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ZDARMA

Přeji vám klidnou mysl
Tak jsem se těšil na prosin-

cový úvodník, kde by si čtenář
početl o rozsvěcení pichlavého
smrku místo listnaté „bá-
bovky“, o krásném zpívání
koled žáků ZUŠ Františka
France, o vydařených Vzpo-
mínkových akcích a úchvat-

ném ohňostroji a o klidu a míru, jež se pomalu
vkrádá do adventem prosycených domovů. Jenže
jako rána z čistého nebe přišla zpráva o výstavbě
nákupního centra v křenovické aleji. A těch ko-
mentářů! Jeden lepší než druhý. Holt naše země
je plná odborníků, jen vždy záleží, jaké téma se
právě skloňuje.

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)

Vzpomínkové akce
ve fotografiích
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Josef Kolečko se zapsal
do historie fotbalu
strana 29

lavkov u Brna si
první prosincový víkend opět připomněl události
roku 1805, kdy se stal centrem evropského dění.
Přestože si letos připomnělo „nekulaté“ 211. vý-
ročí bitvy, program byl podobně nabitý jako ten
loňský. Letošní ročník Vzpomínkových akcí zahá-
jil ve středu 30. listopadu houslový virtuóz Václav
Hudeček spolu s klavíristou Lukášem Klánským.

V pátek 1. prosince pak Slavkované opět přiví-
tali rakouského i ruského panovníka na nádvoří
zámku. Oba představitelé pak v Historickém sále
podepsali alianční pakt (skutečné historické souvi-
slosti a fakta návštěvníkům vysvětlil historik La-
dislav Mucha). Zámek tu noc také ožil dobovým
bálem. Do některých komnat se pak opět nastěho-
vali i šlechtici a vojáci, které mohli návštěvníci po-
zorovat při speciálních prohlídkách.

V sobotu se pak Palackého náměstí, Husova

ulice i nádvoří zámku proměnily v řemeslný jar-
mark. Ulicemi pochodovali vojáci, před radnicí
každou hodinu dělostřelci vystřelili z jednoho nej-
větších funkčních kanónů ve střední Evropě, aby
zahájili historický program. Vojáci pak mohli měřit
svoje síly nejen v ulicích, ale také v zámeckém
parku, kde se uskutečnil jezdecký turnaj. Program
se odehrál i přímo na zámku – díky kostýmovaným
prohlídkám v podání Per Vobis se návštěvníci do-
zvěděli zajímavosti a souvislosti o bitvě tří císařů.

Vojenské umění předvedly i desítky vojáků při
střetu o radnici. Vzpomínkové akce následně vy-
vrcholily defilé téměř čtyř stovek vojáků a závě-
rečným ohňostrojem nad zámkem.

Program Tenkrát ve Slavkově zhlédlo cca 15 tisíc
návštěvníků včetně významných hostů jako napří-
klad francouzského velvyslance v České republice
Charlese Malinase. (Pokračování na str. 2)

TENKRÁT
VE SLAVKOVĚ

Foto: 2x J. Sláma
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Více než 110 dětí a učitelů Základní umělecké
školy Františka France zaplnilo 7. prosince Historický
sál zámku Slavkov vánočními a slavnostními tóny.
Odehrál se zde totiž Vánoční koncert, který představil
to nejlepší z jejich repertoáru. Posluchači, kteří za-
plnili sál do posledního místa, tak prožili adventní
večer ve společnosti klasických koled i moderních
písní, jimž nechyběla i mladistvá show.

Do příprav vánočního koncertu se zapojily všechny
obory – hudební, taneční a dokonce i výtvarný. V nej-
krásnějším zámeckém sále se postupně vystřídaly děti
ze všech ročníků. Představily se také všechny sou-
bory. A že jich ZUŠ Františka France nemá málo –
žesťový, flétnový, houslový, kytarový i elektronických
kláves. Školu reprezentovaly i dva pěvecké sbory
a uznávaná skupina Ad Hoc Team.

Pozadu nezůstal ani taneční obor, který dokázal do-
plnit nejen hudební vystoupení, ale nebál se ani ná-
ročných baletních ukázek jako například pasáže
z Čajkovského Louskáčka.

O tom, že mají žáci i učitelé z hudby a pohybu ra-
dost svědčilo i několik čísel, do kterých se zapojili
i roztancovaní učitelé. Například při sborové skladbě
Sing to the Lord a New Song předvedli rytmický do-
provod na netradiční boomwhackers, na které hráli
„celým tělem“.

Také houslový soubor Slavkovánek ukázal, že
smyčce můžou znít efektně v podání dětí, bez rozdílu

věku a zkušeností. Při Einaudiho skladbě Primavera
za doprovodu klavíru v hledišti nikdo ani nehlesnul.

Že hudba není jen o dobře sehraných nástrojích,
dobře ví také členové skupiny Ad hoc Team, která
v závěru koncertu předvedla show při písni Vivat Re-
gina. Tu dokonce přetextovala do češtiny jedna ze
zpěvaček Terezie Šenkyříková.

Vánoční koncert Základní umělecké školy Franti-
ška France byl vyvrcholením půlroční práce všech
učitelů a žáků. Jeho hlavní část se však neodehrála
7. prosince, ale při desítkách hodin zkoušení a orga-
nizačně náročných sehrávek. Nejdůležitější přitom

Vánoční koncert ZUŠ v Historickém sále zámku
nebylo pouze „dobře zahrát své číslo“, ale zejména
projít cestu přes náročné zkoušky v chladném zámku
s netradiční akustikou a dalšími technickými zvlášt-
nostmi. Odměnou jim však byl radostný potlesk tří-
sethlavého publika užívajícího si atmosféru Vánoc
v jednom z nejkrásnějších sálů. Poděkování tak patří
všem, kteří dětem pomohli zažít největší odměnu,
které se umělec může dočkat.

Základní školu Františka France ve Slavkově
u Brna navštěvuje 542 žáků, z nichž 270 je zapsáno
do hudebního oboru, 127 do tanečního a 145 do vý-
tvarného. Veronika Slámová

„Těší mě, že se nám podařilo
udržet laťku, kterou jsme si na-
stavili při loňském, kulatém vý-
ročí. Dík patří nejen těm, kteří
nám pomohli program financo-
vat, a tedy zpřístupnit pro
všechny zdarma, ale zejména
všem, kteří se na akci organi-
začně podíleli,“ dodal starosta
města Slavkova u Brna Michal
Boudný.

Veřejný program Tenkrát ve
Slavkově pořádalo město Slavkov
u Brna. Akci finančně podpořil Ji-
homoravský kraj. Akce se konaly
pod záštitou předsedy vlády ČR
Bohuslava Sobotky. vs

Tenkrát ve Slavkově

(Dokončení ze str. 1)

Žákyně tanečního oboru • Foto: 5x B. Maleček

Flétnový soubor a pěvecký sbor Slavkovánek

Žákyně 4. a 5. ročníku tanečního oboru Houslový soubor 

Francouzský velvyslanec Fr. Malinas, starosta města a francouzský velvyslanec na Slovensku • Foto: 2x J. Sláma
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Přeji vám klidnou mysl
(Dokončení ze str. 1) Kdo si jednu z nejfrekventovanějších silnic

jižní Moravy přešel po přechodu pro chodce,
ví, o čem mluvím. A kdo bydlí na ulici ČSČK
tak teprve! Odpolední špičku, která není jen
v pátek, netřeba rozebírat a zatěžovat vás čísly.
Jsou astronomická – denně tudy projede mini-
málně 15 tisíc aut. 

Oddělme tedy dvě věci, které ale spolu úzce
souvisí. Výstavba, dle názorů některých ob-
čanů, tolik vysněného nákupního centra a do-
pravní situace v lokalitě bez ohledu na to, zda
obchod bude či nikoli. Výsledkem však vždy
musí být priorita bezpečnosti a plynulé do-
pravy. Následné problémy totiž půjdou za měs-
tem a je jedno, kdo právě bude sedět na radnici. 

Současný stav je takový, že k výstavbě cen-
tra není vydané stavební povolení a nejsou do-
dána vyjádření dotčených orgánů. Křižovatka
je projednávána na nejvyšších místech a je ve-
lice pravděpodobné, že jedno z řešení bude za-
hrnuto do knihy investic ŘSD. O tom, kdo a co
tam bude stavět, město nerozhoduje. Tedy jen
pokud to není v rozporu s územním plánem.
Centrální plánování je snad již minulostí. 

Druhá stránka věci je lokalita. To si udělá
každý obrázek a názor sám. Město výstavbě
bránit nebude a ani nemůže, ale bude požado-

Tedy trochu vysvětlení: nápad investora re-
alizovat obchodní centru „V aleji“ je znám
ještě bývalému zastupitelstvu města. Následně
se nové vedení města seznámilo s projektem
v roce 2015 a jediný a poměrně zásadní dotaz
byl: jak se tam lidé dostanou pěšky a co to způ-
sobí s již tak kolabující dopravou na silnici I/50
a II/416? Následné odborné studie prokázaly,
že i přes rozšíření výjezdu z křenovické aleje
investorem na silnici I/50 vydrží stav únosnosti
dopravy do roku 2019–2020. 

A dál? Dál nic. Od té doby proběhly desítky
jednání na úrovni města, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, kraje, ministerstva dopravy, Poli-
cie ČR a výsledkem je studie průsečné křižo-
vatky na ulici Špitálská a přeložka II/416
tamtéž. Ve stručnosti: ze Slavkova do Křenovic
by se jezdilo rovně a při špičce by řídily do-
pravu chytré semafory. Jediné smysluplné ře-
šení, které vyřeší situaci jednou pro vždy je
mimoúrovňová křižovatka dálničního typu,
které vedení města nadále prosazuje. Tento typ
řeší i chodce, na které je třeba brát ohled. Je na
ni rovněž studie a po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje nás čekají další jednání na minis-
terstvu. 

vat takové podmínky, které by dopravní a bez-
pečnostní situaci nezhoršovaly či je výrazně
zlepšily! 

A teď k těm příjemnějším věcem: v pondělí
12. prosince byl na posledním letošním zase-
dání zastupitelstva schválen rozpočet města
pro rok 2017 a chci vyjádřit velké poděkování
všem přítomným zastupitelům, kteří pro něj
jednomyslně hlasovali. Rozpočet má silný
mandát, je a bude pro příští rok klíčovou „ku-
chařkou“ při investicích, které jsou oproti mi-
nulým letům pětinásobné. 

V příštím roce chceme zlepšit také komuni-
kaci s vámi. V novém roce chceme například
spustit nové webové stránky a díky rozhodnutí
rady města rovněž aplikaci mobilní rozhlas,
který spočívá v zasílání SMS a e-mailů o ak-
tuálním dění města. 

Lze si vyfiltrovat například jen kulturní
akce, odstávku elektřiny v konkrétní ulici či
rychlé sdělení poruchy vody. Možností je
spousta a vše je na principu dobrovolnosti a re-
gistrace, ale o tom až příště. 

Dovolte mi tedy, vážení občané, popřát vám
na závěr roku a tohoto úvodníku klidnou mysl,
rozvahu, pokoj a hlavně zdraví!

Michal Boudný, starosta města

Tři sta metrů jižní hráze Velkého rybníka ve
Slavkově u Brna se od dubna dočká opravy.
Město již odeslalo ministerstvu zemědělství
výsledky veřejné soutěže na dodavatele staveb-
ních prací. Opravu, která si vyžádá více než 1,5
milionů korun včetně DPH, bude z 80 % hradit
právě ministerstvo zemědělství. 20 % nákladů
pak půjde z městské pokladny. 

Po dokončení bude hráz, jež je nyní v hava-

rijním stavu, kompletně opravená. Stavební
práce budou spočívat v doplnění erodovaného
zemního materiálu. Stavbaři také opevnění
břeh lomovým kamenem a upraví sklon hráze.
Na závěr pak firma zasadí nový trávník. 

Zhotovitelem akce bude společnost Agro-
meli z Brna-Slatiny. Oproti původnímu odhadu
1,8 milionů korun bez DPH vyhrála s cenou
o 600 tisíc korun levnější. vs

Jižní hráz rybníka se bude opravovat11. vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Ros-

těnicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabi-
jačkových pochoutek na již jedenácté vepřové
hody. Začnou v sobotu 4. února od 8 hodin.
Prodej a výdej zabijačkových specialit skončí
v 11 hodin.

Ani letos nebude chybět ochutnávka po-
lévky zdarma. K prodeji budou zabijačkové
produkty a další uzenářské výrobky z vlastní
produkce Rostěnic, a.s. Po celou dobu akce
bude také zajištěno další bohaté občerstvení.
Akce se uskuteční na Palackého náměstí před
radnicí. vs

Třináctý městský ples 
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na

13. městský ples, který se bude konat v sobotu
14. ledna v sálech SC Bonaparte. Začátek je ve
20 hodin. Na pódiu se bude hrát skupina Char-
lie’s K band Ludvíka Čihánka. Frontman ka-
pely hostuje i ve známých skupinách jako je
například Miro Žbirka nebo No Name. Hudba
nebude znít pouze ve velkém sále, ale také
v restauraci. Od 21.30 do 2 hodin tam bude
hrát cimbálová muzika. Ples zahájí slavkovský
cheerlingový team Glitter Stars. Součástí pro-
gramu bude také bohatá tombola. Vstupenky
v hodnotě 180 Kč jsou k dispozici od 2. ledna
v informačním centru na Palackého náměstí 1.
Těšíme se na vaši účast. vs

Silvestrovský ohňostroj 
Poslední den v roce opět můžete strávit na

Palackého náměstí. Od 20 hodin zde opět od-
pálíme ohňostroj a popřejeme si vše dobré do
roku 2017. S přáteli, sousedy a známými si
můžete připít například svařeným vínem, které
bude pro vás připraveno. K silvestrovskému
setkání vás srdečně zve vedení města. Akce se
koná za každého počasí. vs

Kdo jde kolem, vidí boží muka. Když ale
přijdete blíž, zjistíte, že uvnitř je prostor, díky
němuž se může říkat této památce „kaplička“.
Od konce listopadu je tato stavba kompletně
opravená. Renovovaná je skutečně od základů.
Dlouhodobým zatékáním totiž potřebovala
zpevnit, odizolovat od zemní vlhkosti a zasy-
pat štěrkodrtí. Odstraněna byla také stará
omítka, kterou dlouhodobě poškodila vlhkost
a mráz. Kaplička tak má nejen novou fasádu,
ale také ozdobné římsy. Stavbaři neopomněli
ani zastřešení pálenou taškou i opravu kříže.

Oprava této památky, která patří mezi nej-
starší barokní stavby svého druhu, vyšla na
bezmála 45 tisíc korun vč. DPH. 20 tisíc korun
přispěl Jihomoravský kraj z programu Podpora
památek místního významu. vs

„Kaplička“ na Zlaté hoře je opravená

Slavkovský rybník • Foto: archiv MÚDetail jižního břehu • Foto: archiv MÚ

Boží muka na Zlaté Hoře • Foto: archiv MÚ
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

66. schůze RM – 28. 11. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města

Slavkov u Brna na rok 2017 v podrobnosti závazných
ukazatelů rozčpotu města Slavkov u Brna na rok 2017
v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového
provizoria města Slavkov u Brna na rok 2017 v předlo-
ženém znění.

3. RM schvaluje Směrnici rozpočtového procesu
v předloženém znění.

4. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění

5. RM doporučuje ZM schválit dotační program „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“, dotační program
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ a In-
dividuální dotace včetně jejich příloh v předloženém
znění.

6. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2017 v předloženém znění.

7. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu bytového
a tepelného hospodářství v roce 2017 v následující po-
době: 2 500 000 Kč zateplení DPS, 3 500 000 Kč demo-
lice domu Husova 53, 4 000 000 Kč rekonstrukce kotelny
Zlatá Hora, 3 000 000 Kč dokončení rekonstrukce bu-
dovy polikliniky.

8. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém
znění.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc. č. 3164 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 825 m2.

10. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, jejiž
předmětem budou části pozemků parc.č. 3750/139,
3750/29 a parc.č. 3750/55 v k.ú. Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene e společností E.ON Distri-
buce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice, IČ: 28085400, týkající se pozemku parc.č. 4219
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene sespolečností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, týkající se
pozemku parc. č. 354/84 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna.

13. RM souhlasí s uzavření předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a kanali-
zační přípojky na pozemku města Slavkov u Brna parc.č.
4219 před rodinným domem na pozemcích parc.č.
3750/3, 3750/48 v k.ú. Slavkov u Brna

14. RM souhlasí s napojením investičního fondu ve
výši 70 000 Kč na rozpočet Základní školy Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, tak, jak je po-
psáno v důvodové zprávě.

15. RM souhlas s tím, aby ZŠ Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, přijala sponzorské dary
od firem uvedených v příloze důvodové zprávy.

16. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 1000 Kč dle předložené zprávy.

17. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve všýi 15 000 Kč dle předložené zprávy.

18. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředi-
tele škol a školských zařízení za 2. pololetí 2016 v před-
loženém znění.

19. RM schvaluje návrh odměn ředitelům TSMS a ZS-A
v navrženém znění.

20. RM schvaluje vyplacení celkové částky 20 000 Kč
Richardu Podborskému za komplexní zpracování a po-
dání projektové žádosti „Asistenti prevence kriminality
ve Slavkově u Brna“.

21. RM schvaluje vyplacení celkové částky 20 000 Kč
ing. Richardu Podborskému za komplexní zpracování
a podání projektové žádosti „Komunitní centrum ve
Slavkově u Brna“.

22. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o do-
taci z IROP na projekt pod názvem: „Cyklostezka Slavkov
u Brna–Hodějice“.

23. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
zpracovatele územních studií označených v územním
plánu jako plocha S1a, S1b a S1c. dle předloženého ná-
vrhu zadávací dokumentace.

24. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí li-
cence na studii mimoúrovňové křižovatky: „Úprava kři-
žovatky silnice I/50xII/416 ve Slavkově u Brna“ s panem
Bc. Janem Lakomým v předloženém znění.

25. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 16/2016

26. RM schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Sylvií Reich-
lovou, IČ: 86872877 na pronájem prostor sloužících
k podnikání umístěných v suterénu administrativní bu-
dovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna.

27. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání ve II. NP budovy polikliniky ve
Slavkově u Brna, Tyršova 324 s MDDr. Evou Kašparovou. 

28. RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce tepla
do prostor skladu č. 01 v budově č.p. 1310 se společností
ELEKTRO – PEGAS, s.r.o. v předloženém znění.

29. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
obecně závazně vyhlášky o poplatku za komunální
odpad vznikající na území města Slavkov u Brna.

30. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 1. 2014 ohledně pronájmu prostor
Zámecké vinárny s panem Eduardem Andrlou v předlo-
ženém znění.

31. RM schvaluje zavření dodatků č. 1 se společností
VYDOS BUS a.s. a dodatku č. 1 se společnosti SEBUS
s.r.o. v předloženém znění.

32. RM schvaluje pořízení platformy Mobilní rozhlas
dle přiložené nabídky.

33. RM schvaluje předložený organizační řád měst-
ského úřadu

34. RM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu
ZS-A pro rok 2016 (limit mezd).

35. RM schvaluje uzavření smlouvy ZS-A o poskytnutí
dotace dle přílohy materiálu.

36. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace pro rok 2017.

65. schůze RM – 21. 11. 2016
1. RM doporučuje ZM odsouhlasit spolufinancování

2. etapy obnovy atletického stadionu v rámci dotačního
titulu MŠMT, programu 133510 ve výši minimálně 40%
způsobilých výdajů.

2. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci „Přístavba ZŠ Tyršova“ dle předložené za-
dávací dokumentace v užším řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., s úpravou smluvní pokuty z 0,02% na
0,05%/den v článku XVI. Odst. 4 a 5 smlouvy o dílo.

1. RM projednala návrh úpravy Návrhu rozpočtu
města Slavkov u Brna na rok 2017 a změnu rozpočtu ak-
ceptuje.

2. RM doporučuje ZM provést změny Návrhu rozpočtu
města Slavkov u Brna na rok 2017 dle navrhované
změny.

3. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
Slavkov u Brna na rok 2017 v podrobnosti závazných
ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2017
v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit uhrazení schodku roz-
počtu a splátky dlouhodobých přijatých půjčených pro-
středků na položce 8124, formou úhrady z třídy 8,
položkou 8115.

5. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu
na rok 2017 formou rozpočtových opatření u závazného
ukazatele rozpočtu třída 4.

6. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu
na rok 2017 formou rozpočtových opatření pokud se ne-
mění velikost závazného ukazatele.

7. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
RM schvalovat změny rozpočtu na rok 2016 do konce
roku 2016 k zajištění plynulého hospodaření města Slav-
kov u Brna.

8. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření II v předloženém znění.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem

 pozemků parc. č. 2973/1, 2973/15, 2975/5 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
společnosti OFFICE PRO SERVICE, s.r.o. IČ: 26949580.

10. RM nedoporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc. č. 2973/39 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti OFFICE
PRO SERVICE, s.r.o. IČ: 26949580.

11. RM souhlas se zveřejněním prodeje části pozemku
parc.č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě ze dne 18. 2. 2000 uzavřené mezi městem Slav-
kov u Brna a společností Golf Invest Austerlitz, a.s.,
IČ: 63495201.

13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 1. 2006 se společností Agria, a.s.

14. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o pod-
mínkách vybudování stavby dešťové kanalizace se spo-
lečností KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. 

15. RM doporučuje ZM nevydávat stanovisko s výstav-
bou obchodního centra na ulici Křenovická pod názvem
„Zahradní centrum – Slavkov u Brna“ investora Zahradní
centrum „V aleji“, s.r.o., do doby realizace přeložky sil-
nice II/416 z důvodu zlepšení plynulosti a bezpečnosti
dopravy v dané lokalitě.

16. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Oprava
havarijního stavu jižního břehu velkého rybníka“ o vy-
loučení společnosti Begastav s.r.o., IČ: 28323424 ze za-
dávacího řízení.

67. schůze RM – 12. 12. 2016
17. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o po-

suzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Oprava
havarijního stavu jižního břehu velkého rybníka“ o tom,
že nejvyhodnější nabídka předložena společností Agro-
meli spol. s r.o., IČ: 46980989.

18. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci:
„Oprava havarijního stavu jižního břehu velkého ryb-
níka“ se společností Agromeli spol. s r.o. IČ: 46980989
v předloženém znění.

19. RM schvaluje návrh stanov Společenství vlastníků
jednotek Sídliště Nádražní 1153, 1154, Slavkov u Brna
v předloženém znění.

20. RM schvaluje návrh stanov Společenství vlastníků
jednotek domu č.p. Sídliště Nádražní 1157, 1158, Slav-
kov u Brna v předloženém znění.

21. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh OZV
o nočním klidu.

22. RM uděluje v anketě Sportovec roku tato ocenění:
Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let: Isabela Hortová,
Kristýna Slaninová, 10–15 let: Sabina Macharová, Na-
tálie Křížková, Tereza Urbanová, 15–18 let: Aneta Ma-
charová. Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let: Glitter
stars. Čestné uznání: Tenisový oddíl TC Austerlitz, Školní
florbalové družstvo ZŠ Komenského, Atletika Slavkov –
mladší žáci, SK Slavkov u Brna (fotbal) – mladší pří-
pravka. Sportovní počin roku: Austerlitz Adventure –
AusterlitzMan. České uznání: Tour de Praděd, Slavkov-
ská pípa, Sportovec s nejlepší reprezentací města Slav-
kov u Brna – Pavel Boudný, Sportovní osobnost roku
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

Milan Žižlavský – atletika, Josef Kolečko – fotbal, in me-
moriam.

23. RM bere na vědomí zápis ze 16. schůze komise
pro sport a volný čas.

24. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
č. SWF/02/60 ze dne 11. 11. 2002 se společností VERA
spol. s r.o. IČ: 62587998 v předloženém znění.

25. RM schvaluje předložený návrhu termínů a pro-
gramu schůzí RM a zasedání ZM na 1. pololetí roku
2017.

26. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A v předlože-
ném znění.

27. RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze
dne 28. 1. 2009 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna,
Zámkem Slavkov – Austerlitz, p.o. IČ: 00373320 a spo-
lečností Corida CZ, s.r.o. IČ: 27911713 v předloženém
znění.

28. RM schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze
dne 8. 12. 1998 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna,
Zámkem Slavkov – Austerlitz, p.o. IČ: 00373320 a spo-
lečností Corida CZ, s.r.o. IČ: 27911713 v předloženém
znění.

29. RM bere na vědomí informaci o zastavení exekuce
proti povinnému Oscar CZ s.r.o., IČ: 63493004.

30. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 5/2016
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

31. RM schvaluje bezúplatné převzetí movitých věcí
od ZŠ Komenského dle přiloženého inventurního sou-
pisu do vlastnictví města Slavkov u Brna na základě při-
loženého předávacího protokolu.

32. RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu
mezi městem Slavkov u Brna jako dárcem a městem
Cantemir v Moldavsku.

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu roz-
voje města na rok 2016 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje Rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí roku 2016 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za III. čtvrtletí roku 2016 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění.

5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření II
v předloženém znění.

6. ZM schvaluje rozpočet města Slavkov u Brna na rok
2017 v podrobnosti závazných ukazatelů, který byl pro-
jednán na 67. schůzi rady města Slavkov u Brna, konané
dne 12. 12 .2016, s tím, že třída 5 – běžné výdaje, ORJ
50 se navyšuje o 80 tisíc.

7. ZM schvaluje uhrazení schodku rozpočtu a splátky
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na položce
8124, formou úhrady z třídy 8 – Financování, položkou
8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na ban-
kovních účtech města Slavkov u Brna ve výši
37 168 700 Kč.

8. ZM pověřuje RM Slavkov u Brna schvalovat změny
rozpočtu na rok 2017 formou rozpočtových opatření.

9. ZM pověřuje RM schvalovat  změny rozpočtu na rok
2016 do konce roku 2016 k zajištění plynulého hospoda-
ření města Slavkov u Brna a ukládá radě města o těchto
změnách rozpočtu zastupitelstvo informovat.

10. ZM si vyhrazuje rozhodnutí o čerpání položky orj
40 rekonstrukce stadionu II. etapa ve výši 18 300 tis.,

po obdržení rozhodnutí o přiznání dotace na tuto akci.
11. ZM schvaluje rozpočtový výhled na období 2018

až 2021 v předloženém znění.
12. ZM schvaluje návrh plánu vedlejší hospodářské čin-

nosti pro rok 21017 v předloženém znění.
13. ZM schvaluje dotační program „Podpora veřejně

prospěšných činností“ a dotační program „Podpora čin-
nosti organizací pracujících s mládeží“ a individuální do-
tace vč. jejich příloh v předloženém znění.

14. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za
rok 2015.

15. ZM schvaluje vydání OZV města Slavkov u Brna
o poplatku za komunální odpad vznikající na území
města Slavkov u Brna v předloženém znění.

16. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na
projekt pod názvem „Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodě-
jice“.

17. ZM neschvaluje předložený záměr na uzavření plá-
novací smlouvy se společností RD AUDO, spol. s r.o. IČ:
25660837.

18. ZM bere na vědomí podání žádosti města o dotaci
na MŠMT z programu 133510 na realizaci 2. etapy ob-
novy atletického stadionu.

19. ZM souhlasí se spolufinancování 2. etapy obnovy
atletického stadionu v rámci dotačního titulu MŠMT, pro-
gramu 133510 ve výši minimálně 40 % způsobilých ná-
kladů.

20. ZM souhlasí s prodej části pozemku parc. č.
3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna.

14. zasedání ZM – 12. 12. 2016
21. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č.

3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna.
22. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-

zemku parc. č. 3403/4, 3403/6, 3403/9, vše ostatní plocha
a parc.č. 3400/3 ovocný sad, vše v k.ú. Slavkov u Brna

23. ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu jejíž
předmětem je úplatné nabytí pozemku parc.č. 343/3
v k.ú. Slavkov u Brna.

24. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny po-
zemků parc.č. 4203, parc.č. 3724 a parc.č. 3723 vše v k.ú.
Slavkov u Brna.

25. ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2748/8 v k.ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví Ing. Bronislava Daněčka za
část pozemku parc.č. 2820/1 ve vlastnictví města Slavkov
u Brna.

26. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 3164
v k.ú. Slavkov u Brna.

27. ZM schvaluje dohodu o cílech – Audit familyfrein-
dlycommunity.

28. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru.

29. ZM bere na vědomí rezignaci pana Jana Kovaříka
na funkci člena finančního výboru ZM.

30. ZM volí paní Dagmar Živníčkovou členkou finanč-
ního výboru ZM.

31. ZM schvaluje vydání OZV města Slavkov u Brna
o nočním klidu v předloženém znění.

32. ZM schvaluje poskytnutí věcných darů městu Can-
temir v Moldavsku.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se v Brně konalo
slavnostní předávání cen zástupcům Jihomo-
ravských měst a obcí za účast v soutěži „My
třídíme nejlépe“ pořádanou akreditovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. Její sou-
částí je tradičně také vyhodnocení soutěže ko-
lektivních systémů Asekol a Elektrowin. 

Soutěž Elektrooskar společnosti Elektrowin,
a.s., kde bylo oceněno také naše město, probí-
hala ve třech kategoriích. Hodnoceno bylo
množství sběru velkých elektrozařízení, chladi-
cích zařízení, malých spotřebičů a elektrických
nástrojů. Dále se také hodnotil počet vyveze-
ných klecových kontejnerů – tzv. miniwinů.

V první kategorii obcí do 2500 obyvatel byli
nejlepší občané města Lednice. Ti odnesli do
sběrného dvora během roku 12 017 kg elektro-
spotřebičů.

V druhé kategorii obcí s 2501–9999 obyva-

teli se na 1. místě umístil Slavkov u Brna.
V našem sběrném dvoře bylo sesbíráno celkem
37 650 kg elektrospotřebičů. Odměnou za ak-
tivitu a zodpovědný přístup občanů města nám
byl kromě upomínkové sošky Oskara a Certi-
fikátu o sebraném množství vysloužilých elek-
trospotřebičů předán i šek na částku
20 000 Kč.  

Soutěž Elektrooskar 2016
Ve třetí kategorii zvítězilo město Brno –

s počtem obyvatel nad 10 000. Zde se hodnotil
nejvyšší počet vyvezených miniwinů, tj. spe-
ciálních kontejnerů na malé elektrospotřebiče.
Těch bylo v Brně naplněno a vyvezeno 347 za
hodnocený rok 2016. 

Společnost Elektrowin je kolektivním systé-
mem zaměřeným na zpětný odběr vyslouži-
lých elektrospotřebičů v ČR. Letos oslavila již
11 let od svého založení a zajišťuje sběr, zpra-
cování, využití a odstranění elektrozařízení
i elektroodpadu. Je zaměřena zejména na chla-
dicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče,
elektrické a elektronické nástroje. 

Velké poděkování za úspěch patří občanům
Slavkova u Brna, kteří využívají sběrný dvůr
pro odevzdání nejen vysloužilých elektrospo-
třebičů, ale i dalších odpadů.

Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Organizační změny ve struktuře městského
úřadu k 1. 1. 2017, si vyžadují výrazný zásah
do vnitřního informačního a účetního systému
a do spisové služby, který je z technických dů-
vodů nutné provést okamžitě na začátku roku.

Bohužel z tohoto důvodu nebudou v prvním
lednovém týdnu funkční systémy pro většinu
správních agend.

Z tohoto důvodu bude od 2. do 6. ledna 2017
městský úřad pro veřejnost mimo provoz a pro-

Omezení provozu městského úřadu v prvním lednovém týdnu
sím, abyste si vyřízení svých záležitostí naplá-
novali až na následující týden. Vzhledem
k tomu, že nebude fungovat ani pokladna, pro-
dej známek na popelnice bude zahájen až od
pondělka 9. 1. 2017. B. Fiala, tajemník MěÚ

Elektrooskar • Foto: archiv
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ností v oblasti přenesené i samostatné působ-
nosti. Podle nového organizačního řádu bude
městský úřad od začátku roku 2017 rozdělen
do sedmi odborů. V porovnání se současným
stavem zůstává beze změny odbor finanční,
odbor kancelář tajemníka a odbor sociálních
věcí.

Nové odbory MěÚ od 1. 1. 2017 včetně
srovnání se současným stavem:

• zřizuje se Odbor vnějších vztahů,
• název Odboru vnitřních věcí se mění na

Odbor správních činností a živnostenského
úřadu,

• Odbor dopravy a silničního hospodářství
se mění na oddělení dopravně správních agend
zařazené do Odboru správních činností a živ-
nostenského úřadu,

• odbor Živnostenský úřad se mění na oddě-
lení živnostenský úřad zařazené do Odboru
správních činností a živnostenského úřadu,

• název Odboru stavebního a územně pláno-
vacího úřadu se mění na Odbor stavebního

Změny ve struktuře městského úřadu
úřadu, územního plánování a životního pro-
středí,

• Odbor životního prostředí se mění na od-
dělení životního prostředí zařazené do Odboru
stavebního úřadu, územního plánování a život-
ního prostředí,

• název Odboru investic a rozvoje se mění
na Odbor správy majetku, investic a rozvoje,

• Odbor bytového a tepelného hospodářství
se mění na oddělení správy majetku zařazené
do Odboru správy majetku, investic a rozvoje.

• Odbor sociálních věcí – beze změn
• Odbor finanční – beze změn
• Odbor kancelář tajemníka – beze změn.
Od schválených změn si slibujeme zefektiv-

nění práce jednotlivých odborů, zajištění jed-
notné metodiky vedení správních činností
a zejména při novém uspořádání stavebního
úřadu i to, že stavebník si vyřídí veškerá povo-
lení související s výstavbou (kromě územního
a stavebního řízení i vodoprávní povolení a při-
pojení na komunikace) na jediném odboru.

V průběhu příštího roku by mělo následovat
i přestěhování jednotlivých kanceláří tak, aby
fyzické umístění odborů odpovídalo nové or-
ganizační struktuře; tento krok plánujeme spo-
jit s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace
v budovách radnice na Palackého nám. 64 a 65.

B. Fiala, tajemník MěÚ

Vážení spoluobčané, vedení města a měst-
ského úřadu se rozhodlo po třinácti letech při-
stoupit ke změnám ve struktuře městského
úřadu, jejímž cílem je zejména zefektivnit
práci úřadu směrem k veřejnosti. Důvodem je
zejména stále se zvyšující počet a rozsah
správních činností, které městský úřad musí ze
zákona zajišťovat a také zvyšování objemu
práce samosprávy, které souvisí zejména s in-
vestičními akcemi města a naším úspěšným zí-
skáváním a využíváním dotací. Nechali jsme
si proto v průběhu letošního roku zpracovat ne-
závislý organizační audit úřadu, na jehož zá-
kladě jsme zpracovali novou organizační
struktura, která nám umožní se vypořádat se
zvýšenými nároky na naši práci s minimálním
dopadem na rozpočet města. Organizační
strukturu schválila na rada města na své 66.
schůzi 28. listopadu s účinností od 1. 1. 2017.

Změny reflektují některé závěry auditu,
zjednodušují vrcholovou strukturu úřadu a za-
jišťují pokrytí zákonných a požadovaných čin-

Co se Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s.
týče, tak se vodné a stočné se pro rok 2017 ne-
mění a zůstává na částce 74,20 Kč bez DPH
15 % za 1 m3. Pro rok 2018 a roky následné se
plánuje zdražení o cca dvě koruny. I tak je cena
pitné vody v našem regionu pod republikovým
průměrem. 

VaK nám do našich životů příští rok zasáhne
i jinak než v podobě složenek. V roce 2007
plánu ve Slavkově i několik významných in-
vestic jako například nového mechanického
předčištění na vstupu stanice a kalové kon-
covky na ČOV Slavkov u Brna, rekonstrukci
vodovodu a kanalizační stoky na ulici Jirá-
skova nebo kanalizace na ulici Bučovická. Prů-
běžný monitoring, čištění a rekonstrukci
dešťových vpustí bude město dělat na své ná-
klady. Michal Boudný, starosta města

Voda ani poplatky za odpad v příštím
roce nepodraží

Naše město je letitým členem představen-
stva a akcionářem dvou významných společ-
ností na okrese Vyškov, které se denně
dotýkají běžného života občanů – společnosti
Respono, a.s. a Vodáren a kanalizací Vyškov.
Ke konci roku proto s napětím očekáváme, jak
dopadnou zprávy o případném zdražování pro
další rok. Mám radost, že vám před Vánocemi
můžu sdělit hned dvě pozitivní zprávy – ani
voda ani odpad v příštím roce nepodraží, přes-
tože jsme byli připravováni na opak.

Jediné kosmetické změny tak letos můžete
zaregistrovat v systému prodeje známek. Ty
budou k dostání od 9. ledna 2017 na pokladně
městského úřadu. Letos jsme se poprvé roz-
hodli i k prodeji celoročního kuponu. Dvě po-
loletní nadále zůstávají a připomínám, že
platbu lze provést také bezhotovostně kartou. 

Provozování živnosti může podnikatel pře-
rušit bez udání důvodu. Přerušení provozování
živnosti není podnikatel povinen oznamovat
živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na pod-
nikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu
tuto skutečnost, či nikoliv. Pokud podnikatel
oznámení přerušení živnosti u živnostenského
úřadu neučiní, musí pak sám vyrozumět do-
tčené orgány veřejné správy, tzn. odhlásit se od
plateb u OSSZ, zdravotní pojišťovny a vyrozu-
mět o přerušení provozování živnosti finanční
úřad. V kladném případě lze oznámení přeru-
šení provozování živnosti podat u kteréhokoliv
obecního živnostenského úřadu. Živnostenský
úřad pak zapíše tuto skutečnost do živnosten-
ského rejstříku, vyrozumí podnikatele
a v rámci CRM (centrální registrační místo)
vyrozumí o přerušení provozování živnosti do-
tčené orgány veřejné správy, tedy OSSZ, fi-
nanční úřad a zdravotní pojišťovnu.
Podnikatelé, tedy i fyzické osoby, kteří jsou dr-
žiteli datových schránek, či podávají-li daňová

přiznání prostřednictvím datových stránek své
účetní, jsou pak povinni jakékoliv informace
o změnách, tedy i přerušení provozování živ-
nosti, hlásit finančnímu úřadu elektronicky. Za
nedodržení povinné elektronické formy po-
dání, jejichž seznam je zveřejněn na webových
stránkách finančních úřadů (tedy i přerušení
provozování živnosti), uloží správce daně (fi-
nanční úřad) pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud
daňový subjekt (podnikatel) nesplněním po-
vinnosti učinit podání elektronicky závažně
ztěžuje správu daní, může mu správce daně
uložit pokutu až do 50 000 Kč. 

