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Slavkov má novou
kruhovou křižovatku

Nová okružní křižovatka ve Slavkově • Foto: 2x P. Maleček

Ř

idiči od prvního říjnového pondělí můžou
pohodlně projíždět přes novou kruhovou
křižovatku, která vznikla u areálu bývalého
cukrovaru. Po více než měsíčním dopravním
omezením si Slavkov oddechl od zdlouhavých

Příští číslo vyjde

21. listopadu

Budoucí prodejna Lidlu

kolon. Nový „kruháč“ vznikl v místě křížení silnice I/54 a nájezdu na obchvat mezinárodního
tahu I/50. Změnu si vynutila stavba obchodního
centra, které buduje společnost Lidl. Tato společnost také zaplatila náklady na novou křižovatku a související chodníky, veřejné
osvětlení a přechody pro chodce.
Přestože kruhová křižovatka již
slouží řidičům, na svou finální podobu
ještě čeká. Město se dohodlo s investorem, že na jeho náklady uprostřed
křižovatky vysadí i květinový záhon.
Areál bývalého cukrovaru se každý
den mění před očima. Budova prodejny již téměř stojí a bagry dokončují
poslední terénní úpravy pro budoucí
parkoviště. Společnost Lidl chce dveře svým zákazníkům otevřít na jaře
vs
příštího roku.

Lockdown
Vážení spoluobčané. Celý
měsíc, a obávám se, že nejen
tento, naší společností rezonuje jediné – strašák pandemické chřipky COVID-19.
Choroby, která již jednou
paralyzovala náš stát i svět
Michal Boudný
a nemíní s tím hned přestat.
V minulém čísle jsem uvedl víru v neopakování
jarní paralýzy. Bohužel… Možná je to tím, že
virus zesílil, nebo tím, že nám o prázdninách
spadnul řemen? Těžko nyní soudit. Někteří
vysocí představitelé země pravidla nedodržují,
na Staromáku se demonstruje a na vltavské náplavce se vesele pořádají farmářské trhy. Jsme
si rovni, ale někdo si je rovnější.
(Pokračování na straně 3)

Vznikne nová
základní škola?

Epidemiologická
opatření ve Slavkově

Výsledky
voleb
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Lockdown
(Dokončení ze strany 1)

Naše město muselo omezit nebo zcela
zrušit spousty tradičních akcí. Přestalo se
sportovat, zpívat a vystavovat. Nyní nám nad
hlavou visí otázka podoby vzpomínkových
akcí k bitvě tří císařů, která je vrcholem turistické sezony a lákadlem pro tisíce návštěvníků našeho města. Osobně nejsem v tomto
velký optimista a smiřuji se s tím, že letošní
pietu strávím v tichosti s kyticí, kterou sám
položím ke dveřím Mohyly míru. Vzpomínku na tisíce padlých vojáků tří armád si vzít
nenechám. V režimu zákazů se bohužel s největší pravděpodobností odehraje i tradiční,
a stále více oblíbenější, zpívání koled a rozsvěcení vánočního stromku. A silvestrovský
ohňostroj a plesy? Raději už přestanu fantazírovat a budu stále doufat, že se vše zase vrátí
do normálu… Upřímně mě zajímá, jak se Brňáci vypořádají s vánočními trhy, které jsou
finančním vrcholem pro prodejce i městskou
pokladnu… Čeká nás doba neveselá, šedá
a tmavá a je jen na nás, jakou si ji uděláme.
Zdali propadneme nákupnímu šílenství, jak
tomu bylo před uzavřením obchodů, či půjdeme cestou tradice a pokory, kterou mnozí
znají jen z vyprávění. V poslední době mně
připadá, že chřipka, která se k nám z východu
dostala, není ani tak problém respirační jako
spíše duševní. Média jsou plná odborníků,
rad a návodů. Jednotliví specialisté se přou
o metody a způsob boje a jak se pak má v tom
obyčejný smrtelník vyznat?
Pro naše město je však největší negativum
zavření škol. Smekám před záchranáři, lé-

kařským personálem, učiteli a všemi, kdo se
na boji podílí, ale největší poklonu vyseknu
rodičům samotným! Starat se, aby děti měly
v pořádku úkoly, aby nezlenivěly a nezapomínaly na podstatu – školu, je mnohdy
nadlidský výkon. Vydržte to! Nejste v tom
sami!
Ale oprosťme se již od virů! Dalším tématem, které pod epidemií vyšumělo, jsou
krajské a senátní volby. Nabídka byla pestrá, lidé zvolili a zvolené strany se dohodly.
Více mně nepřísluší komentovat a pouze popřeji novému vedení našeho kraje a novému
senátorovi hodně úspěchů při jejich nelehké
práci. Rovněž mi dovolte velké poděkování
odcházejícímu hejtmanovi Bohumilu Šimkovi, jeho náměstkům a senátorovi Ivu Bárkovi,
za příkladnou práci pro naše město a region.
Bez jejich pomoci by se spousta kulturních
nebo stavebních prací ve Slavkově u Brna jen
stěží realizovala a pevně věřím, že nově zvolení funkcionáři na tuto spolupráci navážou,
a naše město se tak bude nadále těšit jejich
přízni a podpory v rozvoji.
A nyní k vlastnímu dění ve městě. Jsem rád,
že výstavba okružní křižovatky je již hotova,
doprava jede a nyní čeká „kruháč“ a přilehlé
ostrůvky výsadba. Oprava a nové zbudování chodníků v ulicích Pod Vinohrady a Tyršova jsou také v plném proudu a těším se,
až se po nich koncem roku chodci bezpečně
projdou. Příští rok nás čeká velká dopravní zátěž v souvislosti s rekonstrukcí průtahu
a rekonstrukce ulice Malinovského (ulice
od polikliniky po kostel). Průtah, jak jsem již

Výstavba chodníku v Tyršově ulici • Foto: P. Maleček

mnohokrát informoval, bude akcí trvající dva
roky. V příštím roce se počítá se stavbou kruhové křižovatky pod náměstím, rekonstrukcí
ulicí Boženy Němcové, Lidické a Slovákovy.
V roce 2022 se bagry zakousnou do silnice
v ulicích Špitálská a Bučovická. Akce to bude
velká, ale pro naše město nezbytná. Jsem rád,
že právě kraj na ni sehnal nemalé evropské
peníze a konečně jde ve spolupráci s městem
do toho! Přeji vám krásné podzimní dny, pevné zdraví a co nejméně paniky!

Michal Boudný, starosta města

Bude se stavět nová základní škola?
Velká výstavba v našem městě a okolních obcích má své důsledky. I když jsme
v roce 2017 rozšířili kapacitu Základní
školy Tyršova o novou budovu (investice
ve výši 37,5 mil. Kč – 6 tříd pro 180 dětí),
nepokryje současná kapacita slavkovských
základních škol očekávaný nárůst dětí ze
Slavkova a zejména z okolních obcí. Obec
Holubice se již rozhodla vybudovat novou
základní školu pro oba stupně vzdělávání.
I přes toto jejich rozhodnutí potřebujeme
navýšit kapacitu minimálně o 500 míst, takto to plyne z nedávno zpracované demografické studie.

Východiskem z této situace se jeví možnost
výstavby nové svazkové školy s kapacitou 18
tříd pro 540 žáků. Toto je totiž podmínkou
pro získání dotací Ministerstva školství, které na výstavbu základních škol zřizovaných
svazkem obcí připravuje investiční program.
Pokud bychom se do tohoto programu
dostali, mohli bychom získat dotaci na výstavbu školy ve výši 85 %. Proto Slavkov
u Brna a okolní obce směřují k vytvoření
dobrovolného svazku obcí, který by byl zřizovatelem nové svazkové školy. Zajištoval
by její výstavbu a následně i provoz. Navrhované řešení není nic převratného, svaz-

kových škol se staví nebo bylo před pár lety
postaveno několik, zejména v prstenci měst
okolo Prahy. Tady jsme si brali inspiraci.
Současně probíhají i jednání o lokalitě, kdy
by škola nová škola mohla stát. Konečné rozhodnutí by mohlo padnout na společném jednání zastupitelů našeho města a starostů okolních obcí, které plánujeme svolat v nejbližším
možném termínu.
Předpokládaná výše investice se pohybuje
v rozmezí 500–750 mil. Kč. Proto je důležité
získat dotace na výstavbu, protože bez nich
není možné zajistit financování výstavby.
Marie Jedličková, místostarostka

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
83. schůze RM – 21. 9. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019,
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu
na rok 2020 formou rozpočtových opatření v předloženém znění, rozpočtové opatření v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového
opatření v předloženém znění.
3. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se společností BIOELEKTRO ENERGY

3, odštěpný závod, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00
Brno, IČ: 09226478, na plochu o výměře 30 m2, která
je umístěna v jižní části Palackého nám. ve Slavkově
u Brna na parc. č. 527 v k. ú. Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 23 v lokalitě Polní
s paní Soňou Coufalovou.
5. 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 88 m2 – zahrádky

č. 72 nacházející se v lokalitě Polní s paní Martinou Suchánkovou.
6. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 72 v lokalitě Polní
s paní Irenou Břínkovou.
7. RM souhlasí s udělením souhlasu s podpachtem
od společnosti Rostěnice, a.s. týkající se pozemků parc.
č. 1488/254 a 1347/3, obojí orná půda v k.ú. Nížkovice ve vlastnictví města Slavkov u Brna pro pana Pavla
Obdržálka.
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8. RM souhlasí s povolením výstavby stavby sjezdů,
vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemku parc.
č. 3178/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, dle podaných žádostí pro připojení pozemků parc. č. 3187 a parc. č. 3195/2, pouze
za podmínky vydání souhlasu budoucího investora veřejné infrastruktury v ulici Lesní.
9. RM souhlasí s využitím parkovací plochy a dráhy
v bývalém areálu ARC ve Slavkově u Brna k provádění
závěrečných zkoušek jízd na motocyklu zkušebním komisařem Městského úřadu Slavkov u Brna.
10. RM souhlasí s rozšířením obchodní zóny Brněnská o ulici Špitálská.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rekostrukce zdroje tepla v budově MěÚ Palackého náměstí 260, Slavkov u Brna“ dle předložené důvodové zprávy
a návrhu zadávací dokumentace.
12. RM schvaluje změnu jednacího řádu Komise pro
městskou památkovou zónu spočívající ve stanovení
možnosti rozhodování „per rollam“ za podmínky, že
materiály pro schůzi Komise obdrží členové Komise
s pěti denním předstihem.
13. RM schvaluje vydání nařízení města Slavkov
u Brna – Tržní řád dle předloženého návrhu, kterým se
ruší nařízení města Slavkov u Brna č. 1/2013 Tržní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
14. RM schvaluje zpětvzetí žaloby vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 39/2015 o zaplacení
502.714 Kč s příslušenstvím žalobce Města Slavkov
u Brna vůči žalované společnosti SAURA.CZ s.r.o. v likvidaci, IČ 26255235, se sídlem Gorkého 61/11, 602 00
Brno z důvodu nedobytnosti pohledávky.
15. RM souhlasí s pojištěním sbírkových předmětů
ve správě ZS-A dle důvodové zprávy.
16. RM bere na vědomí zápis č. 9/2020 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 8/2020 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
17. RM schvaluje převod užívaného majetku z projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.0.2/02.0052 v celkové výši 141 056,34 Kč ze Základní školy Vyškov Nádražní
5, 682 01 Vyškov, příspěvková organizace do majetku
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
18. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, který doplňuje předmět činnosti
o školní družinu v předloženém znění.
19. RM schvaluje převedení uvedené částky z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace. RM schvaluje využití finančních prostředků z investičního fondu
na nákup serveru.
20. RM schvaluje vyhlášení volného dne (ředitelského volna) na úterý 29. 9. 2020 pro žáky Základní školy
Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
21. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – připravenost školy
na šk. rok 2020/2021.
22. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní
rok 2020/2021.
23. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 Mateřské
školy Zvídálek, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace – napojení rezervního fondu
organizace ve výši 130 000 Kč na položku oprava a udržování.
24. RM bere předloženou informaci na vědomí (Zahájení VZ – nákup pracovních strojů pro TSMS).

84. schůze RM – 23. 9. 2020

1. RM ukládá Mgr. Bohuslavu Fialovi zajistit projednání návrhu dohody o narovnání ve smyslu důvodové
zprávy se spol. Tvrdý, spol. s r.o. (Právní rozbor postupu
města při realizaci opravy střechy SC Bonaparte).

85. schůze RM – 29. 9. 2020

1. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce
zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady“
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byla předložena uchazečem SKR stav, s.r.o. Brno-sever,
Husovice, Nováčkova 233/18 IČ: 26961474.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod
Vinohrady“ se společností SKR stav, s.r.o. Brno-sever,
Husovice, Nováčkova 233/18 IČ: 26961474.

86. schůze RM – 5. 10. 2020

1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh Akčního plánu města Slavkov u Brna na rok 2021–2022.
3. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 24 v lokalitě Polní
s panem Ladislavem Farkou
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, týkající se pozemku parc. č.
354/298, ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú.
Slavkov u Brna, které je v majetku města (stavba
s názvem „Slavkov u B., kab. sm. NN od BD CHOUX“)
v předloženém znění.
5. RM schvaluje na základě odstoupení společnosti Obce v datech, s.r.o. od účasti na veřejné zakázce,
uzavření smlouvy o dílo se společností AQE advisors,
a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770
na zpracování „Metodiky strategického řízení města“
dle předloženého návrhu smlouvy.
6. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební práce, při kterých bude provedena rekonstrukce
betonové plochy dvora Polikliniky.
7. RM doporučuje ZM zrušit část usnesení č. 254/15/
ZM/2020 z 15. zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2020,
a to: 1) prodej bytu č. 1484/4 vymezeném v pozemku
parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba č.p. 1484,
včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 478/2624
v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně Ruské, za kupní cenu
40 776,26 Kč; 2) prodej bytu č. 1484/5 vymezeném
v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba
č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84
a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti
583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Františku Kreizlovi, za kupní cenu 49 733,17 Kč.
8. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/4
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc.č.
2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna panu Františku
Kreizlovi, za kupní cenu 40 776,26 Kč. RM doporučuje
ZM schválit prodej bytu č. 1484/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba č.p. 1484,
včetně podílu na včetně podílu na pozemku parc. č.
2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně Ruské,
za kupní cenu 49 733,17 Kč.
9. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Rekostrukce
zdroje tepla v budově MěÚ Palackého náměstí 260,
Slavkov u Brna“ byla předložena uchazečem TRASKO,
a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 25549464.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Rekostrukce zdroje tepla v budově MěÚ Palackého
náměstí 260, Slavkov u Brna“ se společností TRASKO,
a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 25549464
za podmínky schválení financování akce.
11. RM bere na vědomí předložený zápis č. 33/2020
z komise pro životní prostředí.
12. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to obdarovaným, kteří jsou uvedeni v seznamu, jenž je přílohou tohoto usnesení.
13. RM doporučuje ZM schválit záměr přípravy nové
expozice v prostorách ZS-A.
14. RM bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele
pořadatelských a bezpečnostních služeb pro kulturní
a společenské akce ZS-A.
15. RM schvaluje rozpočtové opatření ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
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16. RM bere na vědomí informaci o nutnosti navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
17. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na školní rok 2020/2021.
18. RM schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

