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Sedmikrásky (leden 2014)

Talovín (leden 2014)

Zima-nezima
ve Slavkovû

Kalina vonná (leden 2014)

Bohuslav Sobotka premiérem

Vážení spoluobčané, vstoupili
jsme do nového kalendářního roku
2014, jehož první dny se zpravidla
ještě nesou v duchu novoročních
předsevzetí. Věřím, že tyto vaše
plány jsou pevné, jasné a stabilní,
ne jako počasí, které je pro toto
zimní období prozatím zcela netypické, mlhavé a deštivé, což se
projevuje nejen v přírodě, ale často i na náladách mnoha
lidí. Věřím, že se mrazivých dnů a zasněžené přírody
ještě brzy dočkáme, což by udělalo radost především
našim dětem, které mají v únoru týden školní prázdniny.
První dny nového kalendářního roku jsou pro nás
spojené nejen s celou řadou společenských akcí a reprezentačních plesů, ale i intenzivním hodnocením finančního hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
2013, ale současně i s přípravou plánů a záměrů nava-

Vážení spoluobčané. Dne 17. ledna byl jmenován prezidentem republiky Milošem Zemanem
Bohuslav Sobotka premiérem České republiky.
Uvedený historický moment je významnou událostí i pro naše město Slavkov u Brna. Od dob
Václava Kounice je to nejvýznamnější postavení
našeho občana.
Mgr. Bohuslav Sobotka se na počátku osmdesátých let přistěhoval do Slavkova u Brna, kde
navštěvoval ZŠ Tyršovu do roku 1986, ve studiu
pokračoval na gymnáziu v Bučovicích v letech
1986–1995 a poté vystudoval Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.
Jako člen sociální demokracie od roku 1989 se
aktivně zapojil i do zakládání místní organizace.
Jako tehdejší tajemník Městského úřadu ve Slavkově u Brna vzpomínám na naše první setkání při
volbách v červnu v roce 1992, kdy B. Sobotka byl
předsedou okrskové volební komise na ZŠ Tyr-
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šova. V letech 1998 se
stal zastupitelem města
a jako poslanec trvale
podporoval nejen rozvojové záměry, ale také
při reformě veřejné
správy v roce 2002 přispěl ke spravedlivému
nastavení spádovosti
pověřených obcí.
Po jeho působení ve vládě v letech 2002 až 2006,
kde po celé volební období zastával funkci ministra
financí a také působil ve funkci místopředsedy vlády,
je post premiéra oceněním za jeho dosavadní politickou angažovanost a především upřímnou otevřenost
vůči občanům našeho města a státu.
Chtěl bych Bohuslavu Sobotkovi popřát hodně
prozíravosti a odolnosti v této životní funkci.
Petr Kostík, zastupitel města Slavkova u Brna

Výstavba přestupního
uzlu dokončena

Program
kina Jas

Edita Raušerová
září v Helsinkách

strana 8

strana 10

strana 31

10. městský ples a vyhlášení
ankety Sportovec roku 2013

Nejlepší sportovci za rok 2013
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

zujících na již schválený rozpočet města pro
nové rozpočtové období roku 2014. Přestože
jsme vás o těchto přípravách krátce informovali
již na stránkách prosincového čísla SZ, dovolte
mi vrátit se k tomuto tématu krátce i nyní.
Rozpočet města Slavkova u Brna pro rok 2014
je schválen jako rozpočet vyrovnaný a současně,
dle mého názoru i velmi realistický a odpovědný.
Celkové příjmy i výdaje, které jsou prozatím rozpočtovány ve výši 117 355 300 Kč, budou v průběhu rozpočtového období postupně navyšovány
v návaznosti na vypořádávání našich žádostí
o dotace, jež jsme v nedávné době podali či
v současné době k podání připravujeme.
V oblasti příjmů jsou rozhodující položkou příjmy z daní, jež jsou rozpočtovány v celkové výši
65 600 000 Kč, což znamená poměrně významné
navýšení oproti rozpočtu roku 2013. Tato skutečnost, spolu s dosaženým přebytkem hospodaření
města za rok 2013 a vytvořenou rezervou z odvodů z výtěžku výherních hracích přístrojů jsou
pro ZM velmi dobrým předpokladem k tomu, aby
mohlo realizovat své investiční záměry vyplývající z dlouhodobého plánu rozvoje města.
Ve výdajové části rozpočtu jsou zapracovány
veškeré mandatorní neinvestiční výdaje související s chodem města a běžnou činností jeho sedmi
příspěvkových organizací (25 616 000 Kč), dvou
organizačních složek (2 060 000 Kč) a městského
úřadu (28 725 000 Kč). Pokud uvádíme celkový
rozpočet této největší městské instituce (městský
úřad), je objektivní upozornit na účelovou dotaci
poskytovanou ze státního rozpočtu na financování
nákladů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti státní správy (16 782 000 Kč)
a také příjmy ze správních (3 727 000 Kč) a místních (530 000 Kč) poplatků, které jednotlivé odbory městského úřadu administrují. Finančně
zajištěny jsou také veškeré splátky bankovních
půjček a úvěrů (7 744 000 Kč) včetně úroků
s nimi souvisejícími (830 000 Kč). Výdaje v oblasti odpadového hospodářství činí celkem
4 350 000 Kč, z nichž se do příjmové stránky rozpočtu vrátí formou příjmů z prodeje známek na
popelnice celkem 2 840 000 Kč. V rozpočtu
města je vyčleněna částka ve výši 1 027 000 Kč
na podporu charitativní činnosti v oblasti pečovatelských i dalších sociálních služeb (klub důchodců, pečovatelská služba, Centrum denních
služeb, poradny, aktivační služby, vše poskytované Oblastní charitou Hodonín nebo Rodinnou
pohodou Vyškov). Zapracovány jsou též výdaje
na členské poplatky, ke kterým je město vázáno
svým členstvím v různých sdruženích či svazcích
(118 000 Kč). Za podstatné považuji, že v rozpočtu města jsou zapracovány zdroje na podporu
neziskových organizací, spolků a sdružení. Jedná
se o dotace na podporu organizací pracujících
s mládeží (300 000 Kč) a na granty na činnost
nebo materiální zlepšení podmínek subjektů, které
působí na území města v oblasti školství, sportu,
kultury, apod. (1 000 000 Kč).
Jednou ze zásadních priorit v oblasti rozvojových aktivit a potřeb je dlouhodobě investiční
činnost v oblasti správy majetku města. V již
schváleném rozpočtu města byly vyčleněny finanční prostředky na projektovou činnost
(560 000 Kč) či na služby související s podáváním žádostí do jmenovitě specifikovaných fondů
a jejich jednotlivých programů (250 000 Kč).
V oblasti životního prostředí je finančně zabezpečena realizace prvního z dotačně podpořených
projektů ze Státního fondu životního prostředí

