
leonských válek na našem území a společný postup při sestavování jejich
 jednotného programu. K tomuto významnému dokumentu se o rok
později připojila i obec Prace, na jejímž území byl na počátku
20. století postaven památník Mohyla míru. Záměr vyplývající
z uvedené deklarace se díky příkladné spolupráci s dalšími po-
řadateli a partnery, jako jsou AusterlitzPro, C.E.N.S, či další
obce na Slavkovském bojišti, a dnes již za trvalé podpory Ji-
homoravského kraje, daří naplňovat. Množství a spokojenost
návštěvníků, kteří Vzpomínkové akce každoročně navštíví,
jsou toho jasným důkazem. 

Slavkovsk˘ 
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Veãerní ohÀostroj Foto: R. Lánsk˘

(Pokračování na str. 3)

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátce
se ohlédnout za Vzpomínkovými akcemi,
které se konaly na mnoha místech Slav-
kovského bojiště ve dnech 1.–4. prosince
2011 při příležitosti 206. výročí bitvy tří
císařů ze dne 2. prosince 1805. Město

Slavkov u Brna jako hlavní organizátor těchto akcí a obec
Tvarožná dne 27. června 2007 podepsaly „Společnou de-
klaraci“, jejíž prioritním cílem je vzájemná úzká podpora
a koordinace příprav akcí vztahujících se k období napo-

Foto: B. Maleček

Foto: R. Lánský

Ohlédnutí za Vzpomínkovými akcemi

na návsích a náměstích. Adventní čas i nelítostně se
blížící konec dalšího kalendářního roku v nás obvykle
vyvolává potřebu vzpomínat na jeho průběh, události
a momenty. Vzpomínáme na všechny, kteří nás opus-
tili. Máme snahu rekapitulovat. Hodnotíme vše, co se
nám podařilo či nepodařilo. Co se z našich přání
a očekávání naplnilo či nenaplnilo. Plánujeme své
další cíle pro nadcházející období a současně kroky
k jejich dosažení. Mnohdy si dáváme nejrůznější před-
sevzetí a sliby, které se nám pak stejně často nedaří
plnit. Přesto se na toto vánoční a povánoční období,
jeho nezaměnitelnou a jedinečnou atmosféru, vždy
velmi těšíme.  

Dovolte mi vám všem popřát, aby se vám po -
dařilo vaši mysl ještě před příchodem Štědrého
dne zklidnit a naplnit pohodou a duševní rovno-
váhou. Aby se vánoční svátky pro vás skutečně
staly obdobím, kdy si naplno uvědomíte, že život
se skládá z momentů a okamžiků, maličkostí
a střípků, díky nimž je tak krásný. Aby se vám
podařilo načerpat novou fyzickou i psychickou
sílu, pohodu a vyváženost k vaší práci, plánům
a záměrům v dalším období vašeho života.

Přeji vám, abyste prožili vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších a nejmilejších. Přeji vám, abyste
zažili ten nádherný pocit, kdy v jejich očích svítí
jiskřičky štěstí z vánočních dárků. Přeji vám vese-
lého Silvestra 2011 a šťastný vstup do nového roku
2012. Přeji vám hodně zdraví, štěstí, pohody, spo-
kojenosti, lásky, naplnění všech vašich novoroč-
ních přání, plánů a předsevzetí. Šťastné a veselé
Vánoce. Šťastný nový rok 2012. Toto vám přeji
nejen za sebe, ale i za své kolegy ze Zastupitelstva
města Slavkova u Brna.

Ing. Ivan Charvát,
starosta města Slavkova u Brna

PF 2012
ážení spoluobčané, 

přestože příchod zimy je prozatím patrný pouze díky
občasným ranním mrazíkům, rozsvícené stromky a vá-
noční výzdoba na náměstích i v ulicích mnoha obcí
a měst, ale i v mnoha obchodech, marketech a super-
marketech, jarmarky s nejrozmanitějším zbožím v cen-
trech větších měst, provoněné vůní skořice, svařeného
vína i dalších pochutin, nám dávají zřetelně najevo, že
se blíží vánoční svátky a letošní rok spěje ke svému
konci. 

Probíhající adventní čas by pro nás všechny měl být
přípravou na nejkrásnější dny v roce, dobou zklidnění.
Přesto mnohdy propadáme velkému fenoménu současné
uspěchané doby, nákupním horečkám, tlačenicím a ne-
rvozitě v nákupních centrech či na tržnicích. Přestože si
každoročně slibujeme, že tomuto shonu a napětí ne-
podlehneme, ne vždy se nám to daří naplnit. Přesto,
a možná právě proto je tak krásné, když si najdeme
chvíli, kterou věnujeme našim nejbližším, jdeme se pro-
jít usínající přírodou či navštívíme některou z kulturních
akcí, které jsou pro tento předvánoční čas typické, ať už
to jsou adventní koncerty či divadla, předvánoční školní
besídky či firemní posezení nebo třeba i zpívání koled

V
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Slavkovské bo-
jiště ve světě
známé jako Aus-
terlitz je fenomé-
nem, jehož slávu
hlavně prožívá
větší část obdivo-
vatelů francouz-
ského císaře
Napoleona. I po
létech se cítí jaksi

ponížení potomci ruských a rakouských vojáků,
kterým 2. prosince 1805 na polích mezi Brnem
a Slavkovem nevyšlo to známé slavkovské
slunce.

Pomineme-li aktivity a mnohé pomníky pos-
tavené v roce stého výročí této bitvy, dostaneme
se do závěru šedesátých a počátku sedmdesátých
let minulého století. V roce 1966 poprvé přijel na
slavkovské bojiště Norbert Brassinne, hostinský
z belgického města Waterloo. Jeho cestu zaštítila
Československá společnost pro mezinárodní
vztahy a připojilo se pár nadšenců spolupracují-
cích v brněnské Napoleonské společnosti. Pod-
saditý Belgičan dodal místním zájemcům
odvahu připomínat výročí, které bylo součástí
dějin jejich kraje, jejich země a vlastně celé Ev-
ropy. Mělo jednu smůlu. Nehodilo se do tehdejší
politické orientace státu.

Norbert Brassinne se spřátelil i s členy Vlasti-
vědného kroužku v Jiříkovicích. Zapálením ohňů
na Žuráni připomenuli nejenom vypálení obce
Jiříkovice francouzskými vojáky v předvečer
bitvy, ale také založili dodnes trvající tradici. 

Ohlédnutí za Vzpomínkovými akcemi

Mezi těmito lidmi se začali objevovat jednot-
livci v různých historických uniformách, kteří se-
tkáním dodávali kolorit a kouzlo dávné historie.

S civilními aktivitami začaly narůstat i akti-
vity vojenské, podpořené v roce 1976 založením
Klubu vojenské historie Brno při Svazu pro spo-
lupráci s armádou-Svazarmem brněnské Zbro-
jovky.

Brněnský klub nebyl v republice jediný. Na
„Slavkov“ jezdili i jejich kolegové z Prahy, Os-
travy, Hradce Králové a dalších míst. 

Tradicí byly Jiříkovické ohně a pietní akt na
Mohyle míru. Rekonstrukce bitvy v dnešní po-
době byla ještě nemyslitelná a nebyly pro ni ani
potřebné počty vojáků v historických unifor-
mách. Ale ti, co přijeli, tak si zašermovali, ně-
kteří vystřelili a hlavně si vyměňovali informace
a kontakty.

Obrat nastal v roce 1989. Na poli pod histo-
rickým návrším Santon v obci Tvarožná se us-
kutečnila první větší rekonstrukce. O rok později,
při 185. Výročí, už to bylo zase o trochu větší
a počtem aktivních účastníků i diváků bohatší.
V dalších letech, i díky vzniku dalších klubů vo-
jenské historie, akce postupně nabyla dnešních
rozměrů.

V novinách se objevovaly pojmy jako „oslavy
bitvy u Slavkova“ a mnozí říkali „oslavujete Na-
poleona“. Jako pamětník mohu potvrdit, že jsme
vždy organizovali vzpomínkové akce, neoslavu-
jící hrdinské činy vojáků a vojevůdců. Vždy jsme
připomínali oběti obyvatelů tehdejších obcí
a měst a hlavně tisíce zmařených mladých životů
vojáků obou stran. At’ už svůj život ukončili

přímo na bojišti nebo po bitvě zemřeli na ná-
sledky epidemií a zranění v některém lazaretu.  

Pestrá podívaná na historické uniformy při re-
konstrukci bitvy má mladým i těm starším i dnes
připomenout nesmyslnost válek a přivést je k za-
myšlení na tradičním pietním aktu na Mohyle
míru.  František Kopecký

(Dokončení ze str. 1)

Zpívání u vánoãního stromu
Milí Slavkováci, chtěl bych vás už potřetí

pozval na předvánoční setkání, a to v pátek 23.
prosince od 18 hodin. Přijďte nás podpořit
zpěvem koled na schody na náměstí naproti
městského úřadu. Vánoční melodie zahraje
i žesťové trio a bude k dispozici i něco dobrého
na zahřátí. Budu se na vás ve vánoční předvečer
těšit a napíšete-li si na adresu k.fikar@sez-
nam.cz o texty zpívaných koled, rád vám je
obratem pošlu. ing. Karel Fikar

Letošní Vzpomínkové akce byly díky obecně
prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz
zahájeny ve čtvrtek dne 1. prosince 2011 ve
Slavkově u Brna zádušní mší svatou konanou
v místním kostele Vzkříšení Páně slouženou za
všechny oběti této krvavé bitvy, po níž následo-
val v Historickém sále slavkovského zámku
vzpomínkový koncert žesťového Brno Brass
Quintetu. V pátek 2. prosince postupně nejen
k nám do města, ale i na ostatní místa Slavkov-
ského bojiště, začali přijíždět vojenští nadšenci
v dobových uniformách, díky nimž jsme se my
ostatní mohli přenést do období počátku 19. sto-
letí a nasávat atmosféru tehdejších událostí. Cí-
saře Napoleona opět po třech letech věrně
ztvárnil americký herec Mark Schneider, jehož
podoba s tímto francouzským vojevůdcem
i gesta jsou velmi věrohodná. V sobotu 3. pro-
since sobotní ruch v centru našeho města na Pa-
lackého náměstí, v ulici Husova i na zámeckém
nádvoří ožíval od brzkého rána příjezdy úča-
stníků jarmarku, který svojí atraktivitou i sorti-
mentem lákal po celý den rekordní počet
místních občanů i návštěvníků města, mezi
nimiž celé dopoledne procházely menší či větší
skupiny vojáků v uniformách, kteří po poledni
odjeli do obce Tvarožná. Zde se pod kopcem
Santon od 14 hodin odehrála působivá rekon-
strukce nejznámější části bitvy završená operací
francouzských jednotek známou pod názvem
Lví skok, o níž se dodnes píše ve vojenské od-
borné literatuře a o níž se učí studenti na vojen-
ských univerzitách po celém světě. Po
rekonstrukci bitvy se část vojáků opět přesunula

do Slavkova u Brna k závěrečnému defilé vo-
jenských jednotek. Po jejich slavnostním ná-
stupu na zcela zaplněném slavkovském náměstí
a rázném proslovu císaře Napoleona ke svým
vojákům se rozzářil nad slavkovským zámkem
za doprovodu poutavé hudby pestrobarevný oh-
ňostroj. Potlesk přihlížejících návštěvníků, který
poté následoval, byl tím nejkrásnějším dárkem
a odměnou pro pořadatele, organizátory i sa-
motné vojáky. Tím byl celý sobotní bohatý pro-
gram zdárně zakončen.

Nedělní nástup vojsk u památníku Mohyly
míru nad obcí Prace k pietnímu aktu uctění pa-
mátky všech obětí války, padlých a zmrzačených
vojáků i místního obyvatelstva na dlouhá léta
poznamenaného touto krvavou bitvou následně
celý víkend věnovaný této historické události za-
končil. Přestože jsme si vědomi, že během pří-
pravy i v samotném průběhu Vzpomínkových
akcí došlo k některým, snad jen drobným, chy-
bám a nedostatkům, pevně věřím, že jako celek
byly zdařilou ukázkou spolupráce všech zapo-
jených subjektů. Za to bych chtěl všem poděko-
vat. Pořadatelům, organizátorům, partnerům,
sponzorům a především vojákům, bez jejichž
obětavosti a nadšení bychom tyto akce, jež vý-
znamně propagují celé území Slavkovského bo-
jiště i region Jižní Moravy nejen v ČR, ale
i v zahraničí, nemohly uskutečnit. Opět musím
říci: „Díky vám, vojáci“.

Závěrem, jelikož se velmi často setkávám
s názory, že oslavujeme bitvu u Slavkova  či
oslavujeme Napoleona, mi dovolte ještě jednu
drobnou, avšak zásadní poznámku. O pravém
smyslu Napoleonských dnů i Vzpomínkových

akcí se můžete dočíst v tomto čísle Slavkov-
ského zpravodaje v článku mého přítele, autora
mnoha knih o období a osobnostech napoleon-
ských válek, dřívějšího dlouholetého starosty
obce Tvarožná, Františka Kopeckého, který se
dlouhá léta těchto setkání sám osobně zúča-
stňuje jako voják tehdejší rakouské armády. Ve
svém článku píše, že Vzpomínkové akce nikdy
neoslavovaly hrdinské činy vojáků a vojevůdců,
avšak vždy připomínaly oběti z řad civilních
obyvatel a hlavně tisíce zmařených mladých ži-
votů vojáků obou stran, ať už svůj život ukončili
přímo na bojišti nebo po bitvě zemřeli na ná-
sledky epidemií a zranění v některém lazaretu.
To je ten pravý a správný smysl, proč jsou tyto
akce, díky nimž se udržují historické tradice, po-
řádány. Pestrá podívaná na historické uniformy
při rekonstrukci bitvy má mladým i těm starším
i dnes připomenout nesmyslnost válek a přivést
je k zamyšlení na pietním aktu na Mohyle míru. 

Ing. Ivan Charvát,
starosta města Slavkova u Brna

O významu rekonstrukce slavkovské bitvy

Císafi a starosta Foto: R. Lánsk˘

LoÀské zpívání Foto: B. Maleãek

Franti‰ek Kopeck˘ Foto: RL
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

22. řádná schůze RM – dne 16. 11. 2011
1. RM bere na vědomí čerpání rozpočtu měst-

ského úřadu a organizačních složek města. 
2. RM schvaluje Směrnici o inventarizaci ma-

jetku. 
3. RM ukládá finančnímu odboru zapracovat do

rozpočtu města na rok 2012 následující částky:
Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín -
Charitní pečovatelské službě Slavkov u Brna pří-
spěvek ve výši 400 000 Kč, Charitnímu centru
denních služeb příspěvek ve výši 70 000 Kč, Cha-
ritní poradně příspěvek ve výši 77 000 Kč; Ro-
dinné pohodě o.s. Vyškov – Centru denních služeb
– Pohoda Slavkov u Brna příspěvek ve výši 70.000
Kč, Aktivizačním službám pro seniory 35 000 Kč;
Aktivizačním službám pro rodiny s dětmi
40 000 Kč. Odlehčovacím službám v domácím
prostředí - dotaci neposkytnout, NIPI bezbariérové
prostředí, o.p.s., Jihlava – dotaci neposkytnout.
RM současně souhlasí s uzavřením dohod o po-
skytnutí dotací na činnost v roce 2012 s uvede-
nými poskytovateli sociálních služeb.

4. RM města ukládá odboru BTH zajistit spo-
lečnost na administraci veřejné zakázky na do-
dávku zemního plynu dle zákona č. 137/2006 Sb.

5. RM souhlasí s převodem práv a povinností
dle smlouvy o půjčce z paní Vodákové Evy a pana
Lutery Josefa na pana Gece Jaromíra. V případě
uvedeného převodu práv a povinností souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, Litavská
1488 s panem Gecem Jaromírem, která bude
platná od 1. 12. 2011.

6. RM souhlasí se zveřejněním pronájmu bytu
č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, v předlože-
ném znění.

7. RM schvaluje přidělení bytu č. 4, Zl. Hora
1237, Slavkov u Brna, jako bytové náhrady panu
Tomáši Khůlovi. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
60 Kč/m2.

8. RM schvaluje uzavření předloženého do-
datku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 12. 12. 2005 s Českou pojišťovnou a.s.,
s úpravou v čl. I., věta 1. slova ,,veškerého od-
padu“ nahradit slovy „odpadu zařazeného dle Ka-
talogu odpadů (kat. č. 20 03 01) jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických
osob.“

9. RM na základě vyhodnocení nabídek komisí
pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky na stavební práce na akci: „Město Slavkov
u Brna – obnova vodního příkopu v zámeckém
parku“ rozhoduje na základě Protokolu o jednání
hodnotící komise, že nejvhodnější nabídka je na-
bídka č. 2 předložená společností SKR stav s.r.o.

10. RM bere zprávu o činnosti kulturní komise
na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování
za jejich aktivní činnost v roce 2011.

11. RM bere na vědomí informaci o aktivitách
MK AusterlitCz a plánu jejich akcí pro rok 2012.

12. RM bere zápis z komise pro rozvoj města
č. 5 na vědomí a ukládá MěÚ předložit RM zprávu
k bodům 2.2. odst. 1 a 5.

13. RM souhlasí s čerpáním výdajové položky
č. 68 – DSP k žádostem o dotaci ve výši 10 000
Kč na financování projektové dokumentace na zří-
zení sjezdu k velkému rybníku ze sinice I/50.

14. RM souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy se společností EKOPROGRES spol.
s r. o., za podmínky schválení financování této
smlouvy orgány města. RM dále ukládá odboru IR
zařadit do návrhu rozpočtu města potřebné fi-
nanční prostředky na zajištění smluvních podmí-
nek uvedených v návrhu mandátní smlouvy.

15. RM nesouhlasí s výstavbou RD na pozemku
p. č. 34 v k.ú. Slavkov u Brna dle žádosti pana Ja-
kuba Navrátila.

16. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 11
k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES
MEDIA, spol. s r.o., dne 29. 1. 2004 ve znění do-
datků č. 1 až 10, na pronájem částí pozemků
a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov u Brna
za účelem umístění a provozování propagačního
a informačního systému komerční sféry města
Slavkov u Brna, v předloženém znění.

17. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí
části pozemku parc. č. 3664/3 zahrada o výměře cca
30 m2 z vlastnictví pana Petra Strouhala do vlast-
nictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného
převodu. Náklady spojené s převodem uhradí
město.

18. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Danou Tesařovou na pronájem
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 160 m2 (zahrádka
č. 21 a 22) s ročním nájemným ve výši 224 Kč
(1,40 Kč/m2).

19. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha o vý-
měře cca 4 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města do vlastnictví manželů Simony a Zdeňka
Ondruškových. Přesná výměra prodávané části
bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve
výši 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (vy-
pracování geometrického plánu, správní poplatek
za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.

20. RM ukládá finančnímu odboru vrátit dotaci
ve výši 100 000 Kč poskytnutou JmK na zpraco-
vání dokumentace pro stavební povolení akce „Za-
chycení a odvedení povodňových průtoků
v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm“
v souladu se smluvními podmínkami obsaženými
v této smlouvě. RM dále ukládá územně plánova-
címu úřadu zapracovat uvedenou stavbu do návrhu

územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu
a ukládá úřadu pokračovat v hledání možností zís-
kat pozemky pod stavbou do vlastnictví města za
cenu srovnatelnou s cenou nabízenou manžely Há-
lovými, tj. v ceně cca do 316 Kč/m2.

