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Profesionální hasiči
mají novou základnu

Hasičský záchranný sbor v ulici ČSA • Foto: 2x P. Maleček

Návrat do normálu
Vážení
spoluobčané!
Krize, která zasáhla celý
svět, zdá se být na ústupu.
Nyní odhalujeme škody,
které za dva měsíce stihla
napáchat. Otevřely se zbylé obchody, služby, restauMichal Boudný
race, hotely a pohostinství.
Některé děti se vrátily do škol a s velkým očekáváním se díváme přes závory k sousedům.
Město čeká výpadek příjmů, které jdou
do milionů, kraj pozastavil všechny dotační
tituly minimálně do podzimu tohoto roku,
někteří podnikatelé a živnostníci bojují
o přežití a veřejný i soukromý sektor se dostává do úsporného modu.

27. června

Příští číslo vyjde

Více o nové hasičské základně najdete na straně 7

(Pokračování na straně 3)

Kulturní centrum
Bonaparte

Dvacet tisíc
na hezčí výlohu

Nové termíny
kulturních akcí

strana 5

strana 10

strana 13

Opravená zeď
Čínský altán
Více na straně 7

Foto: 6x Z. Vošický
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Návrat do normálu
(Dokončení ze strany 1)

Neznamená to, že se zastaví čas, ale všichni se budeme muset adaptovat na nový režim.
Náš zámek se maximálně soustředí na tuzemskou klientelu, pravidelně bude pořádat
v zámecké zahradě farmářské trhy. Rada města odsouhlasila navýšit finanční prostředky
na kulturu cílenou pro slavkovské občany.
V rámci podpory podnikání prominula restauračním zahrádkám nájem pro tento rok.
Také se změnil provozní řád koupaliště, které
se řídí nařízením vlády. Bohužel tak musíme
výrazně omezit kapacitu návštěvníků pobývajících v areálu. Změny budou přicházet a odcházet a vše bude záležet na aktuálním vývoji
epidemie. Pevně věřím, že se během léta situace konsoliduje a vrátíme se do starých dobrých kolejí!
Už nyní ale vidím, že se čas opravdu nezastavil a Slavkov se nadechuje do dalšího,
zkusme věřit, že lepšího, období opravdu
zhluboka. Více než dobrou zprávou pro obyvatele sídliště a ulice Nádražní je schválení
studie revitalizace této lokality, kterou občané
sami připomínkovali a která jde nyní do stupně územního řízení. Jakmile bude celý projekt
„v mašličkách“, tak budeme shánět nemalé finanční prostředky na jeho realizaci. V červnu
se už také konečně dočkáme zahájení provozu
nové stanice Hasičského záchranného sboru na ulici Československé armády. Bohužel

kvůli přísným opatřením ministerstva vnitra
nebude otevření veřejné, ale jak mi přislíbil
krajský velitel HZS plukovník Jiří Pelikán,
plánuje den otevřených dveří na září tohoto
roku.
A sladká tečka na závěr! Týká se dopravních staveb. V červenci zahájí obchodní firma LIDL Česká republika výstavbu okružní křižovatky před bývalým cukrovarem.
Dopravní omezení by mělo trvat tři měsíce
a vlastní dokončení nákupního centra na jaře
příštího roku. Příběhů kolem cukrovaru by
stačilo na vydání knihy podepsaných autory-diskutéry na sociálních sítích. Proto je
lepší se spoléhat na prověřené zdroje. Druhá a největší dopravní akce, na kterou naše
město léta čeká, je rekonstrukce průtahu.
Tedy silnice, chodníků i zeleně kolem silnice
vinoucí se městem – od Penny až po křižovatku se silnicí I/50 (ano, až za křižovatkou
na Němčany!). Tento měsíc došla z Jihomoravského kraje tolik vytoužená zpráva
o přidělení stamilionové dotace na stavbu.
Po jednání s náměstkem JMK pro dopravu
Romanem Hanákem a ředitelem SÚS začnou přípravné práce na podzim tohoto roku
a vlastní nástup těžké techniky na jaře roku
následujícího.
Vážení občané, konec dubna a květnové
měsíce si každoročně připomínáme fakt, že
prožíváme nejdelší dobu míru v dějinách Ev-

ropy. A nejinak tomu bylo i letos, jakkoli se
půlkulaté výročí muselo obejít bez salv, ukázek bojové techniky i bojů samotných i velkolepých setkání s pamětníky. Ano, je to škoda, že jsme zejména mládež neměli možnost
konfrontovat tváří v tvář s válečnými útrapami. Nicméně věřím, že i komorní pieta a tichá
vzpomínka na padlé hrdiny má svou hloubku.
V neděli 26. 4. v 16 hodin proběhl tradiční
pietní akt, jako připomínka 75. výročí osvobození města Rudou armádou od fašistických
utlačovatelů. I toto setkání se neslo ve velmi
skromném duchu, než na které jsme zvyklí.
Položení věnců u hrobu rudoarmějců se zúčastnilo vedení města, senátor Ivo Bárek,
generální konzul Ruské federace Alexander
Nikolajevič Budajev a hrstka občanů. O to
více si vážím faktu, že poděkování osvoboditelům vůbec přes hygienická omezení a pražské protiruské události proběhlo. Divím se,
že si ještě nikdo nevšimnul, že ulice Malinovského je pojmenována po veliteli druhého ukrajinského frontu Rodionu Jakovleviči
Malinovskému a nebude ji chtít přejmenovat
například na třídu generála Pattona. Ač je má
poznámka úsměvná, v dnešním světě ne nereálná.
Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte, abych
vám opět a znovu popřál to nejcennější –
PEVNÉ ZDRAVÍ!
Michal Boudný, starosta města

Husova 63 – ruina nebo architektonický skvost –
pokračování příběhu
Navazuji na článek z roku 2017, ve kterém
byla popsána historie domu na Husově ulici
č. 63. Je to dům v majetku města, podepřený soustavou trámů, kolem něhož nesmíme
chodit. V roce 2003 byl v této budově ukončen poslední nájemní vztah, od té doby nemá
praktické využití. Snaha města provést částečnou demolici objektu se zachováním gotických sklepů byla marná.
Ministerstvo kultury prohlásilo 5. května 2020 tento měšťanský dům za kulturní
památku.
„Po vyhodnocení všech uvedených podkladů jednotlivě i ve vzájemných souvislostech
dospělo Ministerstvo kultury k následujícímu
závěru: Barokní dům Husova č. p. 63 s dochovaným goticko-renesančním jádrem
a cennými autentickými detaily náleží díky
svým hodnotám architektonickým, urbanistickým, uměleckořemeslným, řemesl-

ným a historickým mezi nejvýznamnější
objekty Městské památkové zóny Slavkov
u Brna.“
Co město čeká v nejbližším období? Pro
přípravu obnovy je třeba dodržet následující
postup:
• Zaměření, včetně dvora proluky a souvisejících částí sousedních domů.
• Stavebně historický a stavebně technický
průzkum. Součástí stavebně technického
průzkumu musí být podrobná dokumentace
poruch, zjištění jejich příčin, průzkum vlhkosti konstrukcí, zdrojů vlhkosti, napadení
dřeva, průzkum geologický a hydrogeologický.
• Analýza průzkumů – návrh koncepce obnovy domu čp. 63 a zástavby proluky.
• Zadání projektů (případná studie).“
Otázka financování záchrany naší další
kulturní pátky bude pro vedení města tvrdým

Dům č.p. 63 • Foto: P. Maleček

oříškem. Za tím vším je ale vidina zanecháním odkazu dalším generacím o životě jejich
předků a doufejme, že i kvalitně provedená
rekonstrukce budovy a její budoucí přínosné
využití pro veřejnost.
Marie Jedličková, místostarostka města

Finanční úřad se už definitivně stěhuje do Vyškova
Pracovníci budou k dispozici v pondělí
a středu 25. května přechází Územní pracoviště ve Slavkově u Brna plně do tzv. režimu 2+2, tedy bude otevřeno vždy v pondělí
a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.
Spolu s pracovišti v Bučovicích, Moravském Krumlově a Mikulově přesto slavkovské pracoviště do optimalizovaného režimu
již v lednu tohoto roku, ale až k 25. květnu

dojde k fyzickému přestěhování stávajících
útvarů a zaměstnanců do okresního pracoviště ve Vyškově, slavkovské pracoviště tak plně
přejde do tzv. režimu 2+2 – rozsah garantovaných služeb na tomto pracovišti naleznete
zde.
Do prostor pracoviště bude umožněn vstup
pouze s rouškou, respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest, osoby jsou povinny do-

držovat vyznačené rozestupy a hygienická
opatření v daném místě.
Úřad také upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že na tomto pracovišti není
daňová pokladna, nelze zde tedy uhradit tuto
daň ani po předložení obdržené daňové složenky. Daň lze uhradit bezhotovostně na č.ú.:
7755-77628621/0710 dle pokynů na složence
vs
anebo zdarma na pobočce České pošty.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
64. schůze RM – 24. 4. 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, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění
2. RM schvaluje přijetí daru od společnosti Seznam.
cz, a.s. pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov Austerlitz, dle darovací smlouvy.
3. RM ukončuje ve vztahu k příspěvkové organizaci
města Zámek Slavkov – Austerlitz účinnost svého usnesení č. 935/58/RM/2020.RM bere na vědomí zprávu
o činnosti odboru správních činností a živnostenského
úřadu za rok 2019.
4. RM bere na vědomí návrh na postupné zpřístupnění provozů ZS-A v souladu s aktuálními nařízeními Vlády
ČR (uvolňování opatření v souvislosti s COVID-19) dle
důvodové zprávy.

65. schůze RM – 4. 5. 2020

1. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 uzavřené mezi městem
Slavkov u Brna a společnosti Rostěnice, a.s. sídlem
Rostěnice 166, 68201 Vyškov, IČ: 63481821, jejímž
předmětem se rozšiřuje předmět nájmu, a to o pozemek
parc. č. 1083/29 orná půda v k.ú. Hodějice o celkové výměře 6.444 m2 za roční pachtovné ve výši 4.004 Kč/ha.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném
užívání nebytových prostor a movitého majetku v předloženém znění mezi městem Slavkov u Brna a Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever, IČ: 70884099, jejímž předmětem je užívání
stavebních objektů umístěných v areálu nové hasičské
stanice Slavkov u Brna blíže specifikovaných v příloze č.
1 k výše citované smlouvě.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č.
1309, 1252, 1339, 5, 4, 1553/1, 1341, 1236, 1369, vše
ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov NN ul. Jiráskova“)
v předloženém znění.
4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby provizorní přípojky VN/NN a mobilní trafostanice na pozemcích parc.
č. 5208, 5328, 5331 a 5332 v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, se společností Zahradní centrum a.s., Náměstí Svornosti 2573/6,
616 00 Brno, IČO: 07729693. Součástí dohody bude
vyhotovení výchozí revizní zprávy VN/NN.
5. RM souhlasí s výsadbou komunitního sadu na částech pozemků parc.č. 5439 a 5466 v k.ú. Slavkov u Brna
dle předložené žádosti Českého zahrádkářského svazu
Slavkov u Brna, Československé armády 252, 684 01
Slavkov u Brna.
6. RM souhlasí se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2021 podle
Pravidel JMK pro rok 2021 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené
do skupiny A a C dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK
a ORP Slavkov u Brna.
7. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce
2021 podle Pravidel JMK pro rok 2021 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní výši pro služby
uvedené v tabulce zařazené do skupiny A a C za podmínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK
a ORP Slavkov u Brna.
8. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2019 v předloženém znění.
9. RM bere na vědomí zprávu o činnosti senior taxi
v předloženém znění.

10. RM schvaluje pro rok 2020 prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství podle OZV č.
4/2019 dle čl. 5 odst. 1 písm. b) za umístění zařízení pro
poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky), z důvodu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové epidemie a souvisejících mimořádných opatření
na jejich provozovatele.
11. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2019.
12. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí
roku 2020.
13. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
14. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
15. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
16. RM vytvoření 4 pracovních míst v rámci VPP (ZS-A).
17. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
18. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9.
2020 do 31. 8. 2021, který předložila Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
19. RM schvaluje ceník pronájmů Základní školy
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na období 1. 9. 2020–30. 8. 2021.
20. RM souhlasí s přijetím věcného daru Základní
školou Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace od Spolku rodičů a přátel ZŠ Komenského, Slavkov u Brna, který se skládá ze 4 sad pro výuku - tabule,
dataprojektor, interaktivní pera, reproduktory.
21. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

66. schůze RM – 11. 5. 2020

1. RM schvaluje znovuotevření provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR k minimalizaci rizika šíření
koronaviru, a to od 25. 5. 2020.
2. RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací
města umožnit v souladu s mimořádnými opatřeními
vlády ČR k minimalizaci rizika šíření koronaviru přístup
veřejnosti do budov městských příspěvkových organizací, zejména škol, tělocvičen, zámku, stadionů, sálů společenské centra Bonaparte s účinností od 11. 5. 2020.
3. RM schvaluje přijetí věcného daru od firmy SKR
stav, s r. o., se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,
IČ: 269 61 474 pro město Slavkov u Brna dle předložené
darovací smlouvy.
4. RM schvaluje znovuotevření provozu Domu dětí
a mládeže, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, v souladu s mimořádnými
opatřeními vlády ČR k minimalizaci rizika šíření koronaviru, a to od 11. 5. 2020.