87. schůze RM – 8. 10. 2020

1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM vzít na vědomí analýzu lokalit
pro výstavbu svazkové základní školy na území města.
3. RM doporučuje ZM schválit záměr výstavby svazkové základní školy na území města s kapacitou 500
žáků.
4. RM doporučuje ZM uložit radě města dále jednat
se starosty okolních obcí o založení svazku obcí za účelem zajištění školní docházky žáků dotčených obcí, zvýšením kapacity základních škol, a konkrétně jednat se
starosty obcí o právní formě svazkové základní školy
a financování výstavby.
5. RM doporučuje ZM uložit radě města zajistit potřebné průzkumy nejvhodnějšího vybraného pozemku
za autobusovým nádražím za účelem výstavby nové
svazkové základní školy.
6. RM schvaluje doplněný program 17. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

88. schůze RM – 19. 10. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019,
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok
2020 formou rozpočtových opatření, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č.
70 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
40 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
pana Jiřího Žigraie, za cenu dle znaleckého posudku,
který bude vypracován v době prodeje pozemku. Vše
za podmínky vydání pravomocného stavebního povolení do pěti let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní. Náklady spojené s budoucím převodem nemovitosti uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny
dle platného zákona.
3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 18. 5. 2017 s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01
Slavkov u Brna, týkající se zúžení předmětu výpůjčky
o části pozemků parc. č. 5439 a parc. č. 5466 o celkové výměře cca 5 050 m2, obojí ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu se
sídlem Československé armády 252, 684 01 Slavkov
u Brna, na části pozemků parc. č. 5439 a parc. č. 5466
o celkové výměře cca 5 050 m2, obojí ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 354/296, parc. č. 354/295,
parc. č. 354/298, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kab. sm. VN+TS+NNZel. 3d, Kaláb“)
v předloženém znění.
6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby přípojky dešťové kanalizace a přípojky podzemní kabelové optické sítě
na pozemku parc. č. 1341 v k.ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem Romanem
Trantinou, Jiráskova 401, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém znění.
7. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby přípojky
jednotné dešťové a splaškové kanalizace a vodovodní
a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 564 v k.ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov
u Brna, se společností Stavební společnost Čáslava
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s.r.o., Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, IČ: 02358140,
v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření dohody o změně obsahu
závazku na zajištění projektové dokumentace stavby
„Hřiště Na Vodárce – Slavkov u Brna“ s Ing. arch. Janem
Horkým, B. Němcové 5, 750 02 Přerov, IČ: 755 31 046.
9. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo na zpracování projektu: „Regenerace sídliště Nádražní – Slavkov u Brna“ ze dne 11. 9. 2019 s Ing. arch.
Janem Horkým, IČ: 755 31 046.
10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Územní
studii krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna“
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
11. RM doporučuje ZM rozhodnout o založení, 1.
společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1483, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1483
na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí
pozemku parc. č. 2690/85, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna, 2. společenství vlastníků
s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1484, 684 01 Slavkov
u Brna, pro dům č. p. 1484 na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/84,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož
členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna,
3. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1485, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1485
na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí
pozemku parc. č. 2690/83, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna, 4. společenství vlastníků
s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1486, 684 01 Slavkov
u Brna, pro dům č. p. 1486 na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/82,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož
členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna,
5. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1487, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1487, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1487 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/81, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení
město Slavkov u Brna.
12. RM doporučuje ZM schválit: 1. „Stanovy Společenství vlastníků 1483, Slavkov u Brna“, se sídlem
Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém
znění, 2. „Stanovy Společenství vlastníků 1484, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1484, 684 01 Slavkov
u Brna v předloženém znění, 3. „Stanovy Společenství
vlastníků 1485, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1485, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění, 4.
„Stanovy Společenství vlastníků 1486, Slavkov u Brna“,
se sídlem Litavská 1486, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění, 5. „Stanovy Společenství vlastníků
1487, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1487, 684 01
Slavkov u Brna v předloženém znění.
13. RM doporučuje ZM uložit starostovi města
Bc. Michalu Boudnému, aby zajistil veškeré právní kroky k zápisu do rejstříku Společenství vlastníků jednotek,
včetně vydání stanov ve formě veřejné listiny. 1. Společenství vlastníků Litavská 1483, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna, 2. Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1484, 684 01 Slavkov u Brna, 3. Společenství
vlastníků Litavská 1485, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov u Brna, 4. Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská
1486, 684 01 Slavkov u Brna, 5. Společenství vlastníků
Litavská 1487, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1487,
684 01 Slavkov u Brna.
14. RM souhlasí s podnájmem v chirurgické ambulanci nájemce Chir4all s.r.o., IČ: 09112111, Dukelská
780/13, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov v budově polikliniky, Malinovského 288 ve Slavkově u Brna pro podnájemkyni Mgr. Zdeňku Poledníkovou, IČ: 01335090,
Dukelská 780/13, 682 01 Vyškov, v rozsahu dle žádosti.
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15. RM schvaluje zaslání informativního dopisu nájemcům polikliniky v předloženém znění.
16. RM schvaluje uzavření dodatků k nájemním
smlouvám s nájemci polikliniky v předloženém znění.
17. RM schvaluje zahájení vymáhání smluvních pokut vůči společnosti ABLAK, s.r.o. v předloženém znění.
18. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2020.
19. RM schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky (ev. č. smlouvy 62-27171/2020) s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
20. RM bere na vědomí informaci o zrušení žádosti
ZS-A o přidělení dotace z Vinařského fondu.
21. RM bere na vědomí informaci o zrušení žádosti
ZS-A o přidělení dotace z Ministerstva kultury ČR.
22. RM bere na vědomí zadání veřejné zakázky:
„Nákup notebooků a tabletů“, kde zadavatelem je Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
23. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.
24. RM bere na vědomí omezení provozu dle aktuální situace Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, dle
předložené zprávy.

16. zasedání ZM – 21. 9. 2020

1. ZM bere uvedené lokality na vědomí a ukládá radě
města jednat se starosty okolních obcí o založení svazku
obcí za účelem zajištění školní docházky žáků dotčených
obcí, zvýšením kapacity základních škol, o předložených
lokalitách a o právní formě svazkové školy.
2. ZM ukládá RM předložit výsledky jednání se starosty okolních obcí na jednání zastupitelstva města,
které bude svoláno nejpozději na pondělí 9. 11. 2020.
3. ZM bere na vědomí zápis z 13. zasedání finančního výboru.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém
znění.
5. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 50
v předloženém znění.
6. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
Slavkov u Brna o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí v předloženém znění – varianta 2.

17. zasedání ZM – 19. 10. 2020

1. ZM bere na vědomí zápis č. 7 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 9. 2020.
2. ZM bere na vědomí předložený plán kontrol
do konce roku 2020.
3. ZM bere na vědomí zápis z 14. zasedání finančního výboru.
4. ZM schvaluje záměr výstavby plně organizované
svazkové školy s minimální kapacitou 18 kmenových
tříd pro 540 žáků v katastru města Slavkova u Brna.
5. ZM schvaluje přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem výstavby a provozu nové školy.
6. ZM ukládá starostovi Bc. Michalovi Boudnému
účastnit se jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí.
7. ZM ukládá RM dopracovat předložený návrh stanov dle dohody s ostatními obcemi.
8. ZM schvaluje záměr přípravy nové expozice v prostorách ZS-A.
9. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění.
10. ZM ruší část usnesení č. 254/15/ZM/2020 z 15.
zasedání zastupitelstva dne 7.9.2020, a to: prodej bytu
č. 1484/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných částech domu
č.p. 1484 o velikosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna,
paní Anně Ruské, za kupní cenu 40 776,26 Kč; ZM ruší
prodej bytu č. 1484/5 vymezeném v pozemku parc. č.
2690/84, jehož součástí je stavba č.p. 1484, včetně
podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných
částech domu č.p. 1484 o velikosti 583/2624 v k.ú.

Slavkov u Brna, panu Františku Kreizlovi, za kupní cenu
49 733,17 Kč.
11. ZM schvaluje prodej bytu č. 1484/4 vymezeném
v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba
č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84
a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti
478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Františku Kreizlovi, za kupní cenu 40 776,26 Kč; ZM schvaluje prodej
bytu č. 1484/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84,
jehož součástí je stavba č.p. 1484, včetně podílu
na včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 583/2624
v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně Ruské, za kupní cenu
49 733,17 Kč.
12. ZM rozhoduje o založení: 1. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1483,
Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1483 na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/85,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož
členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna,
2. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1484, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1484
na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí
pozemku parc. č. 2690/84, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna, 3. společenství vlastníků
s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1485, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov
u Brna, pro dům č. p. 1485 na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/83,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož
členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna,
4. společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1486, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1486 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku
parc. č. 2690/82, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení město Slavkov u Brna, 5. společenství vlastníků s názvem
„Společenství vlastníků Litavská 1487, Slavkov u Brna“,
se sídlem Litavská 1487, 684 01 Slavkov u Brna, pro
dům č. p. 1487 na ul. Litavská ve Slavkově u Brna, který
je součástí pozemku parc. č. 2690/81, zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni
jeho založení město Slavkov u Brna.
13. ZM schvaluje 1. „Stanovy Společenství vlastníků
1483, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1483, 684 01
Slavkov u Brna v předloženém znění, 2. „Stanovy Společenství vlastníků 1484, Slavkov u Brna“, se sídlem
Litavská 1484, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém
znění, 3. „Stanovy Společenství vlastníků 1485, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov
u Brna v předloženém znění, 4. „Stanovy Společenství
vlastníků 1486, Slavkov u Brna“, se sídlem Litavská
1486, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění, 5.
„Stanovy Společenství vlastníků 1487, Slavkov u Brna“,
se sídlem Litavská 1487, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění.
14. ZM ukládá Bc. Michalu Boudnému aby zajistil
veškeré právní kroky k zápisu do rejstříku Společenství
vlastníků jednotek, včetně vydání stanov ve formě veřejné listiny. 1. Společenství vlastníků Litavská 1483,
Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1483, 684 01 Slavkov
u Brna, 2. Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1484, 684 01 Slavkov
u Brna, 3. Společenství vlastníků Litavská 1485, Slavkov
u Brna, se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov u Brna,
4. Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov u Brna,
se sídlem Litavská 1486, 684 01 Slavkov u Brna, 5. Společenství vlastníků Litavská 1487, Slavkov u Brna, se
sídlem Litavská 1487, 684 01 Slavkov u Brna.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Klub seniorů informuje
Je tu opět klub seniorů s informacemi o své
činnosti. Dne 17. 9. se uskutečnila návštěva
slovanského hradiště v Mikulčicích, kde nás
průvodce Jaroslav Stoha velmi příjemným
projevem, doplněným jemnými humornými
příběhy, dokázal zaujmout po celou dobu historického výkladu. Byla to krásná ukázka, jak
poutavě podat naši historii 8. a 9. století. Následovala individuální prohlídka zajímavého
areálu. Zde je nutno ještě poděkovat vedení
města Slavkov u Brna, které nám přispělo
na vstupné. Vybrané peníze tak mohly být
použity na vstup do Dietrichsteinské hrobky. Opět příjemná průvodkyně s poutavým
výkladem o historii hrobky i celého města
Mikulov. Následovala volná prohlídka města

a restaurací nebo občerstvení, již dle zájmu
každého z nás, což je též dobré ke spokojenému výletu.
Nikdo se neztratil a všichni jsme se ukázkově dostavili ve stanovený čas k odjezdu.
Cestou do Slavkova jsme si mohli v naprostém klidu užívat krajiny pod Pálavou, naše
cestovní rychlost vzhledem k situaci na našich silnicích nevybočovala z průměru, deset
kilometrů za hodinu. Pak se to pokazilo a my
jsme se ještě ten den vrátili do svých domovů.
Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci musel být zrušen den zdraví. Pevně věříme,
že Vás tato zpráva nezarmoutí a že si sami najdete cestu, jak své zdraví ochránit a zůstat fit
pro další činnost.

Klub na poliklinice
bude do konce října uzavřen. Dotazy a informace
dostanete na telefonních
číslech: 725 318 435 a 602 665 255.
Na listopad, kdy doufáme, že konečně bude
to nejhorší za námi, se připravuje na 12. 11.
muzikál Pretty Woman, cena 500 Kč za osobu a poučné divadelní představení Edison pro
děti s cenou 150 Kč za osobu plus příplatek
na autobus, podaří-li se naplnit jeho kapacita.
Na závěr mi dovolte popřát to nejlepší členkám výboru klubu k jejich narozeninám, které
shodou okolností slavily v tuto dobu a všichni
přežili. Proto pevné zdraví, nervy a výdrž.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Charitní Centrum denních služeb v době
nouzového stavu
Jak to u nás funguje v této složité době?
Centrum denních služeb je otevřeno i za podmínek nouzového stavu. Poskytujeme nezbytnou péči pro ty, kteří nás potřebují. Pracovnice dodržují preventivní opatření, nosí roušky,
respirátory nebo štíty, pravidelně desinfikují
prostory CDS a dbají na zvýšenou hygienu.
Všichni se snažíme o zachování optimismu
a nadhledu. Dobrá nálada je mnohdy ten nejlepší lék na spoustu neduhů a obtížný čas se
tak lépe přežije.
Koho vítáme – všechny seniory a osoby
se zdravotním postižením od 27 let věku,
všechny, kdo potřebují pomoci s péčí, podáním stravy, oblékáním nebo obouváním, cítí
se osamělí a chtěli by prožít aktivní chvíle ve společnosti ostatních účastníků. Lidé
k nám přijíždějí z různých míst, většinou
z vesnic, patřících do ORP Slavkov nebo ORP
Bučovice. Mohou je dopravit rodinní příslušníci či mohou využít svozového automobilu
s možností bezbariérové úpravy pro jízdu
imobilního vozíčkáře.
V případě, že se rozhodnete nás navštěvovat, víte, co Vás čeká? Čekají na Vás příjemné
a empatické pracovnice, které Vám pomohou
při péči o Vaši osobu. Čeká zde kolektiv vrstevníků, s kterými můžete prožít hezké chvíle. Pracovnice Vám mohou doporučit mimo
službu CDS další charitní nebo externí služby,
mohou poradit, jak postupovat a kam se obrátit. Uvidíte, že podobné problémy řeší i ostatní lidé a že na neduhy a různé situace nemusíte
být sami.
Jaké jsou příběhy těch, kteří k nám dochází? Tady jsou dva jako inspirace…

Příběh první

Již delší dobu do CDS dochází Muž. On
vlastně nedochází, v poslední době dojíždí,
protože chůzi o berlích čím dál častěji musí
vyměnit za jízdu na vozíku. Dveře zařízení
otvírá každý den. Přiveze si tašku s lístkem,
co potřebuje nakoupit. Žije sám a je rád
za každou pomoc. Pozdraví se s ostatními
vrstevníky a požádá pracovnice o dopolední
kávu. Zapojí se do společného hovoru, aktivit
formou tréninku paměti či procvičení jemné

a hrubé motoriky. Má rád canisterapii – kontakt se psem. Občas potřebuje odvézt autem
a doprovodit k lékaři či jen vyzvednout léky
v lékárně. Velmi rád se účastní výletů kamkoliv. Většinou překvapí vědomostmi o místě,
kam jsme právě přijeli, či souvislostmi, které se k danému místu vztahují. Výlet si užije
s úsměvem. Při návratu z jednoho společného cestování vystupoval z auta s dopomocí
pracovnic. Usedl na vozík, usmál se a řekl:
„Děkuji Vám, bez Vás bych se vůbec nikam
nedostal…“