21. RM bere na vědomí zápis z komise pro re-
generaci městské památkové zóny Slavkov u Brna
č.3/2011 a ukládá MěÚ konat v souladu se závěry
komise uvedenými v zápise.

22. RM bere informaci o nárocích při uzavír-
kách pozemních komunikací na vědomí.

23. RM schvaluje uzavření předloženého do-
datku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SD//10/34 ze
dne 16. 5. 2011 s VERA, spol. s r. o.

24. RM schvaluje objednání silvestrovského oh-
ňostroje u Ing. Ivana Martínka za 50 000 Kč bez
DPH.

25. RM bere na vědomí omezení provozu Ma-
teřské školy Zvídálek dne 18. 11. 2011.

26. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovacích smluv č. 23, 24, 25, 26/2011 a s jejich za-
řazením do sbírkového fondu ZS-A.

27. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle pří-
lohy a s jejich zařazením do knihovního fondu mu-
zejní knihovny ZS-A.

28. RM pověřuje odbor KT spoluprací s Mohy-
lou míru Austerlitz, o.p.s. při zabezpečení akce
Koncert o.p.s. Mohyly míru – Austerlitz.

29. RM pověřuje odbor KT součinností se sou-
borem Simsala Bim při zabezpečení divadelního
představení dne 11. 12. 2011.

30. RM bere na vědomí záměr SK Slavkov
u Brna na vybudování kluziště na části horního
hřiště městského stadionu a konstatuje nutnost do-
hodnout se s TSMS jako správcem městského sta-
dionu.

1. RM bere na vědomí informace ředitele TSMS
p. Radoslava Lánského k přípravě svozu biologicky
rozložitelného odpadu od vegetační sezony roku
2012.

2. RM schvaluje úpravy rozpočtu příspěvkové
organizace ZS-A dle předložené žádosti, po-
psané v bodě 1. písm. a) až písm. e) důvodové
zprávy, doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu
příspěvkové organizace ZS-A dle předložené žá-

dosti, popsané v bodě 1. písm. f) důvodové
zprávy a schvaluje úpravu odpisového plánu pří-
spěvkové organizace pro rok 2011 v předlože-
ném znění dle bodu 2. důvodové zprávy.

3. Člen rady města Ing. Jiří Tesák informoval RM
o skutečnosti, že na hřbitově chybí provozní řád.

4. Člen rady města Ing. Hynek Charvat informo-
val RM o skutečnosti, že na poliklinice je nepořá-
dek na některých toaletách pro veřejnost.

XIII. schůze MRM – dne 23. 11. 2011

Pozvánka
na 6. vepřové hody

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Ros-
těnicemi, a. s. zve milovníky tradičních zabi-
jačkových pochoutek na již šesté vepřové hody,
které se uskuteční 28. ledna 2012 od 8 do 11
hodin na Palackého náměstí (před radnicí
u kašny). K ochutnávce zdarma a k prodeji
budou zabijačkové produkty a další uzenářské
výrobky z vlastní produkce Rostěnic, a. s. Po
celou dobu akce bude také zajištěno bohaté ob-
čerstvení. Přijměte naše pozvání ke strávení pří-
jemného sobotního dopoledne.

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 17. ledna. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 za-
slané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších pří-
spěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, pro-
sím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

po
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rn
ěn

í

1. RM ukládá právníkovi města předložit na
nejbližší schůzi rady města návrh dodatku nájemní
smlouvy mezi městem a Golf Invest Austerlitz, a.s.

2. RM projednala návrh rozpočtu města pro rok
2012.

3. RM doporučuje ZM ke schválení plán ved-
lejší hospodářské činnosti pro rok 2012 v předlo-
ženém znění.

4. RM nedoporučuje ZM odkoupení podílu spo-
lečnosti PRELAX, spol. s r.o. v centru Bonaparte
do vlastnictví města za nabídnutou cenu a zároveň
doporučuje ZM uložit RM zajištění nezbytně
nutné údržby objektu centra Bonaparte. RM dále
ukládá MěÚ zajistit soupis nejnutnějších oprav ob-
jektu centra Bonaparte.

5. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové
jednotky 1157/4 v budově č.p. 1157,1158 a spolu-
vlastnického podílu na poz. p. č. 2835/1 a 2836/
panu Bohuslavu Bohatovi za celkovou kupní cenu
560 343 Kč (se slevou 10% při platbě před podpi-
sem kupní smlouvy).

6. RM odkládá zprávu „Servisní smlouva –
výtah poliklinika“ na příští schůzi RM.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu
k provedení stavby s Českou spořitelnou, a. s.,
o právu k provedení stavby.

8. RM bere na vědomí aktuální stav Fondu byd-
lení a Fondu bytového a tepelného hospodářství.

9. RM pověřuje funkcionáře města jednáním
s paní Danou Vitulovou.

10. RM odkládá zprávu „Přidělení bytu č. 5,
sídliště Nádražní 1193“ na příští schůzi.

11. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemku parc. č. 1083/29 v k.ú. Hodějice a dopo-
ručuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě o výkupu: výkupu části
pozemku 1083/21 v k.ú. Hodějice s panem Janem
Antošem, části pozemku parc. č. 1083/22 v k.ú.
Hodějice se spoluvlastníky panem Janem Antošem
a paní Ludmilou Kachlíkovou, části pozemku
parc. č. 1083/30 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky
panem Miloslavem Kučerou, paní Marií Kuklovou
a paní Annou Winterovou. RM dále doporučuje
ZM dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o vý-
kupu pozemku parc.č. 1083/29 orná půda v k. ú.
Hodějice s Ing. Vlastimilem Víškem. Pro případ
schválení uzavření smlouvy dle bodu 3 RM dopo-

ručuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí směnné smlouvě o směně části pozemku
parc. č. 1083/29 za pozemek parc.č.1083/34 a spo-
luvlastnický podíl o velikosti id.1/2 na pozemku
parc.č.1083/33, vše v k.ú. Hodějice s paní Ludmi-
lou Nicklovou.

12. RM na základě vyhodnocení nabídek ko-
misí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky na stavební práce na akci: „Město Slav-
kov u Brna – obnova vodního příkopu v zámec-
kém parku“ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
se společností SKR stav s.r.o., za podmínky ukon-
čení procesu zadávacího řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., v předloženém znění.

13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1/2011
ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne
12.9.2011 s ŘSD ČR.

14. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 2
k nájemní smlouvě ze dne 16.3.2007 se společ-
ností KRODOS SERVIS, a.s.

15. RM postupuje předloženou žádost o pro-
dloužení smluvních podmínek – p. Čáslava zastu-
pitelstvu města.

16. RM bere na vědomí zprávu ve věci aktuál-
ního stavu systému místního rozhlasu.

17. RM schvaluje: zahájení administrace ve-
řejné zakázky na obnovu kanceláře místostarosty
dle předložené výzvy k podání nabídek, složení
komise pro hodnocení a posouzení nabídek, okruh
potencionálních uchazečů k oslovení pro podání
nabídek.

18. RM ukládá funkcionářům města oslovit zá-
stupce firmy ELTODO za účelem svolání schůzky
s ŘSD a KrÚ JMK.

19. RM souhlasí s přistoupením města k mobil-
nímu operátorovi T-mobile v rámci rámcové
smlouvy s městem Bučovice, doporučuje svým
příspěvkovým organizacím připojit se k T-mobile
v intencích zprávy a ukládá MěÚ zajistit ukončení
smlouvy se stávajícím operátorem O2 Telefónica
v termínu do 15.1.2012.

20. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č. 2/2011 v rámci jejich vlastního rozpočtu.

21. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek při-
jetí finančního daru v hodnotě 2000 Kč od man-
želů Tesákových na nákup hraček pro děti. RM
současně schvaluje Mateřské škole Zvídálek mož-

23. řádná schůze RM – dne 30. 11. 2011
nost finančního sponzorství služebních telefonních
hovorů ze sítě Vodafone do výše 2000 Kč měsíčně
po dobu tří let od společnosti Hexageek, s.r.o.

22. RM bere na vědomí uzavření provozu Ma-
teřské školy Zvídálek v době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012.

23. RM schvaluje příspěvkové organizaci DDM
Slavkov u Brna vyřazení výše uvedeného DDHM
v celkové výši 59 921 Kč.

24. RM bere na vědomí vyúčtování hudebního
festivalu Folk a country.

25. RM konstatuje, že pro rok 2011 již město
poskytlo TJ Sokol příspěvek ve výši 22 000 Kč,
v němž byla částka za údržbu cesty již zahrnuta.

26. RM schvaluje uzavření předložené darovací
smlouvy s DSO Ždánický les a Politaví.

27. RM nesouhlasí se zapojením města do kam-
paně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
na budovu městského úřadu.

28. RM bere na vědomí informaci Myslivec-
kého sdružení Slavkov u Brna o použití příspěvku
na obnovu části krmných zařízení pro drobnou
zvěř v honitbě Slavkov u Brna.

29. RM bere na vědomí informaci o umístění
města v soutěži „My třídíme nejlépe“.

30. RM ukládá TSMS zajistit kompletní úklid
Palackého nám., zejména však prostor před cen-
trem Bonaparte (znečištění od holubů), v termínu
do 2.12.2011 a otevření veřejných WC v době
Vzpomínkových akcí v sobotu 3. 12. 2011 v době
9–21 hod.

31. Mgr. Vladimír Soukop informoval RM o po-
skytnutí dotace MŠMT v rámci projektu „EU pe-
níze školám“ pro ZŠ Komenského nám.

32. Mgr. Vladimír Soukop informoval radu
města o jednání s SK Slavkov u Brna.

Přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskyto-
vání dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, dochází od 1.
1. 2012 ke zrušení zákona č. 100/1988 Sb., o so-
ciálním zabezpečení, ve znění pozdějších pře-
pisů a ke zrušení vyhlášky 182/1991 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě těchto rušených předpisů, byly při-
znávány občanům mimořádné výhody a vydá-
vány průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

Odbor sociálních věcí sděluje, že i když je in-
stitut „mimořádných výhod“ rušen, nároky,
které z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplý-
valy, zůstávají v platnosti i po 1.1.2012 a to do
uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní
straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015
(tj. bez ohledu na skutečnost, že je na zadní
straně průkazu vyznačena delší či neomezená
doba platnosti!).

Má-li občan přiznány mimořádné výhody

II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (prů-
kaz ZTP/P), bude mít při splnění ostatních pod-
mínek nárok od 1. 1. 2012 na příspěvek na
mobilitu. Pokud má občan o tuto dávku zájem,
musí podat v lednu příštího roku žádost na
Úřadu práce podle místa bydliště, a to na
předepsaném formuláři. Výše příspěvku bude
činit 400 Kč za kalendářní měsíc. 

K průkazům mimořádných výhod (ZTP
a ZTP/P) bylo vydáváno zvláštní označení do
vozidla pro parkování. V případě zájmu o vý-
měnu tohoto označení za nový parkovací prů-
kaz označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou, je třeba tak učinit
do 31. 12. 2012. Výměnu provádí Městský
úřad Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí.
K výměně je nutné přinést fotografii o rozměru
35 x 45 mm odpovídající současné podobě,
platný průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo
ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla
pro parkování.

Na základě § 5 výše citovaného zákona je od

1. 1. 2012 příslušný k rozhodování o dávkách
a o průkazu osoby se zdravotním postižením
Úřad práce České republiky. Proto je třeba se
obracet v příštím roce při vyřizování dávek
a průkazů osob se zdravotním postižením na
kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Slav-
kově u Brna, Koláčkovo náměstí 727.

Na stejném místě budou moci občané žádat
v případě potřeby i o přiznání příspěvku na
živobytí, o mimořádnou okamžitou pomoc,
o doplatek na bydlení a také o příspěvek na
péči. U těchto dávek je od 1. 1. 2012 rovněž pří-
slušný  k rozhodování Úřad práce a to na zá-
kladě zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. 

Ing. Jana Šolcová
vedoucí odboru sociálních věcí 

Změny ve výplatě dávek sociální péče

Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pfiedseda), Eva Janková (místopfiedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jifií BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladi-
slav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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I. Občanský průkaz se strojově
 čitelnými údaji (a s elektronickým
kontaktním čipem)
Od 1. ledna 2012 dochází k zásadním změ-

nám při vydávání občanských průkazů. Zavádí
se nová podoba občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kre-
ditní karty), který může být na žádost občana za
příplatek 500 Kč vybaven elektronickým kon-
taktním čipem.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území
České republiky. Platnost občanského průkazu
je pro občany starší 15 let 10 roků. Nově bude
umožněno, aby jej měl i občan mladší 15 let.
Tento doklad bude mít platnost 5 let a správní
poplatek za jeho vydání bude 50 Kč.

Bude záležet na zvážení občana, zda bude
chtít mít v občanském průkazu uveden údaj
o rodinném stavu. Do občanských průkazů však
již nebudou zapisovány údaje o dětech, manže-
lovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení
způsobilosti k právním úkonům.

Povinnost předložit při vydání prvního ob-
čanského průkazu doklad o státním občanství
občana, jemuž má být vydán první občanský
průkaz, bude vyžadován pouze v případě,

Je již tradicí, že ke konci listopadu je vy-
hodnocena soutěž „My třídíme nejlépe“ ve
třídění odpadů, kde jsou automaticky zařa-
zeny všechny obce Jihomoravského kraje.
Pro větší spravedlnost jsou však rozděleny do
kategorií podle počtu obyvatel. 

V tom letošním ročníku 2011 se naše
město, v kategorii obcí od 2000 do 10 000
obyvatel, umístilo v hlavní soutěži na 3.
místě. Připomeňme si, že se hodnotí cel-
ková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů za rok, připadající na
jednoho občana. Ve vedlejší soutěži rozho-

dovala efektivita sběru za celé období sou-
těže od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. První
místo jsme nezískali, a ta ostatní dosud ne-
byla zveřejněna společností EKO-KOM.
Díky doplňkové soutěži ve třídění elektro-
zařízení však město Slavkov u Brna přece
jen má svoje prvenství. 

Tak si na slavnostním ceremoniálu dne 29.
listopadu 2011 v Brně převzali zástupci
města Ing. Jiří Doležel a pan Radoslav Lán-
ský ocenění za 3. a 1. místo v uvedených sou-
těžích. Kromě Certifikátů a tematických
trofejí byla součástí cen i finanční odměna,

vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Žádost o vydání občanského průkazu bude

možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Od 1. 1. 2012 již
nebude možné podat žádost na matričním úřadu.

K vydání nového občanského průkazu si už
občané nemusí přinést fotografii. Tu obstará
úředník, stejně jako vytiskne žádost spolu s na-
skenováním elektronického podpisu podobně,
jako se to provádí už nyní u cestovních pasů.
Zájemci se tedy budou muset dostavit osobně,
pro osoby s omezenou pohyblivostí mají být
k dispozici mobilní pracoviště.

Stávající občanské průkazy (tj. vydané do
31. 12. 2011) zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy
došlo ke změně zapsaných údajů.

II. Občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů

Typ občanského průkazu bez strojově čitel-
ných údajů bude vydáván:

S dobou platnosti 6 měsíců 
1. Z důvodu technické závady na zařízení za-

bezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na
výrobní technologii trvající déle než 7 kalen-
dářních dnů, nebo 

2. V důsledku katastrofy nebo jiné mimo-

řádné události, kdy nelze vydávat občanské prů-
kazy se strojově čitelnými údaji. 

S dobou platnosti 3 měsíce v případě, kdy je
občanu vydáván občanský průkaz bezpro-
středně po nabytí státního občanství udělením.

S dobou platnosti 1 měsíc v případě, kdy
občan žádá o vydání občanského průkazu
v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo
z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zni-
čení občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu bude
možné podat pouze u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností příslušného podle místa
trvalého pobytu žadatele. Od 1. 1. 2012 již ne-
bude možné podat žádost na matričním úřadu.

Nové pracoviště pro vydávání občanských prů-
kazů se bude nacházet v budově Městského úřadu
Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, a to v pří-
zemí na konci chodby (dveře vlevo od pracoviště
stávajícího). Občané budou na toto pracoviště
vcházet jednotlivě. Vzhledem ke skutečnosti, že
se bude nyní na pracovišti pořizovat jak snímek,
tak i žádost s podpisem občana, je nutné, aby ob-
čané počítali s delšími čekacími lhůtami, než byli
doposud zvyklí. Úřední hodiny pro vydávání ob-
čanských průkazů budou proto od 1. ledna 2012
rozšířeny i na úterý od 8 do 13 hodin.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru VV

Od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám
při vydávání občanských průkazů

a to ve výši 10 000 Kč a 20 000 Kč za přední
umístění ve dvou soutěžích.

Lze tedy jen souhlasit s heslem spol. EKO-
KOM: Třiďte, má to smysl! Poděkování patří
zejména všem spoluobčanům, kteří využívají
kontejnery na separaci. Jak je vidět, velmi se
osvědčily červené kontejnery na sběr elektro-
zařízení, které vlastně byly společností ASE-
KOL zdarma umístěny ve městě teprve
v červenci letošního roku. Každého využitel-
ného odpadu, který by měl skončit jinde než
v barevných kontejnerech, by byla škoda.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na

8. městský ples, který se bude konat v so-
botu 7. ledna 2012 ve velkém sále Spole-
čenského domu Bonaparte. Začátek akce je
ve 20 hod. K tanci a poslechu zahraje sku-
pina Panorama z Vyškova. Pro hosty je při-
praven bohatý program, jehož hlavní
hvězdou bude Karel Gott revival Morava
v podání Josefa Boudy z Bučovic. Nedílnou
součástí bude i bohatá tombola.

Vstupenky je možné zakoupit na sekreta-
riátu starosty u paní Cenkové nebo přímo na
místě konání plesu.

Vedení města Slavkova u Brna

Slavkov u Brna opět uspěl v třídění odpadů
Pfiedstavitelé mûsta s ocenûními Foto: archiv MÚ
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Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost, kromě
mnoha jiných menších změn v daňových záko-
nech, i následující důležité změny.

První se týká daně z nemovitostí. 
Ve Slavkově u Brna byla v letošním roce do-

končena komplexní pozemková úprava, která
se týkala především extravilánu (tj. okolí zasta-
věné části) katastrálního území města. Podle sdě-
lení Pozemkového úřadu ve Vyškově ze 7. 12.
2011 obdrží všichni majitelé pozemků, kterých
se provedené změny pozemků týkají, v průběhu
prosince 2011 poštou soupis nových pozemků
(parcelní čísla a výměry) a poplatníci daně z ne-
movitostí musí nové údaje zahrnout do daňového
přiznání (úplného nebo dílčího). Daň by však jen
z vlivu pozemkových úprav měla být shodná
nebo podobná, neboť celková výměra pozemků
by se u poplatníků neměla příliš odlišovat oproti
předchozímu stavu. Daň z nemovitostí se vymě-
řuje podle vlastnictví všech pozemků a staveb
poplatníka k 1. lednu 2012.

(Obdobně byla v průběhu roku 2011 prove-
dena komplexní pozemková úprava v k.ú. obce
Němčany, kde již dotčení majitelé pozemků po-
štou soupisy nových pozemků obdrželi.)

