021 navýšen na 200 Kč za oznámení (blahopřání, vzpomínka).
red

Obytná zóna
rychlost 50 km/h. S ohledem na to, že silnice
Význam značky IZ5a – Obytná zóna je pro
v obytné zóně může sloužit i jako dětské hřimnoho řidičů stále záhadou. Neví, kde tam mohou parkovat, jak dávat přednost, ani jak rychle
ště, a nikdy není zřejmé, kdo zrovna vyběhne
se smí v obytné zóně jezdit. Ve Slavkově se řidiči se značkou „Obytná
zóna“ mohou několikrát potkat. Podle
pravidel silničního provozu musí řidiči
v obytné zóně dbát zvýšené opatrnosti
vůči chodcům, které nesmí v žádném
případě ohrozit. V obytné zóně se
totiž chodci mohou volně pohybovat
i na komunikaci, a není výjimkou, že si
tam děti hrají fotbal nebo se maminky
procházejí s kočárky. V případě nutnosti proto musí řidič zastavit vozidlo
a počkat na uvolnění komunikace.
Častým přestupkem v obytných
zónách je překročení maximální povolené rychlosti 20 km/h. Řidič se
Litavská ulice • Foto: B. Maleček
totiž často domnívají, že tam platí

ze dveří okolostojících domů, je zřejmé, že jde
o velký hazard. Řidiči v obytné zóně také někdy tápou, kde, a zda vůbec, mohou v takové
oblasti zaparkovat. Parkovat v obytné
zóně lze, ale pouze na místech označených jako parkoviště. Stát na silnici
se nesmí, ale zastavit, například pro
nastoupení/vystoupení osob, nebo třeba kvůli naložení a vyložení nákladu,
samozřejmě nijak omezeno není.
Pozor na přednost v jízdě – značka
„Konec obytné zóny“ totiž kromě informace, kde zóna končí, ukládá také
řidiči dát přednost. Často se ale řidiči,
kteří z obytné zóny vyjíždějí, myslí, že
mají přednost zprava. Nemají. Obytnou zónu tak lze chápat jako například
lesní cestu nebo parkoviště. Přednost
tedy musí vždy dát řidič vyjíždějící
B. Maleček
z obytné zóny. 
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Když svatováclavská muška
pěkně se leskne a svítí, bude počasí pěkné
a můžeme do přírody jíti.
Není-li ji však do svatého Jana viděti, budeme v chladu a dešti doma seděti.
Tak jak je kvetoucí příroda v květnu symbolem jara, tak červen je nejzelenějším měsícem
v roce. Bujnou zeleň příjemně narušují mnoho
barevné květy letniček a trvalek. V zahradách
červeně prosvítají zrající jahody, třešně a nesměle se tvářící višně. Je to odměna, kterou
si užíváme za dlouhou dobu půstu, kdy jsme
z důvodů pandemie koronaviru byli uzavřeni
a odříznuti od přírody. Pečlivým ošetřováním
ji nyní musíme vše vrátit, protože choroby
a škůdci nikdy nespí.
V tomto období jsou nejčilejší mšice, roztoči, slimáci a mravenci. Při prvních příznacích
napadení zasáhneme vhodným přípravkem. Pokud nezasáhneme, tak následné silné poškození
snižuje vitalitu rostlin i celkovou úrodu. Saví
škůdci jsou přenašeči virových onemocnění.
Úspěšně zasáhnout proti škůdcům na zahradě je možné jen, když škůdce identifiku-

Foto: archiv zahrádkářů

jeme. Poté je nutno znát prostředek, kterým
zasáhneme a přesnou dávku, aby byla účinná
a nedošlo k předávkování, které by bylo škodlivé jak pro přírodu a užitečné organizmy, tak
pro naše tělo. Všechny tyto informace můžete získat na www.skudci.com/na-cem-skodi.
Zde jsou barevné fotografie škůdců. Kliknutím na potvoru se vám otevře celý popis a doporučený ochranný přípravek vhodný k použití, který si můžete též objednat.
V měsíci červnu je vhodná doba na tvarování nové korunky stromů ještě nezdřevnatě-