Příběh druhý

Centrum denních služeb oslovila rodina,
která měla toho času maminku hospitalizovanou v nemocnici. Lékař jim sdělil, že by
bylo vhodné, vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu jeho pacientky, aby nezůstávala
doma sama. Paní občas upadne, potřebuje pomoci s přípravou jídla a se samostatnou chůzí,
to také není úplně ideální. Proto rodina oslovila Centrum denních služeb. Setkali jsme se
na první návštěvě na zkoušku, Paní se v prostorách Centra líbilo a po nutných administrativních úkonech se stala uživatelkou služby.
Zpočátku velmi tichá a málo komunikativní.
Postupně se rozpovídala. O tom, jak ráda chodívala na dlouhé turistické pochody, kde všude
na horách byla a jak ji mrzí, že se nenaučila
plavat nebo hrát na nějaký hudební nástroj.
Když byla dítě, u nich doma se vždycky hodně
šetřilo a na „zábavu“ už nezbývaly peníze.
Pracovnice ji přivezou svozovým autem
dvakrát v týdnu. Užívá si každou činnost
a s radostí se zapojuje do každé aktivity. Vyrábí drobnosti pro radost. Neodmítne procházku
s doprovodem pracovnic. Centrum navštěvuje
několik měsíců a je viditelné, že sem dochází ráda a cítí se dobře v kolektivu ostatních
obyvatel.
Jednoho dne zvoní na stole vedoucí telefon.
Z druhého konce se ozve již známý hlas příbuzného. Řešíme podrobnosti, týkající se provádění služby. Než se rozloučíme, z druhého
konce telefonu zazní: „Jsem šťastný, že nějaké takové zařízení existuje. Naše babička se
za Vámi vždy těší. Rozkvetla nejen psychic-

ky, ale může se i lépe pohybovat a nepotřebuje
tolik dohledu. Po návratu domů nám vždycky
vypráví, co nového se dělo, co dělala, s kým si
povídala. Je to pro nás velmi příjemné, vědět,
že je o maminku postaráno…“
I vy máte ve své blízkosti někoho z blízkých, příbuzných, kdo by naši službu potřeboval? Můžete nás i nezávazně kontaktovat
e-mailem cds.slavkov@hodonin.charita.cz
nebo tel. 734 435 125.
Charita Hodonín

Koláč pro hospic –
poděkování
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli
zakoupením koláčů dne 7. 10. 2020 na sbírku „Koláč pro hospic“. Díky Vám se vybralo 111 000 Kč, které se použijí na provoz
a vybavení DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku
u Brna.
Oblastní charita Hodonín

Sbírka ve Slavkově • Foto: archiv Charita Hodonín
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Zastupitelé rozhodli o vyšší dani z nemovitosti
„Dvojkový“ koeficient pomůže městu udržet svoz odpadu i s opravou ulic
Rekonstrukce střechy na základní škole
Komenského, rekonstrukce ulice Malinovského. Opravy chodníků, výstavba parkovacích
stání, veřejného osvětlení související s rekonstrukcí silničního průtahu městem, která odstartuje na jaře příštího roku.
Nejen to jsou investice, které chce město
v následujících měsících spustit a dotáhnout
do konce. V dalších letech Slavkov čekají také
velké investice do školství. Kvůli nejistým
ekonomickým vyhlídkám, při kterých bude
městská pokladna nejspíše o deset až dvacet
milionů ročně chudší než byl dosavadní vývoj, vedení města stojí před nelehkým úkolem
jak klíčové projekty nezastavit, zajistit dosavadní služby občanům a pokračovat v nezbytném rozvoji města.
Město už v letošním roce snížilo rozpočet
o deset milionů korun. Odčerpalo volné finanční prostředky z fondů příspěvkových organizací, snížilo jejich i své provozní výdaje.
Další škrty se projeví v rozpočtu na rok 2021,
který nyní vzniká. V rezervním fondu města
jsou uschovány z minulého „přebytkového“
období také další peníze čekající na spuštění
investičních akcí.
„Představa, že budeme neustále škrtat na
provozních výdajích, abychom udrželi investice ve městě je bohužel těžko proveditelná.
Troufám si říct, že tohoto nelehkého úkolu jsme
se zhostili už v minulých letech a ve většině
příspěvkových organizací fungují ,na doraz‘ už
dlouho,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Zastupitelé se proto na svém posledním
zasedání rozhodli učinit nepopulární, ale pro
udržení chodu města nezbytný krok. Slavkov,
který patřil již od roku 1993 k městům s nejnižší sazbou daně z nemovitosti, bude od nového roku patřit mezi města s takzvaným
„dvojkovým“ koeficientem.
„Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž výši
určuje místní samospráva a peníze z ní putují
přímo do rozvoje města. Měli jsme na výběr
zvolit koeficient od jedné do tří s dalšími odlišnosti v jednotlivých typech nemovitostí. Rozhodli jsme se jít zlatou střední cestou, po které
se mnoho měst a obcí (například Šlapanice,
Kuřim, Tišnov, Rosice…) vydalo už před mnoha lety. Naše město v tomto ohledu patřilo
k „nejlevnějším“ lokalitám. S ohledem na jeho
nezbytný rozvoj a každoroční boj o peníze tento model nejde držet do nekonečna. Jakkoli je
nyní nepopulární a nedělá se nám snadno,“ vysvětlila místostarostka města Marie Jedličková.
Například majitel rodinného domu, za který mu byla dosud vyměřena daň ve výši 320
korun ročně, v květnu příštího roku zaplatí
600 korun. Byt o výměře 60 m2 byl dosud zatížen daní 230 korun. Na složence se v příštím
roce objeví částka 576 korun. Navýšení daně
se dotkne i podnikatelů. Zatímco v posledních
27 letech za výrobní dílnu a prodejnu o výměře 100 m2 odváděli 1000 korun ročně, od příštího roku se tato částka zvýší na 3000 korun.
Ve městech jako například Rousínov nebo
Ivančice, kde platí maximální „trojkový“ koeficient, by byla daň vyměřena na 4500 korun.
Vyšší koeficient se nedotkne majitelů zahrad
a polí. Tímto nastaveným modelem přiteče
do městské pokladny o téměř šest milionů korun ročně více.

„Jsou to velké peníze, za které zejména
udržíme ojedinělý svoz a zpracování biologického odpadu i finanční ztrátu z hospodaření s komunálním odpadem bez nutnosti zdražování známek na popelnice. Už nyní na tyto
neustále zdražující se služby město doplácí
přes čtyři miliony korun. Bohužel nás čekají

i možné další výpadky kvůli rušení superhrubé mzdy. Takové výpadky už by mohly plánované investice zbrzdit,“ dodal starosta Michal
Boudný. Podle něj bude i nadále pro město
prioritní mít připravené projekty tak, aby
měly šanci na úspěch v chystaných dotačních
vs
výzvách.

Typový příklad zdanění nemovitostí
Nemovitost
Obytný dům, 100 m2 bez dalšího nadzemního podlaží
Zahrada, pole, 1 ha
Byt, 2+1, 60 m2
Garáž, 20 m2
Chata, 30 m2 bez dalšího nadzemního podlaží
Objekt využitý převážně jako dílna, 100 m2
Objekt využitý převážně jako prodejna, 100 m2

Daň 2020 (Kč)
320
924
230
160
180
1 000
1 000

Pozn. Daň z nemovitosti v nové výši bude splatná v květnu 2021

Daň 2021 (Kč)
600
924
576
480
540
3 000
3 000
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Jak se dotknou aktuální epidemiologická
opatření Slavkova?
Od středy 14. října došlo na území České
republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření a postupně přibývají další omezení. Podívejte se, jak konkrétně se dotknou
Slavkova.
Od poloviny října není možné na jednom
místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či
nikoli, až na přesně specifikované výjimky se
shromáždit v počtu více než šest osob. Do restaurací, barů a podobných stravovacích
zařízení nesmí chodit zákazníci, je možné
je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale
jen do 20. hodiny. Výjimku mají pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební
a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky.
Vláda schválila také povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách i v autech.
Tato povinnost se nevztahuje na řidiče, kteří
pojedou sami nebo se členy rodiny. Roušky se
také musí nosit i na zastavěném území obce
při vzdálenosti menší než dva metry od ostatních lidí.
Po razantním omezení teoretické výuky
na vysokých a středních školách jsou od 14.
října zcela uzavřeny i školy základní,
družiny a školské kluby. Vláda je chce
opět otevřít 2. listopadu. Ošetřovné zůstane na 60 procentech, s minimem 400 korun
denně.
Nadále platí zákaz provozu sportovišť, bazénů, zoo a veškerých organizovaných zájmových a rekreačních kroužků. Od pondělí 12.
října je uzavřený zámek, divadla, koncerty
a kino. Omezeny jsou také provozy státních
úřadů a městského úřadu. Pošta má otevřeno
každý den v upraveném režimu.

Zdravotníci a lékaři

Většina lékařů a zdravotníků ve Slavkově
funguje bez omezení. Nadále platí, že návštěvy je nutné objednávat telefonicky.
Kontakty na slavkovské lékaře naleznete
na www.slavkov.cz – adresář kontaktů – zdravotníci a lékaři.

Fungování městského úřadu

Městský úřad funguje v omezeném režimu
dva dny v týdnu.
Úřední hodiny
pondělí od 7.00 do 12.00
středa od 12.00 do 17.00
Mimo tuto dobu budou budovy úřadu veřejnosti uzavřeny a vstup bude možný pouze
po předchozím potvrzeném objednání – telefonicky, e-mailem nebo rezervačním systémem. Na webu www.slavkov.cz naleznete
aktuální informace o přítomnosti jednotlivých
pracovníků.

Úřad práce, Koláčkovo nám.
Tel. 950 174 111
Pondělí: 8.00–13.00
Úterý:
na objednání
Středa: 8.00–13.00
Čtvrtek: na objednání
Pátek:
na objednání

Finanční úřad

Od pondělí 12. října 2020 od 8.00 hod.
je dočasně uzavřeno územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
ve Slavkově u Brna. Občané se na Finanční
úřad pro Jihomoravský kraj nadále obrátit:
telefonicky 517 302 111
e-mailem podatelna3019@fs.mfcr.cz
datovou schránkou ybin7ch
poštou nebo osobně na ÚzP ve Vyškově

Pošta

Pošta zkrátila provozní dobu tak, aby mohla
zajistit své služby a zároveň zajistila interní
fungování. V pondělí a ve středu proto otevírá
od 10.00. Otevřeno má ale každý den kromě
neděle.
Po 10.00–12.00 13.00–18.00
Út
8.00–12.00 13.00–16.00
St
10.00–12.00 13.00–18.00
Čt
8.00–12.00 13.00–16.00
Pá
8.00–12.00 13.00–16.00
So
8.00–12.00
Ne
Zavřeno.

Základní školy a Integrovaná střední
škola

Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru v České republice se vláda rozhodla od
středy 14. října do 2. listopadu (dle aktuálních
informací) uzavřít školy včetně zájmového
vzdělávání a družiny. Distanční výuka probíhá v termínu od 14. do 22. 10. 2020 (další dny
jsou podzimní prázdniny).

Jak zažádat o ošetřovné?

Informace o postupu naleznete na stránkách
Ministerstva sociálních věcí.
1. Není nutné vyzvedávat si ve škole formulář OČR z důvodu uzavření školského
zařízení.
2. Na webu České správy sociálního zabezpečení bude v následujících dnech zveřejněn
nový formulář k vykázání doby péče o dítě
za daný kalendářní měsíc, který se bude dokládat k docházce (tzn. za měsíc říjen 2020
začátkem listopadu 2020). Tiskopis bude
ke stažení zde: https://www.cssz.cz/web/cz/
osetrovne.

Jídelna

Obědy na tyto dny budou dětem hromadně
odhlášeny. V případě zájmu je potřeba obědy
objednat e-mailem u vedoucí školní jídelny jidelna@zskomslavkov.cz
Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají
možnost odebírat stravu v době od 11.40
do 13.00. Cizí strávníci mohou odebírat jídlo
pouze s sebou.

Dům dětí a mládeže

Činnost Domu dětí a mládeže již byla pozastavena krajskou hygienickou stanicí v uplynulých týdnech. Kroužky se tak nebudou konat ani v následujících dnech.

Základní umělecká škola

Výuka ve všech oborech ve dnech 14.–23.
10. 2020 bude probíhat distanční formou.

Podzimní prázdniny prodlužují o dva dny
a budou v termínu 26.–30. 10. 2020.

Akce, které se měly uskutečnit
do 26. října

• Výstava výtvarného oboru ZUŠ „Jiné světy“ – otevře se v termínu znovuotevření
zámku. Zámek by měl být oficiálně otevřený až do 13. prosince
• Skautské kilo – výstava ke 100 letů Junáka ve Slavkově – odloženo na neurčito
• Concentus Moraviae – sledujte informace
na slavkovak.cz
• Ludwig B. – sledujte informace na slavkovak.cz
• Expediční kamera – zrušeno
• Izer – Na plný coole – informace sledujte
na slavkovak.cz
• Václav Neckář – Recitál – informace sledujte na slavkovak.cz
• Princezna zakletá v čase (film) – zrušeno
• Svatourbanské hody – zrušeno
• Výstava chovatelů – zrušeno
• Zámecká jízda sv. Huberta – zrušeno
• Lampionový průvod a 215. výročí vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova se
uskuteční dle aktuálních nařízení v režimu, který bude umožňovat epidemiologická situace.

Co funguje?

Obchody
Restaurace – výdejní okénka a rozvozy
Hotel Florian
Hotel Olga
Wings cafe a restaurant
Restaurace u Havrana
Restaurace Bonaparte
Restaurace na Zastávce
Restaurace Na Hradbách

Informační centrum

Funguje v běžném režimu. Od pondělí
do pátku od 9.00 do 17.00 (s polední přestávkou 11.30–12.00). V sobotu pak od 9.00
do 12.00.
Vstupovat a pobývat v nich mohou návštěvníci nejvýše ve skupinách po 2 osobách,
a to tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry. Omezení se nevztahuje na osoby
mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze
společné domácnosti.

Knihovna

Je otevřená ve standardní otevírací dobu
za dodržení hygienických opatření.
pondělí
zavřeno
úterý
9.00–11.30
12.30–17.00
středa
9.00–11.30
12.30–18.00
čtvrtek
zavřeno
pátek
9.00–11.30
12.30–17.00

Zámecký park

Je otevřený bez omezení. Aktuální otevírací
doba je od 6.00 do 18.00 hodin.
Pozn. Tyto informace jsou platné k 20. 10.
2020
vs
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Město obnovilo linku pomoci. Sociální pracovnice
pomůžou například s nákupem
Město Slavkov u Brna opět zprovoznilo pro
své občany linku pomoci s telefonním číslem
703 155 111. Pokud jste se ocitli v nařízené
karanténě, tíživé situaci nebo se ze zdravotních důvodů obáváte pobytu mimo svůj domov, pomůžeme vám například s nákupem
potravin a léků.
Sociální pracovnice jsou vám k dispozici

každý všední den od 8.00 do 15.00. Žádáme
vás, abyste tyto objednávky prováděli minimálně jeden den dopředu a využívali této
služby v nutných případech.
Nákupy můžete objednávat i e-mailem
na adrese: nakupy@slavkov.cz
Služba je pro občany města Slavkov u Brna
vs
zdarma.