67. schůze RM – 18. 5. 2020

1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením §
84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
2. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
5. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
ke smlouvě pro účet číslo 43-2826840267/0100 vedený
u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969,
Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054.
6. RM nesouhlasí s návrhy paní Marcely Křížové
a pana Ing. Radovana Kundery na změnu pozemků parc.
č. 1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u Brna z plochy
rekreační na stavební v územním plánu města Slavkov
u Brna a jejich zařazení do změny územního plánu města Slavkov u Brna č. 1.
7. RM nedoporučuje ZM změnit územní plán města
Slavkov u Brna dle návrhů paní Marcely Křížové a pana
Ing. Radovana Kundery na změnu pozemků parc. č.
1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u Brna z plochy
rekreační na stavební.
8. RM bere na vědomí tuto zprávu (Podnět na změnu
územního plánu Slavkova u Brna – lokalita 5, 6a, 6b)
a na základě tohoto podnětu zorganizuje schůzku s dalšími odborníky v oboru architektura a územní rozvoj.
9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu
na pozemku parc. č. 1341 v k.ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem Liborem
Šťastným.
10. RM ruší usnesení přijaté pod bodem 854/I z 50.
schůze dne 27. 1. 2020.
11. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 5. 1. 1994 ve znění dodatků 1–20, s Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, Praha 1-Nové Město,
PSČ 117 22, IČ: 72080043, dohodou k datu 31.5.2020,
v předloženém znění.
12. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
13. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 623 v k.ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi
Ing. Michalem Bajerem a Bc. Kristýnou Bajer, oba bytem
14. RM schvaluje nařízení, kterým se mění nařízení č.
1/2013 Tržní řád, v předloženém znění.
15. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu na elektrický pohon“.
16. RM nesouhlasí se stanovením měsíčního splátkového kalendáře dle žádosti pana Rastislava Lučanského.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 5. 11. 2019 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Evou Holubářovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2020
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
18. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení
smlouvy o nájmu ze dne 8. 1. 1992 se společností MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b,
140 28 Praha 4, Michle, IČ: 256 72 720, v předloženém
znění.
19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Palackého náměstí
89, Slavkov u Brna, po pobočce MONETA Money Bank,
a.s. na pozemku parc. č. 544, katastrální území Slavkov
u Brna, obec Slavkov u Brna.
20. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
5. KPSS.
21. RM bere na vědomí zápis z 5. schůze Komise pro
sport a volný čas.
22. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
uvedenými žadateli.
23. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora činností organizací pracujících
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s mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže
uvedenými žadateli v předloženém znění.
24. RM doporučuje podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů
města následujícím členům zastupitelstva města. Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková – především za enormní nasazení při zajišťování potřeb občanů a města v době
nouzového stavu a mimořádných opatření spojených
s koronavirovou epidemií, vedení orgánů krizového řízení
a zajištění chodu úřadu v tomto období, dále za zajištění významných investičních akcí (zejména obnova valů
a zámecké zdi, příprava rekonstrukce průtahu), práce
na přípravě rozvojových strategických dokumentů z projektů V 58 a V 80, projektu finančního řízení města a jeho
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příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP II školství, Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš,
Veronika Hrušecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát,
Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová,
Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková – za účast
na projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města i za mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií, zejména za projednávání
změn územního plánu města, vytvoření podmínek pro
výstavbu obchodního centra, dokončení realizace nové
stanice HZS a další investiční výstavbu ve městě, rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši nejvyšší měsíční odměny,
která mu náleží v kalendářním roce 2020.
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25. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A
o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. RM bere
na vědomí návrh libreta nové expozice.
26. RM schvaluje přijetí dotací ZS–A z rozpočtu Ministerstva kultury v celkové výši 260.000 Kč.
27. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace –
vzhledem ke krácení příspěvku zřizovatele na provoz
organizace.
28. RM bere na vědomí zprávu o záměru renovace
podlah na Základní škole Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
29. RM schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Kulturní centrum Bonaparte
V jedinečné pozici mezi slavkovským náměstím a úžasným zámkem se nachází… dům
plný vzpomínek slavkováků na výjimečné
společenské zážitky, na plesy a kulturní večery, na představení a koncerty.
Dnes je však objekt společenského centra Bonaparte poněkud… zastaralý. Z oken
v přísálí jsou vidět kopřivy v zarostlém dvoře
a v nevyužitém temném suterénu se povaluje
atmosféra devadesátých let. Je tomu už zkrátka velmi dávno, co proběhly velkorysé úpravy
sálu i přilehlých prostor – bylo to před více
než půlstoletím na konci 60. let dvacátého století! Už dlouho se ve Slavkově hovoří o tom,
že je Bonaparte nutné z gruntu opravit a před
tím pořádně promyslet jeho další využití.
Rád bych vám v krátkosti popsal, jaký mám
na plánovanou obnovu objektu jako městský
architekt názor.

První otázka – proč modernizovat
právě nyní?

Pokud město Slavkov v minulosti těžilo
hlavně z přítomnosti rodového sídla Kouniců, v současnosti potenciál Slavkova spočívá
především v jeho poloze v blízkosti brněnské
aglomerace: město se stává vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Tuto skutečnost je nutné
využít tak, aby Slavkov netrpěl pouze negativními důsledky tohoto jevu. Slavkov se nesmí stát jen monofunkční noclehárnou, musí
být i nadále příjemným a bezpečným místem
k životu. Proto by mělo město rozšiřovat nabídku možností kulturního, volnočasového
a společenského vyžití všech generací, stávajících i nově příchozích obyvatel. Jen tak si
město udrží pověst „dobré adresy“.

Druhá otázka – proč něco postavit
právě zde?

Dnešní „Společenské centrum Bonaparte“
na nároží Palackého náměstí a Fügnerovy
ulice má pro město jedinečný význam. Význam je to jednak symbolický: plyne z polohy v ohnisku města v těsné blízkosti zámku
a radnice, přímo na hlavním městském veřejném prostranství. Důležitost tohoto místa je
ovšem také „mentální“ – zkušenost s objektem (a různé vzpomínky na dění v něm) mají
celé generace slavkováků.
Potenciál Bonaparte byl v nedávné době
navíc znásoben získáním vedlejší proluky
do vlastnictví města. Na těchto dvou parcelách je tedy možné realizovat celek, který
bude využívat synergie starého a nového,
využívat blízkosti náměstí a zámku, využívat

možnosti vstupu z náměstí, od zámku i z ul.
Úzké, využívat snadné dostupnosti pro místní
obyvatele i pro ostatní návštěvníky.
Promyšlené zastavění prázdné proluky,
spolu se zásadními úpravami a modernizací
objektu Bonaparte, bude pro rozvoj města obrovskou příležitostí. Vzhledem k jedinečnému
významu i poloze objektů se město rozhodlo
najít novou podobu Centra formou otevřené
architektonické soutěže o návrh.

Třetí otázka – jaký bude stavební
program Kulturního centra?

Stávající společenský sál centra Bonaparte
odpovídá dispozičně i technicky době svého
vzniku (před 50 lety): dovoluje pořádání velkorysých jednorázových událostí, avšak není
dostatečně univerzální a tedy provozně udržitelný (velké jeviště nemá dostatečné zázemí, sál nemá možnost dostatečné variability,
přísálí hledí okny do rozbořeného dvora…).
Také ostatní provozy mají dnes podobu „dolepované skládanky“ (klub a posilovna v suterénu, squashové hřiště v zadním traktu…).
Na druhou stranu některé instituce zřizované městem dnes fungují v nevyhovujících
podmínkách (ZUŠ F. France, Městská knihovna) nebo v centru města zcela chybí (zázemí
pro maminky s nejmenšími dětmi, zázemí pro
seniory, zázemí pro spolkový život…).
Záměrem města by tedy mělo být využít
tradice místa, velikosti pozemku a příhodné
polohy přímo v centru města a sdružit vícero
vhodných funkcí. Ty se budou vzájemně doplňovat a jejich synergií vznikne opravdové
Kulturní centrum města Slavkova, vyhovující
dnešním a budoucím potřebám obyvatel a fungující od dopoledních hodin až do večera.
Po mnoha diskuzích dospělo vedení města
v součinnosti se zástupci jednotlivých institucí ke konceptu stavebního programu, jehož detaily a přesná podoba čeká na postupné doladění. Součástí kulturního centra by
měla být ZUŠ Františka France, která dnes
sídlí v dispozičně a kapacitně nevyhovujících prostorách na Komenského náměstí.
Součástí kulturního centra by se měla stát
i městská knihovna, vždyť její dnešní prostory těžko odpovídají standardu 21. století.
Nabízí se těsnější provázání knihovny s infocentrem, případně s mateřským a seniorským centrem. Zvažujeme také prostory pro
setkávání různých spolků, kterých ve Slavkově funguje také mnoho… Vzniklá mozaika prostorů tak může po celý den sloužit nejen pro setkávání různých skupin obyvatel,

ale i k dalšímu využití (čekání na děti/vnoučata ze ZUŠ, přednášky, krátkodobé výstavy…). Ve stávajících prostorách Bonaparte
se předpokládá nadále provoz plnohodnotné
restaurace a velkého sálu.
Shrnutí předpokládané náplně stávajících
a nových objektů kulturního centra vypadá
tedy takto:
• ZUŠ Františka France (hudební, taneční
a výtvarný obor)
• městská knihovna a infocentrum
• „mateřské“ a „seniorské“ centrum, zázemí
pro spolkový život
• infocentrum a veřejné WC
• malá kavárna s vazbou na knihovnu, klubovny a infocentrum
• restaurace s plnohodnotným zázemím
• zvýšení standardu a univerzálnosti stávajících sálů (audio-video, hlediště, jeviště…)
• rozšíření zázemí stávajících sálů (velký sál,
Josefína), popřípadě nový sál
• zázemí provozů dle legislativních požadavků (parkování zaměstnanců, zásobování, odpady, TZB…)
Tyto jednotlivé provozní celky budou
uspořádány tak, aby je šlo snadno provozně
oddělit, zároveň mohou být v případě potřeby
(městské slavnosti, plesy, koncerty ZUŠ…)
do různé míry dispozičně propojené nebo
dokonce splývat. Kulturní centrum musí mít
také snadné propojení s veřejným prostorem
náměstí.
Pokud se nyní ptáte, jakým způsobem lze
tolik různých funkcí a provozů smysluplně
vměstnat vedle sebe na předmětné parcely
a navíc tak, aby urbanistické a architektonické
řešení objektů odpovídalo požadavkům města a svému prostředí – ptáte se velmi dobře.
Je to jedna z otázek, na kterou odpoví architektonická soutěž, kterou město zvolí jako
formu výběru nejlepšího návrhu. Město čeká
od architektonické soutěže, že obdrží mnoho
různých návrhů – mnoho různých odpovědí na zadání. A odborná porota vybere mezi
návrhy ten nejlepší – ten nejvíce odpovídající
potřebám města.
Dnes jsme ve fázi formulace tohoto zadání. Mít dobré zadání je velmi důležitý krok
na cestě k dobrému vítěznému návrhu z architektonické soutěže. Tedy pardon! Na cestě
k opravdovému cíli – mít krásné soudobé Kulturní centrum Bonaparte, které bude ozdobou
sebevědomého města Slavkova.
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.
architekt města Slavkov u Brna
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Zákon o realitním zprostředkování – změna
Dne 25. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon
č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č.
39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.
Změny:
1) § 25 odst. 1 zákona č. 39/2020 Sb. –
změna lhůty pro ohlášení vázané živnosti
„Realitní zprostředkování“ do 2. 3. 2021
včetně.
Podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat realitní zprostředkování přede dnem
účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., tzn. že před
dnem 3.3.2020 měli živnostenské oprávnění
pro živnost volnou, a hodlají v činnosti pokračovat, mají prodlouženou lhůtu pro ohlášení
vázané živnosti „Realitní zprostředkování“
na 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Před uplynutím této lhůty, tedy nejpozději do 2. 3. 2021 jsou povinni ohlásit živnost vázanou, jinak uplynutím této lhůty

oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Podmínky pro ohlášení
živnosti vázané, týkající se doložení odborné
způsobilosti a osvobození od správního poplatku, se pro tyto podnikatele nezměnily.
Ohlásí-li však takový podnikatel vázanou živnost Realitní zprostředkování až
po uplynutí lhůty, tj. od 3. 3. 2021, je povinen doložit odbornou způsobilost vč. požadované praxe a uhradit správní poplatek.
2) Přechodná ustanovení zákona č.
190/2020 Sb.
Bod 1. umožňuje fyzickým osobám, které
před datem 3. 3.2020 neměly živnostenské
oprávnění pro živnost volnou, aby vykonávaly realitní zprostředkování na základě nového ohlášení živnosti volné, obor 58 „Nákup,
prodej, správa a údržba nemovitostí“, a to
nejdéle 6 měsíců, tj, do 25. 10. 2020 – týká se

pouze těch fyzických osob, které budou realitní
zprostředkování poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jiným realitním
zprostředkovatelem, pouze jménem takového
realitního zprostředkovatele, nebo svým jménem
s nezaměnitelným užitím obchodního jména či
obchodní značky tohoto realitního zprostředkovatele – jedná se tedy o podnikatele smluvně
závislé na jiných realitních zprostředkovatelích.
Bod 2. podnikatel poskytující realitní
zprostředkování dle bodu 1. (smluvně závislý realitní zprostředkovatel) není oprávněn
poskytovat úschovu peněžních prostředků
za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.
Pozn.: Oprávnění k provozování živnosti volné, které podnikatelům trvalo do 2. 3.
2020, zůstává zachováno, přičemž obor č. 58
je nově vymezen jako „Nákup, prodej, správa
vs
a údržba nemovitostí“.