ČR na výstavbu biokoridorů v severní části katastru našeho města (6 717 000 Kč). Realizace
dalších dvou projektů se předpokládá na přelomu
let 2014–2015 v době vegetačního klidu, finanční prostředky ze stejných dotačních zdrojů
jsou městu již přiznány. Milovníky kultury určitě
potěší, že se podařilo do rozpočtu zapracovat finanční prostředky na studii stávajícího stavu
a možností budoucího využití Společenského
centra Bonaparte a následnou projektovou dokumentaci obnovy tohoto kulturně-sportovního
centra, na základě níž by bylo možné žádat o dotace z nově připravovaných programů v rámci
nového programovacího období 2014 až 2020.
Jedná se o částku 1 472 000 Kč, v níž jsou zahrnuty i případné výdaje na nejnutnější opravu
objektu či vybavení vnitřních prostor potřebnou
technikou. Finančně zajištěna je dlouhodobě plánovaná kompletní rekonstrukce hřbitovní zdi,
v rámci které by měl být vybudován též nový
chodník v celé její délce (celkem 2 500 000 Kč).
Významněji bychom v letošním roce chtěli investovat do oprav místních komunikací, což nám
umožní volné finanční zdroje, které se nám podařilo pro letošní rok pro tuto oblast vyčlenit.
Jedná se řádově o částku ve výši 8 mil. Kč. Jedná
se o součet přebytku hospodaření města za rok
2013 (5 mil. Kč), rezervu tvořenou zdroji z odvodů z výherních hracích přístrojů (3 mil. Kč).
Mimo to jsou ve schváleném rozpočtu města již
zapracovány dvě akce, a to 2. etapa oprav silničního svršku v ulici Smetanova (1 mil. Kč) a rekonstrukce komunikace v ulici Lomená (1,85
mil. Kč). V současné době jsou vyhodnocovány
priority v oblasti místních komunikací s analýzou
jejich možných dopadů do investiční činnosti dalších správců inženýrských sítí, které jsou v nich
uloženy. Takto zpracovaný materiál bude předložen na únorové mimořádné zasedání ZM, které
by mělo rozhodnout o konečném seznamu plánu
oprav místních komunikací na období 2014–2015
s tím, že současně uvolní finanční prostředky na
vypracování projektových dokumentací tak, aby
mohla být zajištěna následná fyzická realizace
prvních dvou až tří akcí ještě v průběhu
2. čtvrtletí letošního roku. V 1. etapě se jedná
o posuzování místních komunikací v ulicích
Smetanova, Havlíčkova, Polní, Nádražní a na
Malinovského náměstí, které byly odbornou pracovní skupinou a následně i Komisí pro rozvoj
města doporučeny RM a ZM jako prioritní.
Prostřednictvím Fondu bydlení a Fondu bytového a tepelného hospodářství jsou k realizaci
projekčně, inženýrsky i finančně připraveny další
dvě připravené investiční akce. První z nich je
poslední etapa rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou na ulici Polní 1444, v rámci které
by mělo dojít ke kompletnímu zateplení obvodového pláště s novou fasádou (1,5 mil. Kč) a ve
druhém případě zateplení střechy a obvodového
pláště s novou fasádou na dvorní budově areálu
městské polikliniky na Malinovského náměstí
288 (1,4 mil. Kč).
V současné době se připravuje studie možností
rozšíření a projektová dokumentace na přístavbu
požární zbrojnice. Důvodem je posílení počtu
členů výjezdové skupiny Hasičského záchranného
sboru JMK, což nám udělalo na straně jedné velkou radost, jelikož tímto rozhodnutím dochází ke
stabilizaci této složky Integrovaného záchranného
systému v našem městě, na straně druhé nám
ukládá řešit prostorové problémy, které jsou v důsledku toho pro pohodový výkon služby bohužel
nedostatečné. V současné době probíhá zpraco-

vání podkladů, které budou následně předloženy
ZM k rozhodnutí o tomto jeho záměru včetně jejího financování (1 mil. Kč).
Velký důraz je v rozpočtu města pro letošní
rok dbán nejen na investiční činnost, ale také na
konání společenských a kulturních akcí, které se
staly v životě města již tradicí a jsou velmi populární a oblíbené. Jedna z těch menších akcí již
proběhla v sobotu 11. ledna 2014. Jednalo se
o 10. městský ples, jímž se již tradičně zahájila
letošní plesová sezona. V průběhu tohoto plesu
proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec
roku 2013, jejíž výsledky jsou uvedeny na jiném
místě tohoto čísla SZ. Přesto bych chtěl všem
oceněným touto cestou ještě jednou poblahopřát.
Jsou to nejen vítězi ankety, do níž je delegují jejich oddíly a kluby, ale jsou současně i vzorem
pro ostatní děti a mladé lidi, kteří se věnují
sportu, v jejich další činnosti. Poděkování patří
též účinkujícím z řad našich školských kroužků,
kteří zde vystupovali a prezentovali své výjimečné umění, schopnosti a dovednosti. Můžeme
být na ně skutečně pyšní.
Další z těch menších akcí, u naší veřejnosti však
velmi oblíbená, se uskuteční v sobotu 1. února.
Jedná se o 7. městskou zabijačku, kterou spolupořádáme s akciovou společností Rostěnice. Pozvánku taktéž naleznete na jiném místě tohoto SZ.
K těm nejvýznamnějším akcím, které nás reprezentují nejen v regionu, ale i v širokém okolí, tuzemsku i zahraničí, patří již tradičně Dny
Slavkova, Napoleonské dny a Vzpomínkové akce.
Jejich programy jsou již dnes aktivně připravovány. Uspořádání těchto akcí je často velmi složité
a organizačně i finančně značně náročné. Dny
Slavkova se uskutečnily poprvé v červnu 2007,
kdy jsme si připomněli 770 let od první písemné
zmínky o našem městě a byly určeny nejen k propagaci našeho města, jeho historii i současnosti,
ale především k propagaci místních zvyků a tradic,
umění, dovedností a schopností dětí ze slavkovských škol a kroužků, mládeže z místních sdružení
a spolků. V letošním roce si připomínáme magických 777 let od první písemné zmínky, což chceme
spojit nejen s oslavou tohoto data právě při Dnech
Slavkova, ale i celou řadou menších doprovodných
akcí, mezi něž zcela jistě bude patřit i výstava, kterou k tomuto datu připravujeme.
Krátkým komentářem jsem se pokusil alespoň
částečně přiblížit dle mého názoru ty plány a záměry, které jsou zapracovány ve schváleném rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2014. Je
v něm zapracována samozřejmě celá řada dalších
akcí, z nichž si ještě dovolím uvést např. výstavbu nových sběrových míst na tříděný komunální odpad, úprava polních cest, oprava
nemovitých památek v rámci programu Záchrana architektonického dědictví (zámek) nebo
programu Regenerace městské památkové zóny
(Koláčkovo nám. 108 a 104), úprava přechodů
pro chodce, oprava fotbalových kabin, obnova
dětských hřišť (věřím, že se podaří též rozšíření
koutku na stadionu), obnova veřejného osvětlení
v ulici Bezručova, rekonstrukce chodníků při západní straně kostela, oprava havarijního stavu
zídky v areálu ZŠ Tyršova, městský kamerový
systém, přičemž výčet by mohl ještě do dalších
detailů pokračovat. Se schváleným rozpočtem
města Slavkova u Brna pro rok 2014 se můžete
seznámit na www.slavkov.cz.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem pěkné
zimní dny a dětem krásné prázdniny. Věřím, že
se snad brzy dočkáme i té typické zimní atmosféry.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

72. řádná schůze RM – 18. 12. 2013
1. RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o administraci veřejné zakázky na „Nákup tepelné energie vyrobené z kogenerační jednotky“, dle zákona o veřejných
zakázkách č. 137/2006 Sb., se společností RTS, a.s. za podmínky schválení záměru realizace kogenerační jednotky
v ZM.
2. RM neschvaluje přidělení dočasného ubytování panu
Stanislavu Čermákovi.
3. RM schvaluje doplnění uvedeného nájemce jako společného nájemce do nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo
č. 13Zak048 ze dne 29. 8. 2013 na akci: „DPS – oprava
střechy“, ul. Polní čp. 1444, Slavkov u Brna se společností
DACH SYSTEM s.r.o.
5. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
ze dne 1. 10. 2013 s organizací Integrovaná střední škola
Sokolnice na akci: „VO+MR ul. Zborovská a Havlíčkova“.
6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města na parc. č. 776/2 a 808, která
zakládá právo stavebníka Moravského rybářského svazu,
o.s., k umístění přípojky jednotné kanalizace.
7. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města na parc. č. 5715 a 4223 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vladimíra
Rozsívala ke sjezdu z místní komunikace ke stavbě „Rodinný dům, Slavkov – Zlatá Hora, p.č. 3750/47, p.č. 4222
sjezd a zpevněné plochy“.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 2820/1; 3790;

2821/1 a 2759/4 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN nádraží ČD propoj“).
9. RM doporučuje ZM ve věci žádosti manželů Jeklových o snížení kupní ceny pozemku trvat na svém usnesení č. 44/12/MZM/2013 ze dne 25. 11. 2013.
10. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 4393 orná půda o výměře 4 406
m2, parc. č. 4398 orná půda o výměře 1524 m2 a parc.
č. 4401 orná půda o výměře 4251 m2 k zemědělskému obhospodařování s panem Josefem Sedláčkem v souladu
s podmínkami uvedenými ve zprávě.
11. RM nesouhlasí se zahájením jednání se společností
SENIOR DOMY POHODA, a.s., za účelem vytvoření domu
pro seniory dle předložené nabídky.
12. RM schvaluje Vnitřní směrnici k vyhlášce
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví – Schvalování účetní závěrky města. RM současně schvaluje Vnitřní směrnici k vyhlášce č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací.
13. RM bere na vědomí přehled žádostí o poskytnutí
dotace/grantu na rok 2014.
14. RM souhlasí s vnitřní úpravou rozpočtu MěÚ v souladu s předloženou zprávou.
15. RM doplňuje své usnesení č. 776/71/RM/2013
a schvaluje předložené znění nájemní smlouvy s VIVO