Ukončení svozu BRO 2020
Technické služby oznamují občanům, že
podzimní svoz hnědých nádob na biologicky
rozložitelný odpad bude ukončen ve 45. týdnu
od pondělí 2. 11. 2020 do středy 4. 11. 2020.
I když má nádoba certifikaci na celoroční
venkovní uskladnění, následným posezonním
ošetřením a zazimováním značně prodloužíte

Foto: R. Lánský

její životnost. Další nádoby již nebudou zdarma k dispozici a občan si je bude nucen pořídit ze svých vlastních zdrojů. Malooobjemové otevřené kontejnery rozmístěné po městě
budou na zimu staženy z provozu v závislosti
na charakteru vyvíjejícího se podzimního počasí do prvních přímrazků.
Mimo svozovou sezonu budou
po městě rozmístěny čtyři velkoobjemové kontejnery s jejich umístěním
na severním konci ulice Tyršova, jižním
konci ulice Slovanská, u točny na ulici
Nerudova a na začátku ulice Zámecká.
Do těchto kontejnerů se smí ukládat
pouze biologický odpad rostlinného
původu, jak je uvedeno na popisu nálepky. Začátkem následujícího roku budou tyto kontejnery zároveň k dispozici
pro ukládání vánočních stromečků. Děkujeme za pochopení a správné třídění
BRO bez igelitových pytlů a jiného odpadu, který sem nepatří.
P. Zvonek

Prodloužená zavírací
doba hřbitova
Technické služby města Slavkov u Brna
oznamují občanům prodlouženou zavírací
dobu místního hřbitova po dobu svátků
Památky zesnulých od středy 28. října do
4. listopadu 2020. Hřbitov bude v tyto dny
pro veřejnost přístupný do 21 hod.

Foto: archiv SZ
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Jihomoravský kraj povede koalice lidovců, Pirátů,
ODS a Starostů
Úkolem číslo jedna je vypořádat s aktuální koronavirovou krizí, oznámil lidovec Jan
Grolich, který se stane novým hejtmanem.
Zástupci lidovců, Pirátů, ODS a Starostů podepsali koaliční smlouvu. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu mají převahu sedmatřiceti
míst. Takto složená koalice nahradí stávající
vedenou hejtmanem Bohuslavem Šimkem
(ANO, ČSSD, TOP 09, Starostové po JM).
Před novou koalicí stojí složitý úkol s vypořádáním se daňových výpadků. Nová koalice se chce zaměřit také na životní prostředí,
dopravu a zdravotnictví. „Posílíme dotační
tituly na zadržování vody v krajině, nechceme
omezovat výdaje na dopravu, plánujeme se
zabývat otázkou sjednocení krajských nemocnic pod jednu organizaci,“ zmínil Grolich.
Náměstci Jiří Nantl z ODS i František Lukl
a radní Martin Maleček za Starosty budou
neuvolnění. První zůstane ředitelem Ceitecu,
Lukl starostou Kyjova, Maleček Brna-severu.
„V Kyjově chci dokončit svou misi. V rámci
Svazu měst a obcí debatuji s místopředsedy,
jakou oblast by si mohli převzít,“ podotkl
Lukl.
Stávající hejtman Bohumil Šimek bere složení nové koalice za hotovou věc a je smířený,
že ANO zůstane v opozici. „Takhle se to stalo,
i když je slušnost oslovit vítěze voleb. Jsem
připravený novému hejtmanovi předávat své
zkušenosti,“ uvedl.
Kdy zasedne ustavující zastupitelstvo, zatím není jasné. „Vzhledem k tomu, že byla podána žaloba na soud, ustavující zastupitelstvo
bude asi až kolem desátého listopadu,“ sdělil
Grolich.
Převzato z Brněnského deníku

Jak volili do krajského zastupitelstva
Slavkováci?
Účast: 39,36%
KDU-ČSL
Piráti
ČSSD
ANO
ODS
Starostové pro jižní Moravu
SPD
Spolu pro Moravu
KSČM

19,29 %
14,09 %
13,32 %
13,27 %
13,02 %
8,84 %
6,41 %
4,32 %
3,3 %

Vyškovský okres bude v Senátu hájit
lékař Zitterbart z Mokré-Horákova

Pouhých sedmadvacet hlasů rozhodlo
o novém senátorovi za obvod Vyškov, který
zahrnuje Vyškovsko, ale také část Brněnska.
Na šestileté období se jím stane lékař Karel
Zitterbart kandidující za hnutí STAN a s podporou Pirátů. Vystřídá tak dlouholetého senátora Iva Bárka (ČSSD).

Celkové výsledky za senátní
obvod 57 Vyškov

Účast za senátní obvod 57
Vyškov – 16525 voličů (14,43%)
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. – 8231 hlasů (50,08%) – vítěz voleb
Ing. arch. Jaroslav Klaška – 8204 hlasů (49,91%)
Jak volili Slavkováci?
1. kolo
Účast: 2024 voličů (39 %)
1. Jaroslav Klaška 29,78 %
2. Karel Zitterbart 26,97 %
3. Ivo Bárek 25, 79 %

2. kolo
účast: 778 voličů (14,56%)
1. Ing. arch. Jaroslav Klaška – 422 hlasů (54,52%)
2. MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. – 352 hlasů
(45,47%)

Kdo je Karel Zitterbart?

Lidé mě znají jako lékaře s lidským a svědomitým přístupem. Roky
jsem se staral o ty nejvíc
nemocné děti – s nádory
a vzácnými chorobami.
Po celou dobu práce onkologa ve fakultní nemocnici jsem působil
též jako učitel a výzkumník. Nyní vedu svoji
ordinaci praktického lékaře, kde pečuji o přibližně tisíc dětí.
Mé zkušenosti zahrnují mnoho příběhů.
Osudy smutné, často však ale i veselé a naplňující, s přesahem do sociálních služeb, pacientských organizací a podpůrných spolků.
Dobře znám, co je realitou běžného dne i těch
nejohroženějších rodin.
Vždy proto budu hájit principy rovného přístupu ke zdravotní péči a zasadím se o takové
kroky, které povedou ke stabilnímu a výkonnému zdravotnictví a férovým a fungujícím
sociálním službám.
Cíl je jasný – šikovný dětský a praktický lékař ve své či blízké obci, dobrý „oblastní špitál“ v dojezdové vzdálenosti a specializované
centrum v krajském městě. Nezbytná je podpora a rozvoj domácí péče, včetně hospicové
a následné péče, a to i v odlehlých regionech.
A bez zdravé krajiny není možný zdravý život. Z pozice senátora proto budu hájit veškeré kroky, které povedou k respektu k přírodě.
Z pohledu zákonodárce jde především o transparentní účast veřejnosti při ochraně krajiny,
např. při projednávání studií o dopadech staveb na životní prostředí.
Plánů je hodně. Vím, co pro děti a jejich
zdravou budoucnost udělat. Vím také, že práce
senátora a dětského lékaře se nevylučují a já
zaručuji, že i nadále budu, v případě zvolení
senátorem, částečně pracovat v mé ordinaci.
Každodenní kontakt s běžnými problémy lidí
a pomoc je to, co mne naplňuje. Dovolte mi
i v Senátu se řídit krédem „správná diagnóza,
vs
moudré řešení, obecný prospěch“.

Na webu slavkovak.cz se dozvíte,
která restaurace vaří a co nabízí
Místní gastropodnikatelé prožívají těžké
dny. Své zákazníky a strávníky ale nechtějí
zklamat, a tak stále denně vaří a nabízí možnost rozvozu jídla přímo domů. O tom, jaké
menu na každý den si slavkovští kuchaři pro
vás připravili, se dozvíte na webu www.slavkovak.cz, kde jsme pro dobu nouzového stavu
spustili i přehlednou stránku ROZVOZ. Místní restaurace zde mají možnost aktuálně vkládat své nabídky i podmínky, za kterých jídlo

vozí až k vašim dveřím. Stále zde funguje také
záložka Denní menu, kde se přehledně dočtete
o aktuální nabídce obědů vydávaných ve výdejových okýncích.
Web Slavkovak.cz je i nadále oficiálním místem, kde můžete sledovat informace o akcích,
které se připravují – nebo v tuto dobu spíše –
které se ruší a přeorganizovávají na jiné termíny.
Slavkovak.cz je oficiálním webem Informačního střediska města Slavkov, a proto zde

sledujte informace o volnočasovém dění v našem městě.
Které restaurace aktuálně vaří?
Hotel Florian
Hotel Olga
Wings cafe a restaurant
Restaurace u Havrana
Restaurace Bonaparte
Restaurace na Zastávce
vs
Restaurace Na Hradbách
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Slavkov má web, kde se přehledně dočtete
o chystaných projektech a plánech města
Slavkov u Brna má spuštěný nový web
PinCity. Díky němu můžou občané sledovat stav všech projektů, které se
buď už realizují, nebo jsou ve fázi
přípravy. Na stránkách slavkov.
pincity.cz (nebo také na www.
slavkov.cz/rozvoj) můžou také
přidávat své vlastní náměty na to,
co ve městě zlepšit a následně
o nich diskutovat.
PinCity je místem, kde jsou
dostupné veškeré informace
o rozvoji a budoucím směřování Slavkova. To vše přehledně,
na mapě města a s možností
filtrovat projekty podle tématu
nebo fáze, ve které se nachází.
Podobně jako na sociálních sítích, i zde je možné označovat

oblíbené projekty a komentovat je. Cílem
PinCity je informovat občany o připravova-

Oprava chodníku v Tyršově ulici

ných projektech a také jim nabídnout jednoduchou možnost, jak komunikovat s vedením města a diskutovat s nimi
o svých nápadech na zlepšení
života ve městě. „Pro radnici
bude průběžná diskuze s lidmi důležitým vodítkem pro to,
na jaké oblasti se v dalších letech máme zaměřit tak, aby se
ve Slavkově dále zvyšovala
kvalita života,“ vysvětluje starosta Michal Boudný.
Pro zapojení není potřeba procházet žádnou složitou registrací, ani poskytovat žádné osobní
údaje vyjma jména. Systém navíc umožňuje přihlášení i přes
již existující účty na Facebooku
vs
a Googlu.

Hledáme právníka
Město Slavkov u Brna
vypisuje výběrové řízení na pozici
právník města

Město zahájilo další etapu opravy chodníku v ulici Tyršova. Rekonstrukce se dotkne
420metrového úseku od polikliniky po ulici
Pod Oborou. Díky této investici stavbaři opraví i obslužnou silnici podél bývalého obchodu

Místo výkonu práce: město Slavkov u Brna
a jeho správní obvod
Předpokládaný nástup: ihned, popř. dle
dohody
Pracovní poměr: doba určitá (zástup za rodičovskou dovolenou do 31. 12. 2022)

Budoucí chodník v ulici Pod Vinohrady • Foto: archiv MÚ

Jednota a vybudují zde devět parkovacích stání. Nový chodník o délce 125 metrů vzniká
také v ulici Pod Vinohrady. Stavební práce navazují na loňskou rekonstrukci chodníku podél Integrované střední školy. V následujícím
roce začne město s opravou chodníků podél
průtahu v úseku od Penny až po konec ulice
vs
Bučovická.

Přes den jezdit, v noci nabít.
Úřad bude jezdit ekologicky
Úředníci městského úřadu ve Slavkově
u Brna budou za občany jezdit v novém elektroautomobilu. Již dosluhující fabii nahradil

úřad novým typem Škoda CITYGOe iV. Nákup
nového ekovozidla podpořil také Státní fond životního prostředí částkou 150 tisíc korun. vs

Platové zařazení: platová třída 11
Pracovní náplň: Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní
správy a samosprávy včetně zastupování
města v soudních sporech.

Požadované předpoklady:

• předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.*
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor právo
• velmi dobrá znalost práce s PC
• dobré komunikační schopnosti při jednání
s lidmi
• vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči
stresu, spolehlivost, zdvořilost
• řidičský průkaz sk. „B“ (aktivní řidič)

Nabízíme:

• možnost trvalého vzdělávání a osobního
rozvoje
• pružnou pracovní dobu
• pět týdnů dovolené, 3 dny indispozičního
volna (sick day)
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• možnost benefitů (příspěvek na kulturu,
sport, karta MultiSport)
Písemné přihlášky je nutno doručit do
5. 11. 2020 do 14 hodin na podatelnu MěÚ
nebo na adresu: Město Slavkov u Brna,
Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého náměstí
260, 684 01 Slavkov u Brna

Nový elektroautomobil • Foto: archiv MÚ

Podrobné informace a přihláška:
www.slavkov.cz/pracovni-prilezitosti
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Den architektury 2020 na dvou akcích
ve Slavkově u Brna
Desátý ročník festivalu „Den architektury“ letos proběhl ve stovce měst a míst v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Podruhé
také v našem městě o víkendu 3. a 4. října.
Sobotní akcí byla prohlídka živých staveb
LIKO-Noe a LIKO-Vo v areálu firmy LIKO-S. Proč zrovna tady? Důvod je zřejmý
na první pohled – budovy osazené živými
rostlinami přitahují pozornost kolemjdoucích a některé fasády zároveň slouží jako
kořenové čistírny odpadních vod. Také další
prvky konstrukce těchto budov kombinují
tradiční s inovativními technologiemi a minimalizují energetickou náročnost provozu.
O návštěvníky se vzorně postarali manažer

Radim Vídenský a paní Tereza Růžičková,
kteří ochotně odpovídali na četné dotazy
k zeleným střechám a fasádám, rostlinám
ve výrobní hale, tepelné stabilizaci budov
a mnoha dalším.
Neděle patřila procházce s městským architektem Ing. arch. Lukášem Peckou, Ph.D.
Po loňské úspěšné premiéře jsme se také letos
nenudili. Popis lokalit a odborný komentář
kopíroval trasu Palackého náměstí–Koláčkovo náměstí–Nerudova–autobusové nádraží–
hasičská stanice–Litavská–Polní–Bezručova.
Slavkováky, kteří na procházku přišli, výklad
zaujal, alespoň podle četných dotazů na současný stav, historii i budoucnost. Prezentace

Areál firmy LIKO-S

se týkala několika záměrů města, z těch větších to byla rekonstrukce Koláčkova náměstí
a výstavba základní školy. Zajímavá byla také
srovnání slavkovských projektů s podobnými v jiných městech, kdy zazněla pochvala
i kritika. Dovolím si odhadnout, že mnohé
poznámky dlouholetých obyvatel města byly
zajímavou zpětnou vazbou i pro pana Pecku.
Poděkování na závěr patří všem, kteří se
podíleli na organizaci obou akcí, které klaply
„na jedničku“ – zájem účastníků a nechuť se
rozejít to potvrzovaly. A díky všem domácím
i přespolním za podporu letošního Dne architektury, věřím, že ne posledního ve Slavkově.
Hynek Charvat, radní města

Procházka s architektem • Foto: 2x H. Charvat

Z mateřské školy Zvídálek
Začátek školního roku už
je za námi. Pro děti v mateřské škole jsme měli přichystané různé kulturní akce.
V září měly děti možnost
vidět představení „Pohádkového divadla“ plné povídání, písní a velkých
loutek.
V měsíci říjnu se začala pandemie koronaviru zhoršovat, a proto jsme další plánované
akce odvolaly.
Jsme proto velmi rádi, že jsme ještě mohli

Foto: 2x archiv MŠ Zvídálek

dětem na obou budovách mateřské školy nabídnout zábavně vzdělávací program „S robotem do pohádky“, vedený panem Hrozkem,
který působí jako lektor Místního akčního
plánu ve Slavkově u Brna.
Jednalo se o workshop, ve kterém se děti–
předškoláci zábavnou formou seznámily
s miniaturními roboty, kteří dokáží sledovat
čáru a reagovat na různé příkazy za pomocí
fixů a papíru. Po celou dobu děti provázela
pohádka „Koblížek na cestách“. Děti se samostatně zapojily a s velkým zaujetím tvořily

klikaté cesty. Vyzkoušely si, že když cesta
není plná, tak robot „Koblížek“ stojí a nejede. Samy si vytvářely překážky formou
různobarevných znaků a pozorovaly reakci
robota. Zjistily, že můžou s kamarádem cestu
propojit a robot „Koblížek“ pojede delší dráhu. Velmi zajímavým způsobem se seznámily
s možnostmi minirobotů a odcházely z programu nadšené.
Děkujeme panu lektorovi Hrozkovi za zajímavý program a těšíme se na další spolupráci.
Dagmar Červinková a Zdeňka Rusnáková
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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

www.zamek-slavkov.cz

Ohlédnutí za Václavským jarmarkem
V sobotu 19. září od 9 do 17 hodin proběhl
v zámeckém parku tradiční Václavský jarmark. Letos své řemeslné výrobky, domácí
pečivo, sýry a jiné pochutiny přijelo nabídnout 128 stánků. Atmosféra dne byla ve znamení babího léta – krásně svítilo celý den
slunce a návštěvníci si tento den v zámeckém
parku velmi užívali.
Doprovodnou akcí v zámeckých zahradách
byl „Víkendový tábor“. V rámci 100. výročí
skautů ve Slavkově u Brna skauti návštěvníkům předvedli, jaký je život na táboře.
V podvečer se zámeckým nádvořím rozezněly nástroje orchestru Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky. Orchestr reprezentuje českou hudební kulturu doma i v zahraničí již přes šedesát let. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České
republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců.
Tímto bychom rádi poděkovali za krásný

Václavský jarmark • Foto: B. Maleček

koncert a příjemnou atmosféru, která zalila
ZS-A
celé nádvoří a blízké okolí.