Podpora místních podnikatelů v zemědělské
i nezemědělské výrobě
Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro
podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech. Výzva pro podání žádostí
je prodloužena do 31. července. Školení pro
žadatele bude ve čtvrtek 28. 5. v 15 hodin
na hasičské zbrojnici v Hruškách u Slavkova.
Zájemci o tuto výzvu se mohou i individuálně obrátit na kancelář MAS Slavkovské
bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti
žádosti je místo provozovny na území MAS
Slavkovské bojiště, předfinancování výda-

jů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE
nebo zemědělská činnost. V předchozích
třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů,
s dotací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky
jsou ve výši 45–50% a jsou určené na pořízení
strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské či
nezemědělské výrobě.
S ohledem na nepříznivou aktuální situaci
pro podnikatele spojenou s prevencí šíření viru
SARS-CoV-2 MAS Slavkovské bojiště od 20.
dubna spustila provoz nového webu www.
slavkovsketrziste.cz a facebookový profil

ADRA – dobrovolnický program
Těžiště pomoci české pobočky humanitární
organizace ADRA je kromě krizových situací
a zahraniční pomoci právě v pomoci seniorům
a dalším opomíjeným skupinám obyvatelstva.
Nejen situace kolem Covid-19, ale i každodenní život stále více ukazuje, že v naší prací
a zábavou nabité západní společnosti zapomínáme na staré a nemocné lidi, kteří už nemají
tak pestrý a rozmanitý život. Je smutnou skutečností, že je zvyšujícím se trendem věnovat
se raději naplněnému životu než těmto opomíjeným lidem a to má za následek novou epidemii – epidemii samoty. Obzvláště pro seniory
je to velmi bolestivé, žijí v samotě a smutku
z toho, že na ně ostatní zapomínají a nestojí
jim ani za telefonát či návštěvu.
Česká ADRA je jednou z mála organizací,
která se snaží tento trend zvrátit. Proto vyzýváme zájemce o tuto formu dobrovolnictví,
aby neváhali a darovali to nejcennější – svůj
zájem a čas. Nic to nestojí a přesto je to k nezaplacení. Stačí hodina týdně a do života osamělých lidí můžete přinést mnoho radosti. Seniorům dobrovolníci přinášejí svým zájmem
nejen radost, ale také znovu pocit hodnoty a to
vše zlepšuje jejich psychické i fyzické zdraví.
Pro mnohé z nich je dobrovolník jejich jedinou blízkou osobou a také tím, kdo je dopro-

vází na sklonku jejich životní cesty. A právě
v této době jsou senioři a další ohrožené skupiny osamělejší než kdy dříve.
Dobrovolníci dlouhodobě navštěvují seniory, tělesně postižené a nemocné lidi v domovech či nemocnicích. Podmínky jsou jednoduché – stačí mít ochotu a trochu času. Není
potřeba žádných speciálních dovedností ani
vědomostí. Dobrovolníci jsou proškoleni a pojištěni. Dobrovolnická smlouva není závazná,
ale jistý závazek to je, protože mezi dobrovolníky a klienty vznikají vztahy a je vždy citlivé
tyto vazby přerušovat či ukončovat.
Díky zájmu slavkovského B.Braun Domova s úsměvem, budou brzy dobrovolníci
ADRA svou službou přinášet radost i klientům tohoto domova pro seniory. 19.května
proběhlo první školení zhruba 10 zájemců
a po splnění všech náležitostí se může dobrovolnictví ve Slavkově rozběhnout naplno.
Zatím je poptávka větší než nabídka, ale to se
snad do budoucna změní.
Bližší informace můžete získat u koordinátorky dobrovolníků Moniky Lauterbachové,
777 623 899, monika.lauterbachova@adra.cz
nebo kontaktní osoby B.Braun Domova s úsměvem Martiny Ruské, 775 040 972, ruskamartina@seznam.cz.
ADRA

www.facebook.com/Slavkovsketrziste. Slavkovské tržiště shromažďuje aktuální nabídku
produktů a služeb na území MAS Slavkovské
bojiště. V nabídce jsou kromě producentů
místních potravin a nápojů (např. farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři,
služby fotografů. Seznam je postupně rozšiřován s ohledem na zájem dalších podnikatelů.
Přidejte se i vy a podpořte svůj region nákupem u místního výrobce!
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Sbírka potravin
Oblastní charita Hodonín pořádá sbírku
potravin a hygienických potřeb pro rodiny, které se ocitly v nouzi. Sbírka bude
probíhat v pondělí 8. 6. od 16 do 18 h.
u kostela.

Co můžete darovat?

Konzervy,
paštiky,
olej, cukr, rýže, luštěniny, brambory,
instatní pokrmy,
sáčkové polévky,
mléko trvanlivé,
kakao, marmelády,
prací prášky, pleny
pro děti, základní koření, sirupy, kukuřičné nebo jiné lupínky, kečup, suchary,
dětské přesnídávky, pudinky, med, hořčice,
piškoty, krupičná kaše, cukrovinky pro děti,
sprchové mýdla, vitaminy a vitaminové doplňky.
Pokud nemůžete jít nakupovat, můžete
přispět finančně s poznámkou Korona na
účet 35-8972550257/0100.
Kontakt: Jana Šupálková, mob.:737
234 077, e-mail: jana.supalkova@hodonin.
Jana Šupálková
charita.cz.
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Profesionální hasiči mají ve Slavkově novou základnu
Vedle autobusového nádraží stojí nová hasičská stanice. Od poloviny června se do ní
nastěhují profesionální hasiči, kteří dosud
sdíleli prostory ve staré hasičce v ulici Malinovského. Pod střechou budou parkovat kromě stávající techniky také dvě nové cisterny
o objemu 4 a 9 m3 a velitelský automobil.
Na stanici bude zajištěn nepřetržitý provoz 24
hodin denně. Službu bude zajišťovat pět hasičů a jeden velitel.
„Mám velkou radost, že nová hasička stojí
a hlavně, že stojí v místě bývalé cukrovarské
váhy. Díky tomu těžká technika už nebude

Hasičský záchranný sbor v ulici ČSA • Foto: P. Maleček

Výstavba hasičky • Foto: 2x archiv MÚ

každý den projíždět přes centrum města a naopak hasiči budou mít velmi pohodlný výjezd
na výpadovky silnic I/50 a I/54,“ uvedl starosta města Michal Boudný.
A výjezdů opravdu není málo – hasiči až
ve třetině případů vyjíždí k dopravním nehodám na D1 nebo silnici I/50. „Počet výjezdů
za rok je dlouhodobě více než 300,“ potvrdil
mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška.
Projekt za téměř 34,5 milionu korun byl za-

hájen v říjnu 2018 a hradilo jej především ministerstvo vnitra. Příjezdovou cestu, vytužení
přemostění Litavy a část oplocení zaplatilo
město Slavkov u Brna. Město také zajistilo
pozemek na stavbu.
Stavbou hasičky však práce v areálu nemusí v budoucnu skončit. Jihomoravský kraj
plánuje v areálu vybudovat také základnu pro
Zdravotní záchrannou službu. Původní hasičská stanice v ulici Malinovského zůstane dobrovolným hasičům a účelům města.
vs

Zámecký park lemuje opravená zeď. Jižní část
parku zdobí čínský altán
Čtyři sta metrů barokního zdiva podél severní strany parku i unikátní dřevěný čínský
altán se dočkaly po mnoha letech zasloužených oprav. Zámecká zeď, kterou v roce 2010
poničila povodeň, čekala více než deset let
na obnovu. V polovině května ukončili stavbaři práce, které vrátily zdi nejen její původní
podobu, ale v délce 80 metrů ji postavili zcela
nově. Zbylý úsek museli stavbaři narovnávat
a zpevňovat unikátní technologií, kterou poprvé použili právě ve Slavkově u Brna.
„Z důvodu, že se jedná o historickou památku z 18. století, byly její opravy velmi náročné
jak po technické, tak i finanční stránce. Kompletní obnova zdiva včetně postavení repliky
čínského altánu vyšla na téměř 60 milionů korun, které z 90 % byly hrazeny z evropských
a státních peněz.
Z městského rozpočtu bychom totiž tak náročnou stavbu financovat nemohli,“ upřesnil
starosta Michal Boudný.
Zdivo je staticky zajištěno svislými a šikmými mikropilotami a železobetonovým skeletem,
který je do zdiva vložen. „Oprava byla náročná
hlavně kvůli tomu, že památku nešlo odstranit
a opět ji postavit, jak se z počátku jevilo jako
nejlogičtější. Z pohledu památkové péče bylo
nutné ji zachovat a staticky zajistit ve své původní poloze a provedení,“ doplnil vedoucí
Odboru správy majetku a investic Petr Lokaj.

Dělníci, kteří se na stavbě pohybovali více než
dva roky každý den, například museli v jedné
z počátečních fází zeď hydraulicky narovnávat
po pětimetrových úsecích, které před tím museli nařezat podélně pilou s diamantovým hrotem.

Čínský altán • Foto: Z. Vošický

Díky dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu byl obnoven také čínský altán v jižní části parku. Tato ojedinělá
stavba už mnoho let chátrala a z bezpečnostních důvodů nebyla několik let přístupná.
„Altán z 80. let 18. století je v Česku jediný, který byl postavený celý ze dřeva a řadí se

tím mezi unikátní památky. V devadesátých
letech 20. století zde sice byly snahy o jeho
záchranu, bohužel se však nedotáhly do konce,“ poznamenala historička zámku Vladimíra Zichová. Kvůli rozsáhlému poškození tak
bylo rozhodnuto o zhotovení věrné repliky
zhotovené nejen podle původních prvků, ale
také dochovaných fotografií z konce 19. století. Některé původní prvky, jako například
kamenné základy nebo kování, restaurátoři
obnovili a použili. Dřevěnou stavbu původně doplňoval na druhé straně parku takzvaný
palazor – voliéra, který se do dnešních dnů
nedochoval.
Altán se tak stane nejen atraktivním „šperkem“, ale také místem, kde se můžou konat
například svatební obřady, koncerty, pikniky
apod. „Navrátíme tak altánu jeho původní
smysl, kdy sloužil jako odpočinkové místo
pro zámecké obyvatele a jeho návštěvníky,“
uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.
V podobném duchu jako zámecká zeď
byly v dubnu 2020 opraveny i zámecké valy,
kterým dlouhodobě hrozilo také zřícení. Součástí projektu byla i instalace výtahu, který
zpřístupnil prohlídkové trasy zámku nejen
vozíčkářům. Díky těmto investicím zámek
získal například i nové osvětlení a nové venkovní prostory pro konání akcí.
vs
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Architekti zpracovali
studii regenerace Sídliště Nádražní
Projekt plní přání obyvatel
na nový přechod, chodníky
i dětské prvky. Sídliště Nádražní má plán na postupnou
revitalizaci. Tým architektů
pod vedením Jana Horkého,
navrhnul studii, která bude
podkladem pro detailní zpracování projektových dokumentací. Jednotlivé nápady,
jak udělat z lokality za vlakovým nádražím atraktivní místo pro život, vycházejí nejen
ze zkušeností odborníků, ale
zejména z výsledků ankety
a veřejné diskuze, do které se
zapojili sami „nádražáci“.
„Město má vůči lokalitě
Hřiště a zahrádky
za nádražím velký dluh. Místy
se toho od padesátých let, kdy se cukrovarnické bytovky postavily, opravdu moc nezměnilo.
Navíc přibyly problémy dnešní doby – neorganizované parkování i bezpečnost u silnic. Regenerace sídliště nebude ze dne na den a v některých ohledech bude ještě nutná diskuze
s některými občany. Chceme začít co nejdříve alespoň s těmi etapami, které jsou snadno
proveditelné v krátkém čase. Naším cílem je
také ucházet se o dotace, které se po několika
letech konečně pro města naší velikosti otevřely,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Ulice Nádražní

Jednou z etap, která by se mohla spustit mezi prvními je například úprava vjezdu
ke garážím a stavba veřejného parkoviště
včetně lepšího osvětlení. V žalostném stavu
jsou povrchy v centrální části sídliště. Architekti i občané proto navrhují jejich kompletní
obnovu. V jedné z dalších náročnějších etap
je zase řešena ulice Nádražní, kde by se kromě opravy chodníku mohlo vysázet velkorysé
stromořadí nebo vybudovat patnáct parkovacích míst. Studie klade také velký důraz na zahájení výsadby stromů v budoucím parku
za garážemi. Tato odpočinková zóna by měla
co nejvíce připomínat „kus přírody“ s možností aktivního odpočinku.
„Převážnou většinu plochy tvoří pestrá
květinová louka, ve které jsou plochy s různými aktivitami: přírodní herní prvky pro
děti, sad ovocných dřevin, společenská, plocha s posezením a ohništěm a plocha pro volný pohyb psů s agility prvky,“ uvádí architekt
Jan Horký.

Díky společné diskuzi s obyvateli architekti
do studie navrhli také bezpečný přechod pro
chodce v ulici Nádražní a kvalitnější veřejné
osvětlení. Velký důraz také kladli na organizaci dopravy a to nejen automobilové, ale
zejména cyklistické. „Odhadujeme, že na sídlišti mají lidé až 300 jízdních kol. Ve veřejném
prostoru se s nimi však vůbec nepočítá. Stojan na kolo byste zde hledali marně,“ dodal
Horký. S novými stojany by se pak objevil
i další mobiliář jako lavičky, odpadkové koše,
vývěsní tabule, ale i herní prvky ve vnitroblo-

cích nebo kultivované prostory pro popelnice.
Studie počítá s postupnou
obnovou lokality v sedmi etapách. „Tento materiál je kuchařkou, kterou nyní začneme.
V tomto roce chceme dokončit
práce na projektu pro územní
řízení a začít jednat o výkupech pozemků, které nejsou
ve vlastnictví města. V příštím budou práce pokračovat
na projektové dokumentaci
pro stavební povolení a zpracovávat podklady pro možnost
čerpání dotačních prostředků
dle jednotlivých výzev,“ uvedl
vedoucí Odboru správy majetku a investic Petr Lokaj.

Jaké jsou hlavní cíle regenerace
Sídliště Nádražní

Centrální plocha před domy

Vizualizace – celkový pohled • 4x archiv MÚ

1. Úpravy parkování a komunikací
2. Organizace dopravy
3. Bezpečnost chůze a jízdy na kole
4. Ochrana mikroklimatu a dešťových vod
5. Výsadba stromů
6. Oživení a modernizace vnitrobloků
7. Nový park a parčík
8. Volnočasové aktivity.
vs
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Slavkov pomáhá svým podnikatelům. Do října
nabídne reklamu zdarma
Městský facebook, volnočasový web, Mobilní rozhlas i vývěska na Palackého náměstí. Městská média
budou až do října sloužit zdarma slavkovským podnikatelům jako prostor je jejich prezentaci a nabídku
služeb.
„Po prominutí nájmů živnostníkům v městských
prostorách, nulového poplatku za restaurační zahrádky a dotačního programu na podporu prodeje v centru města tak přicházíme s dalším nástrojem, který má
za cíl podpořit slavkovské obchodníky a živnostníky po tříměsíční koronastopce,“ zdůvodnil starosta
Michal Boudný. Reklamní prostor a možnost sdílení
přitom nebude pouze pro ty podnikatele, kteří museli
zavřít své provozovny, ale plošně pro všechny firmy
s působištěm ve Slavkově u Brna. Výjimkou jsou
pouze výrobní a nadnárodní společnosti.
Firmy, které mají svůj facebookový profil tak můžou jednou za 14 dní oslovit téměř 3000 Slavkováků
přes oblíbený městský facebook. Připojit se také můžou k pondělnímu newsletteru, který město rozesílá
občanům do e-mailu. Spustí se také bannerová reklama na volnočasovém portálu Slavkovak.cz, kde již
dnes můžou podnikatelé v cestovním ruchu spravovat své profily a zveřejňovat své akce. Jako reklamní
prostor bude sloužit také vývěska na Palackého náměstí. Termín pro odevzdávání plakátů max. ve formátu A4 je úterý 14.00 v kanceláři starosty města.
Kontaktní osobou pro dodávání pokladů a technické dotazy je Veronika Slámová, tel. 725 977 802.
vs
Veronika.slamova@slakov.cz.