73. řádná schůze RM – 8. 1. 2014
1. RM na základě přijatého usnesení na 13. zasedání ZM
pod bodem 96/13/ZM/2013 dne 16. 12. 2013 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 347/9 k.ú. Slavkov u Brna se společností
Mirror Development s.r.o.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slakvov u Brna parc. č. 1650/1,
1650/46, 1649/1, 1643/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá
právo stavebníka B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o., k provedení stavby D.2.04 – posílení přívodního kabelu NN a vnější
rozvody NN v rámci stavební úpravy a dostavby Lázeňského
domu B.Braun Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna.
3. RM bere na vědomí informace ve věci cyklostezky Slavkov – Hodějice.
4. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle smlouvy
o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu
k bytu č. 1, Litavská 1486, Slavkov u Brna a související
smlouvy o půjčce. V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1,
Litavská 1486, Slavkov u Brna, s paní Věrou Fojtíkovou,
s účinností od 1. 2. 2014.
5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 16. 1. 2012 k bytu č. 4, sídliště Nádražní 1193, Slavkov
u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 1. 2017, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
6. RM nesouhlasí s rozšířením účelu nájmu o realitní činnnost dle článku II. – Účel nájmu, smlouvy č. 2/2006 ze dne 5.
4. 2006 uzavřené s firmou Natmal s.r.o.
7. RM bere na vědomí plnění usnesení RM č. 825/72/1/ –
postihy za zanedbání kontroly dluhu SCB a ukládá finančnímu odboru předkládat starostovi města měsíčně přehled
stavu pohledávek města v rámci pronájmu nebytových prostor města a služeb s nimi souvisejících včetně jmenného seznamu v termínu nejpozději do tří pracovních dnů po
skončení kalendářního měsíce.

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

8. RM doporučuje ZM stanovit výši odměn neuvolněným
členům ZM Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády
č. 459/2013 Sb., s platností ode 31. 1. 2014 takto: člen RM
2570 Kč, předseda výboru 1560 Kč, předseda komise 1560 Kč,
člen komise RM 0 K, člen výboru 0 Kč, člen zastupitelstva
města 660 Kč. RM doporučuje ZM v případě souběhu funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto:
člen RM a současně předseda výboru nebo komise 4130 Kč,
člen ZM a současně předseda výboru nebo komise 2220 Kč.
9. RM schvaluje program a termíny schůzí RM a zasedání
ZM na I. pololetí roku 2014 v předloženém znění.
10. RM bere na vědomí informaci o ceníku krátkodobých
pronájmů SC Bonaparte.
11. RM schvaluje zvýšení nákladu Slavkovského zpravodaje
na 3450 kusů měsíčně a zvýšení měsíční ceny o 880 Kč + DPH.
12. RM ukládá řediteli TSMS p. Radoslavu Lánskému a řediteli ZS-A Ing. Aleši Šilhánkovi předložit RM podrobné vyúčtování výnosů a nákladů souvisejících s pořádáním
Vzpomínkových akcí 2013.
13. RM ukládá odboru KT zpracovat inventarizaci propagačních materiálů umístěných v budovách MěÚ a zpracovat návrh
jejich distribuce v roce 2014 a předložit tuto informaci RM.

Plesová sezona 2014
1. 2. – 21. ples ZŠ Tyršova
7. 2. – Ples ISŠ
8. 2. – Motobál
1. 3. – Sportovní ples

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2014 se budou prodávat v termínu:
od 6. 1. do 12. 2. 2014
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
Od 17. 2. 2014
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

CONNECTION spol. s.r.o., na nebytové prostory ve Společenském centru Bonaparte.
16. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o spolupráci se Seznam.cz.
17. RM bere na vědomí informaci o organizačním zajištění na veletrhu Regiontour 2014.
18. RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši
100 000 Kč pro Zámek Slavkov – Austerlitz od Lohmann
& Rauscher, s. r.o.
19. RM odkládá zprávu o odprodeji vozidla MP -13
a žádá ředitele TSMS o doplnění ekonomických údajů souvisejících s provozem plošiny a o předložení návrhu
smlouvy na bezplatné použití plošiny pro potřeby TSMS.
20. RM odkládá převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS.
21. RM bere na vědomí informace o záměru instalace
bezpečnostního zábradlí na severní části střešní terasy MŠ
Zvídálek.
22. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek
v době vánočních prázdnin.
23. RM bere na vědomí informaci o nájmech SC Bonaparte
a schvaluje usnesení navržené ve variantě B (Ukončit okamžitě nájemní vztah s paní Slezákovou, provoz na dobu
svátků a na plesovou sezonu zajistit formou smlouvy na krátkodobý pronájem těchto prostor s novým nájemcem, vypsat
začátkem roku výběrové řízení na nového nájemce, příp. stanovit jiný způsob provozování prostor). RM dále ukládá personálně a finančně postihnout všechny zaměstnance MěÚ,
kteří byli zodpovědní za zanedbání kontroly řádného placení
nájemného na SC Bonaparte. RM současně ukládá zajistit
uzavření splátkového kalendáře s paní Slezákovou.

47. mimořádná schůze RM –
11. 12. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu VHČ pro rok
2014 v předloženém znění.
2. RM ukládá odboru IR zajistit vybudování silniční
vpusti v místě přechodu pro chodce na ulici Malinovského
před budovou MŠ Zvídálek.
3. RM schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na
zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění.

48. mimořádná schůze RM –
23. 12. 2013
1. RM ruší bod I. svého usnesení č. 825/72/RM/2013
a schvaluje předložený splátkový kalendář a bere na vědomí další pokračování nájmu paní Lenky Slezákové v nebytových prostorách Společenského centra Bonaparte.
2. RM schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na
zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění – se stanovením jediného
hodnotícího kritéria – nabídnutá nejnižší cena.
3. RM schvaluje RO č. 69 - Vratka účelového příspěvku
pro ZS-A – Napoleonské dny a zároveň schvaluje změnu
rozpočtu ZS-A v předloženém znění a odvod peněžních
prostředků ve výši 200 000 Kč na účet města Slavkov
u Brna.
4. RM schvaluje RO č. 70 – Přesun mezi položkami odboru IR.

49. mimořádná schůze RM –
30. 12. 2013
1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření: č. 71 Přijetí dotace z JMK – Vzpomínkové akce, č. 72 – Dotace
z JMK – Zámecké Napoleonské dny.
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13. řádné zasedání ZM – 16. 12. 2013
1. ZM bere na vědomí zprávu o Průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
2. ZM schvaluje rozpočet města pro rok 2014 v předloženém znění.
3. ZM ukládá RM předložit ZM seznam investičních akcí,
které by bylo možné realizovat v průběhu roku 2014. ZM
současně ukládá RM připravit zásobník investičních projektů seřazený dle priorit, který by byl předložen se seznamem investičních akcí k projednání do FV a následně na
jednání ZM v březnu 2014.
4. ZM schvaluje návrh plánu VHČ pro rok 2014 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření: č. 57 - Dotace SDH, č. 58 - Dotace Setkání Slavkovů, č. 59 - Dotace Vzájemě si pomáháme vzdělávat se, č. 60 - Odvod do FRR
– VHP, č. 62 - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova, č. 63 - Dary
na Vánoční výzdobu, č. 64 - Vyúčtování Expozice Napoleon
Austerlitz, č. 65 - Dotace na opravu kabin na stadionu, č. 66
- Pěstounská péče, č. 67 - Úhrada mobiláře Bonaparte. ZM
současně pověřuje na dobu do 31. 12. 2013 radu města rozhodováním o přijímání dotací a jejich zařazováním do rozpočtu města formou rozpočtových opatření.
6. ZM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru ze dne
4. 10. 2006 s Komerční bankou, a. s., v předloženém znění.
7. ZM bere na vědomí záměr realizace kogenerační jednotky a ukládá RM, aby předložila ZM ke schválení zadávací podmínky pro výběr dodavatele tepla z kogenerační
jednotky.
8. ZM ruší usnesení k bodu 64/12 z 12. řádného zasedání
ZM konaného dne 23. 9. 2013 a schvaluje prodej bytu
č. 1157/4 v budově č.p. 1157,1158 a spoluvlastnického podílu na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy, paní
Alžbětě Plaché za celkovou kupní cenu 660 346 Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).