V březnu letošního roku bylo též provedeno
sčítání obyvatel, domů a bytů. Podle výsledků
tohoto sčítání se budou odvíjet koeficienty veli-
kostí obcí pro účely výpočtu daně z nemovitostí.
Je velmi pravděpodobné, že město Slavkov
u Brna přesáhne počet 6000 obyvatel, a tím se
koeficient velikosti obce (§6, odst. 4 a §11, odst.
3 zák. č.338/1992, o dani z nemovitostí, ve znění
pozd. předpisů) zvýší ze současného 1,4 na 1,6,
což bude mít vliv na zvýšení daně z nemovitostí.
Obdobně se předpokládá zvýšení tohoto koefici-
entu u obce Velešovice z 1,0 na 1,4 v návaznosti
na předpoklad zvýšení počtu obyvatel nad 1000.
V tuto chvíli to však není oficiálně potvrzeno.
Podmínkou realizace této úpravy pro daň z ne-
movitostí je, že Český statistický úřad (ČSÚ)
oznámí oficiálně výsledky letošního sčítání ještě
do konce roku 2011, aby je mohlo Ministerstvo
financí převzít a zahrnout do svých celostátních
číselníků k 1. 1. 2012. V době psaní tohoto pří-
spěvku existoval pouze ústní příslib ČSÚ, že se
tak stane ještě letos . 

Vzhledem k dosavadnímu nejednotnému ná-
hledu soudů různých stupňů na tzv. plošné
stavby vstupuje od 1. 1. 2012 v účinnost novela
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozd. předpisů, která novým způsobem
zdaňuje zpevněné plochy pozemků (§ 6, odst.
5), které jsou využívány k podnikatelské čin-
nosti nebo v souvislosti s ní (tj. např. jsou-li po-

zemky zahrnuty do obchodního majetku podni-
katele). Dosud se zdaňovaly jako stavby sazbou
10 Kč nebo 2 Kč na m2, nově se budou zdaňovat
jako zvláštní druh pozemků sazbou 5 Kč nebo
1 Kč na m2 – podle druhu činnosti (§ 6, odst. 2).
Zpevněnou plochou pozemku se rozumí poze-
mek nebo jeho část v m2, evidovaný v katastru
nemovitostí jako „ostatní plocha“ nebo „zasta-
věná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn
stavbou podle stavebního zákona bez svislé
nosné konstrukce. Stavbou se rozumí veškerá
stavební díla, která vznikají stavební nebo mon-
tážní technologií. Stavebním dílem není pouze
nahromadění, příp. složení stavebního materiálu
na určitém místě. Proto za zpevněnou plochu
nelze např. považovat dlažbu nebo panely ulo-
žené bez podloží nebo uložené jen v podloží
z písku. Stavba musí být dokončena natolik, aby
byla schopna užívání. Zbývající část pozemku,
evidovaného jako ostatní plocha (v daň. přiznání
typ „G“) nebo zastavěná plocha a nádvoří (typ
„E“), která nemá výše uvedený charakter zpev-
něné plochy, se zdaňuje jako dosud. Do režimu
zdanění pozemků zpevněných ploch nespadají
veřejně užívané pozemní komunikace (např. par-
koviště u supermarketů, komunikace a parkovací
plochy u čerpacích stanic PHM apod.), neboť ty
nejsou podle § 2, odst. 2 a) předmětem daně.
Podle § 4, odst.1 jsou od daně z pozemků jako
dosud také osvobozeny veřejně přístupné parky,
sportoviště, plochy škol, muzeí apod., ale jen za
předpokladu, že nejsou využívány k podnikatel-
ské činnosti nebo pronajímány.  Bližší informace
jsou k dispozici na web. stránkách Ministerstva
financí ČR (www.mfcr.cz), v části „Daně a cla –
Aktuality“ v článku z 15. listopadu 2011. 

Z uvedených důvodů by měli poplatníci-pod-
nikatelé včas znovu daňově posoudit plochy uve-
dené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha
nebo zastavěná plocha a nádvoří. Definici zpev-
něné plochy může splňovat pouze část z výměry
uvedené v katastru.

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatníci
daně z nemovitostí mohou podávat svá da-
ňová přiznání až v lednu 2012 (ne dříve),
neboť do té doby nebudou pravděpodobně
známy výše zmíněné parametry, nutné pro
správný výpočet daně. Zákonná lhůta pro pod-
ání přiznání je do konce ledna 2012. Za opož-
děné podání přiznání s prodlením více než
5 pracovních dnů bude (musí být) vyměřena po-
kuta podle daňového řádu ve výši nejméně
500 Kč. Lze tedy důvodně předpokládat, že
nejen poplatníci, ale i pracovníci finančního
úřadu budou v lednu 2012 vzhledem k velkému

množství podávaných přiznání prožívat stresové
období. Žádáme poplatníky, aby měli při vyřizo-
vání svých záležitostí v tomto náročném období
strpení a pochopení, věnovali zpracování svých
daňových přiznání patřičnou pozornost (zejména
aby do nich zahrnuli všechny své  stavby a po-
zemky) a byli při jednání na fin. úřadě navzájem
ohleduplní.

Poplatníkům, kteří nebudou mít jiný věcný
důvod pro podání přiznání (tj. kterých se např.
netýkala pozemková úprava, nenabyli či nepro-
dali v roce 2011 žádnou nemovitost apod.), pře-
počítá z důvodu nového koeficientu velikosti
obce novou daňovou povinnost finanční úřad
a nebudou proto podávat daňové přiznání. Nová
výše daně bude v těchto případech vyměřena
hromadným předpisným seznamem. 

Složenky na placení daně budou rozeslány
centrálně v druhé polovině května 2012. Termín
úhrady daně bude uveden na složenkách a v pře-
vážné většině případů bude daň splatná do konce
května 2012, jako doposud. 

Druhá informace se týká podnikatelů, kteří
jsou registrováni jako plátci daně z přidané
hodnoty (netýká se tedy občanů, nepodnikatelů)
a zabývají se poskytováním stavebních nebo
montážních prací či jejich přijímáním v pozici
odběratelů. Kromě mediálně známé změny sní-
žené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se od
ledna 2012 začíná uplatňovat režim přenesení
daňové povinnosti (tzv. revers charge) podle §
92e) zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozd.
předpisů. V tomto novém režimu se přenáší po-
vinnost  přiznat a zaplatit daň na výstupu na pří-
jemce plnění. Plátce, který zdanitelné plnění
uskutečnil pro dalšího plátce DPH, vystaví da-
ňový doklad, v němž oproti dosavadnímu způ-
sobu neuvede výši DPH, ale místo toho uvede na
dokladu sdělení, že výši daně je povinen doplnit
a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění usku-
tečněno. Tento (navazující) plátce je povinen
 přijatý doklad věcně zkontrolovat, doplnit (od-
povídá za správnost sazby i vypočtené daně), daň
přiznat ve svém daň. přiznání (ř. 10 nebo 11)
a zaplatit. Současně je povinen vést zvláštní evi-
denci o plnění přijatých v režimu přenesení da-
ňové povinnosti a výpis z této evidence předložit
správci daně, a to výhradně elektronickou for-
mou.

Podrobné informace vč. přehledu druhů sta-
vebních prací, kterých se tento režim týká,  jsou
k dispozici na web. stránkách Ministerstva fi-
nancí ČR (www.mfcr.cz) , v části „Daně a cla -
Aktuality“ v článcích z 9. a 21. listopadu 2011.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

DŮLEŽITÁ INFORMACE

K dani z nemovitostí a dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2012

Rada města dne 7. 12. 2011 projednala návrh
na zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Od 1. 1. 2009 společnost RESPONO, a.s. ne-
upravovala ceny za poskytované služby. Město
tedy po tyto tři roky nezvyšovalo poplatek za
 komunální odpad a ceny známek za popelnici
zůstávaly beze změn. V současné době předsta-

venstvo společnosti Respono, a. s. oznámilo
městům a obcím, že dochází k úpravě a změně
stávající cenové politiky společnosti. 

V ceně známky pro občany jsou zahrnuty i ná-
klady na separovaný sběr, provoz sběrného dvora
a sběr biologicky rozložitelného odpadu. I přes
toto zvýšení Město dotuje provoz odpadového

Návrh poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Navrhované zvýšení cen známek (sazba poplatku za svoz komunálního odpadu)

hospodářství ve městě částkou převyšující
900 000 Kč. Předpokládané zvýšení nákladů bylo
zahrnuto mezi požadavky při přípravě rozpočtu.

Tento návrh rada města doporučila zastupitel-
stvu města ke schválení. Termíny prodeje známek
uvádí TSMS v příspěvku vlevo.

Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP

2008 2009 2012 Procentní

Kontejner (1100 l) „A“ 14 800,00 Kč 16 500,00 Kč 17 200,00 Kč 10,42 %

Týdenní svoz (110 l) „A“ 1 600,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 10,5 %

Čtrnáctidenní svoz (110 l) „C“ 1 200,00 Kč 1 300,00 Kč 1 400,00 Kč 10,7 %

Měsíční svoz (110 l) „M“ 1 020,00 Kč 1 080,00 Kč 1 200,00 Kč 11,1 %

Jednorázový svoz 85,00 Kč 90,00 Kč 100,00 Kč 11,1 % 

Prodej známek na popelnice 
TSMS oznamují občanům, že známky na popel-

nice na I. pol. 2012 se budou prodávat v termínu:
Od 2. 1. do 15. 2. 2012

Pondělí a středa   8–11.30     12.30–16.30 h. 
Od 20. 2. 2012

Pondělí a středa   8.–11.30     12.30–15.00 h.
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Československá obec legionářská a Minister-
stvo obrany ČR pořádaly pod záštitou rektora
Univerzity obrany v Brně brig. generála v záloze
prof. Ing. Rudolfa Urbana mezinárodní vědecké
sympozium na téma „Přínos armády pro vznik
a rozvoj České republiky.“ Tato akce se konala
ve dnech 23. a 24. 11. v prostorách Univerzity
obrany v Brně za účasti předsednictva Česko-
slovenské obce legionářské, České obce sokol-
ské, zástupců Armády ČR a odborné veřejnosti.
Ve dvoudenním programu zaznělo přes třicet pří-
spěvků, které budou posléze vydány ve sborníku. 

Součástí programu bylo rovněž předání Pa-
mětních medailí Jihomoravského kraje „Za
zásluhy o šíření vlastenectví a legionářských

Vzhledem k tomu, že loňské veršované pro-
hlídky při Vzpomínkových akcích byly úspěšné
a návštěvníkům zámku se líbily, zopakovalo

Jako každoročně, tak i počátkem roku 2012
se město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov –
Austerlitz budou opět společně prezentovat na
mezinárodním veletrhu turistických možností
v regionech Regiontour 2012. Pro nadcházející
ročník se vedle města a zámku bude prezento-
vat také partner města, chorvatský Grad Pag. 

Veletrh Regiontour představuje komplexní

tradic ve školní výuce.“ Toto ocenění navrhla
Československá obec legionářská pro učitele,
kteří se pravidelně účastní se svými žáky pro-
jektu „Slavkovské memento,“ tzn. literární či
výtvarné zpracování námětu války, boje za svo-
bodu nebo válečné historie, jež každoročně
vrcholí slavnostním vyhlášením vítězů na slav-
kovském zámku. 

Ze slavkovských škol byla pamětní medaile
spolu s diplomem předána Mgr. Vladislavě Kul-
hánkové (ISŠ), Mgr. Věře Dobešové
a Mgr. Petře Pitronové (obě ZŠ Tyršova). Dal-
šími oceněnými se staly: Mgr. Bronislava Handr-
lová a PhDr. Emílie Kostrbová (obě Gymnázium
Bučovice), PhDr. Dagmar Stryjová (SŠZZE Vy-

škov), Mgr. Jana Kolčářová (Gymnázium Vy-
škov), Mgr. Eliška Novoměstská (ZŠ Šaratice)
a PhDr. Miroslava Poláková (Gymnázium Uher-
ské Hradiště). Stejné ocenění převzal také orga-
nizátor Slavkovského mementa Mgr. Jiří Blažek
(Zámek Slavkov – Austerlitz). Pochvalu a po-
děkování si však zaslouží i všichni studenti, kteří
se do soutěže zapojili a ještě zapojí a pochopi-
telně i členové hodnotitelských komisí a další
spolupracovníci. Na tomto místě je třeba zmínit
především osobu JUDr. Jana Kuxe a jeho ne-
ocenitelnou práci ve Slavkovském mementu.

Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim
mnoho radosti a úspěchů v jejich práci.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zleva: Eliška Novoměstská, Vladislava Kulhánková, Dagmar Stryjová, Jana Kolčářová, Emílie Kostrbová, Jiří Blažek U mikrofonu Rudolf Urban, rektor UNOB Foto: 2x archiv ZS-A

prezentaci průmyslu cestovního ruchu a turis-
tických možností s akcentem na regiony ve
střední Evropě, podporu incomingu a cestovního
ruchu. Jedná se o ucelenou přehlídku tuzem-
ských cestovních kanceláří, za účasti zahranič-
ních touroperátorů a regionů, národních centrál
a prezentaci více než 110 zahraničních destinací

Nadcházející 21. ročník tohoto veletrhu bude

probíhat v Brně ve dnech 12. až 15. ledna 2012
v prostorách BVV, kde budou mít město Slav-
kov u Brna společně se Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz svůj vlastní stánek. V dalším čísle
Zpravodaje Vám přineseme aktuální informace
z průběhu veletrhu. 

Zveme Vás na návštěvu naší prezentace na ve-
letrhu! Ing. Jana Slouková, ZS-A

Prezentace zámku, města a partnera města na Regiontour 2012

Kostýmované veršované prohlídky na zámku
naše občanské sdružení Per Vobis toto vystou-
pení. Na veršované prohlídky se mohou ná-
vštěvníci podívat pouze jednou za rok, právě

v tomto prosincovém termínu. Zábavnou for-
mou se všichni mohou seznámit s historií
zámku a jednotlivými pány slavkovského pan-
ství rodu Kouniců – od zakladatele zámku Do-
minika Ondřeje, přes nejznámějšího Václava
Antonína Kounice, který byl kancléřem Marie
Terezie, kterou mohli návštěvníci vidět spo-
lečně s jejími dvorními dámami. Poznali i man-
želku Dominika Ondřeje – Marii Eleonoru
i manželku JUDr. Václava Kounice Josefínu
Horovou. Nedílnou součástí byly i významné
osoby, které byly spjaty se slavkovským zá-
mkem.  V tomto případě se jedná o císaře Na-
poleona, který po své vítězné bitvě podepsal
příměří na slavkovském zámku .Návštěvníci se
stali svědky i této významné historické událostí.
Celou prohlídkovou trasou všechny provázela i
průvodkyně Eva Špatná, která je autorkou ver-
šovaných textů a společně s komorníkem byli
hlavními aktéry všech výstupů. Věříme, že
všichni návštěvníci, kterých bylo více jak 300,
byli spokojeni a rádi přijedou i na jiné kulturní
akce, kdy se jim představíme s jiným progra-
mem. za o.s. Per Vobis Ilona Zyková

Významné ocenění Slavkovského mementa

Kost˘mované prohlídky Foto: I. Zyková
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Vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů
v roce 1805 si snad již nikdo nedovede předsta-
vit bez „pořádného“ jarmarku. Ten letošní zcela
jistě potěšil všechny milovníky dobrého jídla
a pití, ale i ty, kteří měli v úmyslu nakoupit vá-

Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce ná-
sledujícím:

Zámek – poslední návštěvníci budou mít
možnost projít expozici v neděli 11. prosince.
Od pondělí 12. prosince 2011 do 21. března
2012 včetně jsou prostory zámku uzavřeny.
V této době je zámek přístupný pouze pro pře-
dem sjednané prohlídky a návštěvy.

Vážení, dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkoval za projevy
přízně, které jsme od Vás po celý uplynulý rok obdrželi, vnímali a po-
ciťovali. Dokladem toho jsou nejenom Vaše slova uznání, ale přede-

vším Vaše přítomnost a spokojenost na akcích, které pro Vás kolektiv
pracovníků naší organizace v letošním roce připravoval. 

Věřím, že se nám i letos podařilo nabídnout Vám pestrý program kulturních,
vzdělávacích, duchovních i zábavných akcí a aktivit, ve kterých si každý mohl
najít to „své“. V tomto trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím období.

Přeji Vám jménem svým i jménem svých kolegů krásné Vánoce, k Novému
roku hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a po celý rok 2012 vše nejlepší
a hlavně také zachování přízně vůči nám a našim aktivitám. Na Vaši návštěvu
se budeme těšit i v příštím roce.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Novoroční přání 

Městská knihovna – knihovna je od 15. 12.
uzavřena. Po Novém roce zahájí provoz
v úterý 3. ledna 2012 od 12 hod.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční a no-
voroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení bude 21. pro-
since (středa), kdy uvádíme „romantickou ko-
medii Půlnoc v Paříži.“

Sezonu 2012 zahajujeme v sobotu 7. ledna

2012 filmem „Letopisy Narnie: Plavba Jit-
řního poutníka.“

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období bude omezeno promítání jen
na sobotu a neděli.  

Děkujeme pochopení a přejeme všem našim
příznivcům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nadcházející rok 2012.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Provoz zámku, městské knihovny a kina na přelomu roku

V rámci Vzpomínkových akcí proběhlo v sobotu 3. prosince v prostorách
Městské knihovny autorské čtení knihy „Napoleonská epocha na po-

hlednicích ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz“ za účasti obou autorů,
historiků zámku PhDr. Vladimíry Zichové a Mgr. Martina Ráji, PhD. 

noční dárky pro své blízké. Do Slavkova se sjelo
na dvě stě prodejců s rozmanitým sortimentem,
ponejvíce řemeslným. 

Jarmark se odehrával na třech místech – na
náměstí, na ulici Husově a na zámeckém nád-

Předvánoční jarmark se opravdu vydařil

voří. Nádvoří zaplnily především stánky s ře-
meslným zbožím, na náměstí pak byla největší
možnost ochutnat něco dobrého – od grilova-
ného vepříka, přes vařenou kukuřici až např. po
valašské frgály či trdelník. Zajisté velký zájem
byl o teplé nápoje (zejména ty s obsahem něja-
kého procenta alkoholu), které v sychravém po-
časí přišly nanejvýše vhod. 

Nelze se nezmínit o „francouzském trhu“ na
nádvoří. Ten sice tvořilo „jen“ pět stánků, ale na-
bízené zboží – sýry znamenité chuti, uzeniny
a výtečná vína – bylo skutečně přímo ze země
galského kohouta a každý ze zájemců mohl
ochutnat tyto výrobky, které příjemně rozmlsaly
zejména jazýčky labužníků.

Pevně věříme, že většina návštěvníků si našla
to své, kvůli čemu se na jarmark vypravila. Bu-
deme se těšit na další podobné setkání.

Věra Marková, ZS-A

Pfiedvánoãní jarmark Foto: 2x B. Maleãek
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Podpora ãtenáfiské dovednosti
1. prosince se druháčci ze ZŠ Komenského

oficiálně zařadili mezi čtenáře. Na naší škole
se stalo již tradicí, že jsou žáčci za svou snahu
naučit se dobře číst, odměněni královnou a pa-
sováni do řad čtenářů. Letos pro děti program
připravili žáci 6. ročníků volitelného předmětu
dramatická výchova pod vedením p. uč. Ivy
Kočí. Děti se velmi těšily, protože celý den se
nesl v pohádkovém duchu. Ráno se převlékly
do připravených kostýmů, aby v pohádkovém
světě plnily nejrůznější čtenářské aktivity.
Všechny děti se moc snažily a byly úkoly
opravdu zaujaty.

Závěrem jim královna věnovala knihu s di-
plomem a stužku, aby si tento den mohly kdy-
koliv připomenout. Knihu jsme začali číst hned
po návratu do tříd a společnou četbou si krá-
tíme poslední chvilky před netrpělivě očekáva-
nými vánočními svátky.