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

lými letorosty, které vyvazujeme do žádoucí
polohy pomocí vinařského drátku. Přitom
vylamujeme nežádoucí letorosty (vlky). Během sklizně třešní je možné řezem zmenšit
velké koruny. Větve „sesazujeme“ na vhodné
rozvětvení. Odřezané větve i s plody opatrně
spustíme na zem, kde je pohodlně očešeme.
V měsíci červnu dochází k přirozenému
fyziologickému propadu plůdků. Při další
probírce špatně vyvinutých, poškozených,
nevhodných či nadbytečných plůdků dáváme
pozor, abychom ponechané plůdky během
probírky nepoškodili, a aby na plodonoši
zůstala spolu se žádoucím plodem i stopka
po odstranění plůdku.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři.
Vladimír Luža

Archiv
Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz

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

Malé ohlédnutí za distanční výukou
v odborném výcviku stolničení
Distanční výuka nemůže plně nahradit klasický odborný výcvik, ale snažíme se díky online výuce a konzultacím s žáky dělat výuku
tak, jak je nám v této nelehké době umožněno.
Komunikujeme s žáky formou videokonferencí přes Teams nebo písemně prostřednictvím
aplikace Edookit. Žákům zasíláme odkazy,
ukázky prostírání stolů, servisy pokrmů a nápojů. Vytvořené prezentace pomáhají žákům lépe
se orientovat ve výukovém textu probíraného
učiva. V online výuce přes Teams žákům předvádíme ukázky inventáře – sklenice, příbory
a servisy vín… atd. Součástí výuky jsou písemné
úkoly, např. sestavování jídelních a nápojových
lístků, sestavování slavnostního menu, receptury
míchaných nápojů, vypracování samostatné odborné práce k závěrečným zkouškám, praktické
prostření stolu dle sestaveného menu, příprava
prostírání na oběd i s nápojem. Jsme rádi, že výuka může probíhat i formou individuálních konzultací přímo ve škole – 1 žák a 1 učitel, kde žáci
trénují v 1. ročníku – základy obsluhy, servisy
pokrmů a nápojů a žáci 2. a 3. ročníku složitou
obsluhu, jako je servis předkrmů u stolu hosta,
flambování moučníku, míchání nápojů, servisy
aperitivů a digestivů a hlavně přípravu k závěrečným zkouškám.
A. Procházková, ISŠ

www.iss-slavkov.eu

Opět v dílnách
Dne 26. 4. 2021 byla zahájena prezenční výuka našich automechaniků, kteří pod
vedením učitelů odborného výcviku dohání
nedostatky v dovednostech vzniklé distanční výukou. Pevně věříme, že vše společně
zvládneme a praktické dovednosti si automechanici rychle osvojí.
P. Orbán, ISŠ

Foto: 3x archiv ISŠ

Cestovali jsme do Maroka
Ve čtvrtek 6. 5. 2021 nám oživil distanční
výuku cestovatel a fotograf pan Jan Miklín,
který se s námi podělil o dojmy z cesty po slunečném Maroku.
Hodinovou přednášku započal přistáním
v Marrákeši, kde si zapůjčil auto, kterým
zahájil svou pouť z jihu na sever. Při pouti

po mimo turistických lokalitách nám představil spoustu překrásných, profesionálních
a okouzlujících fotografií z míst, kam běžný
smrtelník nezavítá a kam se nedostal čtyřstopým prostředkem, tam využil bicykl. Jeho
ústy na nás dýchalo kouzlo Orientu. Čas
strávený ve společnosti tohoto unikátního