Koncert orchestru Hudby Hradní stráže a Policie České republiky• Foto: archiv ZS-A

Svatomartinské slavnosti

Zámek Slavkov – Austerlitz
Sobota 14. 11. 2020
• Svatomartinský jarmark
na nádvoří zámku – zabijačka, sýry, paštiky,
koláče, pečivo a další
dobroty
• 10.00 – Návrat Václava
Antonína Kounice na
slavkovský zámek
• 11.00 Příjezd svatého
Martina s doprovodem
• Jízda na koních pro děti
• 11–17 ochutnávka svatomartinských a mladých vín
• 12–16 živá hudba
• Celodenní živé divadlo v podání „Chasy ze
Ždánic“
• Od 11.00 pečené svatomartinské husy
v Zámecké restauraci Austerlitz
ZS-A
VSTUP ZDARMA
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Svatby na zámku 2021
Svatební den podle vašeho přání. Můžete
u nás uskutečnit obnovení slibu, registrované
partnerství, hraný obřad, církevní obřad nebo
civilní obřad.

Svatba na zámku • Foto: 4x archiv ZS-A

10/2020

10/2020
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Vzpomínka na koncert Z operety do operety –
hudba, která léčí duši i tělo
Naše země je opět vystavena nebezpečí nemoci COVID-19, ještě
ve větším rozsahu, než letos na jaře.
Ohrožuje lidské životy a mnohým
z nás bere možnost pracovat a žít
tak, jak jsme byli zvyklí. Utichla
divadla, koncertní sály a lidé nikam
nechodí ze strachu o své zdraví.
Nesmíme však zapomínat těšit se
z hezkých věcí a vzpomínek, které
v nás posilují životní optimismus.
Jak praví moudrý citát: „Vzpomínky
na hezké chvíle v životě nám nikdo
nemůže vzít“.
Pojďme zavzpomínat na 21. ročník koncertu Johann Strauss orchestZ operety do operety • Foto: 2x R. Lánský
ru „Z operety do operety“, který se
vystoupit se svým otcem Jiřím Preisingerem,
podařilo uskutečnit dle dohody se zámkem
vedoucím našeho orchestru, který je původdne 12. září 2020. Koncert byl přeložen z měsíce května a do poslední chvíle nebylo jisté,
cem dvacetileté éry trvání koncertů „Z operety do operety“. Samozřejmě posluchači
zda se vůbec bude konat. Přípravy na koncert
s velkým nadšením přivítali na jevišti tenora
však probíhaly a věřili jsme jen v to dobré.
Juraje Nociara z divadla v Opavě, kterého si
Díky věrným posluchačům, kteří si koupili
za jeho naprosto profesionální zpěv a herectví
vstupenku a přišli se potěšit hudbou svého
již v předešlých letech velmi oblíbili.
srdce, se Historický sál slavkovského zámku
Valčík Johanna Strausse Na krásném modjako každým rokem zaplnil a koncert mohl začít. Jak jinak, než ve svižném duchu skladeb
rém Dunaji, jeden z nejkrásnějších a z nejznámějších valčíků na celém světě, zahájil
Johanna Strausse a dalších skladatelů 19. století. První polovina programu se nesla v dudruhou polovinu koncertu. Mladí interpreti
chu valčíků, polek, čardášů a skladeb, které
nás přímo inspirovali ve výběru skladeb
mají tu magickou moc posluchače oprostit
druhé části programu, a to ze světových muzikálů A. L. Webbera Cats (Kočky) a Evita.
od běžného života a poskytnout mu sladké
Skladby Memory a Don’t Cry for Me, Arzapomnění každodenních starostí. Koncerty
gentina, nám procítěně zazpívala Barunka
na zámku ve Slavkově vždy přinesou nějaká
a určitě si získala celé obecenstvo. Stejně
překvapení. Letos nám přijela zazpívat sólistka až z řecké Athénské opery, mezzosopratak skladby Leonarda Bernsteina z muzikálu
nistka Barunka Preisinger. Přijela poprvé
West Side Story, Maria a Tonight. Putování

Tradiční koncert
pěveckého sboru Mladost

Sbor Mladost • Foto: archiv ZS-A

Amatérský ženský sbor v čele
se
sbormistrem
Stanislavem
Smočkem navštíví zámeckou Kapli
sv. Kříže 22. listopadu v 15 hodin.
Můžeme se těšit na široký repertoár
skladeb, mezi něž patří např. duchovní skladby, vokální polyfonie
starých mistrů, skladby světových
i českých klasiků a lidové písně tuzemské i zahraniční.
ZS-A

IV. ročník Literární soutěže
Zámku Slavkov – Austerlitz
IV. ročník literární soutěže, kterou vypisuje
Zámek Slavkov – Austerlitz, je zahájena.
Téma pro školní rok 2020/21 je následující „Tajemství bitvy u Slavkova“, ovšem 1.
stupeň ZŠ píše text minimálně na polovinu
A4 a 2. stupeň ZŠ a SŠ píšou text minimálně
na jednu celou A4.
Termín pro zaslání prací je do 20. 2. 2021.

Práce prosím zasílejte emailem na adresu kellnerova@zamek-slavkov.cz, popřípadě na adresu Palackého náměstí 1, Slavkov
u Brna, 684 01.
Na vítěze čekají opět krásné ceny – především formou volných vstupů jak k nám na zámek, tak k našim partnerům!
ZS-A
Těšíme se na krásné příspěvky!

po americkém kontinentu orchestr ukončil
ohnivým argentinským tangem La Cumparsita a žárlivým tangem Jalousie. Naši procházku operetami Carevič, Netopýr, Čardášová princezna, Hraběnka Marica a Veselá
vdova uzavřela skladba Brindisi Giuseppe
Verdiho z opery La Traviata. Velký obdiv patří orchestru Johanna Strausse pod vedením
dirigenta pana Klause Straubeho a za působivou moderaci paní Kateřině Jirákové ze
Slavkova.
Poděkování za možnost realizace koncertu
patří nadšeným a věrným posluchačům, kteří si zakoupili vstupenky a na koncert přišli.
Dále všem sponzorům, a také vedení radnice
města Slavkova u Brna za finanční pomoc
a podporu koncertu, které si velmi vážíme!
Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi se
všemi ve Slavkově v roce 2021.
Věra Chalupecká

Jiné světy
Srdečně Vás zveme na mimořádnou výstavu Základní umělecké školy Františka
France nazvanou „Jiné světy“. Na tvorbě
výstavy se podíleli děti i učitelé a inspirací
jim byl vesmír, sci-fi a surrealismus. ZS-A
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Základní škola Tyršova

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

Den učňovských oborů
Žáci devátých ročníků se v úterý 15. 9.
2020 zúčastnili vzdělávací akce „Den učňovských oborů“ ve Vyškově, kde se mohli
dozvědět více informací o oborech vyučova-

ných na Integrované střední škole Slavkov
u Brna a Střední odborné škole a Středním
odborném učilišti Vyškov. Žáci se seznámili
například s prací instalatéra, klempíře, obrá-

Základní škola Komenského

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

běče kovů, ale také cukráře nebo kuchaře.
Součástí této akce byly navíc i ukázky tradičních řemesel, jako je kovář, sedlář či košíkář.
jl

www.zskomslavkov.cz

Adaptační program
V úterý 13. 10. proběhl v prostorách
naší školy první z plánovaných adaptačních programů pro šesté třídy, kterého se
zúčastnila 6. A.
Cílem programu bylo seznámení se
a lepší poznání jednotlivých členů třídy
mezi sebou a zároveň rozvoj spolupráce
a empatie formou her. Součástí programu
byl i praktický a interaktivní workshop
Vodicí pes – můj kamarád, pomocník.
Děti se například dozvěděly, co obnáší
služba vodicích psů, jak probíhá příprava
a jaké jsou zásady kontaktu s nevidomým
člověkem.
Žáci si dopoledne užili a přítomnost vodicího psa představovala příjemné zpestření. Po návratu zpět do škol se uskuteční
adaptační programy i s dalšími šestými
třídami.
Michaela Šimáčková, školní psycholožka

Projektový
den ve školní
družině
Ve středu 7. 10. 2020 se děti z 1. oddělení školní družiny vypravily na výlet
do zoo Bošovice v rámci projektu – Šablony 2. Prohlídku papouščí zoo obohatila svým výkladem paní průvodkyně,
která malým návštěvníkům prozradila mnoho zajímavostí o chovu těchto
krásných exotických ptáků. Na závěr
prohlídky si děti dokonce mohly samy
nakrmit papoušky připravenými jablíčky. Návštěva této ojedinělé zoo se všem
líbila.
Táňa Hašková

Papouščí zoo Bošovice • Foto: 2x archiv školy

Sazka Olympijský víceboj
Sazka Olympijský víceboj je školní sportovní projekt určený základním školám a víceletým gymnáziím. První stupeň základních
škol plní disciplíny Olympijského diplomu,
žáci druhého stupně jsou zapojeni do Odznaku všestrannosti. Žáci v hodinách tělesné
výchovy plní disciplíny zaměřené na rychlost,

vytrvalost, silovou vytrvalost, sílu, rovnováhu, hbitost, ohebnost a výbušnost. Výsledky
se zaznamenávají a pošlou do Prahy. Na konci
školního roku děti obdrží Olympijský diplom
a Odznak všestrannosti. Olympijský diplom
obsahuje pohybovou analýzu a doporučení
vhodných sportů. Naše škola se v letošním

školním opět přihlásila do tohoto projektu.
Chceme navázat na předešlé úspěšné ročníky. Ovšem hlavním cílem je zapojit co nejvíce dětí, zpestřit jim hodiny tělesné výchovy
a přispět k jejich všestrannému rozvoji. Nejde
o výkony, ale o překonání sama sebe, o soutěživost a radost z pohybu.
O. Zehnálková
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Fotbal ve Slavkově u Brna
I přes nelehkou situaci kvůli různým opatřením proti šíření nemoci covid-19 se nám
úspěšně daří pracovat s budoucími fotbalisty
a fotbalistkami ze Slavkova a blízkého okolí.
Druhá půlka loňské sezony se prakticky vůbec neuskutečnila. Nicméně s našimi svěřenci
jsme byli neustále v kontaktu a snažili jsme
se jim věnovat alespoň rozesíláním různých
videí, podle nichž mohli sami doma trénovat.
Velmi nás potěšilo, že nikoho tato vynucená
pauza od fotbalu neodradila. Po rozvolňování opatření jsme se vrátili na trávníky v plné
síle a v plném počtu. Děkujeme i rodičům,
neboť jejich přístup a výchova jsou důležitým
aspektem pro to, aby děti u sportu vydržely.
Nyní k sezoně 2020/2021. Jako každý
rok tak i letos jsme pořádali ve spolupráci
s DDM Slavkov nábor nových členů, který
se uskutečnil 22. 9. 2020 na městském stadioně ve Slavkově u Brna. Účast byla hojná.
Přihlásilo se 31 nových členů z ročníků 2014
až 2016, kteří po náboru začali okamžitě trénovat. Jejich přípravu vede pravidelně každé
úterý pan Přemysl Jeřábek.
Kategorie přípravek zahrnuje hráče, kteří trénovali už před covidovou přestávkou.
Většina nastupuje k mistrovským utkáním
v rámci OFS Vyškov. Týmy přípravek máme
3, a to mladší přípravku, starší přípravku A
a starší přípravku B. Kategorie přípravek hrají
i krajské soutěže, kde nastupují proti nejlepším týmům v rámci celé jižní Moravy. S kvalitními soupeři se borci naučí dobré návyky
a ty jistě bohatě zúročí ve své okresní soutěži
a předají je svým spoluhráčům, kteří na kraj
zatím nemají. Velký dík zaslouží trenéři těchto
kategorií, protože je to časově a organizačně
velice náročné a skloubit tyto dvě soutěže je
mnohdy opravdu na hranici možností. Jsme

Družstvo A • Foto: 5x archiv

rádi za spolupráci s TJ Vážany nad Litavou,
kde je hodně šikovných mladých fotbalistů
a hlavně trenérů, kterých je všude nedostatek.
Vedle přípravek máme dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků, kteří
ve spolupráci s TJ Vážany hrají okresní soutěž. Družstvo mladších žáků A tuto soutěž
vede, družstvo B je na krásném pátém místě.
V soutěži starších žáků jsme taktéž na pátém místě. Družstvo dorostu, sdružené s FK
Křižanovice v 1. třídě kraje dorostu, je na třetím místě se ztrátou jednoho bodu za vedoucím družstvem.
V mužích se nám po několika letech podařilo sestavit družstvo B, které si vede velmi
dobře a zatím je na druhém místě ve 4. třídě
okresu. Družstvo mužů A se po úvodním zaváhání drží v horní polovině okresního přeboru a má tendence se ještě zlepšovat.