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému
úřadu přerušení provozování živnosti, je pro-
vozování živnosti přerušeno dnem doručení
oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem
uvedeným v oznámení. V době přerušení pro-
vozování živnosti není podnikatel povinen
plnit některé povinnosti vyplývající ze živnos-
tenského zákona a jiných právních předpisů

Přerušení provozování živnosti
(např. splňovat finanční způsobilost, odbornou
způsobilost, označovat sídlo) trvá však povin-
nost doložit právní důvod k užívání prostor
sídla, liší-li se od bydliště. Jestliže podnikatel
oznámí živnostenskému úřadu přerušení pro-
vozování živnosti a má v úmyslu pokračovat
v provozování živnosti před uplynutím doby,
na kterou bylo provozování živnosti přerušeno,
je povinen předem tuto skutečnost oznámit
živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení pro-
vozování živnosti, které bylo řádně oznámeno
živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven
odpovědný zástupce. 

V případě, že uplyne interval oznámeného
přerušení, v živnostenském rejstříku se auto-
maticky mění stav živnostenského oprávnění
na aktivní, neznamená to však, že by se pohlí-
želo na podnikatele jako na podnikající osobu.
Pro další začátek podnikání se musí podnikatel
opět přihlásit na výše uvedené orgány veřejné
správy. 

Tamara Fikarová, odbor obecní živnostenský úřad

Svoz odpadu o Vánocích
V době vánočních svátků budou svozy

komunálního odpadu probíhat dle pravidel-
ného svozového plánu bez omezení.

52. týden v pondělí 26. 12. 2016 na 2.
svátek vánoční bude společnost Respono,
a. s. provádět svoz jako obvykle. 

Sběrné dvory budou 24., 26. A 31. pro-
since 2016 pro veřejnost uzavřeny. Odpady
bude možné na sběrné dvory odevzdat až
v následujících dnech. Více informací je
možné získat na
www.respono.cz/sluzby/sberne-dvory/.

Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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V pondělí 12. prosince schválilo zastupitel-
stvo města jednomyslně rozpočet na rok 2017
a plán vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy
rozpočtu jsou naplánovány v celkové výši

118 mil. Kč, celkové výdaje plánujeme ve výši
147,5 mil. Kč. Rozpočtový schodek je plně po-
kryt vlastními finančními prostředky uspoře-
nými v předchozích letech. 

Co najdeme v rozpočtu našeho města na rok 2017

Co se týká výdajů na II. etapu rekonstrukce
stadionu, ty jsou zahrnuty v rozpočtu v plné
výši. Město žádá MŠMT o další dotaci. Bude-
li naše žádost úspěšná, uspořené finanční pro-
středky plánujeme použít na opravy komunikací
(silnice a chodníky) a opravu SC Bonaparte.

Celkový rozpočet na přístavbu ZŠ Tyršova
činí 28 mil. Kč. Na MŠMT máme alokovanou
dotaci ve výši 15 mil. Kč, proto do rozpočtu

Příjmy Výdaje Rozdíl
ORJ 10 Kancelář tajemníka – ostatní výdaje 10,00 100,00 –90,00
ORJ 20 Odbor stavebního úřadu, ŽP – ostatní výdaje 6 440,00 6 815,00 –375,00
ORJ 30 Finanční odbor 0,00

daňové příjmy 82 383,00 82 383,00
převody z vlastních fondů 4 702,00 4 702,00
ostatní 43,00 43,00
TSMS 15 500,00 –15 500,00
ZS-A 995,00 11 951,60 –10 956,60
školské PO 8 040,80 –8 040,80
ostatní 1 595,20 –1 595,20

ORJ 40 Odbor správy majetku, investic – ostatní výdaje 138,00 5 920,00 –5 782,00
ORJ 50 Odbor sociálních věcí celkem 954,00 1 595,80 –641,80
ORJ 60 Odbor správních činností – ostatní výdaje 2 550,00 250,00 2 300,00
ORJ 70 Odbor vnějších vztahů celkem 25,00 3 802,40 –3 777,40
ORJ 80 Městský úřad celkem 18 739,50 37 304,80 –18 565,30
ORJ 90 Městská policie celkem 1 000,00 2 160,00 –1 160,00
Kapitálové výdaje (investice) 52 282,10 –52 282,10
Celkem příjmy a výdaje 117 979,50 147 317,70 –29 338,20
Splátky úvěrů 7 783,50 –7 783,50
Financování (z vlastních finančních prostředků) 37 121,70 37 121,70
Celkové součty 155 101,20 155 101,20

Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč

Rozdělení výdajů města v rozpočtu 2017

městský úřad

příspěvkové organizace

investice

splátky úvěrů

Pro rok 2017 se podařilo navýšit prostředky
pro investice v porovnání s rokem 2016 o 40

mil. Kč. Mezi schválenými výdaji najdeme na-
příklad i tyto položky:

Investiční akce financované z rozpočtu města a fondu BTH

Rekonstrukce ulice Slovanská 9 130 000 Kč
Rekonstrukce stadionu – II. etapa 18 300 000 Kč
Zateplení DPS a rekonstrukce balkonů 5 500 000 Kč
Spoluúčast na výstavbě cyklostezky do Hodějic 3 000 000 Kč
Spoluúčast na přístavbu ZŠ Tyršova 13 000 000 Kč
Demolice domu Husova 63 3 500 000 Kč
Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora 4 000 000 Kč
Dokončení rekonstrukce polikliniky 3 000 000 Kč
Koupaliště – dětské herní prvky 200 000 Kč
Investiční akce celkem 59 630 000 Kč

zahrnujeme jen zbývající část – spoluúčast
města (13 mil. Kč)

Jak dopadne naše žádost o dotaci na cyklo -
stezku dnes ještě nevíme. Rozpočtovaná cena
je dost vysoká – cca 20 mil. Kč. V rozpočtu je
uvedena jen spoluúčast města (3 mil. Kč).

Rozpočet počítá s finančními prostředky na
opravy majetku města, akce města a na dotace
pro spolky a mládež. Marie Jedličková

Na opravy a udržování majetku města je vyčleněna částka 4 000 000 Kč
Dny Slavkova 250 000 Kč
Vzpomínkové akce 250 000 Kč
Dotace – činnost mládeže 400 000 Kč
Dotace – veřejně prospěšná činnost (spolky) 1 000 000 Kč

Identifikační číslo
provozovny – důležité
pro evidenci odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního pro-
středí vydal sdělení a metodický návod k po-
užívání identifikačních čísel provozoven
(dále jen „IČP“) při plnění povinností podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady, v platném znění.

IČP identifikuje provozovnu, ve které odpad
vzniká. Dodavatel odpadu, který je původcem
odpadu, je povinen v rámci písemných infor-
mací v dodávce odpadu poskytovat osobě
oprávněné k provozování zařízení k nakládání
s odpady IČP od 1. května 2016.

Původci a oprávněné osoby jsou povinni při
vedení průběžné evidence o produkci a naklá-
dání s odpady a při ohlašování přepravy nebez-
pečných odpadů používat IČP u údajů
o odpadech, které jsou předány a převzaty po
30. červnu 2016.

V případě předávání odpadů do zařízení
oprávněné osoby (např. skládky, kompostárna,
sběrný dvůr, recyklační linka aj.) se uvádí v evi-
denci identifikační číslo zařízení (dále jen
„IČZ“). Seznam oprávněných osob přebírat od-
pady so svého vlastnictví v rámci Jihomorav-
ského kraje s přiděleným IČZ je zveřejněno na
stránkách Krajského úřadu Jihomoravského
kraje: www.kr-jihomoravsky.cz/websou-
hlasy/

V souladu s čl. II odst. 5 vyhlášky č. 83/2016
Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
jsou původci odpadů a oprávněné osoby po-
vinni při vedení průběžné evidence a v roč-
ním hlášení o produkci a nakládání s odpady
a při ohlašování přepravy nebezpečných od-
padů používat identifikační číslo provozovny
u údajů o odpadech, které jsou předány
a převzaty po 30. červnu 2016.

Ke stažení – metodický pokyn MŽP
Ostatní podrobnosti k používání IČP nale-

znou čtenáři webu ČAOH pod tímto odkazem,
přímo v metodickém pokynu MŽP:
www.caoh.cz/data/article/oodp-sdeleni-mzp-
icp.pdf. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Plesová sezona 2017
Městský ples 14. 1.
Motobál 28. 1.
Ples ZŠ Komenského 3. 2.
Ples ZŠ Tyršova 11. 2.
Ples ISŠ 17. 2. 
Ples děkanství 18. 2. (Drnovice)

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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Rozsvícením první svíce na adventním věnci
začíná odpočítávání času do Štědrého dne. Děti
se snaží vyrábět pro své nejbližší vánoční přá-
níčka a malé dárky, které z rukou malých
umělců jistě potěší. Ve třídách se zdobí vánoční
stromečky a výzdoba začíná připomínat vá-
noční čas. Je to opravdu hezká práce, když vi-
díte nadšení a chuť dětí udělat sobě i druhému

Adventní období v naší MŠ Zvídálek
radost. V každé třídě byly přípravy jiné, avšak
velmi podobné. 

Hned začátkem adventu nás navštívil Miku-
láš, anděl a čert. Děti slibovaly, že už budou jíst
zeleninu i pomazánku, že nebudou sužovat ma-
minky a že se polepší. Nakonec odvážně říkaly
básničky, zpívaly písně a koledy. Všechny děti
byly nakonec odměněny mikulášskými balíčky

Od září opět zahájila svou činnost školní dru-
žina v pěti odděleních a plné kapacitě 150 žáků.
Jen co děti přivykly novému poprázdninovému
režimu, už od října se daly do vyrábění vánoč-
ních ozdob, neboť se naše družina zapojila do
akce vyhlášené místním zámkem O nejhezčí
ozdobený vánoční stromeček. Žáci z druhých
a třetích tříd, za velké pomoci vychovatelek, tak
svými výrobky přispěly ke krásné vánoční vý-
zdobě historických prostor slavkovského zámku.

Dne 30. listopadu se naše školní družina změ-
nila doslova v peklo. Téměř všichni žáci včetně
vychovatelek měli kostým čerta či čertice na ce-
lodružinovou akci Čertovské rejdy. Toto zá-
bavné odpoledne jsme zahájili pekelným
průvodem s ukázkou čertího strašení a nahánění
hrůzy. A pak už následovaly zábavné soutěže
jako skládání čertích karet, udržování pekelného
ohně, čertovská honěná či skok do pekla. Ne-

chyběly ani čertovské tanečky na pekelné pís-
ničky. Na závěr každý účastník obdržel balíček
sladkostí a taky Výuční čertovský list jako upo-
mínku na tyto báječné čertovské rejdy. 

Jako každý rok, tak i letos, se žáci těší na  vá-
noční besídku s nadílkou pod stromečkem
a rozbalováním dárků, zpívání koled a bohatě
prostřenou tabulí plnou sladkých i slaných dob-
rot. A samozřejmě nesmí chybět i vánoční di-
skotéka s tanečními soutěžemi.

Na rozloučení s uplynulým rokem 2016 po-
řádáme Silvestr školní družiny, kde si zatančíme
při vystoupení kapely Malé hudební seskupení.
Společně si zazpíváme známé dětské, pohád-
kové, filmové i trampské písničky. Loučení
s rokem má být přece veselé.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a optimismu v novém roce přeje

kolektiv ŠD

Co nového ve školní družině?

Vánoční výtvarné semináře
S příchodem vánočního času se otevřelo

DDM ve Slavkově u Brna nejen dětem, ale
i dospělým. Pavla Martinková si připravila jako
tradičně vánoční výtvarné semináře. V pří-
jemné atmosféře si mohli zájemci vytvořit an-
děle z keramiky nebo z látek a krajek. Zdařilé
výrobky dokázaly, že fantazie a tvořivost
mohou provázet člověka po celý život.

Dále bych touto cestou chtěla za celý kolektiv
DDM popřát všem, aby prožili klidné a poho-
dové vánoční svátky v kruhu svých nejbližších.
Zvláštní poděkování za práci během celého
roku patří vedoucím kroužků, kteří svůj volný
čas věnují našim dětem. Jana Bangová

plnými dobrot. Při rozsvícení čtvrté svíce pro-
bíhají v jednotlivých třídách nadílky pod škol-
ními stromečky doprovázené koledami,
ochutnávkou cukroví a seznámením s vánočními
tradicemi. Rozzářené oči dětí svědčí o radosti ze
společných dárků. Společně si popřejeme krásné
Vánoce a těšíme se na vánoční prázdniny.

Za MŠ Zvídálek Drahomíra Tršová a Darina Křížová 

Družinové Čertovské rejdy • Foto: archiv ŠD

Výtvarná díly DDM • Foto: archiv DDM

Výtvarná díly DDM • Foto: archiv DDM

Mikulášská besídka • Foto: 2x archiv MŠ Zvídálek Vánoční stromek
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Jeden z neúspěšnějších českých houslistů,
Václav Hudeček, zahájil letošní Vzpomínkové
akce na Bitvu u Slavkova. Koncert, který pořá-
dala Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s, se tra-
dičně uskutečnil v Historickém sále Zámku

Slavkov – Austerlitz 30. listopadu. Česká hou-
slová legenda přilákala přes 200 lidí, kteří sál
zaplnili do posledního místa.

Václav Hudeček patří ke stálicím českého
koncertního umění. Ve svém programu po-

Vzpomínkové akce zahájil Václav Hudeček
stupně představil nejvýznamnější světové skla-
datele – Schuberta, Mozarta i Beethovena. Pos-
luchači si kromě krásných houslových tónů
mohli užít i úžasný klavírní doprovod v podání
Lukáše Klánského. vs

Několik čertů, andělů a samozřejmě Miku-
láš nadělovali 4. prosince na zámku Slavkov
– Austerlitz dárky nejmenším dětem. Jeho
příjezd ve speciální bryčce očekávalo na ná-
dvoří zámku několik stovek rodičů s dětmi.

Balíček podle zásluh Mikuláš rozdal více než
sto dětem. Ty mu na oplátku řekli básničku
nebo zazpívali písničku. Přání se však plnila
i ve vstupní hale zámku. Tam se totiž otevřela
Ježíškova pošta. 

Mikuláš s družinou nadělovali na zámku dárky
Děkujeme všem, kteří se mikulášské akce

zúčastnili. Na další ročník se těší organizátoři
– Zámek Slavkov – Austerlitz a komunitní
centrum Malé korálky.

vs

Koncert Václava Hudečka • Foto: 5x J. Sláma

Nadělování na zámku • Foto: 5x archiv ZS-A
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Ocenění zasloužilým organizátorům
Vzpomínkových akcí 

Zájmové sdružení Slavkovské bojiště Aus-
terlitz i letos ocenilo dvanáct organizátorů,
kteří se zasloužili o novodobou tradici Vzpo-
mínkových akcí na bitvu u Slavkova. Medaile
za zásluhy se předalo předsednictvo Zájmo-
vého sdružení a starosta města Slavkov u Brna
Michal Boudný v sobotu 3. prosince. Ocenili
tak osobnosti, které v 70. a 80. letech, navz-
dory nevoli komunistického režimu, v historic-
kých uniformách připomínali události a oběti
slavné bitvy. 

Oceněni byli: Vladimír Borovička, Vlastimil
Dostalík, Petr Filip, Zdeněk Krause, Vlastimil
Schildberger ml., Ludvík Schnaid, Stanislav
Sychra, Bronislav Sychra, Petr Bernartík,
Pavel Tesař, Vladimír Borovička, Vlastimil
Dostalík. vs

Roličky toaletního papíru stačily k tomu,
aby vznikl nejkouzelnější vánoční stromeček.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Františka France
dokázali podle návštěvníků vánoční trasy na
zámku Slavkov – Austerlitz vytvořit nejkrás-
nější smrček. Většinu ozdob přitom děti vytvo-
řily ze zbytků toaletního papíru.  

„Přestože musíme vyhlásit vítěze prvního

ročníku o nekrásnější stromeček, věřím, že ra-
dost cítí všichni, kteří se do soutěže zapojili.
Na vánoční prohlídkové trase se návštěvníci
mohli potěšit pohledem na osm smrčků v po-
dání dětí ze slavkovských škol, školek i sdru-
žení. A to byla pro nás největší odměna,“
uvedla ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz
Eva Obělická.   

Nejkrásnější vánoční stromeček nazdobily děti ze ZUŠ
Návštěvníci tak měli možnost vidět od polo-

viny listopadu smrčky nazdobené perníčky,
 lineckým pečivem, papírem a dalšími za jí ma -
vými dekoracemi. Do soutěže se zapojila MŠ
Zvídálek, KC Korálky, Dům dětí a mládeže,
Základní škola Tyršova, Základní škola Ko-
menského i Integrovaná střední škola. Všem,
kteří se do zdobení zapojili, patří velký dík! vs

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

Městská knihovna – knihovna bude od 15.
prosince 2016 uzavřena. Poslední půjčovní
den v tomto roce je tedy středa 14. prosince
v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahá-
jíme provoz v úterý 10. ledna 2017 od 9 hod.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční a no-
voroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení v tomto roce
bude 18. prosince (neděle), kdy uvádíme
pásmo pohádek pro nejmenší děti.

Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do středy 23. prosince. Pro návštěv-

níky se znovu otevře v pondělí 4. ledna 2016.
Upozorňujeme, že v zimních měsících je ote-
vírací doba Informačního centra od pondělí do
pátku v čase 8.30–11.30 h. a 12–17 hodin.

Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy mů-
žete zámek navštívit v neděli 11. prosince od 9
do 16 h. Poté se jeho brány na několik měsíců
uzavřou, abychom jej řádně připravili na další se-
zonu. Tu zahájíme ve čtvrtek 24. března 2016,
přičemž oblíbená Prodejní velikonoční výstava
proběhne již o týden dříve 19. a 20. března, a to
vzhledem k termínu velikonočních svátků. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2017. vs

Provoz zámku, informačního centra,
městské knihovny a kina na přelomu roku

MŠ Zvídálek ZŠ KomenskéhoDDMZUŠ F. France

ISŠZŠ TyršovaŠkolní družinaISŠKC Korálky
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Program kina Jas – leden
sobota 7. ledna, 19.30 hodin
STAR TREK: DO NEZNÁMA
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkává s novým,
záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce… Režie: Justin Lin. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe
Saldana, Karl Urban, Simon Pegg. Žánr: Sci-Fi / Dobrodružný / Akční                                                                                           
122 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 8. ledna, 16.30 hodin
HLEDÁ SE DORY
Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče.
Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem. Při hledání maminky a tatínka potkává
Dory tři svérázné bytosti: První je Hank, nerudný chobotničák, druhý je Bailey, samec běluhy, a třetí je krátkozraká velryba
jménem Naděje. Režie: Andrew Stanton. Žánr: Animovaný/komedie.
103 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 14. ledna, 19.30 hodin
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme ukořistěné
mimozemské technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu
vítězství. Ale bude to stačit? Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Nebo nás před zánikem
zachrání hlavně naše vynalézavost a důvtip? Boj bude buď vítězný, nebo poslední, protože v případě porážky žádný člověk
nepřežije. Režie: Roland Emmerich. Hrají: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Jessie Usher, Bill Pullman. Žánr: Sci-Fi / Akční /
Dobrodružný
120 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

neděle 15. ledna, 16.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů
jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů,
kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým
Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost, a tak Bílá královna Mirana potřebuje Alenčinu
pomoc. Režie: James Bobin Žánr: Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
113 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 18. ledna, 19.30 hodin
ISHORTS: SMRT ŽIJE
Smrt = Konec, začátek, povyražení, utrpení, osvobození, sranda, práce, byznys...vzrušení? Těžko říct, co všechno může paní
s kosou znamenat. Jisté je, co znamená pro filmaře v pásmu kraťasů Smrt žije: Smrtelně vážné téma, i k smrti zábavnou
bžundu. Přijďte mrknout! www.iShorts.cz. Žánr: Artové / Nezávislé / Krátkometrážní
93 minut, přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 21. ledna, 19.30 hodin
ZOOLENDER NO.2
Uběhlo deset let a Derekovi, ani jeho kámošovi Hanselovi už ve světě modelingu dávno pšenka nekvete. Navíc se objevují
mrtvé hudební celebrity, jejichž násilné konce spojuje jeden zvláštní detail – každou z nich našla policie s grimasou kopírující
jeden z unikátních pohledů Dereka Zoolandera. Když takhle dopadne i Justin Bieber, rozhodne se hlavní a velmi sexy vypadající
vyšetřovatelka pro velmi odvážný čí spíše zoufalý pokus. Angažuje Dereka a Hansela jako tajné agenty. Režie: Ben Stiller. Hrají:
Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penélope Cruz, Milla Jovovich Žánr: Komedie
102 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 22. ledna, 16.30 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku najdete v této pohádce. Max a Katie jsou spřízněné
duše. Naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk. Tako to bylo do chvíle, kdy si Katie přivedla
z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to
byla nepřátelství na první pohled. Od počátku vymýšlejí lumpárny jeden proti druhému. Ve finále skončí ztracení, opuštění
a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládne městskému podzemí. Naštěstí Maxovi
přátelé je nenechají na holičkách a vydají se na záchranou výpravu. Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. Žánr: Animovaný /
Komedie / Rodinný
90 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 28. ledna, 19.30 hodin
SNOWDEN
Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal se
psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce,
který zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí
člověka, který ukázal světu, že válka proti teroru posloužila jako záminka k vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě
o zachování demokracie? Režie: Oliver Stone. Hrají: Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary
Quinto. Žánr: Životopisný / Thriller / Drama
134 minut, přístupný od 12 let, vstupné 90 Kč

neděle 29. ledna, 16.30 hodin
POJAR DĚTEM
Pásmo je složeno z animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám především jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane,
budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka. Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel v posledních letech svého života, a to
Psí historie, Hiroshi, O princezně, která se nesmála, Vánoční balada a Narcoblues. Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka. Žánr:
Animovaný / Povídkový
70 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Zámek: rekordní
návštěvnost

Sečteno a podtrženo! V polovině prosince
uzavřel Zámek Slavkov – Austerlitz turistic-
kou sezonu. A s výsledky návštěvnosti může
být spokojený. Díky sloučení Zámku s SC Bo-
naparte tak může konstatovat, že přilákal
téměř 110 tisíc lidí. Ve zdech zámku, SC Bo-
naparte, v parku i ulicích města se uskutečnilo
přes padesát akcí. 

„Věřím, že se nám podařilo oslovit každého
– od rodin s dětmi, teenagery až po seniory.
V historické 

trase zámku jsme uspořádali několik kostý-
movaných pohádek. Pro ty, kteří se rádi bojí,
jsme připravili výstavu v podzemí Dracula a ti
druzí. Díky našim průvodcům hrůzné nestvůry
také třikrát ožily. V parku se uskutečnil také
první ročník největšího česko-slovenského
festivalu Top Fest. Kromě tradičních akcí jako
jsou Vzpomínkové akce na bitvu tří císařů
Zámek Slavkov – Austerlitz letos pořádal
i Dny Slavkova,“ uvedla ředitelka Zámku
Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Samotnou památku letos navštívilo téměř
45 tisíc lidí. 

„Naší snahou samozřejmě bude toto číslo
zvýšit. Na zámku se i v příštím roce uskuteční
několik zajímavých výstav jako například ex-
pozice o první světové válce a českých legi-
onářích, výstava fotografií Jadrana Šetlíka
nebo hravá dílna nejen pro děti s názvem Kdo
si hraje, nezlobí. Hlavním tahákem příští se-
zony bude nová prohlídková trasa zaměřená
na rodiny s dětmi. Holky i kluci se na ní pro-
mění ve skutečné princezny a rytíře,“ poodha-
lila ředitelka Eva Oubělická.

Na zámku se pak znovu uskuteční i většina
akcí, které přilákaly tisíce lidí. V parku se tak
odehraje druhý ročník Top Festu a vrátí se do
něj dokonce britská rocková legenda Jethro
Tull.

Zatímco letos město Slavkov u Brna připo-
mínalo 600. výročí nejstaršího městského
znaku v českých zemích, v příštím roce bude
lákat zejména na barokní historii. Toto téma
se totiž stalo ústředním motivem kampaně
Czech tourism pro rok 2017.   

Zámek Slavkov – Austerlitz zahajuje novou
sezonu 23. března 2017. vs

Návštěva zámku a expozice
v zimním období

Zámek Slavkov – Austerlitz a expozici Aus-
terlitz – Malé město velkých dějin je za upra-
vených podmínek přístupný i v zimním
období. Od ledna do 22. března 2017 můžete
ve všední dny bez příplatku zhlédnout napo-
leonskou expozici. Nutná je však předchozí
domluva na tel. čísle 736 504 442 nebo e-
mailu expozice@zamek-slavkov.cz. Víken-
dové prohlídky jsou možné pouze se 100%
příplatkem. Objednat je možné také prohlídku
Historických sálů zámku. Průvodce zajišťu-
jeme však pouze pro skupiny (10 a více osob)
a za 200% příplatek, tedy za cenu 360 Kč/os.
Bude-li počet osob menší než 10, platí cena
3600 Kč za celou skupinu. Za prohlídky
v cizím jazyce je účtován navíc poplatek
120 Kč/os. vs
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Zpestření běžného výučování výukovými
programy ve vzdělávacích zařízeních brněnské
Lipky Brno vítají nejen žáci, ale i my učitelé.
Vybranému tematickému celku se děti věnují
většinou celé dopoledne pod vedením zkuše-
ných lektorů. Program je veden spíše praktic-
kou cestou, formou pokusů, poznávání, soutěží
a her. Děti pracují ve skupinách a jsou vedeny
ke spolupráci. Navíc blízkost přírody (lesa či
zahrady) ve všech střediscích umožňuje dětem
pohybovat se v terénu, poznávat přírodu
zblízka a na vlastní oči. 

Již několik let se snažíme, aby během škol-
ního roku prošla každá třída naší školy mini-
málně jedním výukovým programem,
zaměřeným na procvičení a rozšíření učiva pří-
rodopisu, přírodovědy, vlastivědy apod. 

Na přelomu listopadu a prosince se naši še-
sťáci a sedmáci zúčastnili výukových programů
na pracovišti Jezírko v Brně-Soběšicích. Še-
sťáci zkoumali život blanokřídlého hmyzu
v programu Společenstvo průsvitných křídel,
pronikali do tajů včelaření a měli možnost vy-
zkoušet si včelařské obleky a ochutnat různé
druhy medů. Tématem programu pro sedmáky
byla ptačí říše, život ptáků v zimě. Možnost vy-
robit si vlastní ptačí budku uvítala všechny dětí,
které se s nadšením pustily do řezání, vrtání
a stloukání ptačích domků. Mnozí takovou věc
dělali poprvé v životě.

Mrazivé počasí, inspirativní prostředí a blíz-
kost lesa vykouzlily na tvářích většiny dětí
i nás dospělých spokojený úsměv. 

Miroslava Lónová 

Výukové programy s brněnskou Lipkou

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v Základní
škole Komenského uskutečnilo Republikové
finále Asociace školních sportovních klubů
České republiky v TeamGymu. Akce tohoto
rozsahu byla ve Slavkově poprvé. A podle
ohlasů můžeme říct, že se vydařila, protože
ještě v jejím průběhu vznikl požadavek na její
pořádání i příští školní rok. 

Do soutěžních klání se přihlásilo celkem 16
týmů ze základních škol z celé České repu-
bliky. Celkem 135 závodníků bylo rozděleno
podle věku do čtyř kategorií. V pátek večer
a v sobotu dopoledne se týmy rozcvičovaly.
Soutěžní odpoledne pak zahájil starosta s ře-
ditelem školy. V I. kategorii soutěžilo i druž-
stvo ZŠ Komenského, které bylo nejmladším
účastníkem. I když se malí cvičenci neumístili
na prvních místech, rozhodně nezklamali.

Byla to pro ně první velká zkušenost z takové
velké sportovní události.

Děkujeme ZŠ Komenského náměstí ve
Slavkově za podporu a vzornou spolupráci při
organizaci, kuchařkám ve školní jídelně za
velmi chutnou stravu a všem dobrovolníkům
a sponzorům za pomoc. Díky nim se tato akce
mohla uskutečnit.

Ředitel závodu a trenér TeamGymu Miroslav Hrazdil

Republikové finále v TeamGymu

V sobotu 26. listopadu přijelo do Plzně
téměř 700 soutěžících z 23 týmů. Této prestižní
soutěže se zúčastnil i slavkovský tým Glitter
Stars ze ZŠ Komenského. Scéna letošního roč-
níku byla stylizovaná do pirátské tematiky.
Mezi soutěžícími ze Slavkova se objevili nejen
zkušení závodníci, ale v mladších kategoriích
také úplní nováčci a v nejstarší kategorii posily
z dalekého Ústí nad Labem Petr Křovina
a z Varnsdorfu Karolína Tomešová.

Za zisk 19 medailí ve třech věkových kate-
goriích si určitě zaslouží všichni závodníci vel-
kou pochvalu a tým GS dokázal, že své
výsadní postavení v ČR stále zdokonaluje.
Naši sportovci dosáhli těchto výsledků:

V kategorii peewees (děti do 11 let): 1.
Double Freestyle Pom – Amélie Mannerová
a Kristýna Slaninová; 2. Individual – Kristýna
Slaninová; 2. Team Freestyle; 3. Team Cheer.

V kategorii junior (11–15 let): 1. Team
Cheer Coed; 1. Group Infinity; 1. Double Jazz
Anna Přichystalová a Sára Müllerová; 2.
Group Destiny; 2. Double Jazz Kateřina Ro-
troeklová a Monika Šilerová; 3. Double Frees-
tyle Pom – Diana Divácká a Barča Hadincová;
3. Double Hip hop Sára Müllerová a Petra
Soustružníková.

V kategorii senior (nad 14 let): 1. Story
Team Cheer; 1. Double Freestyle Pom – Aneta
Macharová a Sabina Macharová; 1. Indivi-

dual – Sabina Macharová; 2. Group
Coed; 2. Group All Girl; 2. Partner
Stunt – Martina Procházková a Petr
Křovina; 2. Individual – Tomáš Přichys-
tal; 3. Double Jazz – Klára Čalkovská
a Karolína Tomešová.

Všem účastníkům děkujeme za skvě-
lou reprezentaci. Velkou zásluhu na
tomto výrazném úspěchu mají zajisté
trenérky týmu – Pavla Přichystalová,
Tamara Divácká, Renata Martínková
a Renáta Macharová. GS

Obrovský úspěch Glitter Stars Slavkov

„Hasík“ ve škole
Začátkem školního roku navštívili naši školu

zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Ji-
homoravského kraje s nabídkou akreditova-
ného výukového programu pro žáky druhého
ročníku pod názvem „Hasík“. Jedná se o vzdě-
lávání dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. 

Ale učení nebylo mučení. Hasiči měli pro
žáky připravené zajímavé úkoly, povídání
o své práci, zopakovali si důležitá telefonní
čísla, ukázali si, jak se chovat v případě po-
žáru. A to nejlepší přišlo na konec. Oblékání
příslušníka hasičského sboru do zásahového
obleku. Není to jednoduché. Poslední výukový
program proběhne ve Vyš kově v hasičské
zbrojnici. Čeká nás ukázka hasičské techniky,
práce s přenosnými hasicími přístroji, hašení…

Již teď se těšíme. Hana Stárková

„Náš, náš Mikuláš, nese
dárky hodným dětem“

Slova písničky jsou pravdivá. I naši školu
navštívil Mikuláš. A nebyl sám. Doprovázel ho
hodný anděl a hudrující čert. A nepřišli
s prázdnou. Anděl měl kouzelnou knihu, ve
které bylo vše zapsáno o žácích naší školy. Ně-
kteří byli pochválení, někteří pokáráni a ně-
kteří dostali za uši. Ale když celá třída
zazpívala nebo řekla koledu, následovala od-
měna. Mikuláš měl plný koš červených jablí-
ček, které dětem rozdal.

Milí žáci, nezapomeňte na sliby, které jste
dali Mikulášovi! Alespoň do Vánoc.

Děkujeme panu Jiřímu Kudovi, který jablka
věnoval našim žákům. Hana Stárková

Ovoce my dobře známe,
zdraví do škol dodáváme

Heslo, kterým se řídí Ovocentrum Valašské
Meziříčí, se kterým již několik let naše škola
spolupracuje. Jednou za čtrnáct dnů přivážejí
zaměstnanci této firmy k nám do školy balíček
ovoce a zeleniny pro žáky prvního stupně a to
zdarma. V projektu Ovoce a zelenina do škol
je zapojena i Evropská unie. Kromě „zdra-
vých“ balíčků nabízí firma pro žáky ji další ak-
tivity, vzdělávací akce. A my je využíváme.

Jestli si pamatujete, tak 1. září nás navštívil
kamarád Kuba, který na školním dvoře vítal
všechny prvňáčky. V listopadu zase přijel ka-
marád Mrkvička. Žáci na prvním stupni plnili
úkoly, při kterých si zopakovali jednotlivé
druhy ovoce a zeleniny a hlavně si připomenuli
důležitou funkci vitaminů pro naše tělo. Na
závěr ukázal, jak se z mrkvičky může vyrobit
i píšťalka. Tak nezapomeňte: Zelenina, ovoce
– zažene pryč nemoce!“ Hana Stárková

Team Gym • Foto: archiv školy

Děti s kamarádem Mrkvičkou • Foto: archiv školy

Glitter Stars • Foto: archiv školy
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Florbalové turnaje žáků
Letošního ročníku celorepublikového florba-

lového turnaje se zúčastnily všechny žákovské
kategorie druhého stupně. Mladší dívky získaly
na svém okrskovém turnaji 5. místo. Mladší
žáci uhráli na svém turnaji bronzovou medaili.
Starší žákyně bojovaly urputně, ale handicap
málo odtrénovaných hodin se jim nakonec po-
dařilo proměnit v 6. místo. Nejlépe se nám tento
rok dařilo v kategorii starší žáků, kteří na kraj-
ském finále skončili na 6. místě. Bohužel se jim
tento turnaj nepodařil a své ambice na zopako-
vání loňského úspěchu v republikovém finále
se, se nepodařilo naplnit. Martin Bauer

Beseda s Policií ČR
Ve středu 30. listopadu proběhla na naší

škole beseda se zástupci Policie ČR, která byla
určena žákům 1. stupně. Mgr. Alice Musilová
zopakovala dětem pravidla silničního provozu,
bezpečného přecházení silnice a poučila je
o správném vybavení cyklisty. Znovu zdůraz-
nila žákům, jak je důležité správné chování
v silničním provozu. Celý pořad doplnil téma
dopravní výchovy, která probíhá v rámci
výuky na prvním stupni ZŠ Tyršova. mž

Školní kolo Dějepisné olympiády
Na konci listopadu proběhlo na naší škole

každoroční školní kolo Dějepisné olympiády.
Téma letošní soutěže znělo „Marie Terezie –
žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18.
století“. Olympiády se účastnili žáci 8. a 9. roč-
níku. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali O. Ml-
čoch a M. Navrátil (oba 9.A) se stejným
počtem 48 bodů. Druhé místo obsadil žák 8.B
O. Válka, který získal 44 bodů. Všichni tři nás
budou reprezentovat v okresním kole, do
něhož jim přejeme mnoho štěstí. pp

Žáci 9. ročníků se intenzivně připravují na
přijímací řízení na střední školy. V rámci vyučo-
vání měli možnost besedovat se zástupci
 některých středních škol. Jednalo se o Gymná-
zium a Obchodní akademii Bučovice, SOŠ
a SOU Vyškov, SŠ stavebních řemesel Brno –
Bosonohy a ISŠ Slavkov u Brna. Zástupci uve-
dených škol se zúčastnili také třídních schůzek
s rodiči žáků 9. ročníků, kde své školy předsta-
vili. Rovněž naši absolventi, kteří studují na
středních školách, se přicházejí podělit o zážitky
ze svého studia a umožňují tak vycházejícím
žákům získat představu o studiu na střední škole.

V říjnu se vycházející žáci zúčastnili vele-
trhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve
Slavkově u Brna a v závěru listopadu navštívili
Informační a poradenské středisko Úřadu práce

ve Vyškově, kde měli možnost seznámit se po-
drobně s nabídkou škol a povolání a také si vy-
řešit test všeobecných znalostí.

Do konce listopadu bylo nutné podat přihlá-
šky na obory středních škol s talentovými zkou-
škami – této možnosti využily tři žákyně.
Ostatní vycházející žáci musí doručit přihlášky
na vybrané střední školy do 1. března. Zájemci
o maturitní obory pak vykonají státní přijímací
zkoušku z českého jazyka a literatury a z mate-
matiky a její aplikace ve dvou termínech – 12.
a 19. dubna 2017. Pro přijetí na střední školu
bude rozhodující ten z testů, u něhož dosáhnou
lepšího výsledku.

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

Přijímací řízení na střední školy se blíží

Soutěž v Piškvorkách
Ve čtvrtek 24. 11. proběhlo školní kolo v Pi-

škvorkách. Žáci soutěžili v mladší a starší ka-
tegorii. Po bojích v základních skupinách si
ve finálovém kole vybojoval v mladší kategorii
6. a 7. tříd první místo J. Vorel ze 7. B, druhý
byl S. Vinkler z 6. A a třetí skončil J. Šidlík ze
7. A. Ve starší kategorii 8. a 9. tříd zvítězila M.
Olejníková z 8. A, druhé místo obsadila N. Ku-
čerová z 9.A a třetí byl J. Šujan z 8. B. Vítězům
blahopřejeme a všem děkujeme za účast. lp

V naší škole proběhla v rámci vyučovacího
předmětu Výchova ke zdraví velmi zajímavá
akce pro žáky sedmých ročníků. Na základě
pozvání školu navštívili dva ambasadoři pro-
jektu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP),
který je nazván VZPoura úrazům a je zaměřen
na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendi-
kepovanými pracovníky VZP ČR. Cílem pro-
jektu je informovat děti o tom, jak úrazům
a jejich následkům účinně předcházet. Při se-
tkání se tito pracovníci snaží dětem problema-
tiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost

určitých životních situací a naučit je, jak lze
vhodnými preventivními opatřeními tato rizika
omezit na minimum.