člověka uběhl příliš rychle. Jsme velmi rádi,
že se s námi o své zážitky podělil, děkujeme
a přejeme mnoho výjimečně zachycených
okamžiků. Závěrem bych chtěla poděkovat
i našemu panu učitelovi Mgr. Vladimíru Hirtovi za zprostředkování tohoto online setkání.
D. Švehlová, ISŠ
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Maminky a Karolínka
V prvních květnových
dnech vrcholily ve všech třídách naší školky přípravy
na vystoupení pro maminky
k jejich svátku. Předškoláci a některé mladší
děti, které mohly chodit do školky, pilně nacvičovaly pohádky, básničky a písničky. Chystaly
se také kostýmy, vyráběly se kulisy a dokončovala se přáníčka pro maminky. Celé vystoupení
paní učitelky natočily a poslaly ke Dni matek
maminkám pro radost. Ve druhém květnovém
týdnu se již mohly vrátit do školky všechny
děti. To bylo radosti, že se zase vidí a mohou
si spolu hrát! Téměř všechny děti se do školky
těšily. Na zahradě měly děti radost nejen z pohybu a her, ale také ze společné práce při setí
a zalévání zeleniny, z pozorování ptáčků a poslouchání jejich zpěvu a z pampelišek.
Ve čtvrtek 13. 5. jsme oslavily svátek Matky
Terezie (Karolíny Gerhardingerové), zakladatelky kongregace Chudých školských sester
Naší Paní (zřizovatel KMŠ) a patronky školky Karolínky. Pro děti byl nachystaný zábavný program. Sestra Josefa (ředitelka školky)
provázela děti z jednotlivých tříd po čtyřech
stanovištích, kde se děti dozvídaly o životě
Matky Terezie. Karolínka se narodila v malém

městečku v Německu na břehu řeky Dunaje.
Když povyrostla, chodila do klášterní školy.
Její maminka byla hospodyně a tatínek lodník. Na voru převážel po Dunaji lidi i zboží
a Karolínka se těšila, až jí jednou vezme s sebou na plavbu po Dunaji. Učení šlo Karolínce
lehce a už v 15 letech se sama stala učitelkou.
V srdci později vnímala, že ji Bůh volá, aby
se stala řeholní sestrou. Založila společenství
školských sester a přijala řeholní jméno Terezie. Jejím heslem bylo: Důvěřovat a odvážit se.
Zakládala kláštery a školy v Evropě i v Americe; kongregace se nakonec rozšířila do třiceti
zemí světa, a také k nám. Společně s námi tento svátek oslavily i ostatní řeholní sestry, mezi

kterými již mohla být a fotit i uzdravená sestra
Gregorie. Sestrám jsme poděkovali a předali
kytičky a dárek – fotografie všech dětí nalepené na srdíčkách z papíru a obrázkovou knížku
Marie Blaháková
o Karolínce.

Program římskokatolické farnosti
Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: zveřejněn na webových
stránkách. Zveme vás všechny na nedělní mše svaté, na bohoslužby pro děti v úterý v 18.00, v pátek
v 18.00. Ve Slavkově jsou přechodně nedělní bohoslužby v 8.30 a 9.30 (večerní není), vše se ale
může během června změnit.
Omezení účasti na bohoslužbách: současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se
každý den, hlavně v neděli mše svaté s podmínkou
rozestupů, dezinfekce rukou a nošení respirátoru.
Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz
každou neděli v 8.30 pro ty, kteří nemohou přijít
do kostela.
Svátost smíření: každé úterý 19–20 h. v kostele.
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.

Foto: 3x archiv KMŠ

Oddíly Junáka obnovily pravidelnou činnost
Jakmile to vládní opatření
umožnila, jednotlivé oddíly
postupně obnovily schůzky.
S ohledem na aktuální pravidla se první akce konaly
venku, na čerstvém vzduchu, a občas i na blátě.
Vedoucí 4. oddílu Ondřej Horák popisuje
první schůzku takto: „224. To je počet dní,
během kterých jsme se s holkama v oddíle neviděli na naší klasické páteční schůzce. I když
byl pátek 14. 5. 2021 řádně promáčený a společné setkávání bylo značně omezeno, našlo
se mezi námi 13 odvážlivců. Od skautské klubovny jsme se vydali na procházku a díky různým aktivitám a hrám jsme se všichni znovu
„seznamovali“. Vyzkoušeli jsme si, jestli jsme
nezakrněli za obrazovkami počítačů a jestli
ještě zvládáme spolupracovat i při běžných
činnostech a ne jen pomocí zpráv psaných
třeba v e-mailu. Sice v gumákách, a někteří
s blátem až na čepici, jsme si první společnou
aktivitu po velmi dlouhé době moc užili.“
Děkujeme rodičům za trpělivost během
minulých měsíců i za pochopení pro zvýšené