Pomoc podnikatelům:
město promine poplatek
za restaurační zahrádky
Radní schválili další opatření na podporu lokálního podnikání. Majitelům restaurací a kaváren město
po celý rok 2020 promine místní poplatek za takzvané užívání veřejného prostranství.
Restaurační zahrádky na městských parcelách jsou
nebo budou postaveny zejména na Palackého náměstí
a v ulici Brněnská. Rozhodnutí rady města je dalším
opatřením, které má za cíl pomoci místním podnikatelům, kteří kvůli vládním opatřením zamezujících
šíření koronaviru, museli od 12. března zavřít před
návštěvníky dveře. Již v dubnu rada města prominula
nájemné restauratérům a živnostníkům podnikajících
v městských prostorách. Město v dalších dnech představí i další plán pomoci slavkovským podnikatelům.
„Jsem rád, že podnikatelé v centru města ukázali,
že i přes výrazná omezení, se nehodlají vzdát. Oceňuji jejich snahu se rychle přizpůsobit a nabídnout alternativní služby. Pro město je prioritní udržet v centru život a ruch. To totiž dělá Slavkov tak atraktivním
místem. I proto jsme se zaměřili na „covidovou“ turistickou nabídku, kterou chceme přitáhnout do města návštěvníky vyhledávající bezpečná a atraktivní
výletní místa. V dalších dnech také představíme speciální dotační titul zaměřený na podnikatele v městské památkové zóně podporující jejich prodej nebo
inzertní prostory na městských webech, sociálních
sítích i vývěsce,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Toto rozhodnutí platí po celý rok 2020, tedy i pro
ty, kteří místní poplatek za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky) již zaplatili.
vs
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Dvacet tisíc na hezčí výlohu. Město chce podpořit
prodej podnikatelů v centru
Neotřelá, ale lákající zákazníky. Originální
nápad za nízký náklad. Nejen tak by mohly
vypadat adventní výlohy podnikatelů v městské památkové zóně, kteří se zapojí do programu na podporu podnikání. Město od června spouští dotační projekt, který má za cíl
pomoci provozovatelům s podporou prodeje,
ukázat jim možnosti moderního designu a tím
i zatraktivnit centrum města pro návštěvníky.
Právě ti budou od 1. prosince rozhodovat také
o tom, která z výloh je nejvíce láká k nákupu.

Výlohy na Palackého náměstí • Foto: 2x archiv MÚ

„V době, kdy je potřeba nastartovat ekonomiku a také v časech, kdy naše město čeká
otevření dvou nových obchodních center, se
chceme zaměřit na zvýšení atraktivity Palackého náměstí i přilehlých ulic. Naší prioritou
je udržení nakupujících v obchodech, hostů
v kavárnách a restauracích a turistů. Protože
tento ruch je pro naše podnikatele i celkovou
atmosféru města klíčový. Investujeme proto dvě stě tisíc korun z městského rozpočtu
do dotačního titulu určeného pro místní provozovatele, kteří mají zájem si zlepšit nejen
vzhled své výlohy, ale stojí také o odborné
posouzení a nápad zkušeného designéra,“ vysvětlila místostarostka Marie Jedličková.

Vedení města na projektu spolupracuje
s přední českou brand specialistkou, která
je například autorkou vizuální identity UGO
čerstvé šťávy nebo organizátorkou soutěže
Výloha roku v Brně Veronikou Rút Novákovou. Ta také navrhne seznam kvalitních
designérů, kteří budou se slavkovskými obchodníky spolupracovat. Podnikatelé, kteří získají dotaci pak, dostanou příspěvek až
deset tisíc korun na návrh designéra a dalších
deset tisíc na materiál. „Výsledek pak v ulicích uvidíme v adventní čas,
kdy spustíme hlasovací soutěž
o nejkrásnější výlohu. Chceme
tím dát obchodníkům zpětnou
vazbu přímo od zákazníků,“ dodala Marie Jedličková. Ta také
připomněla, že smyslem není
podpora jednorázové vánoční
akce, ale zejména příležitost
se zamyslet se nad moderními
možnostmi podpory prodeje.
„Součástí je i seminář pod vedením Veroniky Rút Novákové,
který se uskuteční 25. června
od 17.30 na radnici. Vítáni jsou
všichni podnikatelé, nejen ti, na které je letos cílen dotační program,“ upřesnila Marie
Jedličková.
Dotační program se spouští 1. června. Detailní podmínky budou zveřejněny na stránkách města www.slavkov.cz v sekci Dotace
a granty.
Jaké jsou základní podmínky?
• Dotační titul je zaměřený na drobné podnikatele a živnostníky – zapojit se do něj můžou pouze provozovatelé v památkové zóně,
kteří mají provozovnu v přízemí a mají
do 10 zaměstnanců.
• Dotace není určena: bankovním institucím,

pojišťovnám a pojišťovacím centrům, realitním kancelářím, ubytovacím a stravovacím
zařízením, podnikovým prodejnám a hernám.
• Finanční pomoc žadatelům bude spočívat v úhradě za služby designéra max.
10.000 Kč a dále 50 % z nákladů na materiál
max. 10.000 Kč.
• Lhůta pro podání žádostí je v termínu od 1.
června do konce měsíce června roku 2020.
• Z dotačního titulu v prvním roce můžeme
podpořit maximálně 10 obchodníků. Proto
jedním z kritérií je i datum podání žádosti.
• Správnost žádosti můžete konzultovat s paní
Klárou Vránovou, odbor vnějších vztahů
klara.vranova@slavkov.cz
Harmonogram
• červen – příjem a vyhodnocování žádostí
• červenec – schválení žádostí, párování obchodníků a designérů
• srpen a září – návrhy a jejich připomínkování
• říjen a listopad – výroba a instalace, propagace a představení veřejnosti
• prosinec – hlasování a vyhodnocení (vítězné
obchody dostanou finanční odměnu).
vs

Slavkov u Brna – krize a znovuzrození městského
maloobchodu
Koronavirová krize rozdala ve městě nové
karty. Ukázala, jak je online podpora městského maloobchodu důležitá a zároveň to, jak
jednoduše může spotřebitel nakoupit prakticky všechno přes internet. Jde o smrt maloobchodu ve městě? Nebo jen znovuzrození?
Mít atraktivní obchod s profesionálním
servisem pro zákazníka je klíčové, zákazníci
očekávají zážitek vyladěný od péče o zákazníka po adekvátní poměr cena–výkon. Jak naložit s odkazem minulého století a otevřít obchod se strategií pro současné trendy? Jaký je
v dnešní době marketingový význam výlohy
a práce s aranží? Co je to brand a komplexní
marketingová strategie? V čem může být přístup luxusních zahraničních řetězců inspirativní pro lokálního prodejce obuvi?
Seznamte se s novými trendy podpory prodeje na semináři, který pro slavkovské podnikatele povede přední česká specialistka na tvorbu

značek a městský retail design Veronika Rút
Nováková. Seminář se uskuteční 25. června
od 17.30 do cca. 19.30 v zasedací místnosti
městského úřadu – Palackého nám. 65. Přednášky jsou určeny zejména pro provozovatele
slavkovských obchodů a vstup na ně je zdarma.
Rezervaci potvrďte do 19. června na e-mail veronika.slamova@slavkov.cz. V programu bude
prostor i na osobní konzultace a dotazy.

Veronika Rút Nováková

Grafická designérka a brand specialistka
na volné noze se dlouhodobě prakticky i teoreticky zabývá tvorbou značek a městským
retail designem. Absolventka UTB ve Zlíně
(ateliér Grafický design) je známá především díky své diplomové práci na téma reklam ve veřejném prostoru a tvorbě Manuálu
dobré praxe pro Brno. Mezi její nejznámější
komerční práce patří vizuální identita UGO

čerstvé šťávy, kterou realizovala během práce
v agentuře Grep design. Mezi její klienty patří
Ministerstvo obrany, město Brno, magistrát
hl. m. Prahy, Eta, Sokol nebo Primeros. O tématu reklam ve veřejném prostoru přednáší
na univerzitách, při vycházkách pro veřejnost
a organizuje soutěž Výloha roku, která propojuje lokální obchodníky a designéry. Za Manuál dobré praxe pro reklamu získala prestižní
ocenění Czech Grand Design 2018.

Pavel Coufalík

Absolvent UMPRUM v Praze a UTB
ve Zlíně se dlouhodobě věnuje orientačním
systémům a historické reklamě ve veřejném
prostoru. Je majitelem sbírky unikátní dokumentace českých vývěsních štítů z let 1918–
1989. V rámci doktorského studia na UMPRUM v Praze dokončuje několik publikací
vs
na toto téma.
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75. výročí osvobození města

Výsadby v ulici Slunečná
Slavkovský obyvatel, profesor Miloš
Táborský, uznávaný kardiolog a přednosta
I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc se letos rozhodl dát městu
dar v podobě deseti vzrostlých javorů, které
vyplnily prostor mezi B-Braun a ulicí Slunečná. V minulosti se pan profesor podílel
na realizaci stromořadí na ulici Jiráskova
a Tyršova. Velké poděkování za patriotismus
vs
od slavkovských občanů.

V neděli 26. dubna vedení města připomnělo 75. výročí osvobození našeho města Rudou
armádou. Tradiční pietní akt u hrobu 16 padlých osvoboditelů v zámeckém parku se kvůli
nouzovému stavu musel obejít bez projevů,
nacionál i čestných salv. Padlým hrdinům se
poklonil starosta Michal Boudný, místostarostka Marie Jedličková, senátor Ivo Bárek
i generální konzul Ruské federace v Brně
Alexander Nikolaevich Budaev. Děkujeme
všem, kterí si vzpomněli na oběti z řad vojáků
a civilistů. Nikdy nezapomeneme.

Senátor I. Bárek
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Místostarostka M. Jedličková a starosta M. Boudný

Foto: archiv MÚ

Koupaliště –
letní sezóna 2020
Městské koupaliště Slavkov u Brna
zahajuje v sobotu 30. května 2020 svoji třicátou pátou letní sezónu. Vzhledem
k mimořádným opatřením v souvislosti
s potencionálním šířením nákazy COVID-19 je bezpodmínečně nutné dodržovat preventivní bezpečnostní a hygienická
opatření. Je nezbytné přijmout stanovená
nařízení bez výhrad a zodpovědně s maximální mírou ohleduplnosti. Bližší informace mapující aktuální stav naleznete při
vstupu do areálu koupaliště a na našich
webových stránkách www.tsslavkov.cz.

Pietní akt u hrobu padlých • Foto 3x archiv MÚ

P. Zvonek, TSMS

Akce slavkovské atletiky v nejbližších dnech
Jedna z nejvýznamnějších sportovních
akcí, která se měla konat 25. dubna, dostala
náhradní termín. Mistrovství České a Slovenské republiky v běhu na 10000 metrů na dráze, se uskuteční v sobotu 27. června v krásném prostředí slavkovského stadionu.
Této akce se zúčastní československá běžecká špička a je to největší podnik, který se
v poměrně krátké historii obnovené slavkovské atletiky podařilo pořadatelsky zrealizovat.
Pro nejmladší atlety pořádáme v sobotu
29. května dopoledne čtyřboj a závod jednotlivců atletických přípravek. Závod je určen pouze
pro členy oddílu Atletika Slavkov u Brna.
První červnové odpoledne 1.6. se připojujeme k 170 dalším atletickým oddílům napříč
Českou republikou v akci „Spolu na startu“.
Cílem této akce je navázat na přerušenou závodní sezonu a znovu naskočit do závodního
tempa. Naší akcí bude takzvaný „klasický pětiboj“, který sestává ze skoku dalekého, hodu

oštěpem, běhu na 200 m, hodu diskem a běhu
na 1500 m (dívky 800 m). Tento pětiboj uspořádáme opět pouze pro členy našeho oddílu
– tentokrát v kategorii starší žactvo a dorost.

Věříme, že se atletické akce vydaří a zveme
všechny příznivce atletiky a sportu, k vytvoření kvalitní divácké kulisy!
Jakub Navrátil
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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

Novinky Zámku Slavkov – Austerlitz
Od 11. května Zámek Slavkov – Austerlitz
návštěvníkům zpřístupnil výstavu Svět kostiček® aneb fenomén české stavebnice Seva®,
která je od začátku velkým lákadlem především pro děti, které zde mohou obdivovat řadu
nádherných exponátů a poté vytvořit i vlastní
model v herničce. Společně s výstavou byl
návštěvníkům umožněn vstup do zámeckého
podzemí, kde se nachází expozice Právo útrpné na Slavkovsku, jež byla spolufinancována
Jihomoravským krajem a obsahuje moderní
audiovizuální techniku, která návštěvníka dokonale vtáhne do atmosféry doby.
Návštěvníkům Zámek Slavkov – Austerlitz
vyšel vstříc prodloužením otevírací doby. Aktuálně je otevřeno denně a o víkendu je otevírací
doba prodloužena až do 19 hodin. Počet osob
přítomných na jednom místě je omezen a zajištěna jsou veškerá hygienická opatření potřebná
pro bezpečí a komfort všech návštěvníků.
Od 25. května zámek nabídne návštěvníkům veškeré prohlídkové trasy, tj. Historické
sály, Historické salonky a realizována bude
i nová trasa pro děti, kde se z nich stanou princové a princezny, kteří budou společně zábavnou formou pátrat po tajemství našeho zámku.
Po dobu pandemie byl přístupný zámecké
park, ve kterém jsme připravili poznávací hru
spojenou se znameními zvěrokruhu a stromy,
jež každému znamení náleží. Najít svůj strom
zde stále můžete. Vstup do parku je zdarma
a v současné době zde najdete i pojízdnou
kavárnu, díky které si zpříjemníte procházku
zakoupením chutného občerstvení, jež pro
vás připravuje Zámecká restaurace Austerlitz.
První červnový víkend se v parku uskuteční
speciální komentované prohlídky v rámci
akce Víkend otevřených zahrad.
Vzhledem k zrušení či přesunutí velkého
množství kulturních a společenských akcí
pro Vás Zámek Slavkov – Austerlitz v reakci
na danou situaci operativně připravil nové aktivity vyhovující aktuálním nařízením. V zámeckém parku se uskutečnily 1. farmářské

Luštění „hledačky“ v parku • Foto: archiv ZSA

trhy, které se těšily velkému úspěchu. Proto
jsme se rozhodli v konání podobných trhů pokračovat ještě téhož měsíce 30. května. Další
jarmark proběhne 20. června. V tradici hodláme pokračovat po celou sezónu 2020.
Ve spolupráci s Destinační oblastí Brněnsko Zámek Slavkov – Austerlitz připravil novou hru s názvem Příběhy do kamene tesané,
jež je zasazena do zámeckého parku a věnuje
se zdejšímu unikátnímu souboru soch. Určena

je zejména pro rodiny s dětmi a její spuštění
předpokládáme na počátek června t. r. Více
informací najdete na https://www.gofrombrno.cz/pribehy-do-kamene.
Po dobu karantény a následně pro toto období vzniklo několik výletů po městě a jeho
okolí. Popisy tras včetně map, navigace a doporučení zajímavých míst můžete nastudovat
na novém volnočasovém portálu https://www.
slavkovak.cz/tipy-na-vylet/. Vyberete si zde
několik typů tras s různými zaměřeními (např.
gastronomie, romantika, sport) a tak mapu
s veškerými informacemi.
Od 26. května do 18. června bude na zámku realizován devátý ročník Slavkovského
restaurování – výjimečný projekt spolupráce
s brněnskou vyšší odbornou školou restaurátorskou, kdy studenti restaurují sbírkové
předměty a učí se tak práci na originálních
historických kusech. Návštěvníci jim pomou
pod ruce nahlížet každý všední den v souladu
s otevírací dobou zámku. Podrobnosti o všech
ZSA
událostech najdete na webu zámku.