Taneční parket

9. ZM schvaluje prodat z majetku města id. 3/8 spoluvlastnického podílu na nemovitostech – budově č.p.781,
objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855 a pozemcích parc.č.
855, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 426 m2 a parc.
č. 857, zahrada o výměře 557 m2, panu Janu Drbalovi za
cenu 536 145 Kč stanovenou dle znaleckého posudku
č. 2991-081/2013.
10. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění 3.
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
za I. pololetí 2013.
11. ZM neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Diecézní charitu Brno.
12. ZM neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na r. 2013 pro Rodinnou pohodu, o.s. Vyškov.
13. ZM bere na vědomí výsledek jednání pracovní skupiny města se zástupci společnosti Mirror Development
s.r.o., v souladu s doporučením pracovní skupiny ukončuje
jednání o směně pozemků, ukládá RM dále jednat o výstavbě v ulici Nerudova se zapracováním využití sousedního
pozemku ve vlastnictví města a s bezúplatným poskytnutím
pozemku p.č. 347/9 o výměře 4155 m2 společnosti Mirror
Development, s.r.o., za účelem provedení terénních úprav
a vybudování veřejného dětského hřiště a plochy pro fitness
stroje pro dospělé.
14. ZM nesouhlasí s pokračováním jednání se společností ACHP SLAVKOV, a.s., ve věci nabytí do vlastnictví veřejně přístupné komunikace do průmyslové zóny západ na
ulici U Splavu. ZM současně ukládá RM zařazovat do návrhu rozpočtu města každoročně náklady na opravu
a údržbu veřejně přístupné komunikace do průmyslové
zóny západ na ulici U Splavu ve výši 150 000 Kč.
15. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č.757
ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
pod trafostanicí v lokalitě Zelnice z vlastnictví města do
vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s. Kupní cenu ve

výši 1000 Kč/m2 uhradí kupující do 30 dnů od doručení
kupní smlouvy s doložkou o provedení vkladu práva do KN.
Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem
(geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí kupující.
16. ZM ukládá RM přepracovat rozpočtový výhled na
roky 2014–2018.
17. ZM odkládá návrh opatření „Postup při prodeji pozemků z majetku města“ uvedený ve zprávě včetně cenové
pomůcky a ukládá RM materiál přepracovat v souladu s připomínkami vznesenými na zasedání ZM.
18. ZM nesouhlasí s výkupem pozemků parc.č.5013
ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc. č. 5014 orná půda
o výměře 807 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana Hrbáče
za celkovou kupní cenu 375 000 Kč.
19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 69 zastavěná plocha a nádvoří s budovou
č.p. 63 a pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna s odkazem na přechozí usnesení ZM č. 22/10 ze dne
18. 3. 2013.
20. ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.
č. 3015/8 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Vyškov do vlastnictví města Slavkov
u Brna. Náklady spojené s převodem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město Slavkov u Brna.
21. ZM odkládá podnět manželů Blahutkových k prodeji
části pozemku p. č. 759.
22. ZM nesouhlasí s výkupem částí pozemků parc.
č. 1787/31 orná půda a parc. č. 1787/32 orná půda, oba
v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Radka Mráze.
23. ZM neschvaluje podání návrhu na prohlášení neplatnosti či zrušení ochranných známek Austerlitz.
24. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../13, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se
stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
s účinností od 1. 1. 2014.
25. ZM po projednání zprávy ukládá RM: zapracovat účelový příspěvek ve výši 150 000 Kč do rozpočtu města pro
rok 2014, uložit řediteli ZŠ – v případě účasti na ME
v Bonnu - zajistit vyúčtování akce a předložit ho vedoucí
FO a uložit řediteli ZŠ – v případě, že se Glitter Stars ME
v Bonnu nezúčastní – informovat neprodleně vedoucí FO
a vrátit příspěvek do rozpočtu města.
26. ZM bere na vědomí informaci o velkoplošných reklamách v historické části města.
27. ZM bere na vědomí zprávu „Informace – PRELAX pozemky v lokalitě obora“.
28. ZM schvaluje členství města v občanském sdružení
Galaxie hokeje, o.s.
29. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru.
30. ZM bere na vědomí informace předložené starostou
města ve věci žádosti o řešení situace v Havlíčkově ulici.

Foto: P. Vykoupil

10. městský ples a vyhlášení ankety Sportovec roku 2013
10. městský ples se konal v sobotu 11. ledna
ve velkém sále SC Bonaparte. Hosté měli možnost zhlédnout krásná vystoupení gymnastického kroužku TeamGym, akrobatických
roztleskávaček Glitter Stars ze ZŠ Komenského,
žákyň tanečního oboru ZUŠ Františka France
a hudební skupiny Ad Hoc Team ze ZUŠ.
V průběhu večera převzali ocenění vítězové
ankety Sportovec roku 2013 každoročně vyhlašované komisí rady města pro sport a volný čas.
Rozdávala se také čestná uznání sportovcům,
kteří na hlavní cenu sice nedosáhli, ale byli ve
svém sportu velmi úspěšní. Hlavní ceny a čestná
uznání byly předány těmto sportovcům:
• Kategorie Nejlepší sportovec roku 6–10 let
ocenění: Přichystalová Anna – Glitter stars při
ZŠ Komenského Slavkov u Brna
čestné uznání: Bangová Klára – Sportovní klub
SK Slavkov u Brna

• Kategorie Nejlepší sportovec roku 10–15 let
ocenění: Kateřina Kalášková – plavecký oddíl
Kometa Brno
čestné uznání: Sabina Macharová – Glitter stars
při ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Adam Kosík – MK Austerlitz, o.s.
• Kategorie Nejlepší sportovec roku 15–18 let
Ocenění: Aneta Macharová – Glitter stars při ZŠ
Komenského Slavkov u Brna
• Kategorie nejlepší kolektiv sportovců do 18 let
Ocenění: Glitter stars při ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Čestné uznání: družstvo mladší přípravky –
Sportovní klub – SK Slavkov u Brna
družstvo mladších žáků hasičů – Kolektiv mladých hasičů při MHJ, o.s., HS Slavkov u Brna
družstvo starších žáků hasičů – Kolektiv mladých hasičů při MHJ, o.s., HS Slavkov u Brna
• Kategorie sportovní počin roku

Slavkovský devítiboj – Austerlitz Adventure, o.s.
• Kategorie sportovec s nejlepší reprezentací
města Slavkov u Brna
Oldřich Hanák – MK Austerlitz, o.s.
• Kategorie vedoucí mládeže
Čestná uznání: Josef Svoboda - Sportovní klub
- SK Slavkov u Brna
Vendula Andrlová – MK Austerlitz, o.s.
Sportovci a trenéři převzali dimplomy a poháry. Všichni si však zaslouží poděkování, úctu
a obdiv za výbornou reprezentaci svých oddílů
a zároveň i našeho města nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sladkou tečkou na závěr plesu bylo losování tomboly s hodnotnými cenami. K tanci
a poslechu hrála skupina Panorama z Vyškova.
Celým večerem provázel herec Zdeněk Junák,
který také přispěl k velmi dobré atmosféře jak
mluveným projevem, tak svým jedinečným pěveckým vystoupením.
mk
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Vyhláška o pravidlech
pro pohyb psů zrušena

Tříkrálová jízda před radnicí

Foto: 2x R. Lánský

Jízda tří králů ve Slavkově u Brna
Ve středu 8. ledna prošel centrem našeho
města Tříkrálový průvod, v rámci kterého Kašpar, Melichar a Baltazar na koních v doprovodu dechové hudby přijeli před radnici, kde
jsem je měl možnost v přítomnosti dalších zastupitelů města a pana děkana Milana Vavra přivítat. Při této příležitosti jsem jim současně
poděkoval, že navštívili naše město a udělil jim
souhlas k průvodu jeho centrem a ulicemi. Tři
králové všem občanům města Slavkova u Brna

Mgr. Eva Doleželová,
právnička odboru kancelář tajemníka

popřáli šťastný a požehnaný nový rok. Celé události přihlíželo mimo několika dalších občanů
také mnoho dětí z našich mateřských a základních škol, kteří vytvořili vzácným návštěvníkům
našeho města úžasnou atmosféru. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili
o Tříkrálovou sbírku i těm, kteří do ní přispěli
a přispěli tak k podpoře a rozvoji sítě a rozsahu
sociálně – zdravotních služeb v našem regionu.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Vepřové hody

Foto: B. Maleček

Osmé vepřové hody

Kostelní hodiny a zvony
Stovky návštěvníků využily možnost navštívit kostel Vzkříšení Páně k prohlídce jeho hodinového stroje a zvonů. Kromě hodinového
stroje a ciferníku mohli návštěvníci obdivovat
také jedinečnou dřevěnou klenbu nebo vánočné vyzdobený interiér kostela s betlémem.
Letos šlo již o čtrnáctý ročník. Poprvé byla
věž zpřístupněna na přelomu let 2000 a 2001.
Hodiny totiž předtím prošly rozsáhlou opravou, takže současně se vstupem do nového milénia byly vysvěceny.

Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 12.
2013 obecně závaznou vyhlášku, kterou se
s účinností ke dni 1. 1. 2014 zrušila obecně závazná vyhláška města č. 2/2013, jež stanovila
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Od 1. ledna tohoto roku již tedy neplatí
zákaz volného pohybu psů ve městě.