nároky na účast dětí v současnosti. Povinnost
dokládat negativní COVID test je komplikací pro všechny, díky vašemu zodpovědnému
přístupu se minimalizuje riziko onemocnění

Foto: archiv Junáka Slavkov u Brna

ostatních dětí. Jsme přesvědčeni, že ve vašem
osobním příkladu zodpovědného jednání dostávají děti ten nejlepší příklad.
Středisko Junáka Slavkov u Brna
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Slavkovské orchestrální sdružení,
KPH a opera Don Giovanni
Česká televize uvedla letošního 24. dubna
v přímém přenosu ze Stavovského divadla
v Praze operu W. A. Mozarta Don Giovanni, označovanou též za „operu všech oper“.
Opera o dvou částech byla v době stávajících
restriktivních protipandemických opatření
provedena bez účasti diváků; letos to bude
234 let od její premiéry.
V souvislosti s touto operou vyvstávají vzpomínky na aktivity některých členů
Slavkovského orchestrálního sdružení (SOS)
a slavkovského Klubu přátel hudby (KPH).
Pro mladší a do Slavkova přistěhované občany je třeba nejprve uvést, že v 70. a 80. letech
minulého století byla organizace kulturního
dění ve Slavkově začleněna do Městského
kulturního střediska, které sídlilo v budově
Společenského domu (nyní Společenské centrum Bonaparte). Hudební aktivity pro veřejnost zprostředkovával také zájmový Klub
přátel hudby, zaměřený na účast členů klubu
a jeho přátel na sólových či komorních koncertech ve Slavkově, ale zejména na akcích
v Brně či jinde. V říjnu 1975 se např. uspořádal zájezd do Prahy na operu B. Smetany
Tajemství, v květnu 1982 na koncert Pražského jara.
Z mnoha hudebních těles různých žánrů
(taneční, duchovní a symfonická hudba, beat,
dechovka, folk, jazz) bylo v našem městě
početně největší amatérské Slavkovské orchestrální sdružení, které v té době dirigovali
Břetislav Rozsypal a Jaroslav Ledvinka. SOS
v obsazení až padesáti hudebníků (vč. posil
z řad profesionálů) pořádalo ve Slavkově kaž
doročně celovečerní koncerty vážné i populární hudby. Vedení SOS dokonce pro hudebníky zabezpečilo ve dnech 20. až 22. 6. 1980
několikadenní soustředění v budově mlýna
u Pístovického rybníka a v rámci motivace
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amatérů tam pozvalo na večerní koncertní vystoupení i profesionální brněnské Janáčkovo
kvarteto.
A souvislosti s operou Don Giovanni? Tato
opera byla ve světové premiéře provedena
v Praze ve Stavovském (tehdy Hraběcím
Nosticově, za socialismu Tylově) divadle dne
29. října 1787 za dirigování přímo autorem
W. A. Mozartem a měla veliký kladný ohlas.
K 200. výročí premiéry byla uvedena
ve stejném (Stavovském) divadle ve slavnostním nastudování s mezinárodním obsazením sólistů, za účasti mnoha slavných
kulturních osobností a za velké pozornosti
světových médií v říjnu 1987. Této významné události se díky Antonínu Šlapalovi (pozó-

nistovi SOS) zúčastnili i čtyři členové SOS.
Ve Stavovském divadle jsme seděli v horních
patrech krásného hlediště tehdy nově zrekonstruovaného divadla. Nelze zapomenout, že
představení se v horní boční lóži zúčastnil
i nějaký významný starší dirigent, který si
prakticky celou operu oddirigoval zpaměti
v přítmí sálu. Jen tak pro své potěšení… I to
svědčí o významnosti 200. výročí a pozvaných hostů.
Na letošním „televizním“ provedení opery
se zase podílelo několik účinkujících, které na Janáčkově konzervatoři v Ostravě či
na JAMU v Brně vyučovala Irena Rozsypalová, dcera Břetislava Rozsypala.
L. Jedlička, bývalý člen SOS