Mladší přípravka

Starší a mladší žáci

Starší přípravka

Družstvo B

Jsme rádi, že fotbal ve Slavkově funguje.
Děkujeme všem za podporu a hlavně za práci,
kterou v klubu odvádějí. Vám, divákům a fanouškům, děkujeme za přízeň a těšíme se, že
se s Vámi co nejdříve potkáme.
Letošní sezona je pro nás velmi zajímavá
i tím, že nás v červnu čekají oslavy 100 let fotbalu ve Slavkově. Bereme to jako velký závazek
a budeme velmi rádi za Vaši pomoc, jak s přípravami oslav, tak např. s poskytnutím a doplněním různých historických materiálů k vydání
pamětní publikace. Pokud máte doma fotografie, diplomy, historické předměty spojené s historií fotbalu ve Slavkově, budeme velmi rádi,
když nás budete kontaktovat (email: premysljerabek@seznam.cz nebo tel.: 737 707 734).
Děkujeme vám za podporu a přízeň a brzy
na shledanou.
Přemysl Jeřábek a Václav Šinkyřík

18

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 16. října 2020 oslavili 55 let společné cesty životem

JANA A JAROSLAV UHLÍŘOVI

ze Slavkova u Brna
Za všechnu lásku a trpělivost jim děkují synové Milan, Pavel
a dcera Hana s rodinami a do dalších let jim přejí vše nejlepší.
Skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky!
Vzpomínka
Dne 23. září 2020 by se dožil 65 let pan

KAREL STÁREK
Za vzpomínku děkují manželka Hana, dcery Tereza a Hana.
Vzpomínka
Dne 4. října jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

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

OLDŘICHA NOVOTNÉHO
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Děti s rodinami.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 19. října 2020 by se dožil 80 let pan

MILAN MENDL
S láskou a úctou vzpomíná manželka Milada a syn Daniel s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka

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

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

www.slavkov-austerlitz.com

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů
mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz
Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna

www.kamenictvi-urbanec.cz

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v redakci, ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h.
Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova a starosti,
zachováme v srdci, drahá maminko, pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 20. října 2020 uplynul první rok, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, manželka, sestra a kamarádka, paní

MARTINA ČERVINKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Adéla, syn Michal a celá rodina.
Vzpomínka
Odešel, ale přece zůstal s námi.
Dne 26. října 2020 uplynulo 18 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkují rodiče
a sestra Kristýna s rodinou.
Vzpomínka
Dne 30. října vzpomeneme 19. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manžel Ladislav, dcery Jitka a Blanka
a syn Ladislav s rodinami.
Vzpomínka
Dne 30. října 2020 uplynuly 4 roky, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL

rodák ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

10/2020
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas běží – vzpomínky zůstávají.
Dne 1. listopadu 2020 uplynou 3 roky, kdy nás náhle opustila paní

Opustili nás
Oldřich Bayer (86 let)
Ing. Alois Kyjovský (86 let)
Růžena Vymazalová (78 let)

ANNA ZLÁMALOVÁ (roz. HLOŽKOVÁ)
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi,
děkuje dcera Jiřina a Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. listopadu 2020 uplyne devět smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.
Vzpomínka
Dne 11. listopadu 2020 uplyne sedm smutných let, kdy nás opustil pan

MIROSLAV CENEK
a 29. listopadu by oslavil 59. narozeniny.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar a Radek s rodinou.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli…
Dne 11. listopadu vzpomeneme druhé výročí úmrtí manželky,
maminky a babičky, paní

IRENY MARKOVÉ
S láskou a vděčností vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 16. listopadu 2020 by se dožil 100 let rodák z Hodějic,
učitel a slavkovský zahrádkář, pan

MIROSLAV MAREK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Marie a Miroslava s rodinami.

OTEVŘELI JSME NOVOU POBOČKU
Slavkov u Brna, Husova 8

› Aktuálně u nás můžete získat stavební spoření zdarma
› Máme pro vás také výhodné úvěry na bydlení, rekonstrukce
a pomůžeme vám s refinancováním hypotéky
› Více informací získáte na našich pobočkách nebo na www.rsts.cz

20. 9.
23. 9.
14. 10.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
KOUPÍM LP desku Labutie piesne (Hammel,
Varga, Hladík), OK Band – The Castle. Podle stavu 1000–1500 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
PRODÁM biočesnek 150 Kč/kg, dýně
halloween 20–50 Kč/ks, 1000 l nádrž
za 1000 Kč. Tel. 737 971 271.
NABÍDNETE mi prosím ke koupi byt v dobrém stavu ideálně 2+1/3+1. OV i DB. Slavkovsko. T.: 736 154 528
RODINA s dětmi koupí dům k trvalému bydlení. Tel. 604 743 584
POPTÁVÁM chalupu/chatu – zahrada podmínkou. Tel. 739 703 909.
PRODÁM prodejní stánek na autobusovém
nádraží ve Slavkově. Tel. 702 553 971.
KOUPÍM domek alespoň s menší zahrádkou, možný i k opravě ve Slavkově u Brna.
Tel. 724 168 587.
HLEDÁM domov třem koťatům. Zrzavý kocourek a 2 mourovaté kočičky. Stáří 4 měsíce. Tel. 605 138 385.
PRONAJMU ve Slavkově u Brna v nově
zrenovovanému rodinném domu 2 pokoje
s kuchyňkami, i jednotlivě. Tel. 603 541 247.

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

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

Poděkování Nadaci ČEZ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna děkuje Nadaci
ČEZ za nadační příspěvek na projekt Modernizace technologického vybavení II. etapa v částce 120 tis. Kč, s jehož pomocí byl
pořízen nový pásový lis na výrobu ovocných
ZO ČZS Slavkov u Brna
moštů.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

Ing. LUCIE HORÁKOVÁ
TEL.: 725 815 469

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 13. listopadu do 16 h.

PRODÁME VAŠI
NEMOVITOST
NEBO JI IHNED
KOUPÍME

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•h
 lavní mechanik
•m
 anipulační dělník – balič
•d
 ělnice ve zdravotnické
výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• z ázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

•p
 říplatky nad zákonnou výši
•k
 ooperativní prémie
•p
 rémie na letní dovolenou
a Vánoce
• v ěrnostní odměny
•d
 otované stravování
• v itaminové balíčky
• t ábory pro děti zaměstnanců
• fi
 remní akce a benefity

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

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

Grafické studio BM typo
a redakce Slavkovského
zpravodaje od listopadu
na nové adrese
Od 2. listopadu 2020 bude redakce Slavkovského zpravodaje a grafické studio BM
typo, s.r.o. na nové adrese – Zelnice III 1614,
Slavkov u Brna (cca 200 m za Penny marketem směrem k ulici Slovákova). Rodinná
oznámení, inzerce a ostatní příspěvky tedy
od listopadu vyřídíte na této adrese.
Ostatní spojení (tel.: 604 706 900, mail:
info@bmtypo.cz) zůstává beze změny. Rodinná oznámení, u kterých již máme v redakci
fotku, můžete zaslat elektronicky mailem, stejně tak i řádkovou inzerci.
V nových prostorách nadále pokračuje
i veškerá činnost grafického studia, jako
jsou tiskoviny, cedule, bannery, razítka. Parkovat lze přímo před kanceláří.
Provozní doba zůstává beze změny.
SLAVKOVSKÝ

Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz
Provozní doba
Pondělí–pátek 9–12 a 13–16

+420 730 809 444
Štěpán Šperka, DiS.
MAJITEL REALITNÍ KANCELÁŘE

Nový stolní kalendář
Historický Slavkov v prodeji
Od poloviny října je již
v prodeji oblíbený slavkovský týdenní stolní kalendář.
I tentokrát je zaměřen na bohatou historii našeho města
a přinese snímky ze všech
částí Slavkova. Mezi fotografiemi bude i několik rarit,
např. nejstarší dosud dochovaná fotografie Slavkova
z roku 1872.
Kalendář, který vznikl
ve vydavatelství BM typo, s.r.o., můžete zakoupit v obou trafikách na Palackého náměstí za 100 Kč.
red

Ve Slavkově Kounicové,
v Křižanovicích Kolovrat
Jan Nepomuk Karel hrabě Krakovský z Kolovrat a farář (1815 Klatovy–1881 Křižanovice).
Pocházel z českého šlechtického rodu, doloženého od 14. století, hlavní sídla: Rychnov n. Kněžnou, Týnec, Přimda, Žebrák, Točník, Plasy, Březnice, Hradiště, Újezd. Hrabě Jan
byl příslušníkem mladší týnecké
větve, šestnáctým a posledním
potomkem Arnošta Josefa, hraběte Krakovského z Kolovrat.
Jeho životní kariéra začala
v rakouské armádě, kde působil
asi 15 let a z níž odešel jako rytmistr kyrysnického pluku. Pak se
vydal na kněžskou dráhu – jako
kněz působil na severní Moravě
(Opavsko) a ve východních Čechách (Lužec). Do Křižanovic
na faru přišel v roce 1856 a zůstal
až do své smrti 25 roků. Byl velmi vzdělaný, oblíbený a výrazný
kazatel, lidumil. Za svého působení ve farnosti
udělal hrabě Jan mnoho dobrého. V Rašovicích
byla postavena kaple sv. Cyrila a Metoděje (1869),
v Křižanovicích významným způsobem upraven
kostel. Má zásluhu na postavení současné školy
v Křižanovicích – v květnu 1881 posvětil základní kámen (za půl roku se nová patrová budova
na návsi otevírala, toho se už hrabě Jan nedočkal).
Ač byl vznešený titulem, měl upřímný vztah k lidu
své farnosti. Chodíval pěšky do Rašovic, kde založil v roce 1873 Spolek vojenských vysloužilců,

účastníci válečných tažení byli jeho velcí kamarádi a často se scházeli.
Osobnost hraběte Jana i jeho příchod na faru
do Křižanovic – obojí je zahaleno velkým tajemstvím. Byl šlechtického původu, co ho přivedlo
do malé vesnice, daleko od svého
rodového sídla? Není nic známo,
že by udržoval rodinné vztahy,
ani o návštěvách příbuzných
u místa jeho posledního odpočinku na starém hřbitově u kostela
Nanebevzetí P. Marie v Křižanovicích, kde byl pochován po svém
skonu 4. října 1881. Měl slavný
pohřeb za hojné účasti lidu zdejšího i z okolí. Náhrobek mu postavili milovaní farníci, na desce
je nápis: „Rodem vysokým jsi
na svět přišel, život však byl Ti
jen macechou, v ponížení chud
jsi z něho vyšel, v život lepší veden útěchou.“ Jak vypadal původní náhrobní kříž
a železné kované ohrazení hrobu, je na fotografii
v knize Paměti obce Rašovic u Slavkova od Josefa
Vrány, 1947, včetně obsáhlejšího článku. Krátká
pojednání o hraběti a našem knězi najdeme v publikacích: Josef Ambrož – Historie obce Křižanovice u Bučovic, 2001 a Martin Bejček – Tempus
fugit, 2009. Až budete mít cestu přes Křižanovice,
na infotabuli vedle sokolovny je charakteristický
text a foto k této osobnosti (panely Politaví, 2003).
Libuše Filípková

Jazykové centrum
Slavkov u Brna
Koláčkovo nám. 727

Jazykové centrum
Bučovice
Legionářská 138

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
ONLINE
ANGLIČTINA • ŠPANĚLŠTINA •
NĚMČINA • FRANCOUZŠTINA
• ITALŠTINA
Naučte se cizí jazyk odkudkoliv, s českým
lektorem nebo rodilým mluvčím.

konverzace v aj pro maminky
EAK
WE SP
LAY
P
Y
E
H
T

s dětmi

•k
 onverzační angličtina pro
maminky od úrovně A2
• s kupinky 3–6 maminek
s dětmi každý týden
v dopoledních hodinách

NOVÉ KURZY
VE SLAVKOVĚ
ZAČÍNAJÍ PRÁVĚ TEĎ.
V případě zájmu volejte
jazyky-bucovice@seznam.cz • tel. +420 604 640 146

W W W. J A Z Y K Y- B U C O V I C E . C Z

Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna
příjme okamžitě:

• SVÁŘEČE
• STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA –
OBRÁBĚČE
• PRACOVNÍKA DO PŘÍPRAVY
ZÁMEČNICKÉ VÝROBY
Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní platové ohodnocení odpovídající
náročnosti práce a výkonu technika
DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

Milan Májek a syn
• Nájemné každý měsíc
• Bezstarostná
investice
• Navrácení bytu
v původním stavu

770 198 128

miroslav.osicka@garantovanynajem.cz

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

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

• 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

MI
1 8 L E T S VÁ

Prodejní doba:

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Autoservis
Josef Novoměstský

Servis a opravy vozidel všech značek
Kosmetika
Možnost vyzkoušení

• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie
Možnost zapůjčení
náhradního vozidla

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

www.automotoslavkov.cz

22

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

10/2020

O rybářích v roce 2020
Slavkovský rybářský kroužek
ve školním roce 2020/2021

Rybářské závody ve Slavkově • Foto: J. Šedý

Rybářské závody mládeže

Na podzim roku 2019 byly stanoveny termíny rybářských závodů pořádaných zdejším
spolkem MRS Slavkov u Brna v Bučovicích
a ve Slavkově. Původní termín pro společné
závody dospělých a mládeže ve Slavkově byl
stanoven na 30. května 2020. Tyto plánované
závody byly z důvodu pandemie koronaviru
zrušeny. S postupným rozvolňováním stanovených opatření byly přesunuty rybářské
závody, a to pouze pro mládež do 15 let,
ve Slavkově u Brna na sobotu 12. září 2020.
Slunečné počasí, nádherné babí léto, venkovní teplota téměř 30 stupňů – to vše navodilo
příjemnou náladu a atmosféru všech soutěžících a jejich doprovodu. Samotné závody
byly uspořádány na záchytné retenční nádrži

v blízkosti technických budov s veškerým
zabezpečením. Do kategorie chlapců se přihlásilo 24 startujících a 2 dívky. Bodování
soutěže proběhlo způsobem „co centimetr
délky ušlechtilé ryby, to jeden bod“ a každá
plevelná ryba – „co kus, to jeden bod“. Ryby
na sebe nechaly dlouho čekat. Podařilo se
ulovit několik pěkných kaprů. Za dívky Veronika Mrkvicová odlovila ryby v počtu 8 bodů,
a tím si vysoutěžila1. místo ve své kategorii.
Chlapci vylovili celkem 21 kaprů v počtu 906
bodů rybí obsádky. Třetí místo obsadil se 127
body Michal Konečný, druhé místo si vybojoval s třemi kapry Jakub Cenek v počtu 138
bodů. První příčku s celkovým počtem 271
bodů a šesti kapry si vychytal Antonín Křivonožka.

Od začátku školního roku jsou prozatím
všechny kroužky působící pod DDM ve Slavkově u Brna z důvodu nařízení Vlády ČR prozatím pozastaveny.
Přesto v současné době evidujeme 22
přihlášených dětí. Pokud vláda neuvolní
současná opatření, jsme připraveni s dětmi
zavést distanční výuku tak, aby mohl kroužek probíhat bez omezení. Vedoucí kroužku
pan Antonín Křivonožka a Zdeněk Šimek
s asistenty mají připraveny studijní materiály a svaz MRS poskytl potřebné učebnice
a pracovní sešity. Školitelé kroužku mají
vše připraveno tak, aby děti mohly zdárně
zpracovat závěrečné testy a složit závěrečné
zkoušky do konce června roku 2021. Touto
povinností rozšíří řady „rybaříků“ působících pod naším spolkem.

Závěrečné poděkování

Jako jednatel spolku – Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna, který sdružuje
přes 1100 členů ze Slavkova a jeho okolí,
bych tímto upřímně rád poděkoval dlouhodobým partnerům za podporu, součinnost
a sponzorství při pořádání sportovně kulturních akcí.
Některá zájmová sdružení se potýkají
s nedostatkem členů ze stran mladší nástupnické generace. Děkuji touto cestou za nadšení a aktivní nezištný přístup, s jakým se
prezentují mladí lidé převážně z řad rybářské
stráže, i když jsou často limitováni rodinnými povinnostmi.
Petr Zvonek, jednatel spolku

Mistři Jihomoravského kraje atletických přípravek
V sobotu 19. 9. se již potřetí za sebou ve Slavkově uskutečnilo finále
Krajské ligy atletických přípravek.
Družstvo 16 slavkovských atletek a atletů se do finále probilo po zcela suverénních vítězstvích v prvním i druhém
regionálním kole v červnu. V předchozích dvou letech Slavkov ve finále shodně obsadil nepopulární čtvrté
místo a na výrazný úspěch tedy stále
čekal. Do finále postoupilo 13 nejlepších družstev z celého Jihomoravského
kraje. Po ukončení individuálních disciplín a sečtení bodů bylo jasné, že tři
týmy – Boskovice, Blansko a Slavkov
– bodově odskočily zbytku pole a o víMistři JmK • Foto: autor
tězi bude rozhodovat poslední disciplína, kterou je tradičně štafeta na 4x 60 m.
Poděkování a gratulace patří všem závodícím dětem, které převedly plejádu osobních
Skvěle „sladěné“ štafety, na které se Slavkov
rekordů. A také jejich rodičům i trenérům, bez
v posledních týdnech před finále speciálně
jejichž vzájemné podpory by tento výsledek
připravoval, rozhodly o tom, že mistry Jihomoravského kraje atletických přípravek se
nebyl. Dětem přejeme mnoho dalších úspěchů.
stalo družstvo Slavkova.
Na medailových pozicích se umístili: Anna
Úspěšné mistrovství České republiky
žactva v atletice
Čižmárová (2. v hodu kriketovým míčkem), Jakub Burian (3. na 300 m a ve skoku dalekém),
Slavkovská atletika měla i v letošním roce
Igor Mráz (3. v hodu kriketovým míčkem),
zastoupení na vrcholném závodě, kterým je
štafety: 1. místo – Adéla Procházková, Damistrovství ČR. Na takovou disciplínu je
vid Krejčíř, Anna Čižmárová, Tomáš Ošmera;
nutné se kvalifikovat, tedy mít patřičnou výkonnost. A účastní se jí jen ti nejlepší z nej3. místo – Natálie Pischová, Filip Šaněk, Julie
lepších.
Fialová a Igor Mráz.