Víkend otevřených zahrad
6. a 7. června
Průvodce parkem, o. s. ve spolupráci se Společností pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem připravili
již XI. ročník Víkendu otevřených
zahrad, který se uskuteční 6. a 7.
června 2020.
Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm
ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě
a stává se jedním z hlavních šiřitelů
osvěty o klenotech zahradního umění. V České republice se do Víkendu
otevřených zahrad zapojují jak běžně
nepřístupné zahrady, tak i parky a ve-

řejná prostranství, které se v průběhu dvou
dní snažíme veřejnosti představit jiným způsobem.
Zámek Slavkov – Austerlitz si pro tento
víkend připravil speciální komentované prohlídky parku, ve kterých bude představen
vznik parku a jeho historický vývoj. Návštěvník se seznámí s barokními sochami, které
jsou umístěny v horní části parku a získá také
informace o místní fauně a flóře. Pro děti bude
připravena hra v parku.
Vstupenky na tuto akci zakoupíte ve slavkovském informačním centru nebo online
na webu zámku v sekci předprodej, záložka
prohlídky (http://www.zamek-slavkov.cz/predprodej). Cena prohlídky je jednotná 50 Kč/osoba. Těšíme se na Vás!
ZSA

5/2020
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Změny v konání divadelních představení a koncertů
Divadelní a hudební představení, která se
měla uskutečnit ve Společenském centru Bonaparte jsou přesunuta na podzimní termíny.
Větší akce byly odloženy až na příští rok.
Květnové koncerty Johann Staruss orchestru Z operety do operety budou odehrány 12.
září v původních časech, tedy v 15 a 19 hod.
Recitál Václava Neckáře, který se měl konat
v dubnu, je přeložen na pondělí 21. září. Den
poté, v úterý 22. září, se uskuteční komedie
Edwarda Taylora Co takhle ke zpovědi…
Muzikálové pohádky Lotrando a Zubejda se
dočkáme až příští rok, konkrétně 20. března
2021. Zakoupené vstupenky na všechna tato
představení zůstávají v platnosti na náhradní

termíny a není třeba je vyměňovat. Pokud
byste vstupenky přesto rádi vrátili, můžete tak
učinit do 14. června 2020 v informačním centru ve Slavkově u Brna.
Zámecký park svou návštěvnou letos nepoctí ani hudební legenda Sting. Svůj koncert tak
odehraje až 25. července 2021. Letos v létě se
nedočkáme ani chystaného Operafestu. Venkovní akce Pohádkoland, určená pro rodiny
s dětmi, proběhne 19. června 2021. Stejně tak
byl na příští rok přesunut i hudební festival
Topfest. Concentus Moraviae se uskuteční
v období 27. května–24. června 2021. Jako náhradu si však organizátoři připravili mimořádný festivalový ročník nazvaný “Domov můj”,

jenž Vám představí domácí špičky scény staré
hudby. Podrobněji si o koncertech přečtěte
na www.festivalcm.cz. Na Zámku Slavkov –
Austerlitz se tak 13. října tohoto roku uskuteční hudební vystoupení Moniky Knoblochové
ZSA
a Libora Maška.

Vstupenky na zámek zakoupíte nově i on-line
Od pondělí 11. května máme otevřenou interaktivní výstavu Svět
kostiček® aneb Fenomén české stavebnice
SEVA®“ a expozici
Právo útrpné na Slav-

kovsku“. Nově si na obě trasy můžete zakoupit vstupenky on-line!
Stačí navštívit stránku www.zamek-slavkov.cz/predprodej a zvolit první banner –
PROHLÍDKY A VÝSTAVY ZÁMKU. Poté
jen zvolíte záložku „Prohlídky“ a vyberete
příslušné datum.

Na místě v květnu zakoupíte vstupenky
v Informačním centru pod zámkem.
Od 25. 5. bude již v provozu pokladna
zámku a ostatní prohlídkové trasy s prodejem
na místě i on-line.
ZSA
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Slavkovské restaurování
Zámek Slavkov –Austerlitz a Vyšší odborná škola restaurátorská z Brna srdečně zvou
na 9. ročník Slavkovského restaurování. Již
od roku 2012, vždy jeden měsíc v letním
a obdobně v zimním semestru, představují
studenti oboru restaurování dřeva svou práci
v prostorách slavkovského zámku. Rovněž
v letošním roce se budete moci seznámit
s jejich dovednostmi.
Restaurování bude předváděno v konírnách zámku od 26. května do 18. června
2020 v pracovních dnech, v souladu s otevírací dobou zámku. Vstup zdarma.
Přijďte tedy i vy obdivovat obnovu zašlé
krásy historických sbírkových předmětů.
Vladimíra Zichová, ZS-A

5/2020

Prohlídky pro děti v novém kabátě
V letošním roce připravujeme za podpory
Ministerstva kultury ČR novou prohlídkovou trasu pro děti. Jak je na zámku Slavkov
– Austerlitz již zvykem, děti si u nás mohou
na prohlídku zapůjčit kostým a vžít se do role
vyšetřovatelů záhady na zámku. Nově se však
setkají s příběhem, který je inspirován skutečnými událostmi a přiblíží jim význam rodu
Kouniců na habsburském dvoře a tím i jejich přínos v politickém dění Evropy. Děti se
ve zjednodušeném pojetí dozvědí něco z historie a budou řešit zajímavé úkoly s pracovními listy, které je dovedou k překvapivému
závěru.
Na prohlídky připravujeme několik verzí
výkladu i pracovních listů, takže budou vhodné pro více věkových kategorií od předškoláků až po druhý stupeň ZŠ.
V provozu jsou prohlídky v červnu a září
o víkendech, o prázdninách pak každý den
v souladu s otevírací dobou zámku. Skupinám
rádi uděláme rezervaci v průběhu celé sezony.
ZSA

Popelka na zámku – speciální
pohádková prohlídka

Napoleonská epocha
Zámek Slavkov – Austerlitz srdečně zve
na výstavu Napoleonská epocha na pohlednicích a známkách.
Bude zde představena část jedné z největších evropských sbírek pohlednic a ojedinělá
kolekce známek s napoleonskou tématikou
– vše ze sbírkového fondu slavkovského
muzea.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 18.
června a potrvá do 30. září 2020. Otevřeno
v souladu s provozem zámku.
Vladimíra Zichová, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz opět uvede oblíbenou pohádkovou prohlídku, která proběhne v neděli 21. 6. 2020. Pohádka o Popelce se
odehraje na prohlídkové trase zámku a nejen
děti s rodiči se tak mohou stát součástí tohoto
krásného příběhu.
Délka této speciální kostýmované prohlídky je přibližně 45 minut. Začátek prohlídky je vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod.
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na tel. 544 227 548 nebo
můžete vstupenky předem zakoupit přes
internet na vstupenky.zamek-slavkov.cz (je
třeba kliknout na záložku „Prohlídky“ a jít
na příslušné datum).
V případě hezkého počasí bude možné projet se po zámeckém parku na bryčce s koníkem.
Vlastní kostýmy dětí jsou vítány. Těšíme se
ZSA
na Vás!
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1. farmářské trhy v zámeckém parku
Dne 9. května se v zámeckém parku uskutečnili první farmářské trhy. Sobotní dopoledne vylákalo do parku spoustu návštěvníků,
kteří se zájmem obcházeli jednotlivé stánky.
Akci přálo i krásné slunečné počasí.
Trhů se zúčastnilo 35 prodejců rozmanitého
sortimentu. Na odbyt šlo pečivo všeho druhu,

Farmářské trhy v parku • Foto: 3x archiv ZSA

uzenářské výrobky i sýry a čerstvá zelenina.
Na své si přišli i zahrádkáři, milovníci kaktusů a květin. Nabídku rostlin doplnil pestrý výběr užitkových a dekoračních předmětů. Většina návštěvníků neodolala dřevěným růžím,
které často posloužily jako dar na nedělní Den
matek. Děti se kochaly háčkovanými hračkami a maminky vybavením do domácnosti. Atmosféru trhů obohatil prvorepublikový četník

procházející mezi návštěvníky a kontrolující
poklidný průběh akce.
Farmářské trhy tak sklidily spokojenost
ze stran návštěvníků i prodejců. Děkujeme
všem za návštěvu a již nyní Vás srdečně
zveme na další farmářské a řemeslné trhy,
které se uskuteční 30. května a následující
20. června 2020.
ZSA

Výstava Svět kostiček®
Kostlivec v životní velikosti, Napoleon Bonaparte, herna pro děti a soutěž o stavebnice
– to je výstava Svět kostiček® aneb fenomén
české stavebnice SEVA®.
Návštěvníci Zámku Slavkov – Austerlitz se
mohou od 11. května do 16. srpna 2020 přijít
podívat na unikátní herní výstavu Svět kostiček® z české stavebnice SEVA®, která představí vlastní tvorbu autora a patrona projektu

putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra
a výběr továrních sad této stavebnice. Součástí výstavy je i postava Napoleona Bonaparta,
jež byla vytvořena speciálně pro slavkovský
zámek. Dalšími unikátními exponáty jsou
například kostlivec v životní velikosti, nejrůznější modely zvířat či kostel, který je se svými
rozměry adeptem na zápis do Guinnessovy
knihy rekordů. Na výšku měří úctyhodných

Obrázky žáků zdobí zámek
Od listopadu loňského roku do konce
února 2020 se mohly děti z mateřských, základních a středních škol zúčastnit výtvarné
soutěže, jež pořádal Zámek Slavkov – Austerlitz. Z celkového počtu 123 prací bylo
opravdu těžké vybrat vítěze, neboť všechny

Kresby dětí • Foto: archiv ZSA

201 cm a je seskládán z více než 27.700 dílů
stavebnice Seva. Jeho výroba zabrala 171 hodin času.
Malí návštěvníci si po prohlédnutí výstavy
mohou sestavit i vlastní model v dětské herně,
která obsahuje kostičky ze stavebnic českých
značek BLOK, Mosaic Color, Disco, Combi
Car a Seva.
Navíc se všichni návštěvníci mohou zapojit do soutěže o dvě Stavebnice Seva. K tomu
stačí jen vyplnit anketu, kterou obdrží při
vstupu na výstavu a která se týká exponátů.
ZSA
Výherce losujeme 16. srpna.

obrázky byly velice povedené. Prohlédnout
si je můžete ve vstupní hale zámku. Dne
1. června v 15 hod. proběhne vyhlášení
výsledků. Zhodnotit výkresy a malby žáků
můžete po dobu dvou týdnů od otevření
ZSA
zámku.

Napoleon ze stavebnice Seva • Foto: archiv ZSA
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Slavkovské memento 2020
Šestnáctý ročník Slavkovského mementa
byl jako celek ve stínu koronavirové nákazy, která zřejmě ovlivnila i počet prací, které
nám byly doručeny. O slavnostním předávání v Historickém sále slavkovského zámku
za účasti pana starosty, zástupců Velitelství
výcviku – Vojenské akademie Vyškov a generálního konzulátu Ruské federace jsme si
mohli nechat jen zdát.
Nicméně literární porota, které dlouhodobě
předsedá JUDr. Jan Kux pracovala a zhodnotila celkem 41 prací, které byly zaslány
z 12 škol. Nejhojnější zastoupení prací mělo
Gymnázium Uherské Hradiště a vyškovské
gymnázium. Někteří soutěžící si propozice
vyhledali sami na internetu, aniž byli osloveni
prostřednictvím svých vyučujících.
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných
na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“.
Kompletní výsledková listina je k dispozici
na našich webových stránkách.

Kategorie POEZIE (zaslány 2 práce)
– bez „slavkovské“ účasti
Kategorie PRÓZA – základní školy (zasláno
11 prací)
2. místo – Kristýna Slavíčková (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna); Melánie Müllerová
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna); Lucie Tomanová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
3. místo – Daniela Dvořáková (ZŠ Tyršova,
Slavkov u Brna); Josefína Nováková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání – David Rouzek (ZŠ Tyršova,
Slavkov u Brna); Viktorie Svobodová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna); Thi Anh Sao Nguyen
(ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro
nejlepší účastníky zajistila Československá
obec legionářská, Brno 2.
Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.
Jiří Blažek, ZS-A

Kategorie PRÓZA – střední školy (zasláno
28 prací)
1. místo – Kamila Karafiátová (ISŠ Slavkov
u Brna)
Čestné uznání – Veronika Havlíková (ISŠ
Slavkov u Brna).