M. Bůbelová a E. Eliášová, učitelky 2. tříd

Žáci 9. ročníků se intenzivně připravují na
přijímací řízení na střední školy. Již vloni
v květnu navštívili Informační a poradenské
středisko Úřadu práce ve Vyškově, kde získali
základní informace o povoláních a středních
školách.

V letošním školním roce se zúčastnili Veletrhu
vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově
a měli možnost přímo v rámci vyučování bese-
dovat se zástupci některých středních škol. Jed-
nalo se o bučovické školy – gymnázium,
obchodní akademii, vyškovskou školu – zdra-
votnickou a zemědělsko-ekonomickou, samoz-
řejmě nescházela slavkovská ISŠ a nabídka byla
doplněna o SOŠ a SOU stavební z Brna-Boso-
noh. Zástupci uvedených škol se zúčastnili také
třídních schůzek s rodiči vycházejících žáků, kde
představili své školy. Mimo uvedených škol se
na třídních schůzkách prezentovaly vyškovské
školy – gymnázium a SOŠ a SOU Sochorova,
z brněnských škol pak soukromé školy – hote-
lová škola a SOŠ Emila Holuba.

Žákům, jejichž rodiče podepsali informovaný
souhlas o poskytování poradenských služeb,
naše škola nabízí možnost vytištění přihlášek na
střední školu a poradenskou činnost pro vychá-
zející žáky. 

Do konce listopadu bylo nutné podat při-
hlášky na obory středních škol s talentovými
zkouškami – této možnosti využili čtyři žáci.

S novým školním rokem byla opět zahájena
na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna
výuka nepovinného předmětu Zdravotní tě-
lesná výchova (ZTV), jež je hlavní součástí
dlouhodobého školního projektu Optimalizace
pohybového režimu školy – základ prevence
poruch držení těla. Další důležitou součástí je
spolupráce s odborným rehabilitačním praco-
vištěm B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o. Lázeň-
ského domu ve Slavkově u Brna, a to především
s fyzioterapeutkou Mgr. Hanou Vardžákovou.
Zajišťuje jednak odborný kineziologický rozbor
držení těla dětí, ale také dle harmonogramu
učiva ZTV provede v každém pololetí školního
roku jedenkrát praktické vedení výuky. Ve sku-

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelé základních škol oznamují rodi-

čům, že v úterý 31. ledna 2012 proběhne od
13 do 17 hodin zápis do prvního ročníku zá-
kladní školy.

Zápis je pro obě školy společný a pro-
běhne v Základní škole Komenského. K zá-
pisu se dostaví děti, které dovrší do 31. 8.
2012 věku šesti let.

Bližší informace dostanou rodiče v po-
zvánce začátkem ledna. 

Vánoce s Tyršovkou 
Vážení rodiče, přátelé školy, zveme Vás na tra-

diční Vánoční akademii, která se koná v tělo-
cvičně ZŠ Tyršova v úterý 20. prosince od 17 hod. 

Stejně jako v minulých letech Vás i letos čeká
pestrý program žáků 1. stupně a také nový „mi-
nimuzikál“, tentokrát na téma Jak slavíme Vá-
noce v Bullerbynu v podání školního pěveckého
sboru a žáků 4. třídy. Na Vaši účast se těší

učitelé a žáci ZŠ Tyršova

Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

pině mladších žáků druhých a třetích ročníků
bylo tentokrát cvičení zaměřeno na prvky dět-
ské jógy. U starších dětí čtvrtého až šestého roč-
níku, z nichž většina navštěvovala ZTV již
v loňském školním roce, byl zařazen soubor
cviků tzv. stabilizačně posilovacích, které jsou
právě velmi důležité pro zpevnění svalových
skupin vedoucích ke zdravému vývoji páteře a
tím celkovému držení těla dětí. I když obě sku-
piny jsou početně naplněny téměř do maximální
kapacity (celkem navštěvuje ZTV 56 žáků),
Mgr. Hana Vardžáková hodnotila úroveň cvi-
čení dětí jako velmi dobrou a realizaci projektu
Rovná záda za velmi důležitou.

Mgr. Hana Charvátová

·kolní projekt ROVNÁ ZÁDA úspû‰nû pokraãuje

Blíží se přijímací řízení na střední školy
Ostatní vycházející žáci se musí rozhodnout do
poloviny března.

Přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou
ruku při volbě školy a také úspěšné absolvování
přijímacího řízení.

Věra Křivánková

U příležitosti vá-
nočního koncertu
ZUŠ byly vyhlášeny
vyýsledky hlasování
o nejkrásnější vá-
nočné stromeček.
Vítězem se stal ze-
lený stromeček ZŠ
Tyršova (vlevo).

Nejkrásnûj‰í
vánoãní
stromeãek

ZŠ KOMENSKÉHO

Projekt Rovná záda Foto: archiv ‰koly

Z· Tyr‰ova Foto: J. BlaÏek Z· Komenského Foto: J. BlaÏek
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V pondělí 5. prosince navštívily děti z před-
školních tříd již po druhé skanzen v moravské
vesnici Strážnice. Ani brzký odjezd, špatné po-
časí a náročná jízda autobusem nezkazily
dětem dobrou náladu a netrpělivě očekávaly
překvapení, která nás čekala. Celý program měl
název „Od Adventu do tří králů“.

Po příjezdu se nás ujaly místní průvodkyně,
které nás zavedly do prostředí malebných sta-
rodávných chalup. Ty byly, každá jinak, vy-
zdobeny podle pradávných lidových tradic
a v každé z nich nás čekali místní obyvatelé
ustrojení do dobových krojů. Hned na úvod
nás očekával svatý Mikuláš s andělem a dvěma
čerty, kterému musely děti zazpívat píseň.

A pak nás již čekaly kouzelné domečky. Do-
zvěděli jsme se o přípravě na Vánoce, mohli
jsme zhlédnout vyřezávání betlémů z lipového
dřeva, výrobu vínového cukroví, kde si děti
mohly samy vykrajovat z připraveného těsta
různé tvary. Nechybělo i pečení čertů a Miku-
lášů z vánočkového těsta. Také ukázka starých
řemesel, jako drání peří, předení ovčí vlny na
kolovrátku, vyšívání, mělo připomenout
dětem, jak lidé dřív trávili čas čekáním na
Štědrý den. Na závěr byla promítnuta pohádka
a děti si mohly sami vyrobit betlém z papíru.

Odcházeli jsme spokojeni a plni radosti
z očekávání nadcházejících Vánoc.

Ludmila Špánková

Děti z MŠ Zvídálek již po druhé ve skanzenu

elektrického vedení. V ostatních ulicích bude
majitele každého domu kontaktovat náš koordi-
nátor stavby s krátkým dopisem a informacemi
o způsobu zemních prací. Bude možné se s ním
domluvit i na způsobu zřízení přípojky zdarma,
případně provedení zemních prací před domem.
Po dokončení prací bude všem majitelům přile-
hlých domů k dispozici k řešení případných
závad, nebo jiných požadavků.

V současné době jsou již dokončené zemní
práce v ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova,
Dvořákova, sídliště Zlatá Hora, náměstí Ko-
menského, část ulice Sušilova a Čelakovského.
V průběhu měsíce ledna a února uvedeme při-
pojky v domech, kde budou mít majitelé zájem,
do provozu.

VIVO CONNECTION spol. s r.o.

Na základě smlouvy o výstavbě, kterou
schválila rada města, realizuje společnost VIVO
CONNECTION, spol. s r.o., na své náklady
novou mutlifunkční telekomunikační optickou
síť. Realizace této sítě řeší nabídku služeb ve-
řejnosti sítě internet, kabelové televize a pevné
telefonní linky za srovnatelných podmínek, jako
jsou v městě Brně, kdy Brno bylo vyhodnoceno
ve druhém čtvrtletí roku 2011 společností Aka-
mai jako město s nejrychlejší průměrnou rych-
lostí internetových přípojek na světe! 

Ze smlouvy s městem vyplývá, že město
může tuto síť využít zdarma pro účely například
informačního televizního kanálu, městského ka-
merového systému a veřejného rozhlasu. Zej-
ména lze zdůraznit význam pro městský
kamerový systém, kdy přenos po optickém
vlákně je daleko kvalitnější a rychlejší než pře-
nos „mikrovlnou“, který by město muselo za
značné náklady budovat.

Výstavba bude zahrnovat položení sítě optic-
kých kabelů v každé ulici ve městě. Každý oby-
vatel si bude moci nechat během výkopových
prací na jeho ulici připravit přípojku do svého
domu ZDARMA i v případě, že v danou chvíli
nebude mít o služby nové sítě zájem. 

Výstavba bude probíhat zejména v roce 2012
a 2013. V ulicích, kde bude probíhat rekon-
strucke elektrického vedení s uložením do
země, budou chráničky přiloženy ke kabelům

Optická telekomunikační síť ve výstavbě

Štěstí a zdraví, lásku, klid a dobrou náladu
přejí kolegové ze ZUŠ Františka France

MgA. Janě Jelínkové
k významnému životnímu jubileu.

Blahopřání

Pozvánka na jiÏ 9. tradiãní
silvestrovsk˘ ohÀostroj

Jsem velmi rád, že vás jménem vedení města
Slavkova u Brna mohu opět po roce pozvat na
silvestrovské setkání občanů, které se usku-
teční v sobotu 31. prosince již tradičně v his-
torickém centru našeho města na Palackého
náměstí. Zde si můžeme nejen zpříjemnit za-
čátek večera posledního dne letošního roku, ale
též pozdravit se svými přáteli, kamarády a zná-
mými, zavzpomínat na chvíle, které se úderem
půlnoci stanou minulostí a současně si popřát
do nového kalendářního roku zdraví, štěstí, po-
hodu i úspěch. 

I letos jsme z finančních důvodů velmi
vážně zvažovali, zdali silvestrovský ohňostroj
uspořádáme. Rozhodli jsme se dodržet tradici
a akci uskutečnit, přičemž i nyní jsme byli nu-
ceni délku a rozsah ohňostrojové produkce při-
způsobit úsporným opatřením. Přesto vše
věříme, že se vám díky odborné kvalitě ohňo-
strůjce Ing. Ivana Martínka záře a pestroba-
revnost světlic nad zámkem, dominantou
našeho města, doprovázená působivou hudbou
budou líbit tak, jako v letech minulých.

Silvestrovský ohňostroj bude odpálen v so-
botu 31. prosince v tradičním čase 20 hod.
z přístupové cesty z náměstí do zámku a nava-
zující přední části zámecké zahrady (tak jako
obvykle). Čekání na tuto chvíli nám od 19 hod.
zpříjemní reprodukovaná sváteční hudba a ná-
sledně od 19.30 hod. oblíbená Zámecká de-
chová hudba pod vedením kapelníka Milana
Hrazdílka, jejíž stejně dlouhé vystoupení bude
následovat i po skončení světelné show. Po
celou akce dobu bude zajištěno horké občer-
stvení. Srdečně vás všechny zveme a těšíme se
na společné setkání a oslavu.           

Za vedení města Ing. Ivan Charvát,
starosta města

V˘kopové práce na ZH Foto: P. Maleãek

Dûti z M· ve stráÏnickém skanzenu Foto: archiv ‰koly
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Integrovaná stfiední ‰kola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna 
si dovoluje pozvat všechny zájemce

o studium na naší škole a další veřejnost
na

D N Y  OT E V Ř E N Ý C H  DV E Ř Í ,
které proběhnou ve dnech

13. ledna od 9 do 17 hodin
a 14. ledna od 9 do 13 hodin.

Šest družstev hochů a pět dívek se utkalo ve
dnech 22. a 23. listopadu v tělocvičně ISŠ
Slavkov u Brna . Utkání řídil zkušený roz-
hodčí, bývalý žák ISŠ, Lukáš Konečný. Týmy
byly vcelku vyrovnané, ale obě gymnázia os-
tatní převyšovala razantností a sehraností.

„Opět čtvrté, stejně jako hoši,“ povzdechly
si studentky ISŠ Slavkov u Brna, když skončil
turnaj v odbíjené středních škol okresu Vy-
škov.

Úroveň hry byla velmi dobrá, vždyť šlo
o výběr těch nejlepších vesměs závodně hrají-
cích hráčů a hráček okresu. Proč tedy smutek

Vánoční pohár 2011
Dne 5. 12. 2011 proběhl v krásných prosto-

rách brněnského hotelu International již 11.
ročník barmanské soutěže Vánoční pohár. Sešli
se zde mladí barmani a sommeliéři z celé
České republiky, Slovenska a Rakouska. Pořá-
dající školou byla Střední škola obchodní a slu-
žeb Brno, Charbulova. 

Barmani museli v časovém limitu 6 minut
namíchat pět porcí fancy drinku, který povinně
obsahoval rum Bacardi a ingredience z portfo-
lia firmy Brown- Forman CS, firmy Pepsi ame-
ricans a firmy Monin. Dalším úkolem bylo
napsat vědomostní test z oblasti barmanství .
Naši školu za barem reprezentovali studentky
oboru hotelnictví Kamila Silnicová a Kateřina
Procházková. Všichni soutěžící byli odměněni
krásnými věcnými cenami, které tradičně před-
ával Mikuláš a anděl. Oběma studentkám dě-
kujeme za příkladnou reprezentaci naší školy
a přejeme mnoho dalších úspěchů za barem i ve
škole. Marie Novoměstská, ISŠ

Srdíãkové dny na DM pfii IS·
ve Slavkovû u Brna

Ve dnech 5. a 6. prosince jsme se zúčastnili
sbírky SRDÍČKOVÝ DEN. Výtěžek z této
sbírky je určen na pomoc těžce handicapova-
ným dětem, které jsou stabilně odkázány na do-
mácí péči svých rodičů, dále na zakoupení
rehabilitačních zdravotních pomůcek, invalid-
ních vozíčků, apod. Tyto finanční prostředky
slouží k usnadnění jejich nezbytné celodenní
péče, kterou si jejich onemocnění (mozková
obrna, „motýlí křídla“, svalová atrofie, autis-
mus a další) vyžadují.

Když jsme se rozhodli, že se sbírky zúča-
stníme, a přispějeme tím na dobrou věc, neče-
kali jsme, že na jedno ano připadne deset ne.
Přesvědčit kolemjdoucí, že právě tato sbírka
pomůže nemocným, nebylo právě jednoduché.
I tak to stálo za to, a my jsme nakonec z akce
odcházeli s příjemným pocitem, že i když jsme
neprodali všechno, alespoň jsme trošku po-
mohli. A to je hlavní.

Žáci domova mládeže ISŠ

Tradiční vánoční návštěva Vídně byla letos
opět ozvláštněna návštěvou televizního studia
ORF. Po krátké zastávce u zámku Schönbrunn,
abychom se ujistili, že vánoční trhy se skutečně
konají, se studentům 1.B HT a 2.B HT naskytla
možnost nahlédnout do zákulisí televizního vy-
sílání. Prohlídka ateliérů vyvrcholila v malé, na
první pohled nenápadné, místnosti se dvěma ka-
merami a modrou stěnou. Na vlastní kůži si ně-
kteří odvážlivci mohli vyzkoušet, jaké to je
předpovídat počasí, během vteřiny se ocitnout
před zámkem Schönbrunn, obejmout na dálku di-
váka v hledišti či proletět se na létajícím koberci. 

Odpoledne bylo vyhrazeno procházce cen-

trem města, od Hofburgu přes hlavní ulici Gra-
ben ke svatoštěpánské katedrále, a poté se mnozí
vydali objevovat krásy vánočního trhu. Sku-
pinka odvážlivců si pak nalezla čas k návštěvě
Schatzkammer neboli Císařské klenotnice, aby
na vlastní oči spatřili originální artefakty, které
byly svědky významných i každodenních udá-
lostí v dějinách západní Evropy po celá staletí.
Korunovační klenoty císaře Svaté říše římské,
Řád zlatého rouna, kolébka Marie Terezie
a mnoho dalších uměleckých předmětů nedo-
zírné ceny a významu řadí pokladnici v Hof-
burgu ke špičce evropských muzeí.

Mgr. V. Hirt, ISŠ

Tradiční vánoční návštěva Vídně

nad čtvrtým místem, když v poli hrály dívky
dobře? Vítězné družstvo Gymnázia Vyškov,
Gymnázia Bučovice, SŠZZE Vyškov a Ob-
chodní akademie Bučovice děvčata převyšo-
vala hlavně hrou na síti. Výškový průměr
našich hráček byl cca 160 centimetrů a tím
byla dána taktika hry.

Naopak hoši byli na síti razantní, ale hra
v poli chtěla doladit. Měli na víc než na čtvrté
místo, ale některá utkání po taktické stránce
nezvládli. Vyhrát je krásné, ale důležitější je
zúčastnit se – tak opět za rok!

Mgr. J. Sekerková, ISŠ

Odbíjená středních škol

Družstvo chlapců: Klímek, Oroš, Šedivý, Dufek,
Kubečka, Zachoval, Ondráček, Sehnalík, Zeman,
Kratochvíl, Šedivý, Zmeškal, Forman

Družstvo dívek: Kliková, Spiříková, Řepková,
Kyjovská, Kotolánová, Kneslová, Hálová, Klu-
žová, Vrubová

Îáci IS· ve studiu ORF Foto: archiv ‰koly

Vánoãní pohár Foto: archiv ‰koly



Veselé Vánoce
a šťastný
nový rok

âERVINKA, s.r.o.
Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
e-mail: cervinka@cervinka-hodejice.cz

www.cervinka-hodejice.cz

BEZPEČNOST A TEPELNÁ IZOLACE ZA MRAZIVĚ NÍZKÉ LEDNOVÉ CENY

www.altops.cz

Prodejna Brno: Táborská 210, Tel.: 603 173 772, info@altops.cz

PLASTOVÁ OKNA
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

Prodejna Slavkov: Špitálská 752 (vedle Penny), Tel.: 734 605 131, slavkov@altops.cz
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e - pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
Tel.: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

www.akr-stehovani.cz

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

ZLATNICTVÍ
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků

• snubních prstenů ze zlata
i stříbra

• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů

• zhotovení gravírovaného por-
trétu na zlatou destičku

• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 9–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop



Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.

www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077

Lidická 1538
Slavkov u Brna 
Tel. 773 906 020
barvy.kuba@seznam.cz

BARVY–LAKY
Po–Pá 8–17 h.
So 8–11 h.

TTûû‰‰íímmee  ssee  nnaa  VVááss!!
2 parkovací místa
přímo před prodejnou.
Další parkovací místa cca 30 m od prodejny

Otevírací
doba:

Slavkov u Brna, âs. armády 943
Provozní doba: Po–Pá  8–12   13–17 h.

So 8–11 h.
Tel.: 544 220 644, 777 577 990        
obchod@azvercajk.cz  • www.azvercajk.cz  

Do konce roku 2011

BROUŠENÍ NOŽŮ

A NŮŽEK ZDARMA!

ŠIROKÝ SORTIMENT DOMÁCÍCH POTŘEB, NÁŘADÍ A NÁSTROJŮ

(areál STK naproti 
autobusovému nádraÏí)

včetně DPH

Úhlová bruska NAREX

230 EBU 23-23

Pás na náfiadí koÏen˘,

10 kapes

Kolébková pila GWS 600

EC cirkulárka Gude

SkfiíÀ na náfiadí pojízdná,

montáÏní vozík SENATOR

Elektrická fietûzová

pila UC3520A Makita

3880,–

včetně DPH
149,–

včetně DPH
2 690,–

včetně DPH11 799,–

včetně DPH
4 300,–

�

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

Všem svým zákazníkům přejeme příjemné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2012.