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabijačkových pochoutek na již osmé vepřové hody,
které se uskuteční 1. února od 8 do 11 hodin na
Palackého náměstí (před radnicí u kašny).
K ochutnávce zdarma a k prodeji budou zabijačkové produkty a další uzenářské výrobky
z vlastní produkce Rostěnic, a. s. Po celou dobu
akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.
Přijměte naše pozvání ke strávení příjemného sobotního dopoledne.
Ciferník kostelních hodin

Foto: B. Maleček

Vedení města Slavkova u Brna

Kdo musí a nemusí od 1. 1. 2014 podat přiznání
k dani z nemovitých věcí (nemovitostí)?
Někteří poplatníci budou muset v souvislosti
se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1. 1. 2014, podat do
konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k „dani
z nemovitostí“), ačkoliv žádnou nemovitost
nenabyli ani nepozbyli. Důvodem je skutečnost, že u nich dojde ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a
odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to
v důsledku změny některých ustanovení tohoto
zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat
daňové přiznání na rok 2014 i tehdy, dojde-li
u nich ke snížení daňové povinnosti.
Kdo musí podat přiznání v důsledku změny
zákona o dani z nemovitých věcí?
• Majitelé vleček a majitelé staveb, které
nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona o dani
z nemovitých věcí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona o dani

z nemovitých věcí. Jedná se například o tzv.
plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.
• Majitelé staveb pro podnikání, kdy se za
nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně již
nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby.
• Majitelé pozemků určených k zastavění
zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně
ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i)
a j) zákona. Jedná se o pozemky určené k zastavění například stavbami vodáren, úpraven
vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu.
• Vlastníci pozemků pod bytovými domy rozdělenými na jednotky, kteří nejsou vlastníky
žádné z jednotek v domě. Výjimkou je případ,
kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo
ve vlastnictví té obce, na jejímž území se na-

chází, neboť pak je od daně osvobozen a nemá
povinnost daňové přiznání podat.
• Podílové fondy a fondy obhospodařované
penzijními společnostmi, a to za nemovité
věci, tvořící jmění těchto fondů.
Kdo naopak nyní přiznání podat nemusí?
Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který kromě bytu/nebytového prostoru
a podílu na společných částech domu vlastní
i podíl na společném pozemku přesahujícím
zastavěnou plochu domu nebo na pozemku,
který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Tomuto poplatníkovi se sice v některých případech
daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí.
Správce daně mu daň vyměří z moci úřední.
V případě dotazů či nejasností stran povinnosti podat přiznání je možné se obrátit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu.
JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
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Foto: B. Maleček

Zpívání u vánočního stromu
Vánoční svátky se mimo jiné vyznačovaly
téměř jarním počasím. Teploty přes den vystupovaly k 10 stupňům na nulou. Možná právě
i počasí přispělo k vysoké účasti na tradičním
vánočním zpívání, které se konalo v pondělí
23. prosince.
Vánoční koledy v podání více než třicetičlenného pěveckého sboru pod taktovkou
Karla Fikara doprovázené klávesami Miroslava Merty naladily přítomné posluchače, kterých se před radnicí sešlo asi 400, na tu pravou
vánoční náladu. Většina z přítomných se nechala postupně sborem strhnout, a tak zpívali
všichni přítomní. Vánoční zpívání slovem provázel Oldřich Pospíšil, který přednesl i Nerudovu vánoční báseň.

Silvestrovský ohňostroj

Silvestrovský ohňostroj

Foto: 3x R. Lánský

Rozloučit se starým rokem a přivítat
rok nový přišlo v úterý 31. prosince na
Palackého náměstí mnoho občanů Slavkova a z okolí. Bylo to již jedenácté vítání nového roku v tomto tisíciletí.
Tradiční silvestrovský ohňostroj v horní
části náměstí sledovaly stovky lidí. Zpestřením byla účast skupinky napoleonských vojáků a možnost vystřelit si
z historické pušky. Počasí letos přálo
a ohňostroj byl viditelný i zdaleka.

NOVINKY VE ZDANĚNÍ PŘEVODU NEMOVITOSTÍ OD 1. 1. 2014

Dědická daň už se neplatí!
a) Sazba daně z převodu nemovitostí – od 1. 1.
2014 nově „daně z nabytí nemovitých věcí“ –
se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně.
Změnil se však způsob stanovení základu daně,
který vychází z tzv. „nabývací hodnoty“.
U převážné většiny kupních či směnných
smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové
hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od
které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.
Srovnávací daňová hodnota je buď částka
odpovídající 75 % tzv. „směrné hodnoty“ nebo
částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle
znaleckého posudku). Pro určení nabývací hodnoty nejběžněji převáděných nemovitých věcí si
může poplatník zvolit, že podkladem pro stanovení základu daně nebude zjištěná cena (podle
znaleckého posudku), nýbrž směrná hodnota. Ta
vychází z cen obdobných nemovitých věcí
v daném místě a čase, tj. se zohledněním druhu,
polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně
technických parametrů nemovité věci.
Prakticky to znamená, že pokud si poplatník
vybere tento způsob určení nabývací hodnoty, vyčíslí si v daňovém přiznání zálohu ve výši 4 %
sjednané ceny, kterou zaplatí ve lhůtě pro podání
daňového přiznání. K daňovému přiznání nedokládá znalecký posudek, ale je povinen vyplnit
přílohy daňového přiznání pro jednotlivé nabývané nemovité věci, kde uvede přesnou identifikaci nemovitosti, stavebně technické parametry
a údaje vztahující se k bezprostřednímu okolí nabývané nemovitosti. Správce daně na základě
těchto údajů vypočte směrnou hodnotu, z ní vypočte srovnávací daňovou hodnotu (75 % směrné
hodnoty) a porovnáním s cenou sjednanou stanoví základ daně. Daň vyměří platebním výměrem. Rovná-li se vyměřená daň přiznané záloze,

platební výměr se nedoručuje. Je-li vyměřená daň
vyšší než záloha, rozdíl mezi daní a zálohou je
splatný ve lhůtě do 30 dnů od doručení platebního
výměru.
Pokud si však poplatník zvolí, že srovnávací
cena bude odvozena od zjištěné ceny (podle znaleckého posudku), pak je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek.
V daňovém přiznání si vypočte srovnávací daňovou hodnotu (vypočte 75 % zjištěné ceny) a porovná ji s cenou sjednanou (kupní). Srovnávací
daňová hodnota je nabývací hodnotou, je-li vyšší
než cena sjednaná, v ostatních případech se základ daně stanoví z ceny sjednané. Pokud se pro
určení srovnávací daňové hodnoty použije zjištěná cena, může si poplatník v daňovém přiznání
uplatnit uznatelný výdaj, tj. pro stanovení základu
daně odečíst od nabývací hodnoty odměnu
a náklady, které prokazatelně zaplatil znalci za
znalecký posudek. Vypočtenou daň je poplatník
povinen uhradit ve lhůtě pro podání daňového
přiznání.
Lhůta pro podání daňového přiznání se nezměnila. Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí (u nemovitých věcí v katastru evidovaných).
Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie písemnosti), na jejímž
základě došlo k nabytí nemovité věci (např. kupní
smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění
katastrálního úřadu o provedení vkladu, jestliže
se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru
nemovitostí. Znalecký posudek je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje
od zjištěné ceny.