Ambasadoři Michal a Pavel děti seznámili se
svým životním příběhem. Hovořili s nimi ote-
vřeně o životě vozíčkáře a o tom, jaké je to žít
s trvalými následky po úrazu. Na vlastních pří-
kladech jim zároveň ukázali, jak důležité je
i v tak těžké životní situaci pokračovat v aktiv-
ním pohybu a sportovní činnosti. Hlavním
smyslem celého projektu je motivovat děti
k zodpovědné péči o vlastní zdraví i zdraví lidí
ve svém okolí. Hana Charvátová

VZPoura úrazům
Smolné páté místo florbalistů

Po dlouhé době se družstvo hráčů z naší
školy opět zúčastnilo okrskového kola ve flor-
bale. I když jsme vstupovali do turnaje bez ja-
kéhokoliv očekávání, nakonec naše sestava
v podání Janek, Krejčíř, Mlčoch, Hrabovský,
Bůbela, Jurajda, Konečný, Chaloupka, Šmerda,
Zrotál, Novák, Jochman příjemně překvapila
svými dobrými výkony. Hned v prvním zápase
naši reprezentanti porazili konečného vítěze
okrskového kola ZŠ Bučovice 710. V dalších
zápasech se naši hráči dopustili několika indi-
viduálních chyb, a tak se družstvo ZŠ Tyršova
muselo nakonec spokojit s pátým místem. Za
vzornou reprezentaci školy patří všem našim
borcům poděkování. pl

VZPoura úrazům • Foto: archiv školy
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Deset nových autorských vánočních písní za-
znělo v sobotu 17. prosince na koncertu zpě-
váka a skladatele Martina Křížky. Uvedly tak
slavnostní křest alba, které vzniklo ve spolu-
práci s textařkou Martinou Vilímovou.

Vánoční koncert Martina Křížky opět přilákal
stovky lidí, kteří zaplnili do posledního místa
velký sál Společenského centra Bonaparte.
Kromě zcela nových melodií se posluchači do-
čkali také dalších vánočních hitů v podání slav-
kovského rodáka a jeho přátel z Městského
divadla v Brně. Obecenstvo se však kromě krás-
ného hudebního aranžmá dočkalo i profesi-

Více než 500 návštěvníků přilá-
kal odložený koncert legendy čes -
kého rocku – skupiny Katapult.
I když z původní sestavy zůstal jen
její frontman Olda Říha (A. Ko-
hout a J. Šindelář před časem ze-
mřeli), skupina s omlazeným
týmem zahrála očekávané „pecky“.
Natěšení diváci se za svitu „rudých
očí marshalů“ dočkali i takových
hitů, jako Hlupák váhá, Vojín XY
hlásí příchod nebo např. Až. 

Katapult
ve Slavkově

onálně nasvětlené scény, která navodila slav-
nostní adventní atmosféru. Zpěváka na pódiu
doprovodila skupina, smyčcové kvarteto i dět-
ský pěvecký sbor Hlásek ze slavkovské ZUŠ.

Vánoční CD s názvem Vánoční (ne)Duch si
můžete zakoupit v Informačním centru na Pa-
lackého náměstí nebo ve firmě Spolmetal ve
Fügnerově ulici. Postupně se objeví i na pultech
dalších obchodů. vs

Martin Křížka pokřtil své první vánoční album

Olda Říha • Foto: archiv Katapult při vystoupení • Foto: 2x archiv

Vánoční koncert Martina Křížky • Foto: 6x R. Lánský
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• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Milan Májek a syn

Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje  přejeme příjemné prožití
 vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2017.

JIŽ 14 LET S VÁMI

Marie Zdražilová, tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost vyzkoušeníD E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Svým klientům a čtenářům
 Slavkovského zpravodaje přeji krásné

prožití  vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí

a pohody v roce 2017

čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme

v novém roce 2017 jen vše dobré.

Bedřich a Pavel Malečkovi

BM typo, s.r.o.



• Výstavba prodejního centra se chystá v lo-
kalitě západně od obchvatu Slavkova na
ulici Křenovická. První otázka tedy zní,
zdali prodejna bude pohodlně dopravně
přístupná. 

Ano, bude. Zlepší se jak dopravní obsluž-
nost, tak se navíc rozšíří i stromová alej. Na
náklady investora bude vybudováno rozšíření
stávající komunikace o nový samostatný od-
bočovací pruh vlevo při napojení silnice Kře-
novická na silnici I/50, čímž dojde dle studie
VUT ke zlepšení stupně kvality úrovně do-
pravy, a to na dobu minimálně 4 až 5 let.
K dopravnímu řešení záměru se letos
v červnu kladně vyjádřil i odbor dopravní po-
licie ČR.

• Bude nová prodejna přístupná pro pěší
a na jaké služby se můžeme těšit?

Na náklady investora bude vybudován nový
přístupový chodník do Zahradního centra,
který do budoucna bude nultou etapou připra-
vované cyklostezky Slavkov–Křenovice. Stá-
vající nabídku zahradního centra „V aleji“,
které se s budováním nových prostor dále roz-
šíří, doplní prodejna potravin BILLA, drogerie
TETA a prodejna oděvů, hraček a domácích
potřeb PEPCO.  

• Neovlivní budova výhled na zámek a zá-
mecký park?

Nová prodejna bude mít nenápadnou tvář
s moderním a vkusným použitím dřevěných
prvků respektující místo a okolí. Celková výška
objektu nedosahuje ani poloviny výšky stromů
v blízké aleji, čímž výhledy na památku nena-
ruší a nebude i nijak narušovat blízké okolí. 

• Bude nová prodejna ekologicky přívětivá?
Vytápění je navrženo ekologickými tepel-

nými čerpadly se systémem zpětného získá-
vání odpadního tepla. Dešťové vody budou
v maximální možné míře vsakovány. Součástí

výstavby je i plánována výsadba vhodných
dřevin a stromů pro celkovou vkusnou za-
hradní úpravu blízkého okolí.

• Bude prodejna atraktivní svým dosahem ne jen
pro místní, ale i pro obyvatele při lehlých obcí?

Prodejna bude oslovovat slavkovské zá -
kazníky, kterým nová prodejna ve městě

Nové
nákupní
 centrum
pro občany
Slavkova a okolí

schází, a dále zákazníky z blízkého okolí jako
jsou Křenovice, Hrušky, Vážany nad Litavou
a Zbýšov, kteří již nebudou muset přejíždět sil-
nici I/50 při cestě za nákupem do Slavkova
a zpět. To platí i pro tranzitní dopravu na trase
Holubice–Bučovice čímž se sníží množství vo-
zidel odbočující do Slavkova a zpět. 

• Nebude prodejní centrum konkurovat
a ohrožovat stávající slavkovské obchod-
níky?

Zahradní centrum Slavkov svou oddálenou
polohou a zaměřením neohrozí stávající ob-
chodníky ve Slavkově ani okolních obcích, ale
doplní je ve smyslu zdravého konkurenčního
prostředí. Projekt přinese dále i cca 30 nových
pracovních míst zejména pro občany Slav-
kova.

• Nebude prodejna bránit rozvoji Slavkova
a je v souladu s územním plánem?

Prodejna je situována na pozemcích urče-
ných územním plánem jako smíšené, tedy i pro
občanskou vybavenost. Rozvoji města bránit
nebude a je připravena zejména i na budoucí
dopravní napojení areálu i polohy silnice
II/416 v několika možných variantách.

• Jak dlouho záměr připravujete? 
Investor stavby již dva roky projednává

záměr se zástupci města a na základě jejich
požadavků jej již několikrát přepracoval. Dne
5. října 2016 byla na Městský úřad Slavkov
u Brna podána žádost o vydání Souhlasu
s umístěním a realizací stavby. S žádostí
o podporu projektu Zahradní centrum se na
pana starostu a zastupitele Slavkova u Brna
obrátili i zástupci společnosti Billa, kteří lo-
kalitu ve Slavkově upřednostňují před loka-
litou v Bučovicích, která by pro obyvatele
Slavkova a okolí nebyla žádným přínosem
a která by byla realizována v případě nega-
tivního projednávání záměru Zahradní cen-
trum Slavkov. Zároveň by tak nedošlo ani
i ke zlepšení stávající dopravní situace (nový
odbočovací pruh) realizované na náklady in-
vestora či vybudování nového chodníku
a vzniku nových pracovních míst. 

Bližší informace o Zahradním centru nale-
znete na www.zahradnicentrumslavkov.cz

V lokalitě západně od Slavkova je připravován k reali-
zaci projekt maloobchodních prodejen. Požádali jsme
zástupce investora Čeňka  Šenkyříka o bližší informace.



PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz • 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu

300 Kã

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

Svým zákazníkům a čtenářům
Slavkovského zpravodaje
přejeme klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2017

VESELÉ VÁNOCE

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 20. ledna do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté
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PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Hledáme

(i důchodkyni)

na výpomoc v prodejně textilu.

Info tel. 737 867 922

BRIGÁDNICI

LYŽE…
PRODEJ, SERVIS, SEŘÍZENÍ, BAZAR…

www.bazarsportmotokros.cz

Tel. 602 759 664
Filipínského 2, 615 00 Brno 

kontakt 606 299 225
www.malirstvi-krpec.cz

malífisk˘ch
a natûraãsk˘ch prací

NABÍZÍME

kompletní služby

malífisk˘ch
a natûraãsk˘ch prací

Malba již od 20 Kč/m2 vč. materiálu,
nátěr dveří od 450 Kč/ks vč. materiálu,
dále natřeme okna, radiátory, střechy,

fasády – vše se zárukou
a na přání s úklidem.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 21. prosince 2016 jsme vzpomněli první smutné výročí,
kdy nás opustila naše milá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA FOJTOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje

dcera Zdeňka, Jana a syn Otakar s rodinami.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 20. prosince 2016 uplynou dva roky, kdy nás opustila manželka,
 maminka a babička, paní

DANUŠE SALOMONOVÉ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 9. prosince 2016 tomu bylo 12 let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček, pan

JAN LOHNICKÝ
Dne 25. ledna 2017 uplynou dva roky, kdy navždy

odešla naše maminka a babička, paní 

JOSEFKA LOHNICKÁ

Vzpomíná rodina Lohnických.

Vzpomínka

Dne 6. prosince 2016 uplynulo již 5 smutných let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

JAROMÍRA MATUŠTÍKOVÁ

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 7. prosince 2016 by se dožil 75 roků náš milý přítel a kamarád,
pan

PAVEL TOMÁNEK

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Přátelé

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2016 uplynulo sedm smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

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

a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 7. prosince 2016 jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny paní

VĚRY MINAŘÍKOVÉ
1. ledna 2017 uplyne 28 let od jejího úmrtí.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Věra a Anna
a syn Pavel s rodinami.

Koncert Exit
Skupina EXIT zahraje o vánočních svátcích

v pondělí 26. prosince v restauraci Bonaparte
ve Slavkově. Kapela zve všechny své příznivce
na toto vystoupení.

Exit
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

MUDr. Eva Čechová (1956) 16. 11.
Marie Jelenová (1928) 20. 11.
Kliment Kohoutek (1930) 20. 11.
Jindřich Kocourek (1941) 22. 11.
Karel Jachimiák (1936) 23. 11.
František Lunda (1945) 25. 11.

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

V našich srdcích bude vzpomínka věčná.

Dne 14. ledna 2017 vzpomínáme 14. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje 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 2016 uplyne 13 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Zlá nemoc si Tě vzala, aniž by se nás ptala,

vše se zdá jako zlý sen, vzpomínáme na Tebe každý den.
Láska smrtí nekončí…

Dne 10. ledna 2017 tomu bude 9 let, co nás opustil náš milovaný přítel,
syn, tatínek, vnuk, švagr a strýc, pan

PETR ODEHNAL
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. ledna 2017 uplyne šest let, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel s dětmi
a celá rodina.

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 12. ledna 2017 uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn 

KAREL CUPÁK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.

INZERCE

PRONÁJEM rod. domu 4+1 se zahrádkou, ve
Slavkově u Brna. Více info: 604 241 803.

NABÍDNĚTE Technickým službám města
Slavkov u Brna nepotřebný, zachovalý, zabi-
jačkový kotel i s kotlinou, za účelem ohřevu
pochutin, při pořádání každoročních měst-
ských vepřových hodů. Kontakt 603 156 818.

KOUPÍM domek se zahrádkou do 30 km od
Brna. Opravy nevadí. Tel. 722 063 341.

NUTNĚ hledám byt ke koupi – Slavkov
u Brna a okolí. Tel.: 792 284 071.

KOUPÍM zahradu, ovocný sad ve Slavkově či
blízkém okolí. Maximální cena 150 Kč/m2. Tel:
777 683 115, martinpopelka86@gmail.com

NABÍZÍM VČ při zaměstnání na PC/netu ve-
denou z domova nebo Vaší kanceláře. Nástup
možný hned. Podrobnosti na www.podnikejz-
domova.cz/urbankova1

PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V pří-
padě zájmu volejte 607 503 466.

KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předreno-
vačním stavu. Tel.: 774 599 161.

PRONÁJEM provozovny popř. kanceláře
ve Slavkově u Brna u náměstí, 22 m2. Tel.:
777 588 991. 

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

NABÍZÍM prostory k pronájmu ve Zborovské
ulici ve Slavkově (63 m2). Tel. 732 500 546.

HLEDÁM k pronájmu garáž kdekoliv ve Slav-
kově. Tel. 732 500 546.

ZAJISTÍME VŠE
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře •
letáky • katalogy

Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661• www.bmtypo.cz
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz

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

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BY-
TOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

www.akr-stehovani.cz
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Vánoční program
římskokatolické farnosti
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 8.00–15.30.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi

v 15.30 (zpívá schola dětí).
Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, (zpívá sbor

CMB)
Další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30,

Němčany 23.00, Nížkovice 22.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. 9.30

(zpívá sbor CMB) a 18.00.
25. 12. Průvod Svaté Rodiny městem a koledo-

vání u betléma, 15.30 z náměstí – vezměte si
sebou zvonečky.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. jen 9.30
(zpívá schola dětí).

31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00
s přehledem za rok 2016. Adorace a požehnání
23.30 v kostele.

1. 1. 2017 Novoroční bohoslužby, 9.30 a 18.00 
Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře

na Zahradní ulici:
Štědrý den 24. 12. 14.00–15.30
Narození Páně 25. 12. 10.30–11.00 14.00–15.30
Sv. Štěpán 26. 12. 10.30–11.00 14.00–15.30
Sv. Silvestr 31. 12. 14.00–15.30
Prohlídka hodin ve Slavkově se vzhledem

k opravám střechy nekoná.
1. 1. 2017 Novoroční bohoslužby, 9.30 a 18.00
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy

a kadidla, 18.00.
8. 1. Svátek křtu Páně, v 8.30 zpívá Chrámový

sbor ze Šlapanic.
8. 1. Koncert Collegium musicale bonum, Dům

Sv. rodiny, 16.30.
16. 1. Přednáška Marka Orka Váchy „Gen-

etika a synt-etika“, Moravskoslezská křesťan-
ská akademie, 18.00 kino Jas.

30. 1. Přednáška pí Rubešové „Zážitky z Do-
lomitů“ s promítáním, 18.00 farní sál.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45),
nebo si setkání domluvte na tel. 544 221 587,
604 280 160. rkf.slavkov@biskupstvi.cz,
www.farnostslavkov.cz.

dem mohli sami u sebe prožívat vnitřní obnovu
a dařilo se vám to i v celém následujícím roce.

Přehled vánočních bohoslužeb:
24. 12. ve 22.00 hod. „půlnoční“ bohoslužba

v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. v 10.30 hod. bohoslužba v Husově

sboru v Kobeřicích u Brna
25. 12. v 10.30 hod bohoslužba v Nemochovi-

cích na místním obecním úřadě
26. 12. v 8.30 hod. bohoslužba v Husově sboru

ve Slavkově u Brna
26. 12. ve 14.00 hod. bohoslužba v Újezdě

u Brna (evangelický kostel)
1. 1. 2017 v 10.30 hod. bohoslužba v Husově

sboru Kobeřicích u Brna
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert do

Kobeřic u Brna, který se koná 26. 12. v Husově
sboru od 16 hodin. 

Za NO CČSH ve Slavkově u Brna
I. Hušková, farářka

Vánoční program CČSH

u Brna, v sále římskokatolické fary na Mali-
novského nám. 2, při modlitebním setkání nad
Biblí. Slovem na téma reformace a zamyšlení
nad Luterovými tezemi s možností následných
dotazů nás bude provázet evangelická farářka
Jarmila Řezníčková.

Po každé bohoslužbě bude navazovat přátel-
ské setkání s malým pohoštěním. Srdečně zvou
zástupci křesťanských církví, působících ve
Slavkově u Brna. P. Milan Vavro

Pozvání na Ekumenické bohoslužby

„A dám vám srdce nové,
a ducha nového dám do
vnitřností vašich.“ Ezechiel

36,26 v Kralickém překladu, heslo Jednoty
bratrské na rok 2017.

Zdravíme vás v této adventní době a všechny
vás srdečně zveme k společné oslavě příchodu
našeho Pána Ježíše Krista. Jak čteme v hesle
Jednoty bratrské na rok 2017, prorok Ezechiel
nám zaslibuje nové srdce a nového ducha.
Možná přesně nevíme, co si pod tím představit.
Mnozí z nás se snaží být lepšími lidmi; své
chyby a nedokonalosti by rádi odstranili. Ale
cítí, že z vlastních sil se jim to nedaří. Znovu
padají a ubývá jim sil. A proto přišel Boží Syn
Ježíš, aby nám pomohl s našimi hříchy a dal
nám i „nové“ srdce plné naděje a očekávání.
I dnes přichází proto, aby uzdravil naše duše,
vzájemné vztahy a naše životy. Přichází však
jen k tomu, kdo před ním nezavře dveře.

Tak vám přejeme, abyste s Kristovým přícho-

Kurz lidových tanců
Folklorní nadšenci spolu s FB stránkou

Folklor Slavkovska Vás zvou na kurz lidových
tanců Slavkovska. Během kurzu budete mít
možnost prakticky se seznámit s lidovými
tanci a tanečními hrami z Němčan, Heršpic,
Kobeřic, Rašovic, Nížkovic a Slavkova. 

Kurz bude rozdělen do tří dvouhodinových
lekcí. Budou probíhat po sobě jdoucí neděle
(22. a 29.1. a 5. 2. 2017) v prostorách DDM
Slavkov u Brna vždy od 17 hodin. Cena jedné
lekce je 50 Kč. V případě zájmu o všechny tři
lekce je cena snížena na 120 Kč. Kurzovné
bude možné zaplatit na místě. S sebou potře-
bujete pouze pohodlné oblečení na tanec, obuv
se světlou podrážkou a doporučujeme i taneč-
ního partnera. Kurz není věkově omezen
a stejně tak není potřeba žádné předchozí ta-
neční zkušenost. Kurz budou lektorovat Jitka
Šafaříková, bývalá učitelka lidového tance na
Brněnské konzervatoři, a Adam Blahák.

V případě jakéhokoli dotazu se mě nebojte
kontaktovat (e-mail: adam.blahak@gmail.com,
tel. 777 133 062). ab

Zveme vás na ekumenické bohoslužby, které
se budou konat v rámci týdne modliteb za sjed-
nocení křesťanů, při kterých si připomeneme
500. výročí reformace.

Středa 18. ledna v 18 hodin v Heršpicích
na faře Českobratrské církve evangelické, při
bohoslužbě si přiblížíme reformaci zpěvem
protestantských chorálů, káže P. Milan Vavro,
římskokatolický děkan ze Slavkova.

Středa 25. ledna v 18 hodin ve Slavkově

Vážení přátelé slavkovské pobočky
MSKA, rádi bychom si Vás dovolili po-
zvat na další přednášku, na kterou přijal
pozvání pan Mgr. et Mgr. Marek Vácha,
Ph.D., který si pro nás nachystal téma:
„Gen-etika a synt-etika“. Přednáška se
uskuteční v pondělí 16. ledna od 18
hodin v kině Jas.