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914
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oje první vánoce 1903 si nepamatuju, jen
z vyprávění našé stařenky. Právě 25. pro-
since v pátek sem se narodila. Pré sem

řvala jak na horách, měla sem hlad a naši doma
neměli enom chleba, ze kterýho stařenka vy-
krójila střídu. Tó rozkósali, vypluli do od-
střižku z maminčiné bílé vapérové zástěry,
svázali niťó, nacpali mě to do puse a já táhala
cumél až prašťél.

Pamatuju vánoce až mě šél páté rok. To mně
naši řekli, že mě večír Jéžišek přinese strome-
ček, a že zazvóní. Potom tatinek i maminka
byli ve světnici, dIóho… Tak sem se klíčovó
dírkó na ně dívala. Měli tam stromek, na keré
vázali jabka, ořechy, v barevnéch papírkách
kostky cukru a nekolik svíček.

Tatinek se ptali, vod keho maminka stromek
kópili? Pré takové pěkné, rovné, z teho mohl
narůst pěkné strom. Tem mě pokazili radosť ze
stromku, keré sem měla poprvní a naposledy.

Na vánoce sme měli k večeři buchty a va-
řené křížaly. Na víc nebylo, tatinek byli zed-
níkem a ti dělávali enom do zamrznuti.

Přes jedno u sósedů stréc vzali husle, tetka
koš na záda a šli vyhrávat po dědině. Hráli
a zpívali „Neséem vám novíiny…“ Až obešli
dědinu, teprvá večeřali.

Dárky pod stromeček se nedávaly, ten zvyk
nebyl, ani nebylo zač jich kupovat. Až sem
měla svoje děcka, potom to začalo aji u nás.

Slavkovský petrolín
Na dračku (draní peří) sme chodili v zimě

v šesnáctym roku v tó první světovó válku,
přes jedno k Hrazdílkom. Stréc jejich chodili
do cukrovaru na kampaň a vraceli se až po de-
sátý hodině večír.

Jednó, dyš došli, vydělali z kapce půllitrovó
sklinku petrolínu. To bylo tenkrát vzácný! –
pré to nasbírali žičkó na „posrané“, co teče
kolem Slavkova. Pré se tam provalilo zřídlo
petrolínu a lidi to sbírajó žičkama do sklinek.

Petrolín tenkrát tékl pomali skoro tédeň
a potom přestál. To dyž vytékl do kanála
z beček, kerý pukly ve sklepě zvěrolékařa
Lustiga.

Jak děti stávkovaly
Zemřela pani M. Čermáková a já si zpom-

něla na vykládání mojé maminky. – Maminka
pani Čermákové se menovala Pepina Valníč-
ková a chodily s maminkou spolem na práci
ke dvoru „na rybník“, kerý měl pronajatý od
hraběte Kaunice majitel cukrovaru Redlich.
Ten dětom málo platíl za prácu v poli, tak ve
žňa, dyž bylo nejvíc pilno – stávkovaly. Žá-
daly přidané na platu a dyž byly odmítnuty,
vzaly svoje nářadí – hrabě a srpy, chodily po
Slavkově a zpívaly. Potom jim pán Redlich
přidál: půl halířa na jednu hodinu. Tak první
stávka dětí ve Slavkově skončila malým, ale
o to ceňéším vítězstvím.

Jak Jandl vozil řepu
Že ne všichni rolníci byli „obhonliví“ o tom

svědčí, že nekeří ještě na vánoce měli řepu na
poli a ne a ne ukončit sklizeň, jako rolník
Jandl. Ten se tak se sklizní loudal, že na vá-
noce mu k všeobecné veselosti mládež roz-
verně a k jeho velké zlosti zpívala: „Narodil
se Kristus Pán, Jandl řepu vozil sám!“ A pře-
sto, že byl majetný zůstal svobodný a jeho rod
vymřel po meči i po přeslici.
(Převzato ze Slavkovského zpravodaje 11-12/1983)

Vánoce v mém mládí

Pohádka
o čertech

Z vyprávění Ludmily Procházkové, známé naivní malířky (pro autentičnost
uvádíme ve slavkovském dialektu).

Houslový klíč zimyKoncert třpytivého jíní, vločeknoty si bílí všudeschovává čelo pod kloboučeksnad zima bílá bude.
Hudbě sice nerozumízná však sólo zimy – mráz jak bodře zahrát umína nosy plné rýmy.

Brigita Budíková

Ludmila
 Procházková

ylo nebylo za devatero horami a de-
vatero řekami peklo. Peklu panoval sám

mocný Lucifer. Čert Škrabal pozoroval pe-
kelným periskopem chování lidí. Jednou si
všiml špatného chování kluka Martina. Martin
nedělal nic jiného, než jen pořád odmlouval,
mlátil se se spolužáky a neuklízel si po sobě
věci. A to už čerta Škrabala rozpálilo do zlatova.
Hned si zavolal čerta Belzebuba a řekl: „Půjdeš
na svět a doneseš sem do pekla osmiletého Mar-
tina!“ Když Belzebub přišel na svět, byl večer.
Martin ležel v posteli a najednou se ze tmy vy-
nořil čert. Bez váhání nacpal překvapeného
Martina do pytle a byl ten tam. Jakmile doletěli
do pekla, divil se Martin, kde to je, a snažil se
najít cestu ven. Potkal čerta Adama a ten mu slí-
bil, že když se polepší a bude v pekle pomáhat,
pokusí se přemluvit Lucifera, aby ho pustil.
Martin začal pomáhat v kuchyni, zametal
a jinak pomáhal čertům. A jak Adam slíbil, tak
se také stalo. Následující rok se Martin polepšil
natolik, že se čert Adam přimluvil u Lucifera,
aby Martina pustil. Druhý den Lucifer zavolal
Belzebuba a ten Martina vrátil zpátky rodičům.

Ondra Válka, 3.B, ZŠ Tyršova



e fondu Moravskoslezského zemského
gubernia se v prezidiální registratuře na-

chází několik přípisů obsahujících zmínky
o ukrytí a hledání ruské armádní pokladny,

známé po bitvě tří císařů jako Slavkovský po-
klad. Mezi těmito dokumenty je zápis z 9.
ledna 1829, kdy posílá zástupce hradišťského
krajského hejtmana Josef Šebastián Řehola
oznámení Theodora Gösinga, úředníka buch-
lovského panství, o zajímavé výpovědi rus-
kého poddaného Josefa Andrejevského. Podle
této výpovědi má být u městečka Slavkova za-
kopána carská ruská pokladna, skládající se ze
šesti soudků zlatých a šesti soudků stříbrných
mincí. Dva dny nato, 11. ledna 1829, vrací
zemská prokuratura toto oznámení spolu s vý-
zvou, aby Andrejevského předvolali a vy-
slechli, co ví o zakopaném pokladu. Současně
ať vezmou příslušní úředníci v úvahu jeho in-
dividualitu, poměry a případné pohnutky, jež
ho mohly vést k tomuto oznámení. Prokuratura
zároveň apeluje na správce hradišťského kraj-
ského úřadu, aby toto šetření provedl urych-
leně a Andrejevského zavázali mlčením, dokud
se celá věc nevyjasní.

Bude-li výpověď pravděpodobná, bude na-
řízeno komisiální šetření, konstatuje se v zá-
věru. V nepřítomnosti hradišťského krajského
hejtmana odpovídá v obsáhlém dopise opět
jeho zástupce Josef Šebastián Řehola. Písem-
nost má datum 21. ledna 1829 a obsahuje vý-
pověď Andrejevského. V jeho údajích jsou
značné rozpory. Není například jasné, za ja-
kých okolností se Rus dostal na území Moravy
a data, která uvádí, si místy odporují. Nicméně
z Andrejevského slov vysvítá, že sloužil u Pre-
obraženského gardového pěšího pluku, jež byl
součástí jednotek knížete Konstantina Pavlo-
viče. V noci před bitvou u Slavkova prý byl
mezi padesáti muži, kteří dostali rozkaz zako-
pat ruské válečné peníze. Důvodem tohoto
opatření byla obava, aby válečná pokladna ne-
padla při pronásledování do rukou Francouzů.
Vojáci zakopali dvanáct železných sudů
a podle tvrzení jejich velitele, poručíka Udoma
polovice z nich obsahovala zlato a polovice
stříbro. Sotva gardoví vojáci ukryli sudy jeden
sáh pod zem, dali se na útěk, protože Fran-
couzi jim byli v patách.

Den nato se odehrála bitva u Slavkova. An-

Záhada slavkovského pokladu

drejevský tvrdí, že zná místo, kde byly peníze
zakopány a může je přesně určit. Jáma je prý
mezi osadami Slavkov, Šlapanice a Křenovice
v otevřeném poli 10 kroků od potoka tekoucího
ke Slavkovu, a sice, když by se odtud šlo do
Slavkova, napravo od něho. Vzdálenost této
jámy může být od každé ze zmíněných osad asi
půl hodiny. Místo se nedá určit podle žádného
vnějšího znamení, snad jen že rovina tam vytváří
malou prohlubeň a že na břehu potoka rostou sil-
nější vrby…

I když zemské prezidium na základě dalších
údajů obsažených v Řeholově přípise také našlo
ve výpovědi Andrejevského řadu protimluvů,
přesto vyrozumělo hejtmana brněnského kraje
Muchu i zástupce hejtmana v Uherském Hradišti
Řeholu, že komise provede na místě označeném
Andrejevským průzkum. Mělo se však počkat,
až to dovolí počasí.

Jak vyplývá z oznámení brněnského krajského
hejtmana zemskému prezidiu, došlo ke komisi-
álnímu šetření mezi 28. a 30. dubnem 1829.
Konceptní praktikant von Borkovský, jehož
Mucha pověřil, aby spolu s potřebnou asistencí
označené místo prozkoumal, sdělil výsledek
svého pátrání v protokolu ze 30. dubna 1829.
Uvádí v něm, že na místě, kde měla být podle
Josefa Andrejevského pokladna zakopána, se ne-
jenže nic nenašlo, nýbrž zde, podle vykopané ze-
miny, nikdy nic pod zemí nebylo. Komise
prozkoumala místo o výměře pěti čtverečních
sáhů do hloubky jednoho sáhu a na žádné stopy
po předešlém kopání nenarazila. Andrejevský
byl při tom a tvrdil, že vojenská pokladna musí
ležet když ne na vyznačeném místě, tak určitě
v jeho okolí. Svůj omyl vysvětloval tím, že po-
klad zakopávali v noci…

I přesto, že Andrejevský rakouské úřady
ubezpečoval, že poklad existuje, prohlásily po
neúspěšném šetření celou záležitost za ne-
pravděpodobnou. Mimo jiné se zjistilo, že na
označeném místě bylo tehdy pole Jakuba Po-
kory, který je na podzim roku 1805 přeoral
k jarnímu setí. Na jaře roku 1806 však majitel
pozemku nezpozoroval žádné stopy po kopání
nebo jen zkypření půdy.

Z výpovědí vážanských pamětníků, zachy-
cených v protokolech přiložených ke zprávě
o neúspěšném pátrání po pokladu, vyplývá, že
den před bitvou u Slavkova se potyčky mezi
Rusy a Francouzi neodehrály u Vážan, ale za
Zbýšovem a Křenovicemi. Navíc i sám kraj-
ský brněnský hejtman Mucha se domnívá, že
Rusové nebyli den a noc před slavkovskou bi-
tvou v tak smutné situaci, aby museli ve stra-
chu před Francouzi zakopávat válečnou
pokladnu. Je nepravděpodobné, že by vý-
znamnou pokladnu nechali u hlavní silnice,
namísto aby ji umístili v týlu své armády
v blízkosti olomoucké pevnosti. Mimoto byli
Francouzi před bitvou soustředění blíže u Brna
a jejich pravé křídlo se nacházelo u vesnic Tel-
nice, Sokolnice a Kobylnice. Krajský hejtman
tedy závěrem označuje Andrejevského údaje
za nepravděpodobné a domnívá se, že se jedná
o falešné výpovědi.

Proč ale Andrejevský lhal? Pohnutek mohl
mít hned několik. Možná to byl prostě fan-
tasta, možná chtěl získat u místních sedláků
věhlas, a proto jim vykládal o zakopané ar-
mádní pokladně. Když se jeho řeči donesly až
k úřadům, netroufal si je už odvolat. Je rovněž
možné, že se inspiroval pověstmi kolujícími
po slavkovské bitvě mezi lidem a pravděpo-
dobné je také, že si chtěl vysloužit peněžitou
odměnu. Kdyby však sám svým údajům věřil,
těžko by zůstal při kopání tak lhostejným, že
se tomu praktikant von Borkovský a další přít-
omní nestačili divit.

V dalších dokumentech nalézáme zprávy, že
po negativním výsledku šetření byl vyrozuměn
nejvyšší kancléř a ministr vnitra hrabě Saurau
a prezident nejvyššího policejního úřadu hrabě
Sedlnický. Všechny přípisy byly tehdy zaslány
do Vídně a pravděpodobně se také vrátily do
Brna, jak o tom svědčí průvodní dopis hraběte
Mitrovského, zaslaný z Vídně zemskému gu-
vernéru Moravy a Slezska hraběti Inghazimu.

Jisté je, že dnes se nachází ve Státním ar-
chivu v Brně pouze zlomek dokumentů a chy-
bějí například i zápisy s přímou výpovědí
Andrejevského a svědků. Znamená to, že další
listiny se buď ztratily, nebo jsou umístěny
v jiné registratuře. Je na nás, abychom si o zá-
hadě slavkovského pokladu udělali vlastní
úsudek.

Z knihy Jan Kux – Miroslav Raška,
Historky kolem slavkovského bojiště.
(ONUFRIUS, Brno 1995,
ss. 145-147.)

Příjemné prožití 

vánočních svátků,

moho štěstí, zdraví 

a úspěchů v roce 2012

Vám přeje redakce

Slavkovského zpravodaje 

a veslavkove.cz



Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

Vánoční dárek v podobě 30% slevy
na vybrané
NOVÉ OBRUBY!!

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. ledna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT
Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Darujte vánoční
DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

iNFORMACE
S L A V K O V S K O 2 0 1 2

Inzerci v ročence přijímáme na info@bmtypo.cz nebo na tel. 544 220 661.
Ceník na jdete na adrese www.bmtypo.cz

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

• zděné 1–2 podlažní domy s podkrovím
• velikosti od 2+kk až po 7+kk
• 2x koupelna a šatny
• všechny domy s garáží 

či dvougaráží
• vždy dvě parkovací místa 

v předzahrádce
• zajištěné financování

VÝSTAVBA ZAHÁJENA

ROUSÍNOV – lokalita „Za dvorkama“
uprostřed zeleně, 100 m od centra

Informace
a výhradní prodej:

tel. 545 215 608
www.attiko.cz

REALIZACE II. ETAPY
1/2012 – 12/2012



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

www.rumpova.cz

Všem našim zákazníkům přejeme
šťastnou jízdu tím správným směrem!

PF 2012

Platí po odevzdání kuponu

jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39
(areál stavebního centra, 517 332 567)

a na prodejně v Újezdě u Brna

✁

✁

✁

Tato nabídka platí do
28. 1. 2012 nebo
do vyprodání zásob.

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Rezervace na tel.: 606 637 666, 544 212 166,
info@restauracezamek.cz

Cena vstupenky na osobu: 499 Kč

Vstupné zahrnuje:
• 20.30 – Živá hudba Karel Gott

revival Morava
• 21.00 – Servírovaná večeře:

Zámecký kord s mačkanými
bylinkovými bramborami

• Jednohubky, koláče, Cantuccini
• 23.00 – Vyhlášení tomboly
• 00.00 – Novoroční přípitek

– láhev sektu

Překvapení večera:
v 01.00 h. krocan
ze zámeckého grilu
pro všechny zdarma!

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ20 12/2011

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í
KOSMETIKA

•BIOkosmetika z Francie
žehlení vrásek HYALURON-KOLAGEN
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)

Arnika.kosmetika.sweb.cz

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKÁZKY

SOLÁRIUM • MASÁŽE
PRODEJNA

K R Á S A +  Z D R AV Í
tel. 722 522 022, 544 221 273 

www.brejskova.cz

LÉâIVÁ P¤ÍRODNÍ KOSMETIKA
Akupresurní a masáÏní v˘robky,
potravinové doplÀky, parfémy…

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

Nabízím kompletní vedení 

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.

Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
 doklady a daňová přiznání lze podat

též v elektronické podobě.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ 

NÍŽKOVICE 254

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

Jana Bubelová
tel. 605 940 249

No
vě

ve
 S

lav
ko

vě NEHTOVÁ
MODELÁŽ
Zaváděcí ceny od 280 Kč

Novû otevfieno

NEHTOV¯ RÁJ
Dagmar HloÏková

·pitálská 779, Slavkov u Brna
Tel. 773 973 520

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna
Změna telefonního čísla!

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den,

kdy jsi náhle a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dáme a stále na Tebe s láskou vzpomínáme.
Dne 13. prosince 2011 uplynuly 4 smutné roky, kdy nás navždy opustila

ve věku 59 let naše milovaná a drahá maminka, paní

EMILIE TRČKOVÁ
rozená B O Ř KOVÁ ve Slavkově u Brna

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Chybíš nám – s láskou a bolestí stále vzpomínají zarmoucené děti –

dcera Ilona a syn Milan z Písku.

Blahopřání
Dne 22. prosince 2011 oslaví manželé

JANA A KAREL SLANINOVI
zlatou svatbu

50 let společného života

Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
na další společné cestě životem ze srdce přeje

celá rodina a všichni dobří přátelé a známí.

Po úspěšné akci „Sázení stromků“ spojené
s grilovací párty, která se konala na konci prázd-
nin, jsme se rozhodli uspořádat Mikulášský ve-
čírek pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.
Součástí večírku byla samozřejmě návštěva Mi-
kuláše a jeho doprovodu s dárkem pro každého.
Velkou zajímavostí byl perníkový dialyzační
přístroj, který vytvořila naše šikovná zamě-
stnankyně Lenka Sedláková. Její výrobek byl
velice obdivován nejen zúčastněnými, ale i ve-
dením naší firmy. Během večírku měl každý

možnost vytvořit si vánoční svícen, nazdobit
perníčky, vyrobit hvězdičku na stromek a na-
malovat obrázek na okno s vánočním motivem.
Předvánoční náladu zpříjemnila vůně svařeného
vína a spousty dalších dobrot. Každý odcházel
dobře naladěn a všichni se těšíme na další spo-
lečné setkání, které se určitě brzy uskuteční.

Na závěr bychom rádi všem popřáli krásné
prožítí vánočních svátků a úspěšný start
v novém roce 2012.

Kolektiv dialýzy Slavkov u Brna

Na naší dialýze se stále něco děje

V˘zva pro pofiadatele spoleãensk˘ch
akcí ve Slavkovû u Brna

Žádáme všechny organizátory
společenských, kulturních, sportov-
ních a podobných akcí, aby zasílali
informace, které chtějí uveřejnit
v přehledu akcí ve Slavkově u Brna,
na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Mikulá‰sk˘ veãírek Foto: archiv B. Braun

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Vratislav Bureš (1953) 30. 11.
Jaromíra Matuštíková (1932) 6. 12.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijí-
máme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i ozná-
mení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Vzpomínka

Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2012 uplyne 6 let od úmrtí

našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují rodiče.

Vzpomínka
Je těžké rozloučit se, je těžké říci sbohem. Nikdy však nelze zapomenout.

V našich srdcích bude vzpomínka věčná.
Dne 14. ledna 2012 vzpomínáme 9. výročí úmrtí, kdy nás navždy

opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina

a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle

a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.