Tento rok mistrovství republiky
žactva hostil v termínu 19. a 20. 9. severomoravský Třinec. Z našich atletů
z kategorie žactva se podařilo kvalifikovat pouze dvěma borcům z vrhačské
tréninkové skupiny trenéra Ondřeje
Fialy. Prvním z nich byl oštěpař Jan
Fiala, který se v závodě probojoval až
do závěrečného finále, kde získal vynikající čtvrté místo v novém osobním
rekordu 48,50 m. Druhým atletem byl
Marek Hrubý, který se kvalifikoval jak
v hodu diskem, tak ve vrhu koulí. Vrh
koulí je Markova parádní disciplína,
na zimním MČR v hale získal stříbrnou
medaili, a tak jsme věřili v medailový
zisk i na venkovních závodech. Marek
však zůstal výkonem za očekáváním a skončil
na 13. místě vrhem dlouhým 12,50 m. Obrovské zlepšení ale předvedl v hodu diskem,
kdy výkonem 47,85 m a zároveň osobním
rekordem napodobil Honzu Fialu v oštěpu,
a tak získal čtvrté místo. Tímto velehodem zároveň splnil limit Českého atletického svazu
pro zařazení do Sportovního centra mládeže.
Věříme, že mu tato výsada přinese lepší tréninkové i soutěžní podmínky a pomůže k ještě
lepším výkonům.
Gratulujeme oběma reprezentantům i trenérovi za výbornou reprezentaci slavkovské
Trenéři
atletiky!
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

Den učňovských oborů
V úterý 15. 9. 2020 ožilo vyškovské náměstí
prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními
firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov
za podpory města a Úřadu práce Vyškov.
Naši žáci představili obory hotelnictví, kuchař–číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Účastníci mohli
ochutnat míchané nápoje, cukrářské výrobky,

www.iss-slavkov.eu

Bankéři do škol

u automechaniků byl největší zájem o jízdu
na trenažéru a velký obdiv vzbuzoval především sportovní automobil Kaipan, který
postavili žáci společně s učitelem odborného
výcviku. Také u truhlářů bylo živo a žáci zde
mohli zhlédnout ukázky soustružení. Zájemci
si mohli i přímo popovídat s žáky příslušných
oborů nebo získat podrobné informace o studiu na naší škole.
Celá akce byla velmi zdařilá, splnila svůj
účel propagace na podporu řemesel i technických oborů a organizátorům patří za to naše
V. Bábek, ISŠ
poděkování.

S projektem Bankéři do škol, který organizuje již 7. rokem Česká bankovní asociace se
setkali žáci 2. ročníků oboru hotelnictví dne 29.
září 2020 v rámci workshopů Základy finanční
gramotnosti a Kyberbezpečnost. V jejich průběhu se osobně setkali s bankéři, kteří je kreativní
formou provedli aktuálními tématy, společně
diskutovali o tom, jak se bezpečně pohybovat
v on-line prostředí a jak co nejlépe spravovat
vlastní finance. Více o projektu, jehož cílem
je osvěta a edukace mladých lidí v oblasti financí a snaha o vyzdvižení důležitosti výuky
finanční gramotnosti na školách naleznete na
D. Hortová, ISŠ
www.bankeridoskol.cz.

Pracovní stáž v autoservise

Den učňovských oborů ve Vyškově • Foto: 3x archiv ISŠ

Exkurze do Žďáru nad Sázavou
Žďár nad Sázavou je tajemné místo.
O jeho barokní architekturu se postaral Jan
Blažej Santini, který je znám především
svým stylem, konkrétně barokní gotikou.
Jeho architektonická díla mohli na vlastní oči vidět 11. září 2020 studenti druhých
ročníků oboru hotelnictví s doprovodem
Mgr. Freyové a Mgr. Hirtem. Výlet byl započat prohlídkou areálu zámku (bývalého kláštera), včetně návštěvy Muzea nové generace.
Žáci se seznámili především s historií zámku a životem zdejších mnichů. Další na programu byl workshop, zaměřený na téma

Sametová revoluce, účastníci si zopakovali
a zároveň přiučili novým informacím k této
události. Po těchto akcích se všichni přesunuli o kousek dál na Zelenou horu, tam se
nachází jedno ze Santiniho nejlepších děl –
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Zde
měli domluvenou prohlídku kostela i s výkladem, tady se žáci o Santinim dozvěděli
nejvíce i o Žďáru samotném. Poslední zastávkou byla návštěva běžně nepřístupného
Dolního neboli Morového hřbitova, který
byl také navržen Santinim.
S. Prohászková, ISŠ

Postupujeme do celostátního kola
Dne 1. 10. 2020 se ve Střední škole v Tišnově konala soutěž v jízdě zručnosti traktoru
s vlekem o nejlepšího řidiče v Jihomoravském
kraji a kraji Vysočina.
Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé
a velké ambice jsme si nedělali. Příjemným
překvapením bylo, že oba naši žáci se umístili na stupních vítězů. Náš nejlepší žák postupuje do celostátního kola, které se koná
v Poděbradech, a druhý žák je prvním náhradníkem pro celostátní finále. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou
reprezentaci školy a našeho města.
J. Moudrý, ISŠ

Dne 24.–28. 8. 2020 jsem absolvoval stáž
v Autoservise Romana Červinky ve Slavkově u Brna, která byla zaměřena na obor
automechanik. Servis je vybaven standardními přístroji. Během stáže jsem se podílel na opravách kotoučových - bubnových
brzd a výměny brzdové kapaliny, kompletní
výměny tlumičů, výměny spojkové sady,
vyčištění klimatizace, výměny rozvodové
sady a diagnostiky motoru. Seznámil jsem
se s hlavními produkty společnosti Ravenol,
která je předním výrobcem špičkových olejů
a mazadel. Získané znalosti a dovednosti lze
P. Hájek, ISŠ
uplatnit při praktické výuce.

Pracovní stáž ve firmě BestDrive

V přípravném týdnu od 24.–28. 8.
2020 jsem se účastnil stáže v autoservise
BestDrive ve Vyškově. Servis byl velmi
dobře vybaven moderní technikou sloužící
k opravě automobilů. V rámci prací jsem
si rozšířil znalosti v používání nejen těchto
přístrojů, ale i dalších přípravků a nástrojů
nutných k opravě motorů všech značek automobilů. Chtěl bych tímto poděkovat p. Jungerovi za tuto možnost uskutečnit stáž právě
P. Orbán, ISŠ
u něj v servise.

Stáž v Auto Pneu Servis Hodějice

V přípravném týdnu od 24.–28. 8. 2020
jsem byl vyslán ISŠ Slavkov u Brna na stáž,
která byla zaměřena pro obor automechanik
do Auto Pneu Servis Hodějice.
Servis je vybaven standardními přístroji
sloužící k opravě všech druhů značek automobilů. Během stáže jsme se zaměřili
na kódování řídících jednotek, diagnostiku,
měření emisí, zapojení spotřebičů na vozidle, čištění klimatizace a výměnu chladícího
plynu a montáž–demontáž pneumatik.
Během stáže jsem si rozšířil obzor tím, že
se dají určité pracovní postupy zaměnit a dosáhnout stejného výsledku, což je způsobeno
J. Kosař, ISŠ
dostupnými přístroji v servisu.
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Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Utni z buku třísku: je-li suchá,
bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima
mokrá.
Letošní rok je velmi deštivý a říjen chladný.
Slunečných dnů a babího léta s barvami podzimu jsme se zatím nedočkali. Stromy neukončily vegetaci, mají dostatek vláhy a tříska
z buku je vlhká; tedy zima bude mokrá.
Máme tedy dostatek času na úklid zahrady.
Zaměřme se především na shrabování opadaného listí. Pokud ho neodklidíme, stane se je
zásobárnou nemocí pro příští rok.

Nemoci ořešáků

Bakteriální skvrnitost ořešáku – bakterie
Xanthomonas juglandis napadá listy, mladé
výhonky a zelené plody. Právě na plodech
způsobuje největší škody. Skvrny se zvětšují,

splývají, původně zelené dužnaté oplodí celé
zčerná a je mazlavé. Nemoc se šíří zejména
za deštivého a chladného počasí. Bakterie
postupně pronikají až do jádra, které hnědne,
postupně vysychá, plody předčasně opadávají
a jádra jsou nepoužitelná.
Antraknóza ořešáku – tuto nemoc způsobuje houba Gnomonia leptospilla. Je často
zaměňována za právě bakteriální skvrnitost,
protože mívá podobné příznaky. Napadá listy,
zelené výhonky i zelené plody. Skvrny jsou
však roztroušeny, nacházejí se na povrchu
zelených plodů, oplodí není mazlavé. Listy
a plody předčasně opadávají. Stromy jsou
ztrátou listí oslabené, hůře přezimují a úroda
v následujícím roce je nižší. Houba přezimuje
na opadaných listech, které zůstanou pod stromy. Na jaře se z nich uvolní spory, které se šíří

Křesťanská MŠ Karolínka

„Země, dobrá země, nás všechny neseš, kvítí, zvěř i lidi, tebe a mne též“
Náš začátek školního roku je
spjat se svatou Ludmilou, patronkou církevních škol. Na její svátek jsme se vypravili do B. Braunu. Tentokrát jsme však kvůli
preventivním opatřením nemohli
klienty zařízení navštívit, a tak jsme se vzájemně potěšili výměnou dárečků a úsměvem.
Brzy nás čekal další svatý. František
z Assisi. Jako velký milovník všeho stvořeného nám, skrze osobu slavkovského kaplana
otce Stanislava Pacnera, přiblížil svou matku
Zemi, sestru Vodu a bratry Oheň a Vzduch.
Provedl nás školní zahradou přes stanoviště, kde byly úkoly k jednotlivým živlům.
U Země jsme sázeli květiny, u Vody zalévali,
u Vzduchu létaly papírové vlaštovky a bratr Oheň nám daroval světlo, abychom mohli projít tmavým sklepem. Sv. František měl
velmi rád zvířátka, a tak jsme si k naší velké
radosti mohli pohladit i králíčka.
Do školky přijel i medvídek, tentokrát

plyšový. Divadlo plyšového medvídka přijelo s pohádkou „Záhada dědečkova dvorku“.
Dvorek byl plný plyšových zvířátek a my jsme
se na chvíli stali detektivy. Museli jsme spolu s dědečkovým pejskem vypátrat, kdo vzal
sousedce mrkev, kdo vypil mléko a kdo může
za ztracení vajíček a korálů. Naštěstí vše dobře
dopadlo, pachatel se přiznal a polepšil.
A my se těšíme, co spolu prožijeme další
s. Pavlína Kvaltinová
měsíc. 

Foto: archiv KMŠ

Komunitní centrum Korálky
Stejně jako v předchozích
letech i letos Korálky ve Slavkově u Brna přivítaly nové děti
do školičky. Pátým rokem je
kapacita školky zcela naplněna
již v září. Nové děti se učí poznávat svět v tomto zařízení i kolem něj.
Na přípravy přitom měly Korálky jen pár
dní, protože v letošním roce bylo formou příměstských táborů umožněno chodit dětem
každodenně do Korálků i v průběhu celých
letních prázdnin. Tábory byly každý týden
tematicky laděny zajímavým programem, přičemž byl zachován základní školkový režim,
aby děti neměly velké změny a přitom si užily
letních dní.
Sotva se na chvíli zavřelo pro děti předškolní, už nastupovaly školní děti. Pro ně byly
příměstské tábory připraveny v rámci projektu
Dětského klubu Korálky, který se v průběhu
školního roku věnuje odpolednímu volnému
času dětí. Dětský klub Korálky je určen dě-

tem 1. až 5. tříd, které se nachází v prostorách
ZŠ Komenského. Táborové turnusy Expedice
Korálky a Letní příběh kamarádů byly jedním
velkým příběhem pro nás pro všechny. Byly to
dva týdny plné radosti a rozzářených dětských
srdcí, opravdových kamarádů, kteří si vzájemně pomáhali a respektovali jeden druhého.
Dětem nechyběl adrenalin, ale i neposednost.
Zážitků i nových zkušeností bylo nespočet!
Korálky přicházejí s nabídkou zájmových
kroužků, a to především pro děti předškolní
a mladší školáky. Aktuální nabídku je možno
sledovat na Facebooku.
Velkým návratem byl letos také pobytový
Minitábor pro školní děti. Byl určený na jeden týden pro děti 1. až 5. tříd. Využily ho zejména děti, které mají z velkých pobytových
táborů obavy.
Rádi bychom poděkovali všem pedagogům,
kteří se dětem s láskou věnovali, a také dětem.
Právě na ně se těšíme při dalších akcích.
Dagmar Živníčková a Hedvika Mitrovská