Genomy dnes už neumíme jen číst, nýbrž
i psát. Dovedeme nejen klonovat organismy, ale
i do nich vkládat námi vybrané geny, a tak vy-
tvořit organismus výjimečných vlastností. Pak
dalším logickým krokem je vytvoření orga-
nismu přímo. V přednášce budou diskutována
etická témata, která biologický pokrok přináší.

Marek Vácha vystudoval na Přírodo-
vědecké fakultě Masarykovy univerzity
obor molekulární biologie a genetika.
V doktorské práci, kterou obhájil na Lé-
kařské fakultě MU, se zaměřil na etická
témata lidského genomu a genetiku
chování. Teologické vzdělání získal

v Olomouci a v Bruselu. Účastnil se několika
vědeckých expedicí (Antarktida, Jižní Shet-
landy,…). V současnosti je přednostou Ústavu
etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Taktéž je autorem mnoha knih a odborných
publikací.

Všechny srdečně zve
kolektiv slavkovské pobočky MSKA

Přednáška Marka Orka Váchy

První pátek a sobota v prosinci jsou v ISŠ
Slavkov tradičně spojeny s Dny otevřených
dveří. Také v letošním roce se škola otevřela ve-
řejnosti s možností nahlédnout „pod pokličku“
teo retické i praktické výuky. Kromě informací
o možnostech studia a prohlídky areálů ve Slav-
kově u Brna i Rousínově, byla pro návštěvníky
připravena řada zajímavostí. Nechyběla tradiční
výstava prací žáků oboru truhlář, praktické
ukázky barmanství, pečení a zdobení perníčků,
zakládání slavnostních tabulí a autotrenažer. Le-
tošní novinkou byla možnost posadit se za vo-
lant auta a vyzkoušet si cvičnou jízdu s učitelem
autoškoly. Poděkování za zdařilý průběh patří
nejen všem učitelům, ale především žákům,

kteří se do prezentace školy aktivně zapojili
a představili ji svým budoucím spolužákům, je-
jich rodičům a veřejnosti v přátelské a tvůrčí
atmosféře. Další Dny otevřených dveří pro Vás
připravujeme na 10. a 11. února 2017. Těšíme
se na Vaši návštěvu! D. Hortová, ISŠ

Dny otevřených dveří ISŠ 

M. O. Vácha

Den otevřených dveří • Foto: archiv školy
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lačka Dominika Chvátalová s písní „Ha-
leluja“.

Po zahájení v sále jsme se přesunuli do
prostor mateřské školy, kde si bylo
možné v obchůdku zakoupit výrobky
dětí, rodičů a zaměstnanců školy, občer-
stvit se dobrotami od maminek, kávou či

vánočním punčem nebo si něco pěkného vyro-
bit. Z celého srdce děkujeme vám všem, kdo
jste se na průběhu jarmarku jakkoliv podíleli
a pomohli nám s výrobou výrobků, se zajiště-
ním občerstvení, s přípravou a úklidem prostor,
stejně jako vám, kdo jste přišli pobýt a podpo-
řili nás finančně. Díky vaší štědrosti budeme
moci dětem pořídit nové hračky a pomůcky. 

A jak už to před Vánocemi bývá zvykem,
oslavili jsme v pondělí 5. prosince svátek sva-
tého Mikuláše. Vyprávěli jsme si s dětmi le-
gendu „O proměně kamenného srdce“, ve
které biskup Mikuláš svým dobrým srdcem za-
chránil zlého, opuštěného a nešťastného člo-
věka Avarizza jednoduše tím, že ho měl rád.
Věděl totiž, že Bůh miluje všechny lidi a chce,
aby byli všichni šťastní. A tato LÁSKA Avariz-
zovi pomohla a zachránila ho. Poté nás navští-
vil „Mikuláš“, který si s námi povídal,
povzbudil nás k tomu, abychom se snažili si
vzájemně dělat radost a obdaroval nás spoustou
nejrůznějších dobrot.

Za KMŠ Karolínka Zdena Vičarová

S hvězdou naděje v KMŠ Karolínka
V pondělí 21. listopadu to v naší

školce krásně zavonělo medem. Probí-
hala totiž akce s názvem „Medová sní-
daně“ pod záštitou Ministerstva
zemědělství, které celou akci zajistilo
i sponzorovalo. Děti si u svačinky po-
chutnávaly na našlehaném medovém
másle a se zájmem sledovaly prezentaci pana
včelaře Romana Šidlíka z nedalekých Němčan.
Dozvěděly se mnoho zajímavostí o životě vče-
lek, včelích produktech a prohlédly si včelí úl
a základní vybavení, které včelaři používají.

V úterý 29. listopadu v 16 hodin odpoledne
se konal již dlouho plánovaný a připravovaný
první adventní jarmark v naší školce. Sešli jsme
se v sále Domu Svaté Rodiny, kde měly děti
pro všechny zúčastněné připravené vystoupení
„O Abrahámovi a chvíli, kdy v jeho životě
zazářila hvězda“. Pásmo písní a vyprávění
obohacené výtvarnými pracemi dětí nás tema-
ticky uvedlo do adventní doby a připomenulo
nám, abychom nezapomněli v nadcházejícím
čase také na přípravu našich srdcí na oslavu
Kristova narození a byli vnímaví a vděční ve
chvílích, kdy také v našich životech vychází
a září hvězda naděje. 

Poté nám P. Milan Vavro požehnal adventní
věnce, u kterých se budeme ve třídách společně
s dětmi setkávat, a celý program zakončila nád-
herným sólem naše starší kamarádka – ško-

Hudební program souboru
Collegium musicale bonum
o Vánocích

Vokálně-instrumentální soubor Collegium
musicale bonum vystoupí ve slavkovském
chrámu Vzkříšení Páně při slavení liturgie na
Štědrý den a slavnost Narození Páně se sklad-
bami: Hark! The Herald Angels Sing Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847)
a Pastorella Iucunda Jiřího Ignáce Linka
(1725–1791). Na programu jsou též známé ko-
ledy s instrumentálním doprovodem.

V neděli 8. ledna 2017 v 16.30 hodin
v Domě Svaté Rodiny slavkovský ansámbl
uskuteční vánoční koncert, na kterém
zazní Missa brevis in B (KV 275) Wolfganga
Amadea Mozarta (1756–1791) a Žarošická mše
pastýřská Zdeňka Zouhara (1927–2011), jež
slaví 20 let od renovace. Karol Frydrych

Vánoční koncert
Zveme Vás na Vánoční koncert, který se koná

v neděli 25. prosince od 19 hodin v Sokolovně
v Kobeřicích u Brna. Hrají: Bokomara, Petra
„Šany“ Šanclová, Alexej Kdrjavcev, Radim
Zenkl, Slávek Janoušek & Luboš Vondrák,
Monty a další. Vstupné 150 Kč.

Kapela Poutníci odehrála v letošním roce
132 koncertů. Nebylo jich sice tolik jako v roce
minulém, kdy jsme slavili 45 let od vzniku, ale
i toto je v dnešním konkurenčním prostředí
velmi dobré číslo.

Já si v každém případě nestěžuji. Soubor již
sedm let funguje ve stejné sestavě. Na banjo
a dobro hraje Peter Mečiar. Mandolínu a ky-
taru obsluhuje Jan Máca.

Kytarista a zpěvák se jmenuje Jakub Bílý.
No a moje maličkost hraje na elektrický kon-
trabas, zpívá a celé to vede a jmenuje se Jiří
Pola – Karas.

Samozřejmě ne všechno se povedlo, ovšem
odehráli jsme i spoustu vystoupení, na které se
dobře vzpomíná. Například na jaře v Trutnově

Vážení přátelé dobré country hudby, tedy Poutníků,
v novém a vyprodaném kulturním domě
UFFO.

V roce 2017 nás hned v březnu čeká vý-
znamný koncert, který souvisí s mým životním
jubileem. Měl bych se totiž, pevně v to dou -
fám, dožít 60 let a rozhodl jsem se oslavit na-
rozeniny prací, tedy hraním s Poutníky.

Ostatně oslavil jsem tak i čtyřicátiny a pa-
desátiny a šedesátiny budou mým posledním
jubilujícím koncertem.

Toto vystoupení proběhne 31. března ve
Slavkově u Brna v SC Bonaparte od 19 hodin.
Pozval jsem si na něj muzikanty a lidi, které
mám rád a kterých si vážím.

Bývalé kolegy z Poutníků: Roberta Křes-
ťana, Luboše Malinu, Zdeňka Kalinu, Hanu

Černohorskou, Petra Brandejse a Jiřího
Macha. Samozřejmě nebude scházet současná
poutnická sestava a přijedou i moji kamarádi
z bluegrassové kapely Album z Chomutova.

Tato jména jsou zárukou toho, že když při-
jdete, nebudete litovat.

Předprodej na tuto akci bude probíhat v ob-
chodě se zeleninou paní Řehákové na ulici Za
branou 279 ve Slavkově u Brna, a to od
1. března 2017.

Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho
úspěchů v roce 2017 a to jak v osobním životě
tak i v práci. A hlavně přátelé, hodně zdraví, to
je ze všeho to nejdůležitější.

Za Poutníky vás zdraví a těší se na vaši účast
na našich akcích Jiří Karas Pola

Děti v KMŠ Karolínka • Foto: archiv školy
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Jak již bylo zmíněno, celá soutěž se rozšířila
o novou kategorii Czech Teatenders, což je nová
sekce České barmanské asociace a naše škola
již druhým rokem jezdí na tyto soutěže, kde se
utkají mladí barmani v přípravě čaje. Letos po-
prvé jsme mohli uvítat soutěžící také ve Slav-
kově u Brna. Tato soutěž je odlišná od
klasických barmanských soutěží již v tom, že
barmani připravují dva nápoje a oba jsou neal-
koholické. V první části soutěže si soutěžící vy-
losují jeden z osmi dopředu daných čajů, který
musí správně připravit a naservírovat komisa-
řům a druhý tzv. volný nápoj připraví drink
z čaje dané firmy. U nás touto firmou byla spo-
lečnost Teekanne, která nás podporuje již něko-
likátým rokem. Soutěžící připravovali čaje
prémiové gastrořady a mohli je volně kombino-
vat se sirupy Monin, džusy firmy Coca-Cola
a dalšími ingrediencemi, poté je servírovat ko-
misařům jako horký, nebo studený drink. Naši
školu reprezentovali soutěžící z oboru kuchař -
číšník a vzorně, neboť se umístili na krásném
třetím místě – L. Musil a čtvrtém místě s rozdí-
lem jednoho bodu T. Pruch. První dvě místa ob-

Slavkovský horký pohár 
sadili již zkušenější soupeři z SOŠ a SOU Po-
lička a SŠHS a VOŠ Opava. 

Celá soutěž proběhla ve velmi příjemném
prostředí a v dobré náladě s našimi hosty: sta-
rostou Slavkova u Brna M. Boudným, předse-
dou NF Student A. Šilhánkem, našimi
sponzory – firmou Metelka a společností Te-
ekanne, kde se dokonce pan Bohdan Indra z této
společnosti zhostil role komisaře, a mohl tak ob-
jektivně posoudit, co naši mladí barmani vymy-
sleli. Poděkování patří komisařům z České
barmanské asociace, kteří přijali pozvání na naši
školu, také bychom rádi poděkovali panu Jiřímu
Boháčovi, který celým programem perfektně
provázal a dokázal odlehčit napjatou atmosféru
a nervozitu při soupeření. Doufáme, že se našim
hostům u nás líbilo a dne 15. listopadu 2017 nás
přijedou opět navštívit na 17. ročník Slavkov-
ského horkého poháru. Vedení školy děkuje
všem sponzorům, kteří podporují mladé lidi
v jejich profesních zájmech a také všem zaměst-
nancům školy, kteří s podíleli na hladkém prů-
běhu těchto barmanských soutěží.

L. Svobodová, ISŠ

Již po 16. se na naší škole konala soutěž v mí-
chání horkých nápojů, ale letos poprvé pod
novým názvem Slavkovský horký pohár. Celá
soutěž se konala pod záštitou České barmanské
asociace a byla rozšířena o novou soutěžní kate-
gorii Czech Teatenders. Stejně jako v minulých
letech naším věrným partnerem zůstala likérka
Metelka a podmínkou pro soutěžící bylo, že pro
svůj drink musí použít výrobek této firmy v ka-
tegorii horkých nápojů. Další kombinace chutí již
byla na soutěžících, mohli použít výrobky firmy
Coca-Cola a sirupy řady Fabbri, dalším nápadům
se meze nekladly a soutěžící se snažili okouzlit
komisaře kombinací koření, bylinek a ovoce. 

Na stupni vítězů se umístili naši hosté
z Prahy, kteří jsou již velmi zkušení barmani
a získali tak první místo – F. Jung a třetí místo
– P. Špák v kategorii horkých nápojů, pro druhé
místo si přijela K. Kletenská ze SOŠ Prostějov.
Naše škola však nezůstala bez odměny,
žáci oboru kuchař-číšník získali zvláštní oce-
nění pro nejzajímavější název drinku – O. Kud-
lička za drink „Uvidí se“ a A. Málková ocenění
za nejelegantnější barmanku. 

Dne 8. listopadu se žáci 2.A HT a 2.B HT
zúčastnili výukového programu Hnutí Bronto-
saurus na téma dobrovolnictví. Celý program
probíhal v anglickém jazyce. Na začátku ho-
diny se nám představily dvě mladé lektorky,
seznámily nás s programem a vlastně vším, co
náš čeká. Formou různých aktivit, her a říze-
nou diskuzí, kde se mohl k danému tématu
každý z nás vyjádřit, jsme zážitkovou formou
absolvovali program, jehož cílem bylo, aby si
každý z nás uvědomil, že může být dobrovol-
ník. Dobrovolník není jen ten, kdo jezdí pomá-
hat dětem do Afriky, ale každý, kdo si najde
volný čas a chce někomu pomoct. Dobrovol-

níkem se může stát každý, jen k tomu musí mít
nějaký přístup a chtít. Paní lektorka nám vy-
právěla, že jezdí s Hnutím Brontosaurus na
různé dobrovolnické akce pomáhat lidem ať už
do Afriky, nebo kamkoliv. Já osobně si mys-
lím, že je to dobrá příležitost pro nás všechny
nebo pro lidi, kteří neví, co by v životě chtěli
dělat. Na konci programu jsme vyplnili krátké
dotazníky s možností napsat svůj email, pokud
bychom se chtěli nějaké takové akce do bu-
doucna zúčastnit. Byl to velmi zajímavý pro-
gram, myslím, že byl velmi záživný
a vydařený.

K. Drabálková, žákyně ISŠ

Dobrovolnictví Poděkování
Jménem vedení školy a jménem svým sr-

dečně děkuji všem pracovníkům a žákům
školy, kteří se podíleli na organizaci a realizaci
slavnostního rautu při příležitosti Vzpomínko-
vých dní. Zvláštní poděkování patří žákům
oboru kuchař-číšník, kteří se taktéž na cate-
ringu podíleli. Kulhánková Vlad.

V příjemné a přátelské atmosféře se u nás
konalo v rámci dne otevřených dveří setkání
představitelů města Slavkov u Brna, polského
Slawkowa a žáků naší školy. Účastníci této
schůzky si nebyli cizí. Žáci školy se o prázd-
ninách zúčastnili projektu Erasmus + Gramy
Razem a strávili nádherný týden v Polsku
s žáky tamní střední školy a s mládeží Francie.

Polskou delegaci, která přijela na napoleon-
ské oslavy, tvořili dva učitelé a zástupce města.
Vyjádřili přání prohlédnout si ISŠ a setkat se
s naší mládeží. Žáci se na toto setkání velmi
těšili. Krátké uvítání u paní ředitelky bylo plné
hovoru, smíchu, nadšení a krásných vzpomí-

nek. Také jsme hovořili o organizaci projektu
v příštím roce, která se stala záležitostí fran-
couzského města Messeix. 

Po tomto uvítání se polské delegace ujali
žáci a ukázali jim svoji školu – učebny, tělo-
cvičnu, kuchyňky a dílny odborného výcviku.
Vyzkoušeli si školní trenažér, pozdravili se
s českými kolegy, ochutnali skvělé vánoční cu-
kroví…

Rozloučení následovalo v sobotu po oficiál-
ním ukončení slavkovských slavností. Polská
delegace se u nás cítila velmi dobře a neza-
pomněla nás pozvat na návštěvu své školy
i svého města. E. Zemánková, ISŠ

Projekt Erasmus + Gramy Razem žije dál

Veletrh SŠ v BVV Brno 
Ve dnech 25. a 26. listopadu se zástupci naší

školy tradičně zúčastnili již XXII. Veletrhu SŠ
v Brně v areálu BVV. Rodičům i budoucím
žákům zde byly podávány všechny potřebné
informace o oborech školy. Kromě toho mohli
všichni zájemci vidět i krátké praktické
ukázky. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu
na autotrenažéru, viděli ukázky práce truhlářů,
obdivovali vyřezávání ozdobných tvarů do
ovoce a v doprovodném programu soutěžní
ukázku klasické přípravy čaje a volného ná-
poje žáků z gastrooborů. Zájemci si mohli také
popovídat přímo s žáky školy, což se setkalo
s příznivým ohlasem. Celá prezentace školy
tak splnila svůj účel. V. Bábek, ISŠ

Dějepis trochu jinak
Dne 1. prosince byla pro žáky 1. ročníků

oboru hotelnictví v rámci výuky dějepisu při-
pravena přednáška na téma Izrael – drobné
střípky ze svaté země. Přednášející Prof.
RNDr. Jiří Příhoda, CSc. vyprávěl zajímavě
o historii a památkách této země. Vznik izra-
elského království, křesťanství, architektura
i novodobé dějiny – to byla zastavení doplněná
celou řadou zajímavých fotografií i vlastních
postřehů pana profesora. Žáci si rozšířili ob-
zory a doplnili teoretické znalosti získané v dě-
jepise. Získali inspiraci pro návštěvu země,
která je pro nás stále velkou neznámou.

E. Zemánková, ISŠ

Dne 16. listopadu jsme s žáky třídy 1.B
oboru hotelnictví navštívili v rámci odborné
exkurze hotel Voroněž. V hotelu Voroněž 1
nám pan průvodce ukázal různé typy pokojů,
vysvětlil nám rozdíly mezi nimi, dále nám uká-
zal konferenční salonky a fitness, což nás
velmi zaujalo. Zavedl nás také do Voroněže 2,

tento hotel je menší a ubytování je v něm lev-
nější. Tyto dva hotely jsme mohli porovnat.
Potom jsme se přesunuli do VIDA centra
a prohlédli si celou expozici. Nejvíce se nám
líbila místnost, ve které jsme si mohli vyfotit
své stíny. Moc jsme si tuto exkurzi užili.

A. Davidová, ISŠ

Exkurze do hotelu Voroněž a do VIDA centra
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – leden

Pranostika: V lednu za pec si sednu.
Minulý rok v poklidu uplynul. Ne vždy

podle našeho přání a spokojenosti. Nastává rok
další a to sedmnáctý v tomto století. Aby byl
lepší a vycházely nám všechna přání a plány
musíme se na vše připravit. Podle pranostiky
„za pec si sednu“ doplníme „odbornou litera-
turu si vezmu“ a seznámíme se se vším co by-
chom chtěli na zahrádce pěstovat.