Dne 30. prosince 2011 uplyne 8 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 5. ledna 2012 uplynou dva roky, kdy nás navždy opustila paní

VERONIKA ZABLOUDILOVÁ

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel,
děti Jakub a Klára s rodinami

Vzpomínka
Daleko je Bůh, daleko jsou sny, z našich nejdražších nejdále jsi Ty.

Dne 10. ledna 2012 uplynou 4 roky, co nás opustil náš milovaný přítel,
tatínek, syn, bratr, švagr a vnuk, pan 

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monika, syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.

Dne 7. prosince 2011 by se dožila 85 let naše milovaná maminka,  babička
a prababička, paní

VĚRA MINAŘÍKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. prosince 2011 uplyne šest let, kdy nás navždy opustil

náš manžel, tatínek a dědeček, pan

STANISLAV HALÁMEK

Dne 22. ledna by se dožil 83 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Marie a syn Stanislav s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2011 uplynuly dva smutné rok, kdy nás navždy opustil
pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka

a dcera Jana s rodinou.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 258 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.

AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.

PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění au-
toklimatizací, čištění interiérů automobilů.
Brněnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kože-
šin - Křenovice, 605 414 856.

AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží
vozem Seat Alhambra 1,9 TDI s klimatizací,
míst 6+1, cena 10 Kč/1 km Slavkov. Tel.
608 634 575, www.vranaslavkov.cz

KOUPÍM POLE nebo sad ve Slavkově a okolí
do 10 km. Platba v hotovosti. Nutná příjezdová
cesta přímo k pozemku. Tel. 603 542 928.

KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slav-
kově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.

MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

PRODÁM málo používaný plynový sporák
Mora 1101. Cena 1000 Kč + odvoz (Popůvky
u Brna). Tel.: 603 348 715.

PRODÁM treckové kolo Author Classic
v dobrém stavu, velikost rámu 21, 21 pře-
vodů. Cena 1000 Kč + odvoz (Popůvky
u Brna). Tel.: 603 348 715.

POHLÍDÁM vaše dítě – příležitostně, odpoledne,
večer i o víkendu. Pedagogickou praxi mám.
Tel. 776 313 080.

RK CENTURY21 hledá pro své klienty RD i byty
ze Slavkova a okolí. Nabízíme pro vás služby
zdarma, děkujeme za nabídku. Tel.: 775 674 570.

INZERCE
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Vánoční program
 římskokatolické farnosti
• Svátost smíření před Vánocemi:
farní kostel, pondělí 19. 12. a úterý 20. 12. vždy

17–19 h, zpovídá 6 kněží.
• 24. 12. Štědrý den 
Betlémské světlo po celý den v zádveří kostela

ve Slavkově.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi,

farní kostel 15.30, zpívá schola s hudebním
doprovodem.

Půlnoční mše svatá, farní kostel Slavkov
23.00, zpívá Pěvecký sbor Gloria „Českou vá-
noční mši“ od Vojtěcha Říhovského.

Další půlnoční mše svaté v okolí: Hodějice
21.30, Heršpice 21.30, Nížkovice 22.00, Ně-
mčany 23.00.

Upozornění: všechny sváteční mše  sv. ve Slav-
kově 25. 12., 26.12. a 1. 1. budou v 9.30 h.

• 25. 12. Narození Páně 
Mše sv. v 9.30, zpívá PS Gloria, večerní v 18.00

mše s lidovým zpěvem koled.
• 26. 12. Svátek sv. Štěpána
Mše sv. v 9.30, zpívá schola, večerní nebude.
Koledování dětí v kostele, 26. 12. v 15,30. 
• 31. 12. sv. Silvestr 
Prohlídka zvonů a hodin v kostele Vzkříšení

Páně, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
Silvestrovská mše sv. na poděkování v 16.00.
• Nový rok, 1. 1. 2012
Mše sv. 9.30 a večerní v 18.00.
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele

a u sester v klášteře na Zahradní ulici: 
Štědrý den 24. 12. a Silvestr v době 14–15.30.
Narození Páně 25. 12., Sv. Štěpána 26. 12.

a Nový rok 1. 1. 2010 v době 10.30–11.30
a 14.00–16.00

• Slavnost Zjevení Páně 6. 1.
mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla

v 18.00.
• Tříkrálová sbírka, sobota 7. 1.
• Vánoční koncert – Tříkrálové koledování,

cimbálová muzika „Hudci z Kyjova“, neděle
8. 1. kostel Slavkov v 16.00.

Sbírky o Vánocích v kostele budou  na potřeby
kostela. 

Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém
roce 2012 Vám i Vašim rodinám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Osvoboditel
„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť

on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ (evang.
Matouše 1,21)

Jeho jméno bude Osvoboditel. Narodí se
jako prvorozený syn panny, přijde z věčnosti
a bude žít v cizí zemi. „Duch Hospodinův jest
nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl
chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vy-
hlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení
zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“
(evang. Lukáše 4,18-19)

Novorozenec, ze kterého vyroste Osvobodi-
tel, pláče. Pláče stejně jako plakal můj prvoro-
zený syn, když se narodil do tohoto cizího
světa. Ježíš plakal, když se narodil. Ježíš pla-
kal, když otevřel oči. On byl krev naší krve. On
chodil po stejných cestách jako my, cítil stej-
nou bolest a prožíval stejná trápení. Poznal,
jaké to je, čelit pokušení pradávného nepřítele.

Poznal i smrt. Smrt, při které byl opuštěn
Bohem, sám a zoufalý, a která ho přiměla volat:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“
(evang. Matouše 27,46)

Kam se poděla nevinná, dětská tvář novoro-
zeňátka z jesliček? Miminko z Betléma visí při-
bité na kříži a umučené zlem světa. A v tom je

jeho osvobození. Pokušení uteklo poraženo,
smrt zemřela Osvoboditelovou smrtí.

Pokaždé když pohlédneme do tváře malého
dítěte, vidíme tajemství. Každá lidská bytost
nese záhadu bytí. Tvář se ptá, odkud jsme při-
šli a kým můžeme být. Každé miminko je písní
naděje v tichém světě. A to vše kvůli prvoroze-
nému synu panny, který plakal, když se narodil, 

a který dostal jméno Osvoboditel. On rozbil
okovy lidstva a dal nám volnost stát se lidmi,
syny a dcerami Božími.

Narození betlémského miminka je zárukou
naší budoucnosti. On je naplněním touhy věků,
On je Immanuel (Bůh s námi) v našem životě.
Jako touha národů se znovu vrátí. Osvoboditel,
vítěz nad smrtí, vítěz nad hříchem se vrátí, aby
se ujal vlády.

Podívejte se do tváře novorozeňátka a za-
hlédnete pokoj a tajemství. Spolu s mudrci od
východu se mu klanějme, přinesme mu dary
a složme mu je k nohám. 

Sbor CÍRKVE ADVENTISTŮ S.D. ve
Slavkově Vám přeje požehnaný čas vánoční
a do roku 2012 hojnost zdraví, hřejivé mezilid-
ské vztahy, Boží milost a pokoj. Kontakt na tel.:
775 789 034 (kazatel Libor Škrla) http://
www.casd.cz

Jedna ze známých českých koled začíná
slovy „Pospěšme k Betlému, k Ježíšku ma-
lému“. V současné době, nazývané uspěcha-
nou, nezní koleda nijak divně. Spěchat do
Betléma je normální, figurky jsou znázorněny
v pohybu, směřují se svými dary k Ježíškovi.
V našem denním životě nám však spěch začíná
vadit a stále více lidí si na něj stěžuje, po
vlastní zkušenosti, že toho s tímto problémem
moc nenadělají. Spěcháme totiž za kde čím
a jsme zavaleni různou činností, která nemusí
být vůbec špatná. 

Určitý spěch však patří k životu. Je znám-
kou živosti, zájmu, konkurence a změny.
Nesmí nás ale znechutit a stát se protislužbou.
Jedna moje známá psycholožka řekla zajíma-
vou myšlenku: dnes není umění se rozhodnout
kde budu, čeho se zúčastním, ale spíše kde ne-
budu a čeho se nezúčastním. S jednou důleži-

tou podmínkou – nevynechat to, co je pro život
podstatné, nosné a důležité. Za tím máme „po-
spíchat“, o to se zajímat, pro to vyvinout nové
síly. 

Zřejmě teď od mně jako kněze očekáváte, že
nezapomenu připomenout „ale nesmíte vyne-
chat čas pro Boha, svou víru, své vztahy ...“
Ano, je to tak, Vánoce nám připomínají vyšší
rozměr života, poslání k naplnění vztahů
k Bohu i k druhým lidem, zvláště našim blíz-
kým. Vánoce ukazují k „nebi“, které je sym-
bolem někoho vyššího, kdo je nejen nad námi,
ale s námi, dalo by se říci, kdo z nebe sestu-
puje přímo do středu naší bytosti.

Přeji Vám uspěchané Vánoce i celý nový rok
2012, ale tím správným směrem a za těmi
správnými hodnotami.

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Přeji Vám uspěchané Vánoce a nový rok

Vánoční koncert
Tříkrálové koledování

Neděle 8. 1. kostel Vzkříšení Páně v 16 h.
Účinkují: cimbálová muzika HUDCI

Z KYJOVA s primášem Alešem Smutným.

Program vánoãních bohosluÏeb
Církve ãeskoslovenské husitské
24. 12. ve 22 h. „půlnoční“ – Slavkov u B.,

Husův sbor, ul. Jiráskova 959
25. 12. ve 12 h., Nemochovice, knihovna Obec-

ního úřadu
ve 14 h., Újezd u B.-Rychmanov, kostel ČCE
v 16 h., Kobeřice u B., Husův sbor
26. 12. v 8.30 h., Slavkov u B., Husův sbor

PÛlnoãní m‰e Foto: L. Jedliãka



23SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ12/2011

okénko
Rady do zahrady – leden

Pranostika: Pokud se zvěř stahuje k lidským
obydlím, nebo vyhledává hluboké doliny, nebo
křoviny, přijde tuhá zima.

Leden je první zimní měsíc a měl by svému
názvu dostát. Sám se ale přimlouvám, aby
nebyl tak krutý jak napovídá pranostika.

Stromy a keře jsou v hlubokém spánku a od-
počívají po vyčerpání z letošní úrody. Zvěř trpí
nedostatkem potravy a ráda by navštívila naše
zahrady. Proto častěji kontrolujeme oplocení
a chrániče proti okusu u stromů. Stromek na
kterém si pochutná zajíc, ten se již na jaře ne-
probudí. Pokud již navštívíme zahradu, zkon-
trolujeme také zda na větvích stromů a keřů
nezůstaly po úrodě mumifikované plody. Ty je
nutno odstranit, jelikož jsou zásobárnou para-
zitárních hub pro příští rok. Při příznivém po-
časí můžeme ze kmenů stromů odstraňovat
starou borku, mechy a lišejníky. A naopak,
pokud je mnoho těžkého sněhu a nebo ná-
mraza je dobré ji opatrně oklepávat, aby se ne-
polámaly větve.

Při příchodu domů v dobře vytopené míst-
nosti studujeme odbornou literaturu a časopis
Zahrádkář, kde nalezneme mnoho praktických
rad. Také si již sestavíme osevní plány a zajis-
tíme semena pro jarní výsev. Pokud nám zůs-
tala některá semínka z minulých roků zjistíme
jejich klíčivost tak, že na navlhčený savý papír

dáme zkušebně několik kusů a pozorujeme zda
vůbec a kolik jich vyklíčilo.

Nesmíme zapomenout na uskladněné ovoce
a zeleninu. Často kontrolujeme skladovací pro-
story. Uskladněné plody, především jablka
mohou být napadána několika druhy
hnilob.Nejrozšířenější jsou modrá (peniciliová)
hniloba, dále moniliová hniloba, kruhová hnědá
hniloba a fusariová hniloba. Takto napadené
ovoce odstraníme. V žádném případě částečně
postižené plody nevykrajujeme a nekonzumu-
jeme! Mohou obsahovat jedovaté mykotoxiny.
Na jaře po vyskladnění zásob skladovací pro-
story důkladně vydesinfikujeme.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Svaz diabetiků není jen zájmovou organi-
zací, ale sdružením lidi postižených nemocí
diabetes mellitus. Proto jsme dostávali státní
dotace na některé akce v prospěch diabetiků
z ministerstva zdravotnictví ČR. Protože na-
staly složité problémy ve financování, budeme
muset některé aktivity omezit, nebo hledat jiné
způsoby financování. Tuto složitou situaci jsme
řešili na shromáždění předsedů ÚO SD ČR
v Přelouči v listopadu. Výbor naší územní or-
ganizace Svazu diabetiků ČR ve Slavkově se
proto rozhodl svolat na středu 25. ledna na 14
hodin do zasedací místnosti Městského úřadu
členskou schůzi, na které Vás budeme infor-
movat o našem programu na rok 2012. Máme
potvrzený termín týdenního rekondičního po-
bytu v lázních Luhačovice na 7.–13. 5., ale
zatím nevíme cenu, ani zda budou pojišťovny
proplácet procedury. Na zdravotně výchovnou
činnost zatím nemáme žádný příslib na finan-
cování. Rádi bychom proto uskutečnili edukaci
diabetiků v menších skupinách nad „Konver-
začními mapami“. Také bychom rádi pokračo-
vali v pohybové aktivitě, zejména cvičením
v tělocvičně ISŠ pod vedením Mgr. Jany Se-
kerkové, které jsme si oblíbili. Začínáme už
v pondělí 9. ledna v 15.30 hodin a účastníci
cvičení si uhradí poplatek 200 Kč. 

S vedením CK For Line Tour Brno se nám
podařilo dohodnout ozdravný pobyt u moře
v Bibione za velmi přijatelnou cenu. V termínu
7.–16. září za cenu 2900 a 150 Kč pojištění na
osobu bez jakékoliv dotace. Členské příspěvky
za rok 2012 jsou 100 Kč, avšak musíme je vy-
brat už do 30. 3. 2012 a našemu ústředí zaslat
za každého člena 80 Kč. Prosíme proto
všechny, aby si členské příspěvky zaplatili co
nejdříve, je to nutné na zabezpečení vydávání
jediného časopisu Dia život – Dia Styl a na
nutný servis ústředí SD ČR. Přestože veškerou
práci ve prospěch diabetiků našeho regionu dě-
láme dobrovolně a zcela bezplatně, musíme
řešit zaplacení pronájmu, poštovné, náklady na
tisk pozvánek a informací pro naše členy,
úhradu bankovních služeb. Od ledna příštího
roku nás najdete v naší kanceláři v dětské části
polikliniky vchod F od mléčného automatu
vždy ve středu dopoledne 9–12 hodin a ve
čtvrtek odpoledne 14–16 hodin. 

O vánocích jsem psala posledně, teď se mně
podařilo získat „Silvestrovské menu“ přímo od
MUDr. Kateřiny Cajthamlové, známé z televiz-
ních pořadů: Králičí, nebo kuřecí stehna bez
kůže, cibule, ocet Balsamico, bobkový list, ku-
ličky jalovce, nového koření, sůl, voda, podusit
do měkka. Vařená rýže a k tomu zeleninový špíz,
na který potřebujete rajčata cherry červené
a žluté, kuličky mozarelly vše opéct na grilu,
nebo na lehce olejem vymazané pánvičce. Vý-
borně vypadá v misce tvarohový dresink s čes-
nekem nebo křenem s čerstvou zeleninou.
Tvaroh ušleháte s bílým jogurtem, přidáte utřený
česnek, nebo strouhaný křen, osolíte, okořeníte.
Misku s dresinkem obložíte podélně na proužky
nakrájenou mrkví, okurkou, paprikou, nebo řa-
píkatým celerem, dresink nabíráme a jíme spolu
se zeleninou. Celé menu obsahuje pouze 54 g
sacharidů, tvaroh, zelenina a libové maso nic. 

Přeji Vám šťastné vykročení do roku 2012
a zachovejte nám přízeň i přes složité období
financování humanitárních organizací. 

Marie Miškolczyová 

Představenstvo společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a.s. rozhodlo na svém zasedání
23. 11. 2011 o cenách pro rok 2012. Dochází ke
zvýšení ceny vodného o 3,50 Kč/m3 a stočného
o 1,50 Kč/m3, což představuje pro odběratele
obou služeb zvýšení o 5 Kč. Hlavní příčinou ce-
nového nárůstu je zvýšení sazby DPH z 10 % na
14 %, což představuje zvýšení cen o 2,68 Kč.
Další část zvýšení cen o 2,32 Kč je skryto ve
zdražení vstupů – zejména nakupované po-
vrchové vody o 7,5 %, účetních odpisů majetku
o 7 %, nájemného, cen pohonných hmot a dal-
ších služeb souvisejících s výrobou a distribucí
pitné vody nebo odváděním vody odpadní.

Zákaznické centrum Vyškov pondělí až čtvrtek 7.00–16.00 hodin
pátek 7.00–14.00 hodin

Provozní středisko Slavkov u Brna pondělí až pátek 7.00–14.00 hodin

Ceny platné od 1. 1. 2012
bez DPH (Kč/m3) vč. DPH (Kč/m3)

Vodné 32,02 36,50
Stočné 29,39 33,50
Celkem vodné a stočné 61,41 70,00

VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, A. S. INFORMUJE

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2012

cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuš-
těné do veřejné kanalizace

Naše ceny i přes uvedený nárůst zůstávají
na úrovni průměrných cen v našem regionu
i v ČR.

Stav vodoměru k 31. 12. 2011 bude stanoven
z denních spotřeb fakturovaného období, popř.
má odběratel možnost stav vodoměru k 31. 12.
2011 nahlásit nejpozději do 10. ledna 2012,
a to:

- prostřednictvím formuláře na webových
stránkách www.vakvyskov.cz

- elektronickou poštou na e-mail: info@va-
kvyskov.cz

- telefonicky nebo osobně na zákaznickém
centru ve Vyškově, Brněnská 410/13 - tele-
fon 517 324 930, 511 111 822.

Hotovostní platby, provozní
doba o Vánocích

Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti
bez poplatku na pokladnách společnosti takto:

Provozní doba zákaznického centra ve Vy-
škově na ulici Brněnské bude omezena v období
od 19. 12. do 30. 12. 2011 od 7 do 14 hodin.

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré

obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
2012.

Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti

P. F. 2012
Blíží se vánoční čas a se Silvestrem

skončí letošní rok. Dovolte, abych se roz-
loučil a popřál Vám za sebe i za ZO ČZS
Slavkov u Brna hodně zdraví, pohody
a pěkné prožití vánočních svátků. Do příš-
tího roku pak mnoho úspěchů jak při za-
hrádkářské činnosti, tak i v osobním životě.

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

FINANČNÍ ÚŘAD VE SLAVKOVĚ U BRNA
vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa:

DAŇOVÝ KONTROLOR
Charakteristika činnosti:

Provádění daňových kontrol a místních šetření u daňových subjektů se za-
měřením na daň z příjmů právnických a fyzických osob a daň silniční.

Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání (nejlépe ek. směru), nejméně 3 roky odborné ek. praxe,
dobrá znalost účetnictví (podvojného), dobrá orientace v daňových před-
pisech a účetních výkazech, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, ko-
munikativní jednání, práce s PC. 

Nabízíme:
Podle dosaženého vzdělání a praxe 9. nebo 10. pl. třídu, možnost dalšího
vzdělávání, pružnou pracovní dobu.

Odměňování:
Podle platných předpisů ve veřejných službách a správě (nař. vl. 564/2006
Sb., o platových poměrech, a nař. vl. 222/2010 Sb. o katalogu prací). 

Přihlášky společně se strukturovaným životopisem je nutné zaslat do
20. ledna 2012 na adresu: Finanční úřad ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 89,
684 01 Slavkov u Brna, nebo na e-mail podatelna@slb.br.ds.mfcr.cz. Kontakt:
fax 544 424 398, tel. 544 424 303, 301. 