Klub seniorů informuje
Vážení členové a příznivci Klubu seniorů, máme tady konec dalšího měsíce a s ním
i konec „koronavirové krize“. Věříme, že jste
všichni toto těžké období přečkali v pohodě
a ve zdraví. S uvolňujícími opatřeními se i náš
Klub pomalu rozjíždí. Zkoušíme domluvit náhradní termíny do divadla, na výstavu, do Senátu. Zkrátka všude tam kam jsme slíbili. Mediální prostředky nás pravidelně informovali
o všem co bude a nebude a po opakovaných
informacích, že jsou napříč republikou zru-

šeny všechny akce, a tak jste s námi nemohli
jít na procházku nebo jet na plánovaný výlet.
Jsme jen Klub seniorů – dobrovolný spolek,
který se musí řídit pravidly vyšších mocí a nemůžeme to porušovat. Velmi nás těší váš zájem, ale bohužel jsme nemohli vyrazit nikam.
O to víc se těšíme na společné akce, které zahájíme v září. Od 11. května jsme spustili naše
úřední hodiny, které jsou pravidelně v pondělí
od 14 do 16 hodin v Klubovně.
Ve středu 27. května máme naplánovaný

výšlap a pak každou
středu. Informace jsou
k dispozici v Klubovně.
Děkujeme, že sledujete média a respektujete vládní nařízení, které
probíhá o všech nařízeních a zákazech. Tento
vir přišel velmi tiše, a o to víc způsobil zdravotních problémů. Kde se vzal nevíme, ale určitě
to nikdo nemohl ovlivnit ani naplánovat. Náš
Klub vše respektuje i když se to některým z vás
Klub seniorů
nelíbí, ale vydržme to.

Koronavirus Univerzitu třetího věku nezastavil
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory i v době pandemie
a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity.
Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě jako na jedné z prvních
univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově

Zahájení akademického roku 2019 • Foto: U3V MU

nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu na YouTube.
V předem stanovený čas jsou posluchačům
U3V vysílány přednášky z různých oborů,
např. astronomie, dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální
online kurzy, které byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny.
Jedná se např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ameriky,
Trénování paměti nebo Tajemství skrytá
v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí
video přenosu v reálném čase s možností aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku MU
vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou
pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací
materiály a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo historii.
Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v přednáškových místnostech
Masarykovy univerzity. Připravujeme proto
také kurzy na nový akademický rok, který nás
čeká. Přihlašování do těchto kurzů se uskuteční
od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit
do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného
kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Bližší informace o připravovaných kurzech
včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.
U3V

5/2020
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Základní škola Komenského

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

www.zskomslavkov.cz

Škola v době koronavirové
Na první pohled by se mohlo zdát, že školní
budovy od března 2020 sladce spí a v klidu
čekají na příchod dětí. Toto zdání je ale naprosto klamné. Přerušení výuky jsme využili
k vylepšení prostředí pro naše žáky i jejich
vyučující. Přestože složitá doba přinesla školám i zkrácení příspěvku na provoz, protože
se očekává propad v daňových příjmech obcí,
mohli jsme, a to i díky našim sponzorům , pokračovat v rekonstrukci prostor školy a jejího
vybavení.
Školní dílny

Výměna tabule

Velký dík patří zejména rodičům žáků a firmě LIKO-S. Díky jejich velkorysosti jsme
rozšířili počet nových tabulí s dataprojektory
a reproduktory o 4 kusy na celkový počet 8.
Dále bylo nezbytné připravit se na zvýšení počtu dětí i tříd. Vlastními silami jsme vylepšili
prostředí dílen a cvičné kuchyně, takže i tyto
místnosti mohou v případě potřeby sloužit pro
běžnou výuku.
Nového kabátu se dočkal gymnastický sál,
který již nehyzdí zašedlá malba a obnažené

Vitrína s poháry

Renovace školního nábytku

zdivo, sportovní hala je čistá, šatny u haly
opravené a vymalované. Na děvčata čekají
na staré budově nově vymalované a zrekonstruované toalety. Na chodbách a při vstupu
do školní jídelny jsou nádobky s dezinfekcí,
paní uklízečky odvedly kus poctivé práce při
úklidu školních prostor a jejich dezinfekci.
Opravy se dočkaly i některé žákovské židle,
kterým pan školník vyměnil sedáky.

Hala po generálním úklidu

Učitelé sice nedocházeli pravidelně do školy, ale s velkým nasazením se pustili do distanční výuky, takže děti doma neměly rozhodně prostor na lenošení. Řada rodičů přijala
výuku jako výzvu a často se stávalo, že rodiče
pracovali na úkolech spolu s dětmi a mohli tak
porovnat změny ve způsobu výuky od svých
školních let.
Děkuji všem kolegům za jejich přístup
k výuce v této nelehké době, rodičům žáků
pak patří poděkování za trpělivost a nasazení při domácí výuce, a našemu zřizovateli
za pomoc při zajišťování hygienických potřeb
a za celkovou podporu.
Věra Babicová, ředitelka školy

Budoucí prvňáčči
Zápis do 1. tříd proběhl letos netradičně
bez účasti dětí a jejich rodičů. Naši budoucí žáci se setkají s novými spolužáky a vyučujícími až v září 2020. Ve školním roce
2020/2021 otevřeme 3 první třídy, do nichž
je zapsáno 72 dětí. Třídními učitelkami budou: Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Lenka
Katrincová, a Mgr. Romana Valníčková. Věříme, že děti se již moc těší a zvládnou bez
problémů nástup do 1. třídy, přestože byly
„ošizeny“ o zážitky ze zápisu a z přípravných hodin pro budoucí prvňáčky. Snažíme
se připravit dětem příjemné prostředí a těšíme se na jejich příchod.
Věra Babicová, ředitelka školy

Slavkovské memento 2020

Vymalovaný gymnastický sál • Foto: 6x archiv školy

Naše škola se každoročně zapojuje do literární soutěže – Slavkovské memento, kterou
pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz pro žáky
základních a středních škol. Soutěžící si mohou vybrat libovolný slohový útvar na daná
témata, která vedou k zamyšlení nad válkou,
která doprovází od nepaměti lidstvo, ale
i nad neválečnými situacemi, které nás potkávají v běžném životě a válku připomínají.
Pro naši školu je velkým úspěchem ocenění zaslaných prací týkajících se tématu „Války-neválky“. Krásné druhé místo získala žákyně devátého ročníku Kristýna Slavíčková
s prací „Člověk jako člověk“. A Nguyen Thi
Anh Sao, rovněž z IX. B, obržela od literární
poroty čestné uznání za práci „Život ve válce“. Našim soutěžícím patří velké poděkování za reprezentaci školy.
Olga Ryšavá
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Investiční bilancování
Naši školu máme rádi a víme, že je neustále nutné modernizovat školní prostory i samotnou výuku. Již v roce 2015 jsme realizovali stavební projekt Zateplení haly a dílen
odborného výcviku oboru automechanik pod
taktovkou Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) a spolufinancování zajistil náš zřizovatel, částí jsme přispěli i z našich investičních prostředků. V témže roce jsme oslavili
110. výročí i další investiční akcí a nejstarší
budova školy, která slouží teoretické výuce, ekonomickému úseku a úseku ředitelky
školy, dostala nová okna i fasádu. Tato akce
byla financována z prostředků JMK a vnitřní modernizaci prostor jsme opět uhradili ze
svého. V létě 2015 jsme ještě stihli opravit
naše sportovní venkovní hřiště. Již v letech
2012–2016 jsme ale projekčně chystali daleko větší akci. V roce 2017 se nám podařilo se souhlasem JMK administrovat projekt
a zadání SFŽP a v roce 2018 jsme realizovali
největší investiční akci – Zateplení a výměnu
oken učebnového pavilonu, tělocvičny, bytu
školníka. Tato akce ještě zahrnovala i modernizaci dvou kotelen, rekuperaci v celém
pavilonu a instalaci tří tepelných čerpadel
v celkové hodnotě 24 601 500 Kč, z toho dotace JMK činila 14 829 000 Kč. Také na této

Budova před opravou

Po opravě

Dílny před opravou

Vizualizace školy – pohled ze dvora a z parku • archiv ISŠ

akci jsme se finančně spolupodíleli. Kolaudace proběhla dne 14. 11. 2018 a my jsme zahájili zkušební provoz. Díky tomu můžeme
automaticky regulovat teploty v jednotlivých
třídách a kancelářích. Rekuperace byla podmínkou SFŽP, kterou jsme splnili, ve třídách
dochází k obměně vzduchu s minimálními
tepelnými úniky. Již v průběhu roku jsme sledovali spotřeby energií a instalované technologie výrazně snížily energetickou náročnost
budov. Tento projekt byl ale upraven v roce
2016 (vynechali jsme zateplení šaten), neboť
tam už jsme věděli, že se chystá čerpání ESF
– IROP. Do této výzvy jsme se chtěli zapojit.
Důvod byl prostý. Od roku 2014, kdy jsme
žáky teoretické výuky z odloučeného pracoviště Rousínov přestěhovali do Slavkova
u Brna, neustále bojujeme s dostatkem místa
a očekávaná výzva by nám pomohla tento
problém vyřešit. Již v roce 2015 jsme zadali
studii na dostavbu školy (viz foto), po celý
rok 2016 jsme ladili projektovou dokumentaci. Podařilo se nám získat všechna potřebná
vyjádření a výsledkem bylo stavební povolení. Projektovou dokumentaci jsme vytvářeli
se souhlasem zřizovatele a čekali, zda bude
náš projekt vybrán do této výzvy. Nestalo se

tak, ale my se nevzdáváme a vedeme stále
jednání o realizaci, což by se mohlo podařit,
protože programové období čerpání z ESF
bylo prodlouženo do roku 2024. Z uvedeného důvodu nemáme některé části pavilonu
zateplené, neboť zde by měla navazovat dostavba školy.
Nemodernizujeme jenom školní budovy,
ale jen pro Vaši představu dokládám některé
větší akce za minulý kalendářní rok v naší
režii – v březnu 2019 dokončili naši automechanici pod vedením mistrů stavebnici automobilu Kaipan, pořídili jsme nové vybavení
do kabinetu školského poradenského pracoviště, nově jsme vybavili kabinet ICT, vybudovali nové kancelářské prostory pro provozní
a ekonomický úsek včetně nového vybavení,
modernizovali spojovací tunel mezi budovami, vyměnili jsme zábradlí za nerezové
v budově pavilonu a ředitelství, opravili stěnu včetně odvětrání v učebně stolničení oboru hotelnictví, nakoupili novou multifunkční
kopírku, tiskárny a nové počítače pro výuku
i provoz. I letos máme spoustu plánů, ale ty
jsme museli přehodnotit vzhledem k současné
nelehké situaci.

Po opravě • Foto: 4x archiv ISŠ

V. Kulhánková, ISŠ

KNIHKUPECTVÍ

Milan Májek a syn
• 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

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

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

Anna Horáková Bučovice
Náměstí Svobody v Bučovicích

Velký výběr knih všech žánrů –
se znalým doporučením, jak vybrat
správnou knihu pro každého.
Kniha – ideální dar ke každé příležitosti
Otevírací doba
Po–Pá: 8.30–16.30
So:
8.30–11.00
Kontakt: horaknih@seznam.cz

20

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
„Náš milý Jardo, to, po čem člověk v tomhle věku touží,
je to, ať zdraví ještě dlouho slouží.
Ať zdraví, štěstí, láska je s Tebou napořád,
to chceme Tobě všichni dnes ze srdce přát.“

Dne 16. května oslavil 80 let pan

JAROSLAV MAREK

Všechno nejlepší přeje rodina Andrlova.
Blahopřání
Dne 24. května 2020 oslavil své 95. narozeniny pan

STANISLAV MRÁZ
Milý tatínku, dědečku a pradědečku, gratulujeme Ti
k tak významnému životnímu jubileu a do dalších let
přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Dcera Tamara a Syn Radovan s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2020 by se dožil 90 let slavkovský rodák a patriot, pan

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Ing. JAN UHLÍŘ († 13. 12. 2019)
Svůj život zasvětil široké rodině, profesně průmyslové chemii, jako výzkumný
pracovník byl spoluautorem řady patentů, nositel státního vyznamenání.

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

S láskou a úctou vzpomínají synovec Aleš a neteř Jana s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

ŽALUZIE A SÍTĚ
PROTI HMYZU

Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 3. května 2020 uplynuly již tři roky, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

10 % SLEVA!

Tel. 604 863 437 • 544 220 577
L. Remiáš.

Oznámení
MUDr. Oldřich Pospíšil oznamuje, že
k 30. 6. 2020 končí svou činnost v chirurgické
ambulanci ve Slavkově a v Bučovicích. Provoz chirurgické ambulance bude zajištěn bez
op
přerušení od 1. 7. 2020.

Jsem Bohem milovaná/ný?
Přidej se k nám na chvály! Kde? Slavkov
u Brna fara CČSH. Kdy? 19. 6. 2020. V kolik? Ve 20 hodin.
Chvály můžete sledovat také online na facebooku: Maja Vostřelová.
Chvály pořádá náboženská obec CČSH
CČSH
Slavkov u Brna.

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 naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

JAROMÍR ONDRÁČEK
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami,
vnučka Iveta s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v našich srdcích žije, neumírá…
Dne 13. května 2020 to bylo 5 bolestných let,
kdy nás navždy opustil pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou v srdcích a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 22. května 2020 jsme vzpomněli 5 let od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka a celá rodina.
Vzpomínka
Žít je tak složité a zemřít tak prosté…
Dne 26. května 2020 by se dožil 40 let pan

JIŘÍ LOŠŤÁK
Dne 25. června 2020 uplyne 20 smutných let, kdy nás navždy opustil
při tragické nehodě.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Dne 30. května 2020 vzpomeneme 30. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK
Dne 3. června by se dožil 95 let.
S láskou stále vzpomínají dcera s rodinou
a pravnoučata Vojtěch, Alžbětka a Nelinka.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Jak krásné bylo k narozeninám Ti přát,
jak smutné je u hrobu stát a na Tebe jen vzpomínat.
Dne 1. června 2020 by se dožil 80 let pan

JAROSLAV SEDLÁK

ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera a synové, vnoučata a pravnouček.
Vzpomínka
Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou.
Dne 5. června 2020 uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek, pan

MILAN MRÁZ
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Lenka, dcera Tereza a rodina Šimáčkova.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli!
Dne 10. června 2020 by se dožil 100 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAN URBANEC
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 11. června 2020 uplynou dva roky,
co nás navždy opustila paní

JITKA KOTOLANOVÁ
Za vzpomínku děkuje manžel a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 12. června 2020 by se dožil 95 let pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK († 17. 7. 2002)
Svůj život zasvětil rodině, kinematografii, vedení kina Jas (1945–1971), aktivně
se podílel na zahájení a výstavbě stadionu a později na činnosti TJ Sokol,
po listopadu 1989 pracoval také jako radní a zastupitel města Slavkov u Brna.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 15. června 2020 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

LUDMILA STAVĚLOVÁ
S láskou a modlitbou vzpomínají dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 23. června 2020 by oslavil 53. narozeniny pan

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

VÝROBA RAZÍTEK

Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, Slavkov u Brna
mobil: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz

Opustili nás
Karel Kosík (81 let)

Miloslav Doubek (78 let)
Petr Dvořák (70 let)
Jenovéfa Kehmová (84 let)
Rostislav Cenek (65 let)
Ludmila Čechová (63 let)

15. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
8. 5.