Vše uvedené platí přiměřeně i pro poplatníky
podávající daňové přiznání při změně vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí.
Daňové přiznání poplatník nadále podává
u toho správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází převáděná nemovitá věc.
V případě kupních a směnných smluv může být
poplatníkem tak jako doposud převodce (prodávající). V takovém případě je nabyvatel ručitelem.
Účastníci smlouvy se však v kupní či směnné
smlouvě mohou výslovně dohodnout, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Tento způsob je pro
nabyvatele ve svých důsledcích výhodnější, neboť
je od počátku aktivním účastníkem daňového řízení, platí daň přímo a nemusí tak zajišťovat
částku na úhradu daně např. v úschově u notáře či
advokáta tak, jak to řada kupujících činí, aby
předešla komplikacím, pokud by převodce daň
neuhradil. Ve smlouvě však musí být výslovně
uvedeno, že nabyvatel je poplatníkem, nepostačí
např. klauzule, že nabyvatel uhradí daň.
Při převodu nemovité věci ze společného
jmění manželů či nabytí nemovité věci do jejich
společného jmění budou manželé nově poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že
podávají jedno daňové přiznání a v daňovém řízení vystupuje jeden z nich jako společný zmocněnec.
b) Daň dědická a darovací je nově zahrnuta
pod daň z příjmů. Původní osvobození od daně
dědické, které se vztahovalo na příbuzné v řadě
přímé a pobočné, se rozšířilo i na poplatníky
ostatní, což fakticky znamená, že se daň dědická
již nebude platit. Osvobození od daně darovací
zůstává obdobné stávajícímu.
JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
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Nové parkoviště u nádraží

Foto: B. Maleček

1/2014

Vlakové nádraží po kolaudaci

Foto: R. Lánský

Výstavba přestupního uzlu dokončena
Výstavba přestupního uzlu u vlakového nádraží byla dokončena. Jeho výstavba byla na
základě usnesení zastupitelstva města zahájena
21. 8. 2013 a dokončena předáním stavby investorovi 18. 12. 2013. Tím byly naplněny podmínky smlouvy o dílo s dodavatelem stavby,
kterým byla společnost SKR stav s.r.o. Tato stavební společnost vzešla z otevřeného výběrového řízení, kde nabídku předložilo 13
uchazečů a dle kritéria nejnižší ceny zakázku
za cenu 6 mil. Kč získala. Jen pro srovnání uvádíme, že rozpočtová cena od projektanta byla
ve výši 13 mil. Kč. Kvalita stavby tím však nebyla nikterak dotčena a byla pod neustálým dozorem investora a autorským dozorem
projektanta stavby.

Dokončením projektu vzniklo:
• 1600 m2 opravené místní komunikace
• 1000 m2 opravených chodníků
• Podélný zastávkový pruh pro tři stanoviště
autobusů
• 22 stání pro osobní automobily
• 16 krytých stojanů pro kola
• 10 uzamykatelných boxů na kola
Kolaudační souhlas stavebního úřadu a odboru dopravy byl vydán 23. 12. 2013 a kolaudační řízení drážního úřadu, které je trochu
specifické, bude zahájeno 30. 1. 2014. Na tuto
stavbu byla vydána tedy tři stavební povolení.
Odbor dopravy MěÚ Slavkov u Brna povoloval
komunikace, stavební úřad MěÚ Slavkov u Brna
veřejné osvětlení a některé přeložky a Drážní

Orientační zápis do MŠ Zvídálek
Vážení rodiče, abychom mohli co nejlépe organizačně zabezpečit nový školní rok
2014/2015, je pro nás důležité znát předem Váš
zájem o umístění dítěte v naší mateřské škole.
Proto jako každý rok, i letos, proběhne v Mateřské škole Zvídálek orientační zápis nových
dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015.
Děti k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče
přihlásit e-mailem od 10. 1. do 10. 2. Kritéria

k přijímání dětí do mateřské školy jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ Zvídálek.
Řádný zápis do mateřské školy plánujeme
na čtvrtek 24. 4. 2014. Rodiče si osobně vyzvednou v mateřské škole potřebné tiskopisy
na vyplnění- přihlášku a evidenční list na potvrzení od lékaře.
Více na: http://www.ms-zvidalek.cz (sekce –
Formuláře).
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

úřad Olomouc odstranění drážních staveb, bezbariérový vstup do čekárny a přeložky sítí.
Nyní nám zbývá dořešit systém uzamykání
boxů na kola, který bude fungovat stejně jako
u šatních dvířek např. na bazénech, kdy po vhození mince v hodnotě 10 Kč box uzamknete
a klíček si vezmete. Po opětném vrácení klíčku
si minci vezmete zpět. Po zajištění potřebného
souhlasu úřadu pro ochranu osobních údajů
bude zapnuta záznamová kamera snímající západní prostor od drážní budovy. Hlavním úkolem bude nyní podat žádost o platbu
u poskytovatele dotace, kterým je Úřad regionálního rozvoje Jihovýchod, kde předpokládáme poskytnutí dotace ve výši 75 % nákladů.
Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Turnaj ve stolním tenise
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá v pátek 31. ledna od 9.30 hod. v malé tělocvičně ZŠ Komenského (vchod od
Svojsíkova parku) pololetní turnaj ve stolním
tenise pro hochy a dívky 1.–9. tříd ZŠ. Startovné 40 Kč/hráč. S sebou si vezměte sportovní
obuv, pití a pálku(možnost půjčení). Nutné je
přihlásit se předem a uhradit startovné do 24.
ledna v DDM Slavkov! Na vítěze čekají diplomy a drobné ceny!

Změny v ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2013
Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného
v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší je povinen prostřednictvím
ISPOP do 31. března roku následujícího po
skončení poplatkového období podat krajskému
úřadu poplatkové přiznání a ohlásit údaje souhrnné provozní evidence. V souvislosti se změnami právní úpravy dochází k rozdělení
původního hlášení F_OVZ_SPOJ na dvě samostatná hlášení – formulář pro poplatkové přiznání F_OVZ_POPL a formulář pro souhrnnou
provozní evidenci F_OVZ_SPE.
Povinnosti se vztahují výhradně na zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně
ovzduší. V pochybnostech, zda provozovatel
provozuje takový zdroj, lze u vybraných případů využít informace uvedené ve Věstníku
MŽP č. 7/2013 a na internetových stránkách
MŽP – záložka Ochrana ovzduší -> Legislativa
a metodické pokyny (Metodické pokyny, Stanoviska).
Hlášení F_OVZ_POPL. Informace k podání
POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete na
letos nové záložce Poplatky. Pro ohlašování
zůstávají v platnosti pravidla uvedená v § 15 zá-

kona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Znamená to, že povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž
celková výše poplatků za poplatkové období
činí 5000 Kč a více. Platební výměr vydá krajský úřad provozovnám, u nichž celková výše
poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč
a více.
Hlášení F_OVZ_SPE. Povinnost ohlašovat
údaje souhrnné provozní evidence (hlášení
F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona
(„Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie
označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat
(viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok
mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel
zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení
SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h)
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Obsah souhrnné provozní evidence je dle
§ 17, odst. 7 zák. č. 201/2012 Sb. stanoven v pří-

loze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu
s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní
evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.
Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE.
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze
zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od
0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo
kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací
stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné
hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete v záložce Příklady.
Údaje souhrnné provozní evidence se neohlašují za stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenované
zdroje“).
Dle § 4 odst. 7 a odst. 8 písm. c) zákona
č. 201/2012 Sb. se výkony jednotlivých kotlů
do 300 kW nesčítají pouze v případě rodinných
nebo bytových domů.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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DDM SLAVKOV U BRNA
tel.: 544 221 708, ddmslavkov@tiscali.cz

www.ddmslavkov.cz

Jarní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá pouze pro děti 1.–3. tříd ZŠ (vždy od
8 do 12.30 hodin) jarní prázdniny s DDM ve
dnech 17.–23. února. Možnost přihlásit děti
i na jednotlivé dny! Cena 50 Kč na jeden den.
S sebou si vezměte přezůvky, sport. obuv,
svačinku a pití. Na programu budou hry, soutěže, spontánní činnost.
Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do
12. února v DDM Slavkov, Komenského
nám. 495, tel.: 544 221 708.

Tři králové v Mateřské škole Zvídálek

Skupinový kurz hubnutí
DDM Slavkov pořádá skupinový kurz hubnutí s ověřenou metodikou kognitivně-behaviorální terapie.
Co vás čeká? Jedenáct lekcí obsahující
dvouhodinovou edukaci
• Naučíte se zhodnotit jídelníček a sestavit si
nový
• Změníte Vaše stravovací návyky
• Rozšíříte si informace týkající se zdravé výživy
• Příjemně strávíte čas s lidmi, kteří mají
stejný cíl
Kurz se koná v DDM Slavkov u Brna
každé pondělí 17.30–19.30 h. První lekce –
3. února. Cena: 2400 Kč, přijďte v páru
(kamarádky, partneři, rodinní příslušníci)
čeká vás 10% sleva z kurzovného.
Bližší informace a přihlášky: http://intuita.webnode.cz, tel.: 724 731 127, b.paleckova@centrum.cz
Lektorka Blanka Palečková

Kurzy zdravého vaření
DDM Slavkov pořádá kurzy zdravého vaření. Co vás čeká?
• Přechod na přirozený způsob stravování
• Návrat tradičních a zapomenutých surovin
• Vaření a pečení bez lepku, mléka a vajec
• Sezonní vaření, sváteční vaření i pečení
• Moučníky bez cukru a vajec, mléka, bezlepkové, celozrnné
• Nápoje – pro osvěžení i zdravotní
• Tipy a triky, jak strávit v kuchyni minimum
času s maximálním výsledkem
…ale hlavně jídlo s láskou a radostí připravené.
Přijďte se pobavit, najíst a setkat se v
Domě dětí a mládeže, Komenského nám.
495, Slavkov u Brna 1x za 14 dní, vždy ve
středu nebo ve čtvrtek od 18 do 20.30 h
Termíny: 12. 2. a 13. 2., 26. 2. a 27. 2., 12.
3. a 13. 3., 26. 3. a 27. 3., 9.4. a 10. 4., 23. 4.
a 24. 4. Cena 250 Kč/setkání. Bližší informace: Lektorka kurzu: Blanka Palečková,
724 731 127, b.paleckova@centrum.cz,
http://intuita.webnode.cz/. Přihlášky vždy
nejpozději dva dny předem, tj. do pondělí.
Těším se na společné vaření!