Úřad si vyhrazuje právo vyzvat k účasti na výběrovém řízení pouze uchazeče,
kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez
výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. Životopisy neúspěš-
ných uchazečů budou zařazeny do databáze uchazečů o zaměstnání. Zaslání
životopisu je považováno za souhlas se zpracováním a uchováním osobních
údajů.

Výběrové řízení se uskuteční v únoru 2012 v budově Finančního úřadu ve
Slavkově u Brna (uchazeči obdrží pozvánku).

• Vedení účetnictví pro malé a střední firmy
• Daňová evidence
• Zpracovávání mzdové agendy
• Účetní a daňové poradenství
• Založení společnosti s ručením omezeným

Ing. Michal Říha,
DAŇOVÝ SPECIALISTA
IČ: 88298108

Kontakt: tel.: 732 842 753
riha-ucetnictvi@seznam.cz

Takovými a podobnými zprávami jsme in-
formováni ze všech stran téměř denně. Měsíc
listopad je na podobné zprávy nejbohatší.
Všechny atmosferické jevy včetně informací
o znečištěném ovzduší jsou zaznamenávány
i na dešťoměrné stanici v našem městě. Jsou
uchovávány v podobě měsíčních hlášení na ji-
homoravské pobočce Českého hydrometeoro-
logického ústavu v Brně. Jaké atmosferické
jevy se s přicházejícím podzimem objevují:
déšť, který je schopen znečištěné ovzduší vy-
čistit často nahradí jen mrholení spojené s in-

verzí, častá přízemní mlha, mrznoucí mlha,
kouřmo, kdy je snížená dohlednost, jinovatka,
námraza, kouř, způsobený spalováním tuhých
paliv, zakouření, vše často doprovázené ledov-
kou, námrazou i na svislých předmětech, jino-
vatkou, zmrzlou rosou, námrazovými srážkami. 

Takových dnů bylo v uplynulém měsíci bo-
hatě, přibližně 22. S podobným počasím je spo-
jena často i naše špatná nálada, jakási sezonní
deprese, kterou umocňuje i nedostatek denního
světla. Slunce vysvitne třebas jen na chviličku
a hned je nám líp. Nedostatek světla naopak

spustí spánkový hormon a člověk se může cítit
unaveně. Je to patrné hlavně u nás starších. 

Zpočátku teplý listopad v prvním týdnu do-
konce lámal teplotní rekordy. Od druhé dekády
však přinášely téměř denně klimatické mapy
informace o smogu, Jihomoravský kraj vyhlá-
sil signál, upozornění na zvýšené hodnoty,
i více než dvojnásobně v okolí Brna, hlavně
v jihovýchodní části, v Tuřanech, kde je stanice
nepřetržitého měření koncentrace škodlivých
látek v ovzduší. Naše město s frekventovanou
křižovatkou dopravy a absencí okolních lesních
porostů na tom nebude lépe. Jde převážně
o dráždivý prach, na který se při nízkých te-
plotách vážou škodlivé chemikálie. Mikročás-
tice se usazují i v našich dýchacích cestách. 

Provozem kompostárny však ubylo spalo-
vání listí a zbytků ze zahrad, rozhodně ubylo
množství zhoubných uhlovodíků a jedovatých
oxidů v ovzduší našeho města. 

Za zmínku stojí i minimální srážky namě-
řené ve Slavkově za měsíc listopad. Slabým
mrholením a rozpuštěnou námrazou byla na-
měřena hodnota měsíčních srážek 1,8 mm.
Srážky, které pro půdní vlhkost nic nepřináší.
Tak nízké srážky nebyly za dostupných 20 let
zaznamenány. Zimní výše srážek je pravidelně
nižší než srážky v letních měsících. Listopa-
dové srážky činí na naší stanici průměr
37,7 mm ve srovnání měsíční průměr za 20 let
činí 45,4 mm. Slavkovsko se řadí v rámci jižní
Moravy k sušším oblastem. Ještě nižší srážky
jsou zaznamenávány např. na Znojemsku a Čej-
kovicku. Vesměs v bezlesých oblastech. 

Milan Hrabovský 

Jižní Moravu zahalil oblak smogu

Slavkov v mlze Foto: P. ·anûk
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„…hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii,

svou manželku; neboť co v ní bylo počato,
je z Ducha svatého.

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl
Hospodin ústy proroka: 

,Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Immanuel´, to jest přeloženo ,Bůh

s námi´.“ 
Evangelium podle Matouše 1, 20 – 23

Proč, a odkud, je tolik jmen?
Dny občanského roku máme  kalendářně

spjaty s tradičně uznávanými svátky, s rodnými
jmény a památnými výročími.

Víme, že od pradávna to byli kněží, kdo za-
nášel do kalendáře svátky a slavnosti, památné
dny a výročí. Křesťané takovou pomůcku pře-
vzali a počali do ní vpisovat jména svých mu-
čedníků a význačných svědků – především den
jejich martyrského úmrtí – a později i jména
udělována křtěncům.

Biblická tradice vkládala do lidského jména
hlubší smysl. Obecně lze o starozákonních
(dále jen: SZ) jménech říci, že bývala reakcí na
zvláštní okolnosti, za nichž se dítě narodilo,
nebo vyjadřovala konkrétní city, přání a naději
pro toto dítě. Změna v postavení člověka vůči
Bohu může se někdy zračit i změnou jeho
jména. (Tak se z Abrama stává Abrahám, ze
Sáraj Sára, z Jákoba  Izrael apod.). Častá jsou
v Bibli jména, jejichž součástí je jméno Boží;
Jozue (Hospodin spasí), Samuel (Bůh vyslyšel),
Daniel (Bůh je soudce), Michael (Kdo jest jako
Bůh?). Celé veliké poslání od Boha je vyjádřeno
ve jménu Ježíše.

V Izraeli, až od 4. stol. př. n. l., bylo zvykem
dávat dětem jména po blízkých příbuzných.
Příjmení byla ve starých dobách, i v novozá-
konní (dále jen: NZ) Palestině, neznámá.
V zájmu určení totožnosti bývala osoba ozna-
čována buď podle místa svého rodiště (Josef
z Arimatie), nebo jménem otcovým (Šimon, syn
Jonášův), a nebo podle povolání (Matouš cel-
ník). V době, kdy se v Palestině mluvilo něko-
lika jazyky, bylo jméno překládáno, takže

některé osoby mívaly i jména dvě (Petr-Kéfas).
V NZ době panoval mezi židy zvyk, že chlap-

cům bylo dáváno jméno při obřízce. O křesťa-
nech víme, že asi od 2. stol. spojovali udílení
jména se křtem. Jasně převládala jména osob-
ností z Písem, jména apoštolů a mučedníků. 

Pokud jde o českou a slovenskou půdu, se-
tkáváme se nejprve s tradicí pohanskou. Za-
chována jsou hlavně slovanská jména knížecí
(Boleslav, Bořivoj, Přemysl). Po příchodu křes-
ťanství se některá ze jmen stala i jmény čes-
kých světců: Václav, Vojtěch, Ludmila.
S pokřesťanšťováním naší země přibývá jmen
tzv. křesťanských, tj. jmen mučednických
a svatých; pro křtěnce byla symbolem vzorného
života a příslibem ochrany.

Mnišské řády zaváděly do života církve kult
světců. Určitý světec byl přidělován za patrona
národu, městu, řemeslu apod., a každý světec
dostával svůj den v kalendáři.  Tyto vlivy při-
cházely k nám – z Itálie, Německa a Francie. 

Každá doba měla své symboly a záliby ve
jménech. Z ženských jmen se u nás, ve středo-
věku, těšila oblibě: Anna, Kateřina, Markéta,
Dorota, Alžběta, Ludmila. (Byla období, kdy
církev nepředávala jméno Matky Páně – Marie;
vyskytující se Marie jsou odvozeny od Marie
Magdalské). Z mužských jmen: Petr, Václav,
Ondřej, Jakub, Tomáš, Pavel, Matěj, Adam a –
Jan (viz osobnosti české reformace: Jan Hus,
Jan Žižka, Jan Rokycana).

V době renesance vedou jména latinská: Au-
gustus, Julius, Maxmilián, Lukrecie, Polyxena,
Veronika,… Přísný kalvinismus si, naopak, li-
buje ve jménech SZ; curyšský kalendář je plně
věnován jim. Protireformace u nás propagovala
jména jezuitská (Ignác, Xaver), ale příliš se ne-
prosadila.

Silnou vlnou zasáhla naši zemi módnost ba-
rokní. Zdůrazněný mariánský kult šířil jméno
Marie (s tím i jm. Josefovo). Vznikla nutnost od-
lišovat nositelky přidáním jm. dalšího; např. ve
Španělsku: MARIA-Carmen, Dolores, Merce-
des,…a všechny musely získat vlastní datum
v kalendáři. Naše Marie slavily  pak svůj svátek
podle „Marie“, ležíc nejblíže jejich datu naro-
zení. Podobně tomu bylo u jmen vícekrát se
v kalendáři vyskytujících.

V období národního probuzení ztratila la-
tinská a řecká jména svou popularitu; byla-více
méně šťastně-překládána. Výrazné oživení na-
stalo u jmen slovanského původu; většinou slo-
žená a se základy slova: -mil-,  -mír-,  -slav-,
-bor-,  -mysl-,  -rad-,  -voj-,  -vít-,… Přišla k nám
i soudobá jm. jiných slovanských národů

Naše jména – co o nich víme?

(Dušan, Milan, Květa, Světla, Ljuba), včetně
slovanské verze z jiných jazykových oblastí
(Taťána, Igor, Ilja, Vasil, Zoja, Oleg, Jovana,
Žofie, Dana). Určitou dobu se „vyráběly“
i zdrobněliny typu Petruška, Sněženka, Zla-
tuška, Peluška,…

Našim předkům původně stačila jednoj-
mennost. Ale od 13. st., jak se šířila gramotnost
a s ní i záznamy, vyvstala potřeba identifiko-
vat některé osoby blíže, s pomocí původu a za-
městnání, s pomocí jména otcova (výjimečně
matčina), podle příznačných vlastností (těles-
ných i duševních); postupně se z nich stávala
příjmení. S koncem 18. st., a v absolutistickém
státě, dostalo příjmení oficiální ráz jako ozna-
čení občana a jeho křestní jméno ztratilo na pů-
vodním významu. 

Základ našeho jmenného kalendáře se
utvořil kulturním vlivem římského katolicismu,
který zde byl dominantní po celá staletí. Vzni-
kem československé státnosti začal v novinách,
od r. 1919, vycházet tzv. slovanský kalendář,
coby východisko občanského kalendáře nyněj-
šího.

Vývoj rodných jmen pokračuje a jejich ob-
liba se periodicky mění. Stabilitu si zachová-
vají jm.: Jiří, Jan, Petr a Pavel, Jaroslav, Martin,
Anna (Hana), Jana, Zdeňka, Helena, Alena,
Eva,… Je pozoruhodné, že i v sekulárním (svět-
ském) prostředí, v jistém období, stoupá fre-
kvence jmen biblického původu: David, Daniel,
Petr, Pavel, Tomáš, Ondřej, Lukáš,…

Lidská tvořivost nezná mezí i v této věci.
Snadno nahlédneme, jak se kalendáře národů
od sebe liší; některým dnům je přiřazeno i více
jmen, aniž tato spolu souvisí. Těžko pak hledat
nejen souvislost jména s jeho dnem v roce, ale
i jednoznačný výklad jmen starých. Mnohá
jména se snaží, i vlivem státních komisí, získat
své „místo na slunci“, ale rok pro planetu Zemi,
i kalendář, má stále 365/6 dní.

(Z knihy „Církev a čas“, V. Kadeřávka
a prof. M. Salajky, vybral a upravil

Milan Vostřel, farář CČSH)

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

www.jonas-klub.estranky.cz
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, tel. 604 994 476

Krásné prožití svátků

 vánočních, pevné zdraví,

štěstí a pohodu v novém

roce 2012 přeje všem

svým klientům a čtenářům

 zpravodaje.

Marie Zdražilová

MRS, o. s. MO Slavkov u Brna

Všechny
srdečně zveme

K tanci a poslechu hraje Relax Band. Ve Sport Baru Oldies diskotéka.
Čeká Vás bohatá tombola.
Předprodej ve zlatnictví Capitová ve Slavkově a v Bučovicích od 2. 1. 2012.
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Slavkovské króžek
Vážení spoluobčané, rádi bychom oznámili, že

jsme ve Slavkově založili folklorní sdružení. Vy-
myslet správný název nebylo vůbec jednoduché,
proto jsme zvolili takový, který snad nikoho ne-
urazí a který každému ozřejmí, odkud pocházíme
– Slavkovské króžek, o. s..

Slavkov u Brna je významné město, známé
i v zahraničí, leč podobný spolek zatím postrádá.
To však nebyl jediný důvod k jeho založení.
Naším cílem je rozvíjení folkloru v našem městě,
obnova tradic spojená především s Brněnskem,
kam místopisně patříme. V tomto duchu jsme již
jeden úspěšný projekt dokončili – obnovu svá-
tečního slavkovského kroje, ačkoli tehdy ještě ne
pod hlavičkou občan-
ského sdružení. Z toho
samozřejmě vyplývá,
že pod záštitou o. s.
Slavkovského króžku
se napříště budou konat
i Svatourbanské hody,
nikoliv však jen ty.
Rádi  bychom se i na -
dále věnovali obnově
slavkovského kroje,
proto že sváteční kroj
není jeho jediná vari-
anta, rovněž bychom chtěli spolupracovat s  po-
dobnými soubory v okolí a v neposlední řadě
také založit taneční skupinu, příp. i pěveckou
a hudební v rámci našeho sdružení, které by
mohly vystupovat na folklorních akcích a tím zá-
roveň reprezentovat město Slavkov.

V současné době má občanské sdružení Slav-
kovské króžek devět členů a rádi přivítáme nové
zájemce, stejně jako nápady, připomínky a ná-
zory Vás, slavkovských občanů. Kontaktovat nás
můžete na info@mladezprotradice.cz, nebo tel.
777 317 289 (Miroslav Slováček, předseda o.s.).

Zároveň chceme upozornit na skutečnost, že
účast na Svatourbanských hodech není podmí-
něna členstvím ve sdružení a naopak. Rovněž
bychom rádi vyvrátili klišé, že hodů se účastní
pouze svobodní a ti, kteří chodí do kostela. Při-
vítáme každého, kdo si rád zazpívá a zatančí.

S přáním krásného adventu
Váš Slavkovské króžek, o. s.

Advent byl v křesťanské
mateřské škole Karolínka
nabitý přípravami na naše

první Vánoce od zahájení provozu a celý měsíc
nám s nimi pomáhaly dvě studentky na praxi.

Na začátku prosince navštívil děti Mikuláš
se svými pomocníky. Děti mu zazpívaly něko-
lik písniček a každá třída dostala koš plný dob-
rot. Rozdělováním ve třídách se děti učily nejen
dostávat, ale i dávat a umět se rozdělit s ostat-
ními.

Společně s rodiči jsme strávili jedno odpo-
ledne při Mikulášských dílničkách. Vyráběli
jsme malé Mikuláše, mikulášské mitry, vánoční
řetězy na stromeček, přáníčka a zdobily se po-
meranče a perníčky. Moc děkujeme rodičům,

kteří se ochotně ujali příprav a vyrábění a také
těm, kteří napekli a nachystali nám všem bá-
ječné občerstvení.

Děti si také v adventní době tvořily lucer-
ničky, aby mohly svítit na ranních rorátech,
zvláště pak 20. prosince, kdy budou zpívat
píseň „Světlo, sviť“. Tento den proběhne také
setkání u vánočního stromu ve školce a na děti
bude určitě čekat překvapení.

Zároveň vás chceme srdečně pozvat na vá-
noční vystoupení dětí v chrámu Vzkříšení Páně
26. prosince od 15.30 hodin. 

Přejeme všem krásné prožití vánočních
svátků a příjemný vstup do nového roku 2012.
Ať je plný Božího pokoje a požehnání.

Za kolektiv KMŠ Kamila Maňásková

Chystáme se na Vánoce

Zástupci našeho sdružení se v listopadu zú-
častnili tří akcí a na dvou z nich představili ob-
novený slavkovský kroj.

Dne 2. listopadu zatančil jeden pár ve slav-
kovském kroji v Brně na veletrhu Gaudeamus.
Tuto možnost měli naši zástupci v rámci pre-
zentace úspěšných projektů financovaných Ev-
ropskou unií. Také náš projekt – Mládež pro
tradice – k nim patřil, a proto jsme byli požá-
dáni, abychom jej na veletrhu prezentovali.
Kromě krojů a tance byl tedy také předveden
zrod a průběh celého projektu.

5. listopadu se konal v budově Gymnázia
Křenová seminář Lidový kroj na Brněnsku po-
řádaný občanským sdružením Brněnsko tančí
a zpívá. I zde byl předveden rekonstruovaný

slavkovský kroj. Široké,
i když především od-
borné veřejnosti bylo
ukázáno správné oblé-
kání ženského kroje
brněnského typu s fun-
dovaným výkladem,
o který se zasloužila
zřejmě nejpovolanější
osoba – paní Hana Vy-
šinská, která kroj ušila.
Dověděli jsme se mimo
jiné o důležitých detai-
lech, na které je třeba při
výrobě kroje myslet a na
kterých se pozná rozdíl

mezi špatně a dobře provedenou rekonstrukcí
historického oděvu.

Kromě oblékání kroje se seminář zabýval
praktickou ukázkou úvazu šátku v naší oblasti,
rovněž odborně vyloženou, dále jsme zhlédli
fotografie zachycující lidový oděv na Brněnsku
a jeho proměny.

Někteří z nás se zúčastnili každoročního ta-
nečního semináře pořádaného také sdružením
Brněnsko tančí a zpívá. Mohli jsme se tak zase
o krůček přiblížit brněnskému, a tedy nám vla-
stnímu folkloru. Dozvěděli jsme se, jak se tančí
tzv. brněnská kola, také jsme si je pod vedením
zkušených tanečníků- odborníků mohli zatan-
čit. Při tom jsme si zazpívali, protože kola nej-
sou nedoprovázena žádným hudebním
nástrojem. Viděli jsme ukázky široké palety dal-
ších brněnských tanců a především jsme se
dobře pobavili, neboť to při tanci a zpěvu ani
jinak nejde. Slavkovské króžek, o. s.