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. Léto je nadosah, sezóna nabírá otáčky. Motorkáři,
stejně jako ostatní, plánujeme dovolenou. Konečně nám nic nebrání v cestování po České
republice.
Zahraničí je hůře dostupné stále. Doba
volného cestování po celé Evropě je pryč.
Na cestu do Rakouska je třeba mít doklad
o negativním PCR-testu, antigenní test nebo
certifikát o očkování či potvrzení o prodělané
nemoci. Vždy v německém či anglickém jazyce. A je povinnost se před cestou registrovat
přes elektronický registrační formulář.
Do Slovinska, Polska a Německa je nutno
mít potvrzení o úplném očkování a od podání
poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní. Registrace příjezdu už před
vjezdem do Německa je povinná rovněž. Potvrzení o úspěšné registraci, vytištěný potvrzovací email, musíte mít u sebe.
Do Ruska se zatím není možno dostat, je
pozastaveno vydávání víz pro turisty. Plánovanou cestu do Petrohradu proto odkládáme
na příští rok.

Naplnění sportovních a společenských aktivit se motoklubu
zatím nedaří. Věříme, že do konce roku skluz doženeme. Cestovní plán plníme
v omezeném režimu. Cesty vícedenní s ubytováním jsme přeorganizovali na jednodenní. Výpravu do muzea holokaustu v Osvětimi, jsme
přeložili na léto. Ve čtvrtek 20. 5. odjíždíme navštívit bývalou raketovou základnu Peenemünde. Cestou si prohlédneme moderní výstavbu
Berlína a Wroclawi, prozkoumáme starobylá
hradiště polabských Slovanů a užijeme si přírody kolem Baltského moře. Výletem 5. června
do Prahy si připomeneme drama z pondělí 26.
6. 1621 na Staroměstském náměstí. V sobotu
26. června projedeme křížem krážem zakroucené silnice Křižanovské a Javořičské vrchoviny,
seznámíme se s historií Třebíče a navštívíme
muzeum automobilových veteránů. V itinerářích výletů je toho mnohem víc, přátelé. Přidejte se k nám a uvidíte sami. Těším se na společné setkání při některé naší klubové akci.
Podrobnosti o našich aktivitách najdete
na stránkách: fechtl.cz nebo slavkovak.cz.
Vlastik Jelínek

PRODEJNA SLAVKOV U BRNA
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CITY

1 Gbit

490 Kč

Ve Slavkově u Brna jsme spustili internet nové generace, rychlejší, stabilnější, se 100Gbit
páteřní rychlostí.
Připojte se nyní k naší síti a získejte internet rychlostí 1Gbit / 1Gbit do konce prázdnin zdarma.
Nabídka je omezena pouze na Slavkov u Brna. Objednávky přijímáme pouze na našem
zákaznickém centru ve společenském centru Bonaparte na základě tohoto inzerátu.
Více informací o nabídce na naší telefonní lince 515 537 537 a ve společenském centru Bonaparte

CITY
VÁŠ VIRTUÁLNÍ SERVER NEBO ÚLOŽIŠTĚ NA 100 GBIT SÍTI

Ve Slavkově nabízíme nově virtuální servery na naší 100 Gbit síti.
Ke každému serveru nabízíme naši zákazníkům na optické síti vyhrazený 1Gbit okruh
mimo vaši internetovou linku. Nabízíme různé rychlosti i kombinace hw, anti DDOS ochranu
v ceně služby, zálohování místní i geografické, vše na hardwaru CISCO a SSD datových polích.
Více informací ve společenském centru Bonaparte a našich specialistů na tel. 515 550 569