12. 5.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM gramofonové desky: Wanastowi
vjecy, Lucie, Kabát, Tři sestry, Buty, Vlasta
Redl, Orlík, Arakain. Tel. 604 706 900.
PRODÁM silniční kolo „Look“. Komplet
karbon, váha 7 kg. Výbava Campagnolo
ATHEA. Cena dohodou. Tel. 603 937 356.
HLEDÁM byt k pronájmu ve Slavkově 2+1
nebo 2+kk, ne RK. Tel. 774 086 769, 732
774 389.
PRODÁM levně rotoped bez funkčního displeje. Tel. 773 942 630.
PRODÁM levně pánské a dámské kolo Merida Crossway. Tel. 723 478 071.
PRODÁM se slevou šuplíkovou mrazničku
ETA A++ 85 l, v záruce. Tel. 723 478 071.
MILUJEME zahrádkaření, proto poptáváme
RD min. 3+1, Slavkovsko. Tel. 604 743 584.
HLEDÁM ke koupi byt 2+1/3+1. T.: 703
668 397.

NOVÝ WEB

HISTORIE, OSOBNOSTI MĚSTA,
PŘÍRODA, SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

SLAVKOVA

www.slavkov-austerlitz.com

RESTAURACE

HOTELU OLGA
Zborovská 45 Slavkov u Brna

Klimatizované prostory
se 45 místy k sezení
Vhodné místo pro pořádání
rodinných oslav, karů
i firemních večírků
Těšíme se na Vás!
Tel.: 737 871 623

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. června do 16 h.

Operátor/ka prádelny
(pondělí–pátek)
Přidejte se ke společnosti ELIS Textil Servis s.r.o., která ctí své hodnoty a která má ve svých týmech silnou dynamiku.

Týmovost, vzájemná vstřícnost, pozitivní přístup, odpovědnost a chuť dále se rozvíjet
jsou jedny z hlavních součástí našeho úspěchu.
Co budete mít u nás na starosti?
příjem, třídění a kontrolu pracovních oděvů přijatých od zákazníka (pláště, kombinézy, apod.)
obsluhu pračky, sušičky, skládání a balení oděvů (v superčistém prostoru)
další činnosti související s provozem dle pokynů mistrové

›
›
›

Na co se u nás můžete těšit?
stabilní práci na trvalý pracovní poměr (máme kolegyně, které jsou s námi i více jak 10 let)
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
finanční benefity
příjemné a čisté zázemí ve firmě (šatny, jídelna, káva zdarma)
menší tým (prostředí rodinnějšího charakteru, fajn lidi, lidský přístup a vzájemný respekt)
volné víkendy
vše ostatní rádi probereme na osobním setkání

›
›
›
›
›
›
›
›

Nástup: ihned
Co od vás očekáváme?
	manuální zručnost, pečlivost, otevřenou mysl (není pro nás důležitý stupeň vzdělání, ale chut učit se nové
věci a pozitivní přístup)
týmovost a odpovědnost (výsledná práce je závislá na kvalitě a šikovnosti každého pracovníka)
práci ve 2směnném provozu od pondělí do pátku (ranní 6.00–14.00, odpolední 14.00–22.00 – 8 hod. včetně
přestávek!)
praxi v jakémkoliv typu výrobního provozu – výhodou (nikoliv podmínkou, šikovné i bez praxe rádi zapracujeme)

›
›
›
›

Výhodou bydliště v okolí Slavkova u Brna.
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: slavkov@elis.com
Elis Textil Servis s.r.o.
závod: Československé armády 352, 684 01 Slavkov u Brna

Přidejte se k Elis – mezinárodnímu poskytovateli servisních služeb, který nabízí pronájem textilií, rohoží a hygienického řešení.
Působíme v Evropě a Latinské Americe a ve většině těchto zemí jsme lídrem na trhu. Zaměstnáváme 45 000 profesionálů ve
440 výrobních a servisních pobočkách ve 28 zemích. Pracujeme pro veřejné i soukromé organizace všech velikostí a napříč
všemi odvětvími. V dnešním komplexním světě jsme nejlepším partnerem pro naše zákazníky. Pomáháme jim každý den, aby
mohli být úspěšní. Další informace najdete na webu www.elis.com
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Víte, že existují kostely, podobné našemu?
Doba koronavirová nám v něčem přinesla více práce a starostí, v něčem více času,
který se dal využít k různé činnosti. Byl čas
se mimo jiné věnovat úklidu a utřídění věcí.
Využil jsem příležitosti a v získaném volném
čase se věnoval srovnání materiálu o historii
farnosti a farním kronikám, kde se mi podařilo zajistit překlady latinských a německých
pasáží. Našel jsem také fotografie, které mne
vedly k napsání tohoto článku.
Náš slavkovský chrám nese název zasvěcení Vzkříšení Páně. Je zajímavé, že kostely

Kostel ve Slavkově u Brna

Kostel v Terezíně

v podobném stylu můžeme najít v naší vlasti hned dva. Ten první se nachází v Terezíně
u Litoměřic, je postavený v letech 1805–1810
v empírovém slohu a nese stejné zasvěcení –
Vzkříšení Páně. Druhý kostel se nachází v Josefově u Jaroměře, postavený též v empírovém
slohu v letech 1805–1810, nese však zasvěcení Nanebevstoupení Páně. Další zajímavostí je
název měst – Terezín po císařovně Marii Terezii a Josefov po císaři Josefu II. Oba kostely
byly totiž původně vojenskými posádkovými
kostely a projekt z Terezína byl prakticky beze
změn použit i v současně budovaném kostele
Nanebevstoupení Páně v sesterské pevnosti
Josefov. Kostely jsou nyní chráněnou kulturní
památkou. Čím se však nápadně tyto dva kostely liší od našeho je velikost, chybějící vstupní portik a jiný tvar věže.
Jaký nám ještě zanechávají tyto kostely
duchovní vzkaz? Vzkříšený Kristus ukazuje,
že naše náboženství má hluboký lidský rozměr. Náš Bůh se dotýká našeho života tím, že
na sebe bere lidské tělo, žije lidským životem
a svým vzkříšením nám dává příslib, že i nás
povolává ke vzkříšení. Jeho vstoupení na nebe
povyšuje lidství k účasti na Božím životě
v nebi a povzbuzuje nás, abychom se mu svým
životem podobali. Před svým nanebevstoupením Ježíš posílá své učedníky hlásat evangelium do světa, jak představuje reliéf nad
vstupem do našeho kostela, s příslibem „Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám“ (Jan

Informace z farnosti
Bohoslužby: neděle 9.00 a 18.00, úterý 18.00,
pátek pro děti 18.00
Návštěva bohoslužeb: pouze v kostele v místě bydliště, nutnost zachovat platné hygienické
předpisy: desinfekce rukou u vstupu, povinnost
roušky – zakrytý nos a ústa, dodržovat rozestupy
(z důvodu nutnosti rozestupů označeny lavice),
sv. přijímání pouze na ruku, nechodit na bohoslužby s příznaky onemocnění
Sledování mše svaté online ze Slavkova:
Neděle 9.00, pátek 18.00 pro děti na http://
www.farnostslavkov.cz
Svátost smíření: o Velikonocích nebylo možné
se zpovídat, nyní nastává tato možnost, využijte
nabídky během května půl hodiny před každou
mší sv. a každé úterý 18.30–19.30
Večerní modlitba v rodinách: každý den ve
20.00 (nebo v jiný čas) za odvrácení pandemie
Informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Kontakty: slavkov@dieceze.cz
o. Milan Vavro 604 280 160
o. Stanislav Pacner 737 509 507

14, 18). Tím jim vlastně řekl, že vztah s ním,
ze kterého se těšili během tohoto pozemského
života, se nikdy neskončí. Bude opět s nimi jiným způsobem, skrze Ducha Svatého. I nám
sesílá svého Ducha, který nás vede a činí dospělými a zodpovědnými ve víře.
P. Milan Vavro

Kostel v Jaroměři • Foto: 3x archiv farnosti

Karolínka se těší z návratu dětí
V posledním květnovém týdnu se nám děti vrátily do školky.
Přivítala je výstavka obrázků Karolínky, které mohly děti nakreslit u příležitosti svátku naší školky. Na návrat dětí se Karolínka
pilně připravovala. Provozní zaměstnanci prali,
uklízeli a dezinfikovali veškeré vybavení a prostory školky. Pedagogičtí pracovníci studovali, vylepšovali, promýšleli uspořádání náplně
vzdělávacího programu, přemýšleli nad novým
Školním vzdělávacím programem, vyráběli
nové učební pomůcky, opravovali hračky. Během virových prázdnin byly paní učitelky každý týden v kontaktu s dětmi skrze vzdělávací
inspiraci, zasílanou rodičům. Od některých dětí
se nám vracely zpět nafocené hotové úkoly
nebo obrázky či výtvory. Elektronickou poštou

sestříhala a tuto mozaikovou nahrávku zaslala
maminkám. Ale co naplat. Bez dětí byla školka
smutná a prázdná. A tak se těšíme, že jsme opět
spolu s dětmi. I když trochu jinak, ale spolu.
Marie Blaháková

Oznámení školní jídelny
KMŠ Karolínka

Koláž přáníček od dětí maminkám k jejich svátku

jsme si připomněli i den naší školky a svátek
maminek. Dětem paní učitelky nazpívaly píseň
naší školky a děti ze třídy soviček zase zasílaly nahranou básničku, kterou paní učitelka

V pondělí 25. 5. 2020 byl obnoven provoz
naší mateřské školy a školní jídelny a potrvá
do 24. 7. 2020. Cizí strávníci se nemohou stravovat v jídelně MŠ, obědy si mohou odnést
v jídlonosiči, a to v čase od 11.30 do 12.30.
Jídlonosiče je možné do MŠ přinést/odnést
z ulice Zahradní přes zahradu ZŠ Malinovského. Z ulice Malinovského není školní kuchyně
přístupná. Děkujeme za pochopení.
S. Josefa Jarošová, ředitelka MŠ
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Feedback /΄fi:dbak/ zpětná vazba Jazykového
centra Bučovice a Slavkov u Brna
Každé pololetí rozesíláme dotazník všem studentům JCB, abychom získali
zpětnou vazbu ke kvalitě
nabízených služeb. Toto pololetí jsme dotazník rozšířili
o dvě nové otázky týkající
se spokojenosti s výukou
online, kterou jsme s lektory
JCB společně zorganizovali
po vyhlášení nouzového stavu. Velkou pochvalu za vynaložené úsilí a snahu si zaslouží jak celý
tým lektorů JCB, tak všichni studenti.
Převážná většina studentů v dotazníku projevila svou spokojenost s výukou online, a to
především z důvodu, že neztratili kontakt s cizím jazykem, svým lektorem a nestagnovali

ve své stávající jazykové pokročilosti. Dalším pozitivem
pro mnohé studenty bylo, že
nemuseli docházet na výuku
osobně, ale mohli se k lekcím připojit z pohodlí svého domova nebo kanceláře.
Podpora lektorů při technických obtížích s připojením, byla také častokrát
zmíněna.
Prostor ke zlepšení velká
část studentů shledala v nízké kvalitě internetového připojení a technických prostředků,
které jsme v této nepředvídatelné situaci museli všichni začít aktivně využívat. Přes veškeré obavy studenti přestup na online výuku
za podpory lektorů zvládli, a nakonec si ji

i oblíbili. Jelikož většina studentů upřednostňuje raději osobní kontakt a prezenční výuku,
vyučujeme od 25. 5. opět v našich učebnách
JCB. Skutečností také je, že 30 % klientů se
rozhodlo setrvat u online výuky a chtějí s tímto typem studia pokračovat i nadále.
Rádi bychom také informovali, že letos pořádáme oblíbený letní Summer Camp (jazykové třídy), který se uskuteční v týdnu od 6. 7.
2020. Někteří rodiče již tuto možnost využili
a své děti do výukového týdne plného zábavných aktivit s rodilými mluvčími již přihlásili.
Více informací o tomto výukovém programu se dozvíte na našich nových webových
stránkách www.jazyky-bucovice.cz, kde se
můžete i přihlásit.
Těšíme se na Vás.
Gabriela Braunerová, koordinátorka JCB

Junák obnovuje činnost v omezené podobě –
nové termíny akcí 100. výročí skautingu
Celostátní přerušení
činnosti Junáka skončilo 10. května 2020.
Nadále musí být na každé akci dodržována zpřísněná pravidla, která omezují osobní kontakt a zvyšují nároky
na hygienické zajištění.
Činnost oddílů je tak stále komplikovaná a do konce školního roku bude probíhat
v oddílech různě podle možností každého vedoucího. Rodiče a starší členové jsou o změnách průběžně informování. Děkujeme všem
za pochopení.
Kvůli pandemii koronaviru a nouzovému
stavu jsme odložili několik akcí pro veřejnost, které se uskuteční v náhradním termínu
a na které zveme v následujících odstavcích:

Den otevřené klubovny 31. května

Přijďte si prohlédnout skautskou klubovnu – v neděli 31. května otevíráme klubovnu
a tím také akce ke stoletému výročí skautingu
ve Slavkově u Brna. Na klubovně pro vás budou otevřené dveře od 13 do 17 hodin.

Neděle u Bena – skauti nejen
s mobilem 7. června

První „Neděle u Bena“ se uskuteční
ve Svojsíkově parku na Komenského nám.
od 16 do 20 hodin a ukáže, jak vypadá moderní skauting. Budete si moc vyzkoušet některé drobné skautské hry s využitím svých
chytrých mobilních zařízení. „Sportu-chtivé“
účastníky čeká krátký kurz týmové hry lakros.
Mimo to zde bude prostor na posezení a popovídání v klidném prostředí zeleného parku.
Uvítáme příchozí s hudebními nástroji, a kdybyste se báli trapného ticha, máme připraveny
diskuzní otázky k tématu odpoledne, nad kterými můžete vést vášnivé debaty.
Naší snahou je vytvořit prostor pro setkání
s pestrým programem – mohou přijít skau-

Sběr železného šrotu • Foto: archiv střediska Junáka Slavkov u Brna

ti a jejich rodiče, kamarádi, známí i náhodní
kolemjdoucí. Více informací bude přibývat
na FB stránce události.