Předvedení slavkovského kroje

Náv‰tûva Mikulá‰e Foto: archiv ‰koly

Prezentace kroje Foto: archiv

Slavkovsk˘ kroj na veletrhu Foto: archiv

Slavkovsk˘ kroj na veletrhu Foto: archiv
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lleeddeenn  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

31. 12. 20.00 spol. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem Palackého náměstí Město Slavkov u Brna
7. 1. sport. Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
7. 1. 20.00 spol. 8. městský ples. Hraje Panorama. Vystoupí Karel Gott revival, tombola. SC Bonaparte Město Slavkov u Brna
8. 1. 16.00 kult. Vánoční koncert – Tříkrálové koledování - cimbálová muzika Hudci z Kyjova farní kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov

13. a 14. 1. 9.00–17.00 spol. Dny otevřených dveří ISŠ Slavkov. 14. 1. jen do 13 hodin ISŠ Slavkov u Brna ISŠ Slavkov u Brna
21. 1. sport. Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
21. 1. 20.00 spol. Rybářský věneček. Hraje Relax Band, bohatá tombola, ve Sportbaru diskotéka SC Bonaparte MRS MO Slavkov
28. 1. 8.00–11.00 spol. 6. vepřové hody. Zabijačkové speciality  a uzenářské výrobky z produkce a. s. Rostěnice Palackého nám. Město Slavkov u Brna
31. 1. 13.00–17.00 spol. Zápis do 1. ročníku ZŠ. Zápis je společný a proběhne v ZŠ Komenského ZŠ Komenského základní školy

Výzva pro pořadatele společenských akcí ve Slavkově u Brna
Žádáme všechny organizátory společenských, kulturních, sportovních a podobných

akcí, aby od 1. října 2011 zasílali informace, které chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve
Slavkově u Brna, na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Tereza Cenková, DiS., odbor kancelář tajemníka
Tomáš Kořínek
tel.: 603 822 796

e-mail: tomkori@seznam.cz

PPLLYYNN -- VVOODDAA -- TTOOPPEENNÍÍ
OPRAVY, ZÁMEČNICTVÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE

Vážení čtenáři, v listopadovém článku jsme
soustředili a vyhodnotili všechny akce, pořá-
dané v roce 2011. Tím však ještě nekončí le-
tošní činnost MKA. Připravujeme na 30.
prosinec plochou dráhu s názvem Zavírání šou-
pátek. Opět budeme čekat na přízeň počasí – ra-
ději však mráz a sníh, než déšť. Snad to dopadne
dobře. Dále se zabýváme přípravami na Páiý
motobál, který se koná 18. února příštího roku
ve všech sálech objektu Bonaparte. Prodej vstu-
penek byl zahájen již 5. prosince ve firmě
Stavby a projekty ve Slavkově U Mlýna 1075.

Jako každý rok se scházejí členové MKA
vždy v pondělí v tělocvičně ZŠ Komenského
(stará tělocvična) ke kondičnímu cvičení.
V minulém článku byla zmínka o sportovní au-
toritě v osobnosti pana Abrahama. Ve čtvrtek
17. listopadu letěl do Portugalska, ale žádná

FBC SOKOL SLAVKOV
Junioři bodovali

Družstvo juniorů odehrálo v sobotu 26. lis-
topadu další zápasy 3. ligy – divize VI.. Hrálo
se ve Valašských Kloboukách a na kluky čekala
těžká 3 zápasová porce. Postupně změřili svoje
síly s týmy FbC Holešov, SFK Slovácko-Sokol
Hodonín a FbK Devils Sokol Valašské Klo-
bouky.

V těžké zkoušce obstáli, i když bodově to
mohlo být i lepší, nebýt neproměněných šancí.
3. liga juniorů – divize VI. 7., 8. a 9. kolo
FbC Holešov–FBC Sokol Slavkov 4:4
SFK Slovácko-Sokol Hodonín–FBC Sokol
Slavkov 2:2
FBC Sokol Slavkov–FbK Devils Sokol
 Valašské Klobouky2:7

Družstvo Z V R P B
1. TJ Sokol Zlín 9 8 1 0 25
2. FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní 9 6 1 2 19
3. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 9 5 2 2 17
4. SFK Slovácko-Sokol Hodonín 8 3 3 2 12
5. FbC Holešov 8 3 2 3 11
6. Atlas ČKD Blansko 8 2 0 6 6
7. FBC Sokol Slavkov 9 0 4 5 4
8. FBŠ Hattrick Brno 8 0 1 7 1

Klukům patří v nabité konkurenci 7. místo,
ale který slavkovský tým se může pochlubit
účastí ve 3. lize? 

Podrobné výsledky, jakož i další informace
naleznete na http://florbal-slavkov.webnode.cz/.

FBC Sokol Slavkov

MK Austerlitz informuje
podstatná záležitost, týkající se našeho MKA
se tam nevyřešila. Proto se chystá v Brně v tis-
kovém středisku Masarykova okruhu velké
shromáždění představitelů všech automoto-
klubů. Zmiňuji se o tomto jednání proto, že
spousta peněz, věnovaná státem na podporu
klubové činnosti, končí někde jinde. Snad se
časem o cestě finančních toků dovíme poněkud
více.

Jelikož je tento článek v letošním roce po-
slední, chtěl bych jménem Motoklubu Auster-
litz poděkovat všem čtenářům, příznivcům
motosportu a všem ostatním sportovcům za je-
jich činnost a dosažené výsledky.Poděkování si
zaslouží i všichni, co nás finančně podpořili
Na závěr přejeme všem krásné prožití Vánoc
a mnoho úspěchů a štěstí v životě i sportu
v roce 2012. J.M.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA A OKOLÍ

Florbalové utkání Foto: archiv FBC
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V pátek 25. listopadu zamířilo 34 členů slav-
kovského střediska směr Kuřim na víkendovou
výpravu.Výpravy se zúčastnili nejmladší svět-
lušky a vlčata, skauti a skautky i dospělí z 1.,
2. a 4. oddílu.

Program Jedničky a Dvojky naplnily čin-
nosti zaměřené k plnění úkolů skautské stezky
a celoroční hry. Čtverka se věnovala oblasti
první pomoci. Jednotlivé družiny měly část
programu samostatně, většinu času vyplnily
společné hry a další aktivity, za které mohli
kluci i holky získat body do víkendového bo-
dování jednotlivců.

Po sobotní snídani jsme všichni vyrazili vý-
chodním směrem od Kuřimi. Čtenáři, kteří
tamní kraj znají, už tuší, že naším cílem byl
Babí lom. Z místní rozhledny nás překvapila
nejen půvabná okolní krajina, ale také rozhled

Ráda bych se podělila o zážitek, který se ne-
stává každý den – možná jen jednou za život. Ale
než se k zážitku dostanu, tak vám musím krátce
povyprávět, co tomu předcházelo. Jsem provozní
Zámecké vinárny „U Edy“, což většina Slavko-
váků ví.

Každým rokem se opakuje výročí nejslavnější
bitvy, v němž císař Napoleon grandiózní takti-
kou porazil cara Alexandra a rakouského císaře
Františka. V žádném případě si nechci dělat žá-
dnou reklamu, ale když se mezi vojáky řekne,
kam jdou: „No, přece k Vendulce!“. O tomto
faktu se přesvědčil i jeden z francouzských důs-
tojníků a když mi tento fakt potvrdil, bylo to pro
mne velkým potěšením a ctí. Páteční večer, kdy
v naší vinárně sedělo kolem 120 vojáků, mi jeden
z velitelů nabídl, jestli bychom na sobotní večer
mohli pozvat císaře. Bylo to velké překvapení
a velká pocta. Celou noc mi to „šrotovalo“ hla-
vou.

Sobotní den začal krásným jarmarkem, který
utekl jako voda a mohl začít večerní program. Po
závěrečném defilé a ohňostroji se vojáci, kteří
mají rezervaci už od léta, přesunuli opět k nám,
abychom mohli to vítězství zapít. Jeden stůl byl
rezervován pro císaře Napoleona. V půl desáté
se ozvalo: „L’Empereur!“, a vcházel císař. Nikdo
si tento pocit nedokáže představit. Po přivítání
s vojáky jsem ho přivítala i já a usadila ke stolu.
Po večeři, kterou jsme ho pohostili a záměrně
jsme vybrali „Steak Slavkovské slunce“, násle-
doval volný program za doprovodu císařských
tamborů. Přišla jsem Napoleonovi poděkovat
a byla jsem odměněna políbením na tvář, jako se

Junák Slavkov hlásí a děkuje
Listopadová výprava

zpestřený podzimní mlhou a letošní první sníh,
měkce křupající pod našimi botami. Cestou na-

zpět jsme navštívili
obecní zabijačku,
kde si každý dal,
na co měl chuť. 

Návrat z túry ná-
sledoval odpoči-
nek, v podvečer
jsme pak v místním
aquaparku vymě-
nili podzimní oble-
čení za plavky
a využili bohaté
nabídky, kterou
tento vodní stánek
skýtal.

Nedělní dopo-
ledne zaplnily drobné hry, příprava chutného
oběda, úklid zapůjčených prostor a pak již
„vzhůru směr domů!“.

Bitva tří císařů
Pro připomenutí výročí bitvy tří císařů se

v pátek 2. prosince uskutečnila na klubovně
stejnojmenná hra pro děti. Celou akci pro
všechny děti ze střediska Slavkov pořádal nově
vzniklý Roverský kmen (členové starší 15 let). 

Děti si nejprve tuto významnou událost spo-
lečně připomenuly a následně byly rozděleny
do několika družstev, které se spolu přátelsky
utkaly v plnění nejrůznějších úkolů tajemně za
svitu svíček za naší klubovnou. Jako překva-
pení byl na závěr přichystaný malý ohňostroj.  

to ve Francii dělá. Poděkoval i on. Kolem půl-
noci odcházel. Byl to ten nejkrásnější zážitek
a veliká pocta. Díky vojáci, že jste mi za ty roky
společně strávené u těchto výročí umožnili se-
tkání s císařem.

Poděkování jsem poslala i císaři na jeho FB:
Chér l’Empereur, je vous remercie de votre visite
dans notre Restaurant de vin. Ce soir étre mo-
ment mémorable. Merci beaucoup, a bientot sui-
vent anné. Serveus Vendulka.

Vendula Andrlová

Setkání s císařem Napoleonem

Poděkování
Středisková rada Junáka Slavkov děkuje

všem, kteří v roce 2011 podpořili činnost Ju-
náka Slavkov i vylepšení klubovny, kterou vy-
užíváme k naší činnosti. Příspěvek z rozpočtu
města podpořil skautské akce, díky dotaci
a s přispěním výtěžku za sběr železného šrotu
jsme vybavili klubovny novými krbovými
kamny a provedli další opravy. Děkujeme také
přátelům a sponzorům a v neposlední řadě ro-
dičům našich členů za podporu naší organi-
zace.

Příjemné prožití Vánoc a vše dobré v roce
2012 přeje Junák Slavkov!

Zapsali Kristýna Mazalová, Oldřich
Bayer, Hynek Charvat

V aquaparku Foto: archiv Junáka

Junáci Foto: archiv Junáka

Mark Schneider Foto: B. Maleãek

Napoleon se ‰tábem Foto: B. Maleãek
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Tříkrálové koledování
s Hudci z Kyjova

Do Slavkova u Brna přijedou v neděli 8. ledna
s poslední vánoční koledou HUDCI Z KY-
JOVA. Tato špičková cimbálová muzika má za
sebou řadu zahraničních úspěchů a je známá
i z televizních pořadů. Že se neomezuje pouze
na lidovou píseň, svědčí i její velmi úspěšné loň-
ské turné, v jehož rámci na několika koncertech
ve vyprodaných halách v České republice i na
Slovensku doprovázela populární Katarínu Kne-
chtovou (hity Za tebou, Spomaľ atd.).

V programu „Tříkrálové koledování“ vy-
stoupí zpěvačky Bohdana Menšíková a Jana Ne-
ničková, které Hudci z Kyjova ke spolupráci
přizvali již při natáčení televizního pořadu Ví-
nečko. Tuto společnou hudební práci muzikanti
a zpěvačky přenesli i do vánočního období a vy-
tvořili nový originální program, ve kterém se
snoubí známé i méně známé koledy. Zpěv Boh-
dany a Jany doplňují v sólech Aleš Smutný, Petr
Švaňhal, Jirka a Zdeněk Frolcovi. Společně také
zazpívají některé koledy jak v mužském, tak ve
smíšeném vícehlasu. Hudební úpravy jsou dílem
členů muziky, zejména primáše Aleše Smut-
ného, Miroslava Kolacii či bratrů Frolcových.
Nepochybujeme o tom, že také vy budete strženi
krásou koled a společně si zazpíváte.

Přijměme tedy naše pozvání na Tříkrálové ko-
ledování do Chrámu Vzkříšení Páně v neděli 8.
ledna. První koleda zazní v 16 hodin. Vstupné
je díky sponzorům dobrovolné a jeho výtěžek
bude určen na charitativní účely. J. Marek

V sobotu 26. 11. vstávám ještě za tmy a pře-
mýšlím, jestli to stojí za to. Trmácet se v mlze
blátivými cestami v polích. Nakonec zvědavost
zvítězila a před osmou už sedím spolu se čtyřmi
desítkami spolupochodujících ve vlaku v Kře-
novicích. Vystupujeme v Újezdě u Brna, kde nás

Pochod slavkovským bojištěm
s trasou pochodu slavkovským bojištěm seznámí
pořadatel a průvodce v jedné osobě – Oldřich
Bartošek z křenovické skupiny historického
šermu Buhurt.

Společnost nám dělají tři uniformovaní „fran-
couzští“ vojáci v plné polní. Nechybí ani pušky.
Však hned na zastávce v Újezdě je vypálena
první salva na zdar výletu.

Naším prvním cílem je kaple sv. Antonína Pa-
duánského a cestou k ní se seznamuji se členy
naší skupiny. Co se týká složení, je velmi rů-
znorodá – od nejmenších dětí až po aktivní se-
niory, muži i ženy. Většina je z Křenovic, ale
zastoupeno je Brno, Slavkov, Zbýšov, Telnice,
Újezd a další obce.

Po krátké zastávce u kaple, kterou vyplnilo
poutavé vyprávění o strastech vojáka bitvy tří cí-
sařů, o blahodárných účincích teplého koňského
trusu na prochladlé nohy vojáka, o výhodách
uniformy, která v létě hřeje a v zimě chladí – to
vše proložené koštem slivovice – pokračujeme
ojíněnou krajinou na Mohylu míru.

Aby byla procházka zábavná i pro děti, ob-
ržely od pořadatelů malý kvíz týkající se bitvy,
který byl vyhodnocen po skončení vycházky
v Křenovicích. Na Mohyle jsme se zdrželi déle
– součástí zastávky byla i malá svačinka, během
níž nás pan Bartošek krátce seznámil s průbě-
hem bitvy u Slavkova.

Začalo se oteplovat a z větví stromů padal led.

Ale to už jsme byli
v polích cestou ke zbý-
šovskému památníku.
„Procházka lesem není
špatná, ale nic nevidíte.
Není nad rozhled ces-
tou mezi poli,“ podotkl
pan Bartošek a měl
pravdu. Rozhled po krajině byl parádní, začalo
se jasnit a dokonce párkrát vykouklo i sluníčko.

Zbýšovský památník na kótě 293 je poměrně
nový. Na tomto místě se údajně měli postupně
ocitnout tři panovníci zainteresovaných stran. Po
čestné salvě na památku padlých jsme se vydali
k poslednímu cíli naší výpravy, a to ke hromad-
nému hrobu u Křenovic.

Zde proběhlo „školení“ v nabíjení pušky a ve
střelbě. Pár odvážlivců, kteří si to chtěli vy-
zkoušet, se našlo. Odměnou jim byl kromě za-
lehlých uší a ožehlých vlasů nezapomenutelný
zážitek.

Z místa tří největších hromadných hrobů
bitvy, které se zúčastnilo 180 000 vojáků, jsme se
vrátili do Křenovic. Ve dvoře obecní hospody
proběhlo vyhodnocení a rozdání diplomů. Po-
sledním aktem tohoto vydařeného pochodu byl
nástup čestné jednotky u pomníku generála Ku-
tuzova. Po závěrečné salvě, která vyplašila de-
sítky kalousů z okolních borovic, jsme se rozešli
s příslibem, že za rok znovu… B. Maleček

Na Mohyle míru Foto: B. Maleãek

Cestou k Mohyle míru Foto: B. Maleãek

Úãastníci pochodu Foto: B. Maleãek

Olda Barto‰ek

Hudci z Kyjova

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV LEDEN–ÚNOR 2012
7. 1. sobota 19.30 hod. LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 114 minut
8. 1. neděle 16.30 hod. Edmund a Lucinka tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem

Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili, když jednoho dne zničeho nic
ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnii. Z moře, kam se
pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král Kaspián desátý, kterému děti v předchozím díle  pomohly ke
královskému trůnu. Jsou šťastni, že jsou zpět v kouzelném království a plují po Kaspiánově boku podél
nebezpečných ostrovů  a všude zažívají velká dobrodružství. Na  závěr své cesty stanou až na samém konci
světa. Režie: Michal Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley a další. Repríza třetího dílu
slavné knižní série spisovatele C. S. Lewise v českém znění.
Vstupné: 70 Kč Mládeži přístupný

14. 1. sobota 19.30 hod. DREAM HOUSE 90 minut
15. 1. neděle 19.30 hod. Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svojí ženou

Libby (Rachel Weisz) a svými dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v Nové Anglii. Zatím co se
ve svém novém životě zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm vraždy matky a jejich dětí.
Napínavý příběh rodiny, která se nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika vraždám. Záhy
zjišťují, že si  je vrah vyhlédl jako své další oběti. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 70 Kč Přístupný od 12 let

21. 1. sobota 19.30 hod. MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 98 minut
22. 1. neděle 19.30 hod. Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí

práci. Do té doby  pracuje jako úspěšný šéf v hypermarketu.. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci
nezíská a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně
se zamiluje do své učitelky Mercedes (Jujia Roberts). Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se
domnívat, že jeho život se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě minulo,
objevíš důvod proč žít. Romantická komedie s českými titulky.

Přístupný od 12 let

28. 1. sobota 19.30 hod. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL 90 minut
29. 1. neděle 16.30 hod. Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické

školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije
normálním životem v krásné rodinně se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou
Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě. Právě toto tajemství objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností
a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků a morkolabů.
Rodinná komedie Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný,
Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák a další

Mládeži přístupný

4. 2. sobota 19.30 hod. JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 101 minut
5. 2. neděle 19.30 hod. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už

před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.
Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem
grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský
premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o úplně poslední jeho cestu v životě, nepočítáme-li tu
poslední na hřbitov. Johnny English se vydá po stopách organizátorů spiknutí, zcela v souladu s osobním
mottem: „Katastrofy lze tolerovat, neúspěch nikoliv.“ Režie: Oliver Parker. Komedie s českými titulky.

Mládeži přístupný

11. 2. sobota 19.30 hod. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ    107 minut
12. 2. neděle 16.30 hod. Příběh filmu inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina

belgického autora, publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy zvídavého mladého reportéra Tintina
a jeho věrného psího společníka Filuty. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána
Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve
snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl
skrývat klíč k obrovskému bohatství… A také prastarou kletbu. Animovaný film v českém znění.

Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Pozn.: V prvním čtvrtletí 2012 se bude promítat jen o víkendech



V pátek 9. prosince se opět po roce rozzářil Histo-
rický sál slavkovského zámku tancem a hudbou. Žáci
ZUŠ Františka France pod vedení svých učitelů při-
pravili program, ve kterém si posluchači mohli najít
každý svůj šálek kávy. Sólová vystoupení střídala vy-
stoupení taneční a většina souborů, které předvedly
své umění, vznikly právě pro tuto příležitost. Celý pro-

gram byl prvním vánočním dárkem všech účinkujících
pro své rodiče, známé i ostatní posluchače. Odměnou
jim byl potlesk a uznání za předvedené výkony.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem všech za-
městnanců ZUŠ Fr. France popřál příjemné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku jen to dobré…

Martin Uma

Vánoční koncert ZUŠ Františka France



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autobayer.cz

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122

Ilustrační foto

Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia Tour Trumf.
S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za příplatek pouhých 15 000 Kč. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km

ŠKODA Octavia Tour Trumf již od 254 900 Kč

ŠKODA Octavia Tour Trumf
Prostor plný výbavy

Vozy s vůní Vánoc ... Auto Bayer

Radostné Vánoce a šťastný nový rok Vám za kolektiv společnosti AUTO-BAYER Slavkov u Brna a Brno Modřice přeje