Jednou z možností jsou bylinky a koření.
Jsou nedílnou součástí každé domácnosti
a nesmí chybět v žádné kuchyni. Nezastupi-
telná je jejich role při přípravě pokrmů jak po-
tvrdí každá kuchařka nebo strávník – gurmán.
Ty které potřebujeme mít stále po ruce pěstu-
jeme na bylinkovém záhoně v zahradě nebo
jen v truhlíku na balkoně a jsou to: bazalka,
meduňka, libeček, majoránka, máta, dobro-
mysl, saturejka, šalvěj, rozmarýn… 

A opět jsme jako každoročně u brambor.
Kvalitní brambory, zvláště ty, které si vypěs-
tujeme na své zahrádce jsou nepostradatelnou
přílohou ke všem jídlům. Zájemcům, kteří si
sami chtějí vypěstovat chutné brambory nabí-
zíme možnost objednávky těchto kvalitních
odrůd.

IMPALA – velmi raná, varný typ B, dlouze
oválný tvar, žlutá slupka i dužnina, mělká
očka, velmi úspěšná, průměr pod trsem 10 vel-
kých brambor.

ANUSCHKA – velmi raná, varný typ A-B,
hlízy středně velké, oválné se žlutou slupkou
i dužninou, dobrý výnos, pevná konzistence po
uvaření, odolná háďátku a strupovitosti.

ROSARA – velmi raná, varný typ B-A,
osvědčená ve všech pěstitelských oblastech,
úroda pravidelná a větší, hlízy oválné, slupka
červená, dužnina žlutá, průměr pod trsem 13,
odolnost proti háďátku, rakovině, strupovitosti
i virovým chorobám.

MARABEL – raná odrůda, varný typ B-A,
hlízy pěkného tvaru s mělkými očky žlutou du-
žninou i slupkou, výnos střední, vysoká kva-
lita, počet hlíz pod trsem 12.

GALA – raná konzumní odrůda s vysokým
podílem tvarově krásných hlíz, varný typ B,
slupka žlutá, dužnina sytě žlutá, nenáročná na
pěstování, dobře se skladuje, odolná strupovi-
tosti, rakovině brambor i háďátku bramboro-
vému.

DITA – poloraná odrůda, varný typ A-B,
hlízy středně velké, dlouze oválné, slupka i du-
žnina žlutá, výnos střední, počet hlíz 14, od-
olná háďátku, strupovitosti i rakovině brambor.

RED ANNA – poloraná, varný typ A-B,
slupka červená, dužnina žlutá, oválná, velmi
dobře se skladuje, odolnost vysoká vůči stru-
povitosti, plísni, virovým chorobám a mecha-
nickému poškození.

Varné typy:
A – pevné salátové – vhodné na salát, vaření

ve slupce, na loupačku.
B – polopevné přílohové – přílohové k masu,

do polévek, gulášů, na loupačku do těsta i sa-
látů.

C – polomoučné, na bramboráky, placky, do
polévek i gulášů, na kaše, knedlíky.

Pokud se rozhodnete pro některou z uvede-
ných kvalitních odrůd, vhoďte svoji objed-
návku s uvedením odrůdy, počtem kg,
a adresou (telefon pro oznámení doby prodeje)
do schránky v domě zahrádkářů na ulici Čs. ar-
mády č. 252 do 20. února 2017.

31. prosincem končí letošní rok a otočíme
poslední list kalendáře. Abychom si mohli po-
znamenávat poznámky a úkoly pro příští rok
k tomu potřebujeme nový stolní kalendář pro
rok 2017. Naše organizace na vás myslela
a vydala stolní týdenní kalendář ROZ-
KVETLÝ SLAVKOV 2017. Posledních něko-
lik kousků je ještě v prodejnách tabáku a knihy
papír. Proto nezmeškejte příležitost a opatřete
si jej a také ho můžete darovat známým a pří-
buzným.

Pro aktuální zprávy sledujte naše webové
stránky zahradkari.cz/zo/slavkov

Šťastné a klidné vánoční svátky, dny plné
pohody, pevné zdraví a splnění všech přání po
celý rok 2017, bohatou úrodu a radost ze za-
hrady Vám přeje

ZO ČZS Slavkov u Brna a Vladimír Luža

Na Dnu pro zdraví jsme rozdali předběžný
program na rok 2017, který bude po úpravách
definitivně schválen na členské schůzi, která
se bude konat v úterý 31. ledna od 14 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve
Slavkově. Zde už se budete moci přihlásit na
rekondiční pobyt v Luhačovicích a na
všechny plánované zájezdy, abychom věděli,
zda naplníme počty míst v autobusech. Tý-
denní rekondiční pobyt od 6.–19. 5. s ubyto-
váním, celodenním stravováním, balíček
lázeňských procedur, vyhřívaný bazén a do-
prava autobusem vyjde diabetiky na 3700 Kč,
ostatní na 4500 Kč se státním příspěvkem.
Tuto výhodnou nabídku by měli využít
zvláště novo zjištění diabetici, protože se zde
dozví jak dodržovat léčebný režim, že i diabe-
tická dieta může být nejen zdravá, ale
i chutná. Od našeho sponzora jsme dostali
zdarma glukometry, které můžeme dát těm,
kterým je nehradí pojišťovny a chtějí si měřit
glykémii v domácím prostředí. 

Už 9. ledna a pak každé pondělí od 16.30
hodin si s námi můžete zacvičit Pilates v tě-
locvičně ZŠ Tyršova, vede Mgr. Jana Seker-
ková. Zveme všechny, kteří mají radost
z pohybu a chtějí být co nejdéle samostatní
při obstarávaní svých potřeb. 

Ve dnech 25.–27. 11. 2016 se konal v ho-
telu MAS v Sezimově Ústí 10. sjezd Svazu
diabetiků ČR, který schválil upravené sta-
novy, zvolil předsedu, 14 členný Výkonný
výbor a 5 člennou revizní komisi. Od ledna
přibude k našemu názvu „pobočný spolek“,
zapsaný u registračního soudu v Praze. 

Konec roku je spojen s časem Vánoc, silve-
strem, časem volna, odpočinku, ale také
s množstvím dobrého jídla a pití. Jak to má
prožít diabetik bez stresu a v pohodě? Musí si
vybírat takové potraviny, které příliš nezvy-
šují glykémii a vědět, že každé jídlo navíc
musí vyvážit pohybem a častěji použít gluko-
metr. Také bychom se měli vrátit k tradičním
vánočním pokrmům, kam patřily ryby, houby,
luštěniny, sýry, jablka, ořechy a sušené ovoce.
Vánoční cukroví by mělo být jen dekorací, ale
např. z lineckého těsta si můžete připravit dva
druhy, menší kousky s přidáním tvarohu, oře-
chů, kokosu, skořice, kakaa a cukr snižte
o polovinu.

Pro zlepšení nálady si připravte jablečné ty-
činky, na které potřebujete: 500 g strouhaných
jablek, 100 g opražených ovesných vloček,
100 g hořké čokolády, nebo granka, 50 g
strouhaného kokosu. Směs zpracovat a tvořit
tyčinky, které obalíme v kokosu. Tvarohové
taštičky: 250 g hladké mouky, 250 g tvarohu,
250 g tuku, citronovou kůru, skořici. Na válu
zpracujeme těsto a připravíme si náplně: ja-
blečnou, kokosovou, ořechovou a mrkvovou
s přidáním skořice a citronu. Z vyváleného
těsta vykrajujeme kolečka, plníme náplní
a upečeme. 

K dobré kompenzaci diabetu přispívá také
klid a rodinná pohoda. Ráda bych proto po-
děkovala všem, kteří nám pomáhají a zúča-
stňují se na našem programu, popřála jim
krásné vánoce, prožité v kruhu svých blízkých
a do nového roku hodně zdraví a pevnou vůli
při překonávaní zdravotních překážek a aby
ten rok byl příznivější pro všechny.  

Marie Miškolczyová 

Za jasných lednových nocí máme možnost
pozorovat zvečera na jihu a východě šestici
velmi jasných hvězd: Sírius ve Velkém psu,
Rigel a Belgeuse v Orionu, Capella ve Voz-
kovi, Pollux v Blížencích a Prokyon v Malém
psu. Během dlouhé a jasné noci dokonce mů-
žeme postupně pozorovat všechna souhvězdí
viditelná v naší oblasti.

Mars a Venuše září zvečera na západě, Jupi-
ter po půlnoci na východě.

Měsíc je v první čtvrti 5., v úplňku 12, v po-
slední čtvrti 19. a v novu 28. ledna. 

V úterý 17. ledna od 17 hodin budou na
hvězdárně děti provádět přírodovědné experi-
menty na programu Pokusy1 a jeho pokračo-
vání Pokusy 2 pak bude ve čtvrtek 26. ledna
od 17 hodin. Prosím, předem se objednejte na

tel. 602 59 62 09. Přijďte se podívat na hvěz-
dárnu, čeká vás program o našem vesmírném
okolí se spoustou úžasných snímků vesmír-
ných těles, o kterých se dozvíte nejnovější po-
znatky. Některé z objektů pak můžete
shlédnout pomocí našich dalekohledů včetně
nového, s průměrem zrcadla 500 mm. Nezapo-
meňte se opravdu teple obléci, na pozorova-
telně je chladno, ale podívaná do hlubin
vesmíru za to stojí.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 hodin. Informace získáte na strán-
kách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59
62 09. Nabízíme také programy pro MŠ, ZŠ
i střední školy. Připravíme program i pro ko-
lektivy dospělých.

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Leden 2017 v Hvězdárně Vyškov
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Začátek zimy slavkovských junáků
Betlémské světlo 2017

Skauti a skautky vám tradičně
i tento rok přinášejí Betlémské
světlo… ať prozáří nejen vaše do-
movy. Vyzvednout si jej můžete

v pátek 23. prosince v chrámu Vzkříšení Páně
mezi 13. a 18. hodinou. Adam Blahák

Výprava na Cimburk
Poslední listopadovou sobotu se náš oddíl

vydal na výlet, na zříceninu hradu Cimburku.
Dali jsme si sraz ve tři čtvrtě na osm na ná-
draží ve Slavkově a za chvíli už nás unášel
vlak vstříc zážitkům. 

Vystoupili jsme v Nesovicích, kde jsme
měli asi hodinu do odjezdu autobusu do Ko-
ryčan – čas v čekárně jsme krátili tichou po-
štou, kterou jsme místy hráli tak nahlas, až to
paní v pokladně vadilo. Hodina rychle uběhla
a přijel maličký autobus, připomínající spíš

dodávku a odvezl nás do Koryčan, odkud jsme
vyrazili po zelené značce na Cimburk. 

Cesta byla příjemná, svítilo sluníčko, akorát
byla sem tam ještě mlha, která se postupně
zvedla. Šli jsme po lesních cestách (místy tro-
chu rozbahněných), ale pak nás značka za-
vedla na úzkou pěšinku, kterou lemovaly
stromky, a připomínala spíš tunel. A potom
opět na cestu, kterou lemoval bukový les, ve
kterém se promenádoval jakýsi náklaďák. Na-
jednou značka zahnula tak prudce, až jsme to
nezaregistrovali a museli se kousek vracet. Po
šťastném překonání potoka jsme vyšplhali na
příjezdovou cestu k Cimburku. 

Tam jsme si dopřáli svačinu a obdrželi limo-
nádu. Postupným upíjením se nám povedlo
lahve s limonádou „naladit“ a Anička s Drahuš
na ně hrály „Běžela ovečka“. Po svačině jsme si
šli prohlédnout zříceninu. Na pokladně jsme do-
stali papíry s popisem jednotlivých částí hradu –
ty jsme si rozdělili, takže každý přečetl jednu (a
taky jsme se při čtení někdy pořádně zasmáli).
V nejvyšším přístupném bodě Cimburku jsme si
sedli a Týna a Anička nám četly příběhy. Za
dobu kratší, než by si někteří možná přáli, jsme
hrad Cimburk opustili a sešli prudkým kopcem
a poněkud rychlým tempem dolů pod hrad. Zby-
tek cesty do Koryčan jsme šli po silnici, což už
rozhodně nebylo tak příjemné jako cesta tam. 

Cestou jsme se zastavili u přehrady, pozoro-
vali kachny a chroustali zbytek svačiny. Posil-
nění jsme už brzo došli do Koryčan
a od počívali na lavičce. Asi za tři čtvrtě hodiny

přijel opět ten malý autobus a zase jsme se
ocitli na nádraží v Nesovicích. „Tiché pošty“
jsme tentokrát stihli jen pár kol, protože vlak
jel za chvíli. Ve Slavkově jsme se rozloučili
a rozešli se domů.

Linda Kutáčková, 2. oddíl Slavkov 

Poděkování Junáka Slavkov
V letošním roce se nám podařilo opět o něco

více zvelebit naši základnu na Sídlišti Ná-
dražní, zejména díky příspěvkům města Slav-
kova u Brna a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Do programového vybavení
přibylo několik užitečných i potřebných věcí
(nerezové várnice do táborové kuchyně, nafu-
kovací člun, promítací plátno a jiné).

Dovolte, abych jménem slavkovských
skautů všem poděkoval za podporu, které
se nám v letošním roce dostalo a popřál Vám
radostné prožití vánočních svátků a úspěšný
rok 2017. Za vedoucí oddílů Milan Šemora
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Labutě velké hnízdí na území Slavkova už
asi 25 let. Nejprve zahnízdily na pozůstatku
z bývalých cukrovarských kalových ryb-
níčků, nazvaném Šámy. Od té doby hnízdí buď
tam, nebo na ostrůvku na velkém rybníku. Jed-
nou dokonce hnízdily dva páry na obou mís-
tech. Z hnízda na velkém rybníku se v roce
2013 vylíhlo 6 mláďat. Bohužel se jich několik
záhadně ztratilo. Spekuluje se, že je spolkli
tamní obří sumci. Největší a poměrně ojedině-
lou snůšku měly labutě v loňském roce. Vy-
vedly 9 mláďat a veřejnost je mohla sledovat
při jejich přesunech z 13 jezer na velký rybník,
kdy před cukrovarem zastavily dopravu. V le-
tošním roce opět labutě vyvedly poměrně
velký počet 8 mláďat. Labuťky těsně po naro-
zení jsou velmi krásné, později na své kráse

ztrácí a stávají se „ošklivými káčátky“. Jejich
nové peří je špinavě hnědé a vydrží jim až do
jara. Pak přepeří a stávají se z nich opět krásní
a vznešení, bílí ptáci. Jejich hlučný přelet nad

Labutě
Slavkovem mnozí viděli a hlavně slyšeli. La-
butě se o své potomky svědomitě starají a ne-
spouští z nich oči. Obzvláště samec dovede být
při obraně mláďat velmi důrazný až nebez-
pečný.

Vedle labutě velké se do ČR vzácně zatou-
lají severské labutě zpěvné a labutě malé. Na
několika místech v republice je možno do-
konce vidět i ze zajetí uprchlé labutě černé, pů-
vodem z Austrálie. V současné době se labutě
velké sdružují na nezamrzajících plochách vel-
kých jezer nebo řek. Například v Praze na Vl-
tavě jich je teď 800, na Nových Mlýnech min.
500. Pokud i tato zimoviště zamrznou, hledají
nezamrzlé vody jihovýchodním a jihozápad-
ním směrem.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Výprava 2. oddílu na Cimburk • Foto: 2x archiv Junáka Slavkov

Výprava na Cimburk • Foto: archiv Junáka Slavkov Mikuláš v klubovně • Foto: archiv Junáka Slavkov

Labuť velká • Foto: P. Navrátil
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Začátkem září jsme ve Slavkově opět slav-
nostně otevřeli původní Lázeňský dům, který do-
stal nové jméno B. Braun Omnia. Rekonstrukcí
budovy došlo k rozšíření původních prostor.

Novou podobu dostal i Domov s úsměvem.
Jedná se o zařízení pro osoby s nefrologickým
onemocněním, které potřebují z důvodu zhor-
šení svého zdravotního stavu pomoc při zvlá-
dání běžných činností při péči o vlastní osobu
a nemohou proto zůstat sami doma. Toto zaří-
zení se takto stává pro většinu našich klientů
a klientek jejich novým domovem. A proto je
našim cílem, aby se zde cítili co nejlépe. Máme
radost, že nám s tímto nelehkým úkolem pomá-
hají všechny slavkovské školy a školky. Děti
pro naše klienty a klientky kreslí obrázky, kte-
rými zdobíme chodby Domova s úsměvem.
Děti se spolupodílejí na aktivizaci našich kli-
entů a klientek například vystoupením skupiny
Glitter Stars ze ZŠ Komenského, zdobením vá-
nočního stromečku, nebo uskutečněním be-
sídky žáků ZŠ Tyršova. Pro naše klienty

Všude dobře, doma nejlépe

a klientky je to vítané zpestření jejich života
v Domově s úsměvem. Tímto chceme poděko-
vat všem, kteří děti v této záslužné činnosti
podporují a ukazují jim tak cestu, jak pomoci
druhým. Ale největší dík patří hlavně dětem,
které se do tohoto projektu zapojily. Věříme, že
i nadále se budeme těšit vzájemné spolupráci
a budeme tak moci našim klientům a klientkám
nabídnout pocit, že u nás jsou opravdu DOMA!

Přejeme všem krásné vánoční svátky, hodně
zdraví a šťastný nový rok.

Za personál Domova s úsměvem Veronika Kopečková

nují hráčkami, které prošly sportovními tří-
dami na jednotlivých základních školách.

V letošním roce zbýval hráčkám odehrát
poslední (šestý) turnaj, jehož pořadatelství se
podařilo trenérům ve spolupráci s vedením
DDM Slavkov zajistit v našem městě.

Tento soutěžní turnaj sehrály mladé slav-
kovské volejbalistky v domácím prostředí
v sobotu 17. prosince. Turnaje se zúčastnila
družstva: Pegas Znojmo, VS Drásov, DDM
Kuřim a DDM Slavkov.

Zápasy provázela podpora domácích diváků

Závěr sezony volejbalistek DDM Slavkov 
V říjnu jsme informovali volejbalovou ve-

řejnost o herních výsledcích mladých slavkov-
ských hráček. Od té doby, kdy družstvo
postoupilo v rámci soutěžního klíče do 4. vý-
konostní skupiny, nedošlo ke změně. Po ode-
hrání dalších dvou soutěžních turnajů se
volejbalistky stále pohybují ve stejné skupině
a začíná se ukazovat, že to bude zřejmě pro-
zatím jejich maximum.

Je to dáno především tím, že oddíly hrající
tuto skupinu a výš, mají dlouholeté zkušenosti
s prací s mládeží a v mnoha případech dispo-

a hráčky si tento povolený doping patřičně
užívaly. Ze tří zápasů dvě utkání vyhrály
a jedno prohrály. Porazil je pouze vítěz turnaje
Pegas Znojmo. Postup do lepší skupiny
v rámci krajské soutěže jim tentokrát unikl
pouze o vlásek. Trenéři družsta a hráčky dě-
kuji za celoroční podporu všem sponzorům
a DDM Slavkov, především paní ředitelce.

Na závěr přejí všem rodičům a přiznivcům
slavkovského volejbalu klidné a pohodové Vá-
noce a vše nejlepší v roce 2017.