Hledání lilie – promítání dokumentu
21. června

Dokument o skautském hnutí v čase svobody v naší zemi. Film pojednává o poslední
obnově skautingu a hledání té správné skautské cesty v letech následujících. Již na 30.
výročí obnovy skautingu po pádu komunistického režimu jej 2. prosince 2019 viděly stovky skautů a skautek na 80 místech v Česku
a na Slovensku. Ve Slavkově jej promítneme
v SC Bonaparte v neděli 21. června od 18 hod.
Těšíme se na všechna setkání s vámi!

Poděkování za Sběr železného šrotu

Sběr železného šrotu se uskutečnil v sobotu 16. května. Akce se vydařila nejen díky

slunečnému počasí, ale také mnoha lidem,
jejichž podpora činnosti slavkovských skautů
a skautek zaslouží ocenění.
Děkujeme: občanům za jejich hmotné
příspěvky z dvorů, sklepů, půd i zahrad; občanům za pochopení, že lednice a autobaterie nepatří do sběru železa, ale do tříděného
odpadu na sběrném dvoře; bývalým členům
oddílů, tatínkům „našich“ dětí, současným
činovníkům, oldskautům i družině „Švestky“ za hojnou účast a pomoc; městu Slavkov
u Brna za povolení ke konání sbírky na veřejném prostranství; všem, kteří pomohli zajistit občerstvení pro brigádníky; za zajištění
traktorů panu Dvořáčkovi a KPK autoopravně; panu Svobodovi ze „sběrny kovošrotu“
za vstřícný přístup; panu Svobodovi z Tyršovy ulice za dokumentační fotografie.
Adam Blahák, Hynek Charvat
Středisko Junáka Slavkov u Brna
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V LOŇSKÉM ROCE JSME SI PŘIPOMNĚLI 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (XIV)
Po osvobození našeho města 26. dubna
1945 se rychle vracel život do normálních kolejí. Svou činnost obnovil i Sokol, a to již 1.
května 1945, kdy se utkala místní jedenáctka
s fotbalisty Rudé armády (domácí vyhráli
6:3). Branky domácích: B. Pavézka (2), Andrla, Jandl, Vrána a Hložek po jedné. Další zprávy o činnosti TJ Sokol z této doby jsou jen
kusé, protože není k dispozici kronika spolku.
Dne 20. května 1945 uspořádaly kluby SK
Slavkov a Sparta Slavkov na městské hřišti
dvojzápas, kterého se dále zúčastnily kluby
SK Kobeřice a FK Vážany.
28. května se konala v Sokolském kině
ustavující schůze všech divadelních spolků,
mezi něž patří i divadelní kroužek Sokola.
Fotbalisté SK Slavkov se zúčastnili turnaje

Závodní družstvo mužů–nářaďovců, 1946

v Kobeřicích, kde za účasti klubů
SK Heršpice, Nížkovice, Slavkov a Kobeřice jasně zvítězili
fotbalisté Slavkova. V závěrečném utkání porazili „hladce a bez
námahy“ Kobeřice 9:2.
15. července 1945 se konal
Den her a sportu. Cyklisté zápolili na trati Slavkov–Křenovice–
Hrušky–Vážany a vítěz na „kole
s dvojím převodem“ zdolal trať
za 23 minut. Běžci závodili
na 2 km na okruhu mezi Husovou
ulicí a parkem před školou. Zvítězil vojín bučovické posádky M.
SK Sparta Slavkov
Jelen za 7 min. a 5 vt. Závodila
i štafeta dorostenců. Poté se ke slovu dostali
18. července se konala v kinosále Sokolského domu první valná hromada TJ Sokol
volejbalisté, basketbalisté a také fotbalisté.
po válce. Mimo obvyklý program si účastníci
Odpoledne se konal průvod cvičenců na cvičiště. Ke cvičencům promluvil předseda nápřipomněli příslušníky jednoty, kteří ve válce
rodního tělovýchovného spolku ve Slavkově
obětovali své životy za osvobození národa.
Miroslav Kroutil a NV Josef Hanák.
Starostou byl zvolen Miroslav Kroutil.
Pořad zahájili žáci hrami a dorost předvedl
Na jaře roku 1946 (28. 4.) se v sále Spořitelny uskutečnila v rámci oslav prvního výukázky své pravidelné práce. Poté začaly lehkoatletické závody a také různé zábavné hry.
ročí osvobození města tělovýchovná akademie. Další akademii uspořádala TJ Sokol 26.
Hry uzavřely žákyně, dorostenky a ženy českou besedou. Večer se konala v sále spořitelny
prosince 1946. Na programu byly tělocvičné
veselice. Čistý výtěžek z této akce byl určen
ukázky, recitační a pěvecká vystoupení. Bylo
jako základ pro vybudování všesportovního
vyprodáno odpoledne i večer.
Zpracoval Bedřich Maleček
stadionu ve Slavkově.

Sokol Slavkov, muži odbíjená, 1946. Zleva Zyka, Trňáček, John, Šimáček, Navrátil, Kostík, Váhala

Žákyně Sokola Slavkov, 1946. Vedoucí A. Šilhánková

Rady do zahrady – červen
Pranostika: Kukačka-li se před svatým Janem (24. 6.) ozývá, bude drahota.
Červen je rozhodujícím měsícem pro úrodu. Prší-li málo, bude malá úroda. Bouřky
a krupobití také nejsou pro nás tím co bychom
potřebovali. Přáním každého zahrádkáře je
častější déšť, který by přicházel v nočních hodinách a teplé a slunečné dny.
Abychom měli bohatou úrodu, je zapotřebí
udělat mnohé úkony.
Po každém větším dešti a nebo vydatné závlaze je nutno narušit škraloup. Tímto
úkonem zabráníme růstu plevelů a bráníme
neproduktivnímu výparu – starší zahrádkáři
říkali, že okopávání nahradí jednu zálivku.
Koncem května a v červnu si již můžeme
pochutnat na první úrodě třešní. Ty nejranější
nebývají ještě červivé, jelikož vrtule třešňová

do nich nestihla naklást vajíčka. Musíme však
myslet na pozdnější chrupky a provést postřik
proti vrtuli třešňové přípravkem SPURZIT
a nebo vyvěsit žluté lepové desky v počtu
3–5 ks na strom dle velikosti koruny.
Zmrzlí muži nás letos jen ochladili a Žofie
přidala dešťové srážky a tak příroda začíná
ožívat a plody na stromech nabírají na objemu.
Po červnovém propadu plůdků je vhodné, pokud byl propad nedostatečný, provést ruční probírku plůdků. Redukcí počtu plůdků sledujeme
docílení velkých a kvalitních plodů. Při ponechání všech plůdků budeme mít hodně jablek,
ale malé velikosti a méně chutné. Probírku provádíme tak, že ponecháme 1–2 plody na vzdálenost 8–10 cm. U velkoplodých odrůd až 12 cm.
Červen je také dobou aktivního růstu dřevin, proto je v případě nedostatku srážek ne-

zbytné provádět doplňkovou závlahu. Po tomto období provádíme letní řez, při kterém
vylamujeme letorosty a odstraňujeme zahušťující větve směrující do koruny stromu.
Pokud pěstujeme papriky a rajčata ve skleníku a na plodech pozorujeme černání špiček
plodů, je to způsobeno nedostatkem vápníku,
který si rostlina nedovede vzít z půdy. Zabránit tomu můžeme vápenatým postřikem
na list.
Pravidelně sečeme trávník. Během suchých
a horkých dní je potřeba trávník a nejen ten,
ale také ostatní rostliny pravidelně zavlažovat.
Ideální je závlaha večer a nebo brzy ráno, kdy
se závlaha rychle neodpaří a rostliny ji lépe
využijí.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy.
Rozjařilo se, hezké počasí vylákalo motorkáře do sedel a na silnice. Určitě jste
nás potkali v provozu častěji než v uplynulých letech. Nahrávalo tomu i opatření
proti pandemii koronaviru. Vždyť provětrat si hlavu jízdou na motocyklu je vítaný
únik od omezeného pohybu osob nebo
z domácí izolace.
Prodejny motocyklů a náhradních dílů
se konečně otevřely, stejně jako všechny
velké motorkářské e-shopy. Servisní síť
je v provozu. Servisy zodpovědně přistoupily na zvýšené hygienické nároky, takže
jarní přípravě motocyklů nic nebrání. Fungují
i silniční asistence a odtahy. Registrace motocyklů je možná, úřady již fungují v běžném
režimu. Návštěvu dopravního oddělení si objednejte na webu Slavkov.cz, v sekci elektronické objednávání. Funguje i STK Slavkov,
na svých webových stránkách mají rezervační
systém rovněž. Na jinou vybranou STK si ale
raději předem zavolejte. Pokud si právě teď
chcete udělat řidičák, autoškoly již fungují
od května.
Co nás čeká v příštích měsících? V průběhu
června očekáváme povolení společenských

Foto: archiv motoklubu

a sportovních akcí. Máme připraven dvoudenní výlet do Železných hor a desetidenní
výpravu kolem hranic České republiky jako
náhradu výpravy do Etrurie. Záleží však
na vývoji epidemiologické situace. Zatím trvá
praktická nemožnost vycestování do zahraničí. Přechody do okolních zemí jsou pro běžného turistu uzavřeny do doby, než bude zrušena povinnost prokazovat při přechodu hranic
negativním testem na COVID-19 ne starším
než 4 dny. Doufejme, že po čase budeme mít
možnost zajezdit si na alpských silnicích nebo
po karpatských šotolinových cestách.
Tankování na cestách nečiní komplikace,

zaklapnuté hledí přilby a nasazené rukavice slouží jako náhrada roušky. Navíc
řada čerpacích stanic už umožňuje platby
kartou přímo u stojanu.
Dobrou zprávou je fakt, že platnost
opatření musí někdy skončit. Je těžké
předvídat, kdy k rozvolnění dojde a zda
nějaká forma opatření nezůstane v platnosti třeba i několik měsíců (???). Situace
by mohla posílit poptávku po individuální dopravě, podnítit větší zájem o skútry
a motorky. Prostě očekávám, že se doprava na dvou kolech ukáže jako nejbezpečnější formou přepravy v době pandemie, že si
lidé motorku koupí a motorkářů přibude. Kdo
používá v poslední době veřejnou dopravu,
kde se cestující v rouškách drží co nejdále jeden od druhého, asi už o nějakém podobném
řešení uvažoval. A navíc jízda na motocyklu
poskytuje i určitou formu terapie, jak se dočítáte v příspěvcích motoklubu.
Přátelé, zůstávejte zdrávi, jen co omezení
pomine a věci se vrátí k normálu, buďte připraveni na společný motorkářský zážitek. Podrobnosti najdete na stránkách: fechtl.cz nebo
slavkovak.cz.
Vlastik Jelínek

SK Beachvolleyball Slavkov informuje
Otevření kurtů: Již od 10. dubna je na koupališti pro veřejnost otevřeno 6 kurtů pro beachvolejbal nebo beachtenis. Pro nejmenší je
k dispozici trampolína a dětský beachvolejbalový kurt. Objednávky na tel. 728 210 189.
Tréninky mládeže: Každé úterý a čtvrtek
od 7 května do 30. září (i přes prázdniny) vždy
od 16 hod. probíhají na koupališti tréninky
mládeže ve 4 kategoriích od 7 do 18 let pod
vedením trenérů (Martin Ondra, Helena Kratě-
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Příjem inzerce do čísla 6/2020
Uzávěrka pro inzerci je pátek 19. června
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 6/2020
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 16. června.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl
strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
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Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku.
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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 30. května 2020
www.slavkovskyzpravodaj.cz • www.slavkov.cz

Foto: archiv SK Beachvolleyball

nová, Pavel Kolář a Lubomír Kuchta). Od října do dubna budou následně probíhat tréninky
v tělocvičně. Přihlásit děti můžete průběžně
v dobách tréninků! Podrobnější info naleznete
na webu www.beachvolleyballcz.cz.
Letní příměstské dětské beachvolebalové kempy: Dva letní příměstské kempy pro
děti ve věku od 7 do 15 let a to v termínech
7.–10. června a 17.–21. srpna se budou konat
na koupališti.
Víkendové beachvolebalové kempy pro
dospělé: Dva víkendové kempy (17.–19. 7.,
a 14.–16. 8.) jsou určeny pro všechny milov-

níky beachvolejbalu, slunce a zábavy. Součástí kempů jsou grilovací večery doplněné
nočním turnajem. Čeká na Vás bílý písek Copacabana na horní čtyřkurtové ploše a krytá
terasa se zázemím.
Více info na http://beachvolleyballcz.cz.
Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

SK Beachvolleyball Slavkov, spolek přijme brigádníka na pozici správce kurtů. Doba
brigády: červen–září 2020. Věk: minimálně
17 let, max. 70 let. Info: 602 518 192.

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2020
Datum

hod. akce/místo konání

6.–7. 6.
10–16
7. 6.
16–20
18. 6.–30. 9.		
20. 6.
9–17
21. 6.
od 13.30
21. 6.
18
27. 6.		
do 18. 6.
9–17

Víkend otevřených zahrad, zámecký park
Neděle u Bena – skauti nejen s mobilem, Svojsíkův park
Napoleonská epocha na pohlednicích a známkách, OK galerie
Fler jarmark, zámecký park
Popelka na zámku, zámek
Hledání lilie – promítání dokumentu, SC Bonaparte
MČR a SR v běhu na 10 000 metrů na dráze, městský stadion
Slavkovské restaurování, konírny

pořadatel

ZS-A
Junák
ZS-A
ZS-A
ZS-A
Junák
Atletika Slavkov
ZS-A

Výstavy na zámku
do 16. 8.
9–17 Výstava Svět kostiček aneb Fenomén české stavebnice SEVA, Přízemí zámku ZS-A
do října
9–17 Expozice Právo útrpné na Slavkovsku, podzemí zámku
ZS-A

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

www.rumpova.cz

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