větrem a kapkami vody. Takto se onemocnění
šíří do okolí. Mechanická a chemická ochrana
spočívá v důkladném podzimním vyhrabáním
a likvidací spadaného listí zpod postižených
stromů. Listí je dobré zakopat hluboko na odlehlém místě v zahradě, nebo pokud existuje
možnost, spálit ho. Z chemických přípravků
lze preventivně v jarních měsících použít například Kuprikol 50, který se doporučuje zejména proti antraknóze, ale účinný je i proti
bakteriální skvrnitosti listů a plodů ořešáku.
Postřik je třeba udělat těsně před kvetením,
druhý po odkvětu a třetí o 2 týdny později.
U malých stromů je to snadno proveditelné.
U vysokých stromů je ošetření problematické.
Částečně může pomoci motorový rosič, který
strom ošetří do větší výšky. Také se doporučuje pěstovat novější kvalitní odrůdy ořešáku.
Vlnovník ořešákový – je malý roztoč, který způsobuje na listech a plodech vypouklé
zduřeniny. Tento roztoč však nezpůsobuje
žádné výrazné škody. V případě, že objevíte
napadené listy a plody, sesbírejte je a zlikvidujte. Úplně to postačí.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Program římskokatolické farnosti
Na základě nařízení vlády jsou bohoslužby
bez účasti věřících.
Vysílání bohoslužeb online: na www.farnostslavkov.cz každou neděli v 9.00 a v úterý v 18.00 pro děti.
Nedělní bohoslužba v rodině: doporučujeme
zvláště s malými dětmi.
Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00–20.00.
Modlitba růžence (desátku) v rodinách: doporučují biskupové ve 20.00 za zastavení epidemie.
Veškeré aktivity na faře zrušeny.
Telefonické spojení na kněze: Milí farníci, denně
jsme s vámi spojení modlitbou a při mši svaté. Pokud budete něco potřebovat, můžete nám zavolat.
Kontakty: slavkov@dieceze.cz
P. Milan Vavro 604 280 160
P. Stanislav Pacner 737 509 507
Všechny důležité informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Duchovní podněty pro období stavu nouze:
V čase, kdy nemůžeme přicházet na společné bohoslužby, nabízím vám k výběru několik podnětů pro
osobní i společné prožívání víry. Přeji nám všem,
abychom vytrvali i přes všechny překážky v duchovním spojení s naším Pánem i spolu navzájem.
MODLITBA
Začít a končit den s Bohem modlitbou osobní nebo
rodinnou
NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ ONLINE
– z kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově: www.farnostslavkov.cz
– z jiných kostelů: www.mseonline.cz
– TV NOE www.tvnoe.cz/live (pondělí až pátek
12.05, sobota 18.00, neděle 10.30 a 18.00)
DOMÁCÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA
Nedělní čtení a modlitby: www.vira.cz/nedelni-liturgie
Nedělní Boží slovo pro děti: www.deti.vira.cz (náměty na nedělní Boží slovo, pracovní listy, omalovánky, luštěnky)
KaNaN – Katecheze Na Neděli pro děti: www.kanan.cz (evangelium, zamyšlení, kvíz, obrázek)
POŘAD PRO DĚTI
TV NOE – Ovečky v karanténě: www.tvnoe.cz (katecheze pro první stupeň dětí ZŠ)
P. Milan Vavro
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy.
Čtyřhodinový vytrvalostní závod v motokrosu týmů a jednotlivců se nekonal. Určitě jste
se na něj těšili, my také. Všechno bylo na sobotu 10. října připraveno, přihlášky závodních
týmů i jednotlivců se do klubového mejlu
jen sypaly. Zdálo se, že nic nemůže ohrozit
17. ročník tohoto tradičního závodu. Organizace klapala, všechna povolení jsme měli
v kapse, jenom jedno nám scházelo: chybělo
povolení od covidu-19.
Přátelé, letos nám opatření proti pandemii
rozbila celý sportovní program sezony. Nejprve odpadl bez náhrady závod silničních
motocyklů, pak „enduroškola“ a naposledy
i motokrosový maraton. Naštěstí program
cestovní sekce tolik neutrpěl. Z jedenácti akcí
se podařilo uspořádat devět. Jízdní itineráře

Foto: archiv MK

a trasy cest jsme ovšem měnili podle okamžité situace a podmínek vstupu na území států, které jsme plánovali projíždět. Dvě akce,
o které jsme program zkrátili, vedly převážně
zeměmi, kde jsme nechtěli riskovat komplikace s prostupností hranic.

A ptáte se, jak dopadla poslední třídenní
výprava do Železných hor? Dva dny pršelo
vydatně, jeden pouze přerušovaně. A to jsem
na jaře četl články odborníků, že letos zažijeme největší sucho za pět set let!
Z cestovatelských výprav zbývá už jen poslední vyjížďka plánovaná na sobotu 24. října.
V příštím čísle se dočtete, jestli se výlet povedl. V době, kdy píšu tento příspěvek, není
jasné, zda se uzavření motocyklové sezony
podaří uskutečnit.
Přátelé, nejezděte rychleji, než váš anděl
strážný umí létat! Neváhejte a přijďte mezi
nás! Těším se na společné setkání při některé
naší klubové akci.
Podrobnosti najdete na stránkách: fechtl.cz
nebo slavkovak.cz.
Vlastik Jelínek


Skauti a skautky postavili ve městě tábor
Třetí zářijový víkend si
2. oddíl našeho střediska
přichystal v zámecké zahradě program pro veřejnost – jako další akci
letošního 100. výročí skautingu ve Slavkově.
Z oken zámku jste mohli spatřit ukázkový
stanový tábor a přímo na místě si vyzkoušet
několik skautských aktivit. Touto akcí jsme
chtěli veřejnosti ukázat, jak naše tábory probíhají, a že skauting rozhodně není jen o tom
znát názvy všech stromů a rostlin. V sobotu
odpoledne si skauti z družiny Švestek připravili celkem devět stanovišť, na kterých jste si
mohli prověřit své dovednosti. Na začátku jste
dostali průvodní kartičku a na každém stanovišti sbírali body. Čekala na vás zdravověda,
lanová překážková dráha, malování na kameny nebo šifry. Na konci jste za své výkony obdrželi odměnu – památeční pohlednici, tužku
s morseovkou nebo připínací placku na tričko.
Na večer byl připraven malý táborák, který
přenesl do středu města krásnou atmosféru
slavnostního ohně. S kytarou si kolem stojící
a sedící hosté zazpívali spoustu písniček. Čtyři
soutěžní týmy se u ohně střetly při netradiční
soutěži „Camp Quiz“, kdy si otestovaly svoje
znalosti. Poprat se museli s otázkami z historie, přírody, slavkovského okolí nebo pohádek.

Foto: 2x archiv střediska Junáka Slavkov u Brna

Povedla se skvělá akce, kterou si užili nejen
skauti a skautky našeho oddílu, ale i jejich rodiče a další návštěvníci.

Výstava 100. výročí skautingu
ODLOŽENA na lepší časy

Před měsícem jsme zvali širokou veřejnost
na jubilejní skautskou výstavu „Skautské kilo“.
Z důvodu nařízení vlády kvůli nemoci covid-19
byla tato akce „odložena na lepší časy“.

Děkujeme všem přátelům a rodinám bývalých skautů za přísliby a zapůjčení cenných
exponátů, které použijeme na výstavě v náhradním termínu.
Doufejme, že lepší časy přijdou již příští rok a my budeme mít možnost co nejdřív
připravit poslední z akcí, kterými chceme veřejnosti i dnešním skautkám a skautům připomenout století skautingu ve Slavkově u Brna.
Anna Ošmerová

Golfový tábor
Termíny táborů na rok 2021 budou zveřejněny v únoru na www.johncarrollgolf.
com. Děkujeme všem letošním účastníkům, bylo to s vámi super!
Těšíme se na vás na lekcích golfu nebo
na příštím táboře.
John + Martin + Marta + Ella

Druhý turnus tábora Johna Carrolla
na golfu ve Slavkově • Foto: archiv
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50 let Poutníků
Psal se 4. prosinec 1970.
Nikdo nemohl tušit, že toto
bezvýznamné datum se stane
milníkem v dějinách českého
bluegrassu a country hudby.
Ten den měla první koncert kapela, která si tehdy říkala „The
Blue Monsters“. Anglické názvy tehdy frčely, než je tehdejší
strana a vláda zakázala.Od té
doby si už celých 50 let říká
tato skupina „Poutníci“. Zmíněné historické vystoupení proběhlo v Brně-Maloměřicích,
v tehdejším mládežnickém
klubu, na jehož zprovoznění se
Poutníci v současné sestavě • Foto: B. Maleček
také tehdejší členové podíleli.
na banjo, zajímavě zpíval a skládal originálPrůběh tohoto koncertu si snad pamatuje jeden ze zakladatelů Poutníků, bývalý kapelní písničky. Ale hlavně na něm bylo vidět,
ník – dnes manažer – František Linhárek.
že chce dělat muziku na co nejvyšší úrovni.
Jeho přítel, s kterým začínal – Josef Šulák,
Svým entuziasmem nakazil celý soubor.
je bohužel po smrti. Oba zmínění pánové
Poutníci poté v 80. letech minulého století
jsou a byli z Brna. Od té doby se také uvádí
vyhráli několikrát tehdy velmi populární festival Porta. Finále se odehrávalo tehdy na pldomovské město Poutníků „štatl“ s názvem
zeňském výstavišti a v areálu letního kina
Brno, ale podle toho, kde bydlí současní hráči, to už není pravda. Ovšem to nevadí. U trana Lochotíně. A kapela získala trofej, zvaná
dice zůstáváme a Brno uvádíme dál.
Porta, jak v autorské části soutěže, tak v části
Já, Jiří Karas Pola, znám začátky Poutníků
interpretační. To bylo v letech 1982 a 1983.
jen z vyprávění. Přišel jsem k nim na podzim
V roce 1981 jsme ještě získali takový malý
v roce 1980 a jako současný kapelník se popředkrm – v podobě malé Porty, a v roce 1985
kusím v tomto článku o malé historické ohlédještě jednu autorskou. No a psal se rok 1987
nutí.
a vrcholem odměňování na tomto festivalu
Měl jsem to štěstí, že jsem přišel do soubyla Zlatá Porta – jako ocenění za přínos česboru v době, kdy měl nastartováno vzhůru,
ké folkové hudbě. Potom následovala nabídka
a to do širšího podvědomí diváků. Do špičky
na profesionální přehrávky. Bez těch to tehdy
české country hudby a na profesionální dránešlo. Pro tehdy jedinou profesionální agenhu. Bylo volné místo basisty. Protože jsem se
turu s názvem KKS = Krajské kulturní středisko. No a pak šlo vše ráz na ráz. První LP
s tehdejším kapelníkem znal, nabídku jsem
pro Supraphon s názvem Poutníci. Prodalo se
využil. Dodnes nelituji. To nastartování proběhlo, podle mě, příchodem Roberta Křesho údajně 100 000 kusů. To tak prodat dnes!
ťana. Robert, přezdívaný Šlach, tehdy hrál
Tehdy jsme z toho neměli ani korunu, ale to
mi stejně nikdo neuvěří. Získali jsme i ceny
časopisu Melodie. Vrcholem bylo i udělení
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2020
ceny v kolébce bluegrassu a country, v USA,
ROČNÍK XXII.
za nejlepší neamerické CD. To nám bylo uděMěsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
leno v letech 1989 a 1990 organizací SPBGBM typo, s.r.o., Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
MA (Society for the Preservation of Bluegrass
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Music of America). Většina koncertů byla
Bc. Michal Boudný, Mgr. Hana Červinková, Mgr. Jiří Blažek,
tehdy beznadějně vyprodaná a jejich počet se
Ing. Vojtěch N
 ovotný, Ing. Libor Válka, Ing. Ladislav Jedlička,
za rok vyšplhal až ke dvěma stovkám.
Jan Hudec, Bc. Veronika Slámová, Pavel Maleček.
Jak to ale v životě bývá, vše svůj konec
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
mívá. A tak skončilo toto období Poutníků.
volném čase a bezplatně.
Robert se rozhodl osamostatnit se a zkusit
Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Zelnice III 1614, 684 01 Slavkov u Brna
modernější hudbu s kapelou, které dal název
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz.
Druhá tráva. Zbytek souboru chtěl pokračovat
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.
dál, a tak se poprvé zkusila sólová zpěvačka,
Příjem inzerce do čísla 11/2020
aby bylo jasně oddělené období, kdy s námi
Uzávěrka pro inzerci je pátek 13. listopadu
zpíval Šlach. Zpěvačka se jmenovala Hanka
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Černohorská. Natočili jsem s ní i jedno CD
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 11/2020
úterý 11. listopadu.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl
strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení p říspěvku, popř. i nezařazení.
Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku
v redakci v ul. Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 31. října 2020
www.slavkovskyzpravodaj.cz • www.slavkov.cz

s názvem „Je to v nás.“ Tento
nosič patří v poutnické historii
k těm lepším, a to právě zásluhou Hanky. I ta ovšem po třech
letech odešla z rodinných důvodů. Přišlo asi nejhorší období
kapely. A musím říct, že za to
můžu svým dílem i já, neboť
jsem v tom období koketoval
s bratislavskou bluegrassovou
skupinou Fragment a na Poutníky nezbylo tolik času.
Život však běží dál. Člověk
stále hledá a přemýšlí, a tak se
stalo, že jsem se s Fragmentem
rozloučil a rozhodl se vrátit
Poutníky tam, kde byli na rozmezí 80. a 90. let dvacátého století – do špičky
české country hudby!
A o to se vlastně od roku 1997 snažím dodnes s pomocí Honzy Máci, skvělého mandolinisty a kytaristy, který se mnou hraje už 23
let. V tomto snažení mi také pomáhá vlastně
cizinec – Slovák z Prievidze – Peter Mečiar.
Takto banjista, dobrista a absolvent žilinské
konzervatoře na kontrabas v jedné osobě.
Ten je v Poutnících od roku 2005. No a poslední současný muzikant v kapele je Jakub
Bílý – kytarista a zpěvák hrající s námi 11 let.
Od roku 1997 je také Slavkov u Brna domovskou základnou kapely.
Vrcholem letošních „poutnických oslav“
budou koncerty 4. 12. 2020 v Praze v KD
Barikádníků a 6. 12. 2020 v Centru SONO
v Brně. Vystoupí na nich skupina Malina
Brothers, Robert Křesťan a Trapeři. Dále současná sestava kapely s hosty: Petrem Brandejsem, Jirkou Machem a Svaťou Kotasem.
A hlavně s jedinou zpěvačkou v dějinách souboru – Hankou Černohorskou. Závěr tohoto
vystoupení obstará poutnická sestava z konce
90. let – Křesťan, Malina, Kalina, Linhárek,
Hulán, Petržela a já. Pořadem bude provázet
další emeritní Poutník Jiří Plocek.
Vstupenky si můžete objednat na www.sonomusicclub.cz.
A na závěr uvedu pár dat: Poutníci zatím
vydali celkem 16 CD nebo LP. Odehráli už
přes 4 000 koncertů. Poutníky v období, kdy
s nimi hraji, prošli tito muzikanti, kromě těch
současných, které jsem již zmínil: Banja – Robert Křesťan, Luboš Malina, Václav Vacek,
Svaťa Kotas a Petr Brandejs. Kytary – Zdeněk Kalina, Mirek Hulán, František Linhárek.
Mandolíny – Pavel Petržela, Mirek Hulán,
Jiří Plocek, Jiří Mach. Sólový zpěv – Robert
Křesťan, Zdeněk Kalina, Hanka Černohorská,
Jiří Mach. Jestli jsem na někoho zapomněl,
Jiří „Karas“ Pola
tak se omlouvám.

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2020
Datum hod. akce/místo konání pořadatel

4. 11.
19
14. 11.
9–16
21. 11.
10–16
22. 11.
15
27. a 28. 11.		
29. 11.
16.30

Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská, divadelní představení SC Bonaparte
Svatomartinské slavnosti, zámecké nádvoří
Vánoční prodejní výstava, Rubensův sál
Koncert pěveckého sboru Mladost, zámecká kaple
Tenkrát ve Slavkově: vzpomínkové akce, 215. výročí
Rozsvícení vánoční výzdoby, Palackého náměstí

Výstavy na zámku
4. 11.–13. 12. 10–16 Výstava ZUŠ Fr. France: „Jiné světy“, přízemí zámku

ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
MÚ

ZS-A a ZUŠ Fr. France

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
jižní Morava 106.5 FM | R-BRNO

humoriada.cz

CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu
Úspěch vaší práce z domova závisí na spolehlivém a rychlém internetu. Optická
síť CITY má nejvyšší kapacitu v našem regionu a díky tomu i v náročných
obdobích poskytuje potřebnou rychlost a stabilitu připojení pro vaši prácí
a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte v květnu a červnu náš spolehlivý internet
zdarma a bez závazků. Přijďte do našeho infocentra ve společenskému centru
Bonaparte, nebo zavolejte na linku 515 537 537, objednejte si internet
na zkoušku a zjistěte sami, jaký komfort může poskytovat práce z domova
přes kvalitní optický internet.

Více o optickém internetu na https://www.vivo.cz

obchod@vivo.cz

515 537 537