Foto: archiv školy

Svátek „Tří králů“ v MŠ Zvídálek
S vánočními svátky úzce souvisí také svátek
povánoční, svátek Tří králů.
Ten završuje vánoční období, a tak jsme se
i my 6. ledna opět sešli plni dojmů a zážitků
z prázdnin. Třídami doznívaly poslední koledy
a přibyla i ta tříkrálová. Cílem prvního týdne
v novém roce bylo upevnění a zpřesňování získaných vědomostí o již zmíněném svátku .
Pondělním ránem jsme do tématu vstoupili
velmi nenásilným způsobem vysvětlením historie tradicí Tří králů v ranním kruhu. Napsali
jsme si písmena K+M+B, jak se králové podepisují a vysvětlili si význam jednotlivých písmen. Vyráběli jsme opravdové koruny

s písmenem, které si děti samy vybraly. S korunami jsme cvičili, hráli pohybovou hru „Na
krále“, počítali a třídili je. Následující den si
děti ze třídy Kuřátek připravily se svými učitelkami pásmo vyprávění a koled ke svátku Tří
králů. Zazpívaly a seznámily děti z ostatních
tříd s tímto biblickým příběhem. Ve středu nás
čekala cesta k místní radnici, kde přivítal pan
starosta Tři krále na koních a povolil jim průjezd naším městem.
Konec týdne patřil úklidu vánoční výzdoby
naší mateřské školy a rozloučili jsme se tak
s vánočním časem.
Za kolektiv MŠ Zvídálek Drahomíra Tršová

Literární a výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol

Slavkovské memento 2014
Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol.
Témata:
1. Války - neválky
Války: co předchází či předcházelo velkým
válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají
vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří
mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě?
Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou knihu
o válce jsem četl/a.
Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům
(drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či
vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)
2. Napoleon?!
Byl Napoleon geniální vojevůdce? Nebo
bezcitný dobyvatel cizích území a ničitel pokojného života prostých lidí? A jaký vedl soukromý život? Zanechal za sebou i něco
pozitivního? Otázek je stále mnoho, úhlů pohledu také…
Soutěž literární: libovolný slohový útvar
(referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka,
fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli,

verše aj.) na daná témata do 5 stran formátu A4
(v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči)
Soutěž výtvarná: libovolná technika na
ploše, trojrozměrný objekt
Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě
věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, vstupenky do kina ve Slavkově u Brna aj.
Uzávěrka odevzdání prací: 16. 3. 2014
(slavnostní vyhodnocení se koná 25. 4. 2014)
Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově
a pracovníků Zámku Slavkov – Austerlitz. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni
na zahájení akce dne 25. 4. 2014 za přítomnosti
médií, zástupců města Slavkova, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově
a Konzulátu Ruské federace.
Výtvarné práce zasílejte na adresu Zámek
Slavkov – Austerlitz, líterární e-mailem na
adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případné
též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné)
Děkuji a těším se na spolupráci.
Mgr. Jiří Blažek,
Zámek Slavkov – Austerlitz, tel.: 724 924 817
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Zástupci Slavkova s chorvatskou delegací

Prezentace města
a zámku na veletrhu
cestovního ruchu
Regiontour 2014
Jak již bývá dobrým zvykem, i v letošním
roce se Zámek Slavkov – Austerlitz společně
s městem Slavkov u Brna, účastnil již 23. ročníku Mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech Regiontour, který se
konal ve dnech 16.–19. ledna v areálu BVV
v Brně.
Je třeba připomenout, že na samostatném
stánku města a zámku se prezentovalo také
sdružení obcí Ždánický les a Politaví a taktéž
naše družební město – chorvatský Pag, kteří
vhodně doplnili pestrou nabídku propagace
partnerů města z řad ubytovacích a stravovacích kapacit.
Kromě nových i stávajících tištěných letáků
a dalších propagačních materiálů týkajících se
města, zámku a kulturních aktivit s nimi spojených, byly odborné i laické veřejnosti představeny především nové projekty roku 2014.
Kromě nich byl prezentován také pestrý kalendář akcí pro nadcházející turistickou sezónu,
který jistě přiláká návštěvníky nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. A že je z čeho vybírat se
mohli všichni zájemci na veletrhu sami přesvědčit. Navíc mohli zkusit štěstí v soutěži
o volné vstupenky, která probíhala po celou
dobu trvání veletrhu.
Pro úplnost je třeba uvést, že stánek navštívilo nejen mnoho individuálních zájemců, ale
že byl poctěn celou řadou návštěv vzácných
hostů, čelních představitelů Jihomoravského
kraje i zástupců sdělovacích prostředků, cestovních kanceláří apod., což nepochybně přispělo ke zdařilé propagaci našeho města. Vždyť
stále se takto v praxi potvrzuje planost marketingové filozofie „O kom se neví, ten jakoby
neexistoval!“
Věříme, že i další ročníky veletrhu budou neméně úspěšné a že zájem o historii a kulturní
dění na zámku a ve městě ze strany veřejnosti
bude nadále tak veliký jako doposud.
Hana Partyková, Ing. Jana Slouková, ZS-A

Foto: J. Blažek

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

Stánek Slavkova

Foto: J. Blažek

ÚNOR 2014
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

RIVALOVÉ

1. 2. sobota 19.30 hod.
123 minut
2. 2. neděle 19.30 hod. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří
dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je
dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film vypráví příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen
na okruzích, ale také ve skutečném životě. Režie: Ron Hovard. Hrají: Daniel Bruhl, Chris Hemsworth,
Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer, Jamie Lives. Žánr: Životopisný/Sportovní/Drama.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

JASMÍNINY SLZY

98 minut
8. 2. sobota 19.30 hod.
9. 2. neděle 19.30 hod. Nový film Woodyho Allena vypráví příběh ženy, která se ocitá v těžké životní krizi. Odjíždí ze svého
milovaného New Yorku hledat východisko do slunného San Franciska. Krásné prostředí, příjemní lidé
a možná nová láska. Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins, Michael
Stuhlbarg a další. Žánr: drama, romantický.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let
15. 2. sobota 19.30 hod.

16. 2.neděle 16.30 hod.

22. 2. sobota 19.30 hod.

23. 2. neděle 16.30 hod.

ROZKOŠ

111 minut
Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost penězi… a posedlost sám sebou.
Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztrácíme nadhled, pokud se jí necháme
vláčet. Milena (Jana Plodková) je jako úspěšná filmová střihačka součástí specifického uměleckého
prostředí. Čím déle v něm setrvává, tím silnější má pocit, že se ze všeho vytrácí smysl. Režie: Jitka
Rudolfová. Dále hrají: Jaroslav Plesl, Jan Budař, Tereza Voříšková, Daniel Krejčík, Lenka Krobotová a další.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

HUSITI

85 minut
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice
dějepisu? Animovaná komedie režiséra Pavla Koutského hravě boří mýty o husitské éře, když na
piedestal historie místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali
hrdiny své doby. Jen to nikdo neví. Mlhoš je nemajetný šlechtic a Záboj chudý odjakživa. V jedné
pražské hospodě je svedla dohromady náhoda.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

ZMIZENÍ

153 minut
Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly dohromady thriller
o pátrání po dvou zmizelých děvčatech, který je napínavý až k nesnesení. Keller Dover (Hugh Jackman)
čelí asi nejhorší noční můře každého rodiče, jeho šestiletá dcera Anna a její kamarádka Joy jednoho
večera zmizí. Jejich hledání nebere konce, hodiny se vlečou a dívky jsou stále pohřešovány. Do objektu
zájmu se při pátrání dostane zchátralý karavan, který parkoval před jejich domem. Dále hrají: Paul
Dano, Maria Bello, Melissa Leo, Viola Davis a další. Velmi dobré hodnocení filmové kritiky.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