Hráčky a trenéři

Besídka žáků ZŠ Tyršova • Foto: archiv B. Braun

Vyzdobená chodba • Foto: archiv B. Braun

Volejbalistky DDM • Foto: 2x archiv DDM

Zámecká vinárna se loučí
Vážení přátelé, kamarádi, návštěvníci Zá-

mecké vinárny „U Edy“, velice si vážíme vaší
dlouholeté přízně. Bylo to neuvěřitelných pat-
náct let, které hezky začaly a jednou musí skon-
čit. Potkávali jsme se na rodinných oslavách,
přátelských posezeních nebo jen tak na vínečku
nebo na pivě. Těchto setkání bylo mnoho –
a teď? Je čas odpočinku v důchodu takže se teď
potkáme ve městě, na lavičce v parku anebo
někdy a někde… Děkuji za důvěru a přízeň.

Eduard Andrla, provozovatel Zámecké vinárny
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Fantastickým úspěchem zakončila svoji
skvělou podzimní sezonu v olympijském
sportu, moderní gymnastice, „Slavkovačka“
Isabela Hortová. Ve společných skladbách své
věkové kategorie se stala podruhé za sebou
mistryní ČR, a obhájila tím titul z loňského
roku. Mistrovský závod se odehrál 26. 11.
2016 v Praze na Chodově a po tuhém boji vy-
stoupila Isabela znovu na nejvyšší příčku. Ob-
hajoba titulu mistra ČR se nikomu nepodařila
po mnoho let. Gratulujeme!

Získání dalšího titulu mistryně ČR však
předcházela v letošním roce celá řada dalších
skvělých výsledků. Uvádím jen ty nejvýznam-
nější. Po nečekaném vítězství na mezinárod-
ním mistrovství Maďarska následovalo
vítězství v Rakousku na přeboru „Vídně“,
a dosažení tak vysokého bodového ohodno-
cení, které by znamenalo výhru i ve vyšší vě-
kové kategorii. 

Důležitým závodem byl také přebor Jiho-

moravské oblasti a na něm znovu první místo
ve své věkové kategorii a získání titulu „Pře-
borník Jihomoravského kraje“. Její úspěchy
jsou o to cennější, že se tomuto olympijskému
sportu v ČR věnuje v 93 sportovních klubech
přes 4300 registrovaných gymnastek. 

Isabela Hortová soutěží za špičkový brněn-
ský klub moderní gymnastiky SK Tart a je žá-
kyní 5. ročníku ZŠ Komenského náměstí.
Přesto, že ji sportovní tréninky zaplňují vět-
šinu volného času, dosahuje i ve škole dob-
rých studijních výsledků.

Isabela tak svými sportovními úspěchy
dobře reprezentuje nejen svůj klub, ale také
svoji školu a Slavkov u Brna.

Věřím, že neuvěřitelná tréninková píle Isa-
bele vydrží, a její sportovní úspěchy budou
pokračovat.

Děkuji tímto všem jejím trenérkám a všem,
kteří ji podporují.

Eva Procházková

Isabela dvojnásobnou mistryní ČR!

Na letním Mistrovství ČR v pla-
vání v Ústí nad Labem vybojovala
Slavkovačka Tereza Urbanová (nar.
2003) 1. místo na 400 m volný způ-
sob, 2. místo na 200 m volný způ-
sob, 3. místo na 800 m v. z. Na
zimním Mistrovství ČR v plavání
v Mladé Boleslavi obsadila třikrát
1. místo, a to na 400 m volný způ-
sob, 200 m volný způsob, 800 m
volný způsob, 2. místo 100 m mo-
týlek, 4. místo na 100 m volný způsob
a 5. místo na 50 m volný způsob. V těchto šesti

závodech vytvořila pět oddílo-
vých rekordů. 

Svými výbornými výkony si
zajistila místo v reprezentačním
družstvu juniorek České repu-
bliky třináctiletých plavkyň na se-
zonu 2016/2017 a má reálnou
naději k účasti na republikové
olympiádě, která se koná jeden-
krát za dva roky.

Přejeme Terezce, která je člen-
kou plaveckého oddílu KPS Vyškov, hodně
dalších úspěchů. Zimní plavci

Vydařený rok Terezy Urbanové

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Auster-
litz – Sebeobrana: proběhne dne 10. ledna
v 17.30 hod. Oddíl Krav Maga je určen pro
kluky i holky od 14 let. Základní kurz je v tr-
vání dvou měsíců a po složení zkoušky lze po-
kračovat do vyšší navazující skupiny. První
kurz je určen pro úplné začátečníky a předchozí
zkušenosti nejsou opravdu nutné. 

Každý rok připravujeme pro všechny stu-
denty ABU různé semináře/work shopy i se za-
hraničními mistry bojových sportů a umění, ale
i cesty do zahraničí na semináře a výlety. 

Na únor přijal pozvání specialista na nůž
a dlouhé střelné zbraně Matei Florin z Rumun-
ska, ale 10 měsíců v roce tráví na moři a dělá
kontraktora a doprovod nákladním lodím proti
Somálským pirátům. 

POZOR! Změna tréninků Sebeobrana
pro ženy a dívky (KMWomen) 

Tréninky budou zahájeny od 10. 1. 2017
v každé úterý od 19 0hodin. 

TaeBo – každou středu v 18 h. – od 11. 1.
2017. Cvičí se za doprovodu hudby. Veškeré
údery a kopy jsou bezkontaktní. Tae Bo je
vhodné pro muže i ženy i pro úplné začáteč-
níky. Rezervace není nutná. 

Krav Maga Seal – Vyškov 
Nábor do oddílu Krav Maga Seal/ Vyškov

proběhne dne 9. 1. 2017 v 17.30 hod. Palánek
476/75 Vyškov (boční vchod od sídliště). Tré-
ninky budou vždy v pondělí a středu od 17.45
hod. Oddíl Krav Maga je určen pro kluky
i holky od 14 let. Základní kurz je v trvání dvou

Akademie bojových umění – nábory a změny tréninků 2017
měsíců a po složení zkoušky lze pokračovat do
vyšší navazující skupiny. První kurz je určen
pro úplné začátečníky a předchozí zkušenosti
nejsou opravdu nutné. 

Nábor do oddílu Krav Maga Kids –
 sebeobrana pro děti Vyškov 

Nábor do oddílu Krav Maga Kids – sebe-
obrana proběhne dne 4. ledna 2017 ve
středu v 16.30 hod.

Tréninky budou v pondělí a ve středu od
16.30 do 17.30 hod. Oddíl je určen pro děti od
8–14 let. 

Do žádného oddílu nejsou nutné žádné před-
chozí zkušenosti. Veškeré informace včetně při-
hlášek naleznete na www.akademie.asia 

Hlaváč Petr, Head instructor

Isabela Hortová • Foto: archiv

T. Urbanová • Foto: archiv

Na nejvyšším stupínku Tereza Urbanová • Foto: archiv

Účastníci kurzů sebeobrany • Foto: archiv ABU
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Slavkováci dříve narození pamatují v Hu-
sově ulici pekařství u Kolečků, pár Josefových
vrstevníků si vzpomíná, že jim rozdával slané
tyčinky vyrobené v pekárně, která bývala
v domě, kde Josef prožil poslední roky života.

Josef Kolečko se narodil
16. července 1945. Od mládí
sportoval – jeho sportovní ta-
lent se uplatnil především ve
fotbale, ale byl i členem od-
dílů volejbalu a atletiky.
Tenis, gymnastiku a basketbal

zvládal také. Do výšky dokázal překonat laťku
na 187 cm. Fotbal ve Slavkově hrál za žáky,
dorost a A mužstvo Slavoje. Vystudoval peda-
gogickou fakultu v Brně – biologii a tělesnou
výchovu.

Jako první si všimli šikovného technického
fotbalisty v KPS Brno (hrálo II. ligu) a v čer-
venci 1964 požádali výbor oddílu kopané Sla-
voje Slavkov o přestup. V listopadu 1964 se
objevil další zájemce, Spartak Líšeň (hrající

krajský přebor, tehdy třetí nej-
vyšší soutěž v ČSSR) a ten na-
bídl Slavoji za technický přestup
Josefa a Miloše Kolečkových
(Miloš je starší bratr, hrával
pravé křídlo) 4000 Kčs a přátel-
ský zápas bez náhrady. V lednu
1965 byl pak přestup potvrzen.

Po roce a půl Josef přestupuje
do tehdy divizního ZKL Brno,
Líšeň se přestupu brání, ale tech-
nický přestup je Městským výbo-
rem ČSTV v Brně schválen
a Líšeň dostává 5000 Kčs.
V ZKL je Josef obklopen zkuše-
nými spoluhráči (Koláček hrál

I. ligu za Spartak Brno ZJŠ), jeho výkonnost
stoupá a daří se mu střelecky. Brněnský tisk
píše, že Josef v dresu ZKL vyrůstá ve vynika-
jícího hráče s prvoligovou výkonností. Po roce
a půl v dresu ZKL opouští škváru v Gajdošově
ulici v Židenicích a míří na Bazaly do Baníku
Ostrava. V lednu 1968 ohlásil přestup do prvo-
ligového celku (ZKL za přestup požaduje
částku pohybující se mezi 30 až 120 tisíci
korun). K dohodě nedošlo, Josef půl roku ne-
hraje, pak se ale stává stálým členem základní
sestavy a dlouholetou oporou Baníku.

Josef Kolečko se výrazně zapsal do historie fotbalu

V ligovém ročníku 1975/1976 hraje Baník
v poslením kole v Plzni, vyhrává 1:0 a poprvé
se stává mistrem ČSSR. V následující sezoně
hraje Pohár mistrů (dnešní Liga mistrů). Ve
druhém kole v Ostravě poráží mnichovský
Bayern 2:1 (Bayern byl v letech 1974–1976
třikrát vítězem PMEZ, brankář S. Maier
a hráči F. Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoe -
ness, K. H. Rummenigge, Breitner patřili
k největším hvězdám světového fotbalu). V če-
skoslovenské lize nastoupil ve 121 utkáních
a dal 12 gólů.

V roce 1977 v Baníku končí hráčskou kari-
éru a vydává se na cestu trenérskou. Začíná
u ligového dorostu Baníku Ostrava a Horní
Suché, zde je také tři roky hrajícím trenérem
divizního áčka.

Na podzim 1984 se v 39 letech stává nej-
mladším prvoligovým trenérem v ČSSR. Baník
vede dvě sezony. V kádru má bývalé spolu-
hráče a reprezentanty ČSSR, s kterými se
v roce 1976 stal mistrem – Vojáčka, Ličku
a brankáře Michalíka, z mladších pak bratry
Kulovy, Mikloška, Válka, Šreinera a Pavla Vrbu
(bývalý trenér mistrovské Plzně a reprezentace
ČR), který začínal svoji hráčskou kariéru.

Jako hlavní trenér nebo asistent prošel dále
Karvinou, Havířovem, Drnovicemi, Přerovem,
Zemanem Brno (hrál na Srbské) a naposled
v jihlavské Vysočině.

Josef Kolečko zemřel po dlouhé nemoci
7. srpna 2016 ve věku 71 let.

Milan Strachoň

Motoklub Austerlitz informuje
V minulém čísle zpravodaje byla informace

o poslední akci našeho MK Austerlitz – Zaví-
rání šoupátek 2016 – na horním tréninkovém
hřišti stadionu. Bohužel, letos tento závod mu-
síme zrušit kvůli probíhající stavbě a naveze-
ným stovkám kubíků hlíny a stavebního
materiálu.

Dne 24. prosince vás srdečně zveme na tra-
diční Vánočku. Sraz je od 10 hodin na Koláč-
kově náměstí.

Další připravovanou akcí našeho MK Aus-
terlitz je pořádání Motonoci dne 28. ledna 2017

od 20 hodin v prostorách zámeckých kasemat.
Zahraje Karel Gott Revival Morava. Předprodej
vstupenek je ve firmě Malířské potřeby.

V příštím roce se můžete těšit na pravidel-
nou debatu O bezpečnosti na silnicích, naše zá-
vody fechtlů, motovyjížďky a další, o kterých
se dozvíte ve zpravodaji.

Ještě malá informace s Masarykova okruhu,
kde 26. listopadu proběhlo vyhodnocení silnič-
ních závodů na přírodních tratích. Letos bylo
z každé kategorie hodnoceno nejlepších pět
jezdců. Sešlo asi dvě stě padesát účastníků.

Hlavní komentátor byl pan Václav Svoboda,
kterého znáte z TV přenosu seriálu MotoGP.
Zahájení bylo dojemné a smutné, ale následo-
valo hodnocení a předání pohárů, které stří-
davě předávali p. Abrham jako představitel
CAMS a fotografové. Vše bylo bezvadně při-
pravené, včetně rautu a obsluhy. Bylo to krásné
odpoledne a setkání s kamarády a přáteli, které
uvidíme až na jarní ceně Brna.

Ještě jednou přeji všem čtenářům, přízniv-
cům a zkrátka všem klidné a pohodové Vánoce
a jen dobré vyjetí v roce 2017. J.M.

Dorostenci Slavoje Slavkov (J. Kolečko stojící čtvrtý zprava) • Foto: archiv MS

Josef Kolečko • Foto: archiv MS

Josef Kolečko v dresu Baníku v souboji s Jánem Pivarníkem • Foto: archiv MS
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Příjem inzerce do čísla 1/2017
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. ledna do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 1/2017
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 18. ledna. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 22. prosince 2016

• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do data termínu
uzávěrky, který je zveřejněn v každém předchozím čísle
zpravodaje.

• U příspěvků doručených po uzávěrce není zaručeno
jeho zveřejnění. 

• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky
nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje
redakční rada. 

• U každého příspěvku musí být uvedeno jméno
autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny. 

• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu
info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD
nebo flash disku do redakce zpravodaje.

• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina strany A4,

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
maximálně však jedna strana A4 (velikost písma 12 bodů),
jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Pře-
dat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen výjimečně.

• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně
v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání
fotografií do textu se nedoporučuje.

• Pravopisné nebo stylistické chyby budou opraveny
dle gramatických a typografických pravidel, a to bez ná-
sledného předložení k autorizaci.

• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasis-
tické a vulgární urážky.

• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu, např. výčet
sponzorů.

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

28. 1.                20.00   Motonoc. Zámecké kasematy, hraje K. Gott revival Morava MK Austerlitz
8. 1.                16.30   Koncert Collegium musicale bonum. Dům Svaté Rodiny ř.-k. farnost

16. 1.                18.00   Přednáška Marka O. Váchy: Gen-etika a synt-etika. Kino Jas. MSKA
30. 1.                18.00   Zážitky z Dolomitů.Přednáška Elišky Rubešové s promítáním. Sál pastor. centra ř.-k. farnost
14. 1.                20.00   13. městský ples. Sál SC Bonaparte MÚ
22. a 29. 1.       17.00   Kurz lidových tanců. Prostory DDM Slavkov.                                                    Folklor Slavkovska

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2017

Komunitní centrum Korálky
KC Korálky vás zvou na Vánoční krmení zvířátek. Sraz
u koupaliště v 10 hodin. Info a přihlášky: Hedvika Nová-
ková, 776 864 666

Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Vánoční koncert
Ochotnický pěvecký sbor vás zve (bez

rozdílu vyznání) na vánoční koncert do Hu-
sova sboru v Kobeřicích u Brna v pondělí 26.
prosince v 16 hodin. V programu uslyšíte
hrát děti na dechové nástroje a známé i ne-
známé koledy v podání ochotníků. zh

Vánoční koncert
Obec Vážany n. Lit. a římskokatolická far-

nost srdečně zvou na vánoční koncert, který se
koná dne 27. prosince v 18 hodin v kostele sv.
Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou. Vy-
stoupí koncertní a operní pěvec Martino Ham-
merle-Bortolotti. Písně, které při koncertě
zazní, budou provázeny úryvky evangelia.
Vstupné dobrovolné.

Dolomity
O zážitky z dovolené v Dolomitech se s námi

přijde podělit a promítnout nádherné snímky
hor paní Eliška Rubešová ze Slavkova, a to
v pondělí 30. ledna v 18 hodin v sále farního
pastoračního střediska. Srdečně všechny zveme.

Vánoční koupání
Zveme všechny příznivce otužování na 4. roč -

ník vánočního plavání. Sejdeme se na Štědrý den
o půl jedenácté na koupališti a v 11 hodin se spo-
lečně ponoříme do studené vody. Počet odvá-
žných, kteří si pobyt ve vodě kolem 3 °C chtějí
vyzkoušet, stále vzrůstá. V prvním ročníku,
v roce 2013, si troufli jen dva, o rok později se
přidalo devět a loni jich bylo dokonce šestnáct.
Bude nás letos ve vodě víc? Na netradiční začá-
tek Štědrého dne zvou zimní plavci

Představenstvo společnosti na svém zase-
dání 21. 11. 2016 posoudilo všechny závazné
podmínky vyplývající z obdržených dotací
a rozhodlo, že se ceny pro rok 2017 nebudou
zvyšovat a zůstanou ve výši, která platila
v roce 2016.

Úspěšná konsolidace finančních analýz do-
tovaných projektů provedená u Státního fondu
životního prostředí ČR a důsledné řízení ná-
kladů nám umožňuje již čtvrtým rokem nezvy-
šovat cenu stočného a druhým rokem cenu
vodného. Při shodné spotřebě odběratel zaplatí
v roce 2017 stejnou cenu za služby spojené
s dodávkou vody a odváděním odpadních vod
jako v roce 2016.

Stav vodoměru k 31. 12. 2016 bude v sou-
ladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanoven výpočtem z denních spotřeb fakturo-
vaného období. Vzhledem ke skutečnosti, že
se ceny nezvyšují a tento rozpočet dle denních
spotřeb do roku 2016 a 2017 nebude mít vliv

na výši fakturované částky, není nutné, aby od-
běratelé hlásili stav vodoměru! Účelné to vi-
díme pouze u bytových domů, kde dochází
k tomuto dni k odečtu podružných měřidel pro
určení spotřeb v jednotlivých bytových a ne-
bytových jednotkách. 

Odběratel má nicméně možnost stav vodo-
měru k 31. 12. 2016 nahlásit. Z důvodů nut-
nosti okamžitého zpracování tak však musí
učinit nejpozději do 2. ledna 2017, a to vý-
hradně prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz. Podmínkou zpracování
samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři
„Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění
správného a úplného čísla OM a názvu OM,
které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře
a datum odečtu 31. 12. 2016. Odečty bez
těchto údajů nebude možno zpracovat.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vy-

škově na ulici Brněnské bude omezena v ob-
dobí od 19. 12. do 30. 12. 2016 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
2017.

Vladimír Kramář, ředitel společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s.

Ceny vodného a stočného 2017

Ceny platné od 1. 1. 2017
bez DPH (Kč/m3) vč. 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné 38,42 44,18
Stočné 35,78 41,15
Celk. vodné a stočné 74,20 85,33

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

Všem našim sponzorům
a přátelům papoušků přejeme šťastné Vánoce
a mnoho úspěchů v roce 2017

Papouščí zoologická zahrada Bošovice

PF 2017I náš malý svět je krásný!
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi s neodolatelnou 
kombinací elegance a prostoru s pětiletou zárukou a bonusem 20 000 Kč 
na cokoliv. Je jen na Vás, jestli jej použijete na originální příslušenství, nebo 
třeba sadu zimních kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi s bonusem na cokoliv

BONUS 
20 000 Kč*

Bezklíčový systém KESSY 
usnadňuje odemykání 
i startování.

Soustřeďte se na řízení. 
O automatické stírání a svícení 
se za Vás postará Rain-Light 
Assist. 

A radarový systém Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy Vás 
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

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