90 minut
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v království, kde žije, panuje zákon a pořádek. Osvícená
královna zde zavedla spolu se svým kancléřem nekonečné množství předpisů a hlavním náboženstvím
je byrokracie. Na věci, které se dříve řešily mečem a soubojem, je tu po ruce vyhláška a rytíři, kteří se
dopustili přestupku, byli z království vykázáni. Otec naplánoval Justinovi kariéru právníka, ale Justin
má úplně jiný sen: stát se rytířem.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

NÁSLEDKY LÁSKY

100 minut
1. 3. sobota 19.30 hod.
2. 3. neděle 19.30 hod. Rafinovaná filmová kombinace žánrového vyprávění s působivou analýzou osamělého člověka-vizuálně
strhující snímek se skvělým elektronickým soundtrackem. Ano, životní styl padesátníka Titty Di Girolama
by se dal považovat za extrémní-extrémně usedlý, extrémně rutinní… dokud se neobjeví láska a s ní
i problémy. Režie: Paolo Sorrentino. Hrají: Toni Sevillo, Olivia magnani, Adriano Giannini, Rolando Ravello.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let
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Skutečný dárek
O čem jsou Vánoce? Přece o radosti a porozumění. Obrázek v našich předvánočních supermarketech byl jednotvárný – nákupní
vozíky přeplněné až k prasknutí. Děti psaly
dopisy Ježíškovi.
A jak asi vypadal advent na černém kontinentu? Rozhodně jinak, jiný svět, jiní lidé, jiné
životní podmínky, jiné důvody k radosti. Žáci
6.C a 7.C věnovali těmto lidem skutečný
dárek. Za část peněz z vánočního jarmarku
koupili certifikát, který je společností „Člověk
v tísni“ použit na program Obživa. I o tom
byly Vánoce. Vždyť pomáhat je lidské!
Holky a kluci ze 6.C a 7.C

Týdenní pobyt v Krásensku
Poslední týden v listopadu se třída 4.A
zúčastnila týdenního pobytového a výukového
programu na Rychtě Krásensko, která je součástí školského zařízení Lipka Brno
„Živly naživo“ bylo téma, které spojovalo
všechny aktivity, kterých jsme se celý týden
účastnili. Každý den pobytu děti provázel
jeden živel, kterému měly pomoci získat zpět
jeho ukradenou sílu. V rámci připravených aktivit si děti ověřily svoje znalosti o jednotlivých
živlech, vyzkoušely si složit báseň, zahrát divadlo nebo živel nakreslit. Celý týden jsme pozorovali přírodu, zkoumali půdu, vzduch, vodu
i oheň, instalovali fotopasti v lese, zkoušeli od-

lévat stopy zvířat, vyzkoušeli si práci s mikroskopy, pokusy s inkoustem a vodou nebo vyráběli balónky z čajových sáčků. Lektoři pro
nás připravili výrobu svíček a lampionků, se
kterými jsme šli pozorovat hvězdnou oblohu,
spoustu her, táborák, pečení chleba a výrobu
vlastního másla nebo přípravu vlastního čaje
s reklamou a ochtunávkou. Komu nechyběla
odvaha, mohl si pohladit nebo pochovat chameleóna, agamu, švába nebo hada. Věřím, že
si děti z pobytu na Rychtě odnesly pěkné zážitky i nové vědomosti a tento pobyt nebyl náš
poslední.
Mgr. Eva Trněná

Literatura trochu jinak
V úterý 7. ledna se žáci 7.–9. tříd zúčastnili
literárně hudebního pořadu na téma „Česká
balada“. Dozvěděli se o vzniku a vývoji balady jako literárního žánru, který se tematicky
objevuje v čítankách. V tomto netradičním
představení byly zastoupeny balady české lidové tvorby. V repertoáru tak ožila díla našich
klasiků. K nim patří především jména Erben,
Neruda a Wolker.
Celý pořad byl doplněn ukázkami v kostýmech, náznakovou dekorací a hudebním doprovodem. Chlapci a děvčata se příjemně
pobavili. A co víc? Přesvědčili se, že i poezie
je zábavná!
Hana Červinková

Sportovní třída
V letošním roce jsme otevřeli první sportovní třídu. Zaměřili jsme se na všeobecnou
sportovní přípravu a ve spolupráci s místními
sportovními kluby na florbal, tenis, cheerleading a golf. První pololetí tohoto roku ukazuje, že směr, který jsme si stanovili je
správný a daří se nám naplňovat školní vzdělávací program. Proto budeme i pro příští
školní rok otevírat další ročník.
Podmínkou pro přijetí je účast na talentových zkouškách. Zde se hodnotí:
• výkony uchazeče, kterých dosáhne v pěti
disciplínách zahrnutých v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (běh na 60
m, dribling s basketbalovým míčem, hod
medicimbalem vzad, leh–sed po dobu
dvou minut, trojskok z místa)
• dovednosti a schopnosti, které uchazeč
předvede ve vybraném sportu
• bude přihlédnuto ke členství v partnerských klubech a reprezentaci ve sportu
v předešlých letech
Přihlášku do sportovní třídy si rodiče žáků
5. ročníku mohou vyzvednout u svých třídních učitelů nebo v ředitelně školy. Bližší informace lze získat u vyučujících tělesné
výchovy (R. Macharová, P. Žižlavský a M.
Bauer).
Od března budou na webu školy k dispozici
podrobné informace, kritéria pro přijetí a přihláška.
Do sportovní třídy budou přijímání žáci stávajících 5. ročníků nejen z naší školy, ale
i z okolních škol.
Vladimír Soukop

Glitter Stars

Foto: archiv školy

Obhájené vítězství Glitter Stars
V době, kdy vrcholily přípravy na vánoční
svátky, se skupina Glitter Stars ze ZŠ Komenského Slavkov i se svými fanoušky vydala na
dlouhou cestu, na otevřené mistrovství Evropy
„Beach cup 2013“ do německého Tropical Islandu poměřit své síly s evropskými týmy.
Cesta trvala celou noc a v sobotu ráno 21.prosince, po registraci v samotném areálu, to začalo – převlékání, česání, líčení, rozcvičování,
zkoušky a samotná soutěž. Konkurence byla
letos opravdu veliká!
Nakonec vše dopadlo nad očekávání. Již potřetí slavkovský tým obhájil 1. místo v katego-

rii Junior Group Routine. Kromě tohoto vítězství přivezl do Slavkova ještě tři 2. místa
a jedno 3. místo. Všem soutěžícím patří veliká
gratulace a rodičům a fanouškům velké poděkování za podporu během celé soutěže. Byla
to opravdu krásná tečka za velmi úspěšnou sezónou v roce 2013.
Výlet byl zakončen společným koupáním
v příjemně teplé vodě, řáděním na tobogánech
a jiných vodních atrakcích. Unavení, ale šťastní
se v neděli v ranních hodinách všichni vrátili
do Slavkova užívat si vánočních prázdnin.
Renáta Macharová

Krajský přebor ve florbale v naší škole
Již tradičně – na začátku ledna – pořádá naše
škola ve spolupráci s Asociací školských sportovních klubů krajský přebor ve florbale. Do
Slavkova se sjede osm dívčích a osm chlapeckých vítězů okresních kol, aby se určil nejlepší
tým, který bude reprezentovat celý Jihomorav-

Florbalisté

ský kraj. Konkurence je obrovská, zvláště
v chlapeckých kategoriích, v nichž hraje přes
sto škol.
V úterý14. ledna hrála svůj turnaj starší děvčata. Naše dívky skončily po nájezdech na 5.
místě. Vítězem turnaje se staly florbalistky
z Pohořelic, které v celém turnaji nenašly vážnější konkurentky.
Ve středu 15. ledna se roztočil kolotoč utkání i pro starší chlapce. Naši
hoši, po projití základní skupiny, vyhráli semifinálový duel s Břeclaví
a probojovali se do finále krajského turnaje. Spolu s florbalisty ze ZŠ Mládeže
Znojmo sehráli napínavé utkání. Po urputném boji vyhráli 3:2 a stali se vítězi
a přeborníky Jihomoravského kraje,
čímž získali právo bojovat v kvalifikaci
na republikové finále.

Foto: archiv školy

Mgr. Martin Bauer
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Vánoce s Tyršovkou

Foto: archiv školy

Vánoce s Tyršovkou
Vánoce jsou za námi, začal nový rok, vraťme
se však ještě na chvíli k tomu, jak jsme prožili
předvánoční čas na Tyršovce. Už dlouho před
Vánocemi se děti i učitelé připravovali na tradiční vánoční akademii. Všichni přemýšleli, jaké
vystoupení připravit. Nakonec se vše jako vždy
vydařilo. Početné publikum, které zaplnilo tělocvičnu do posledního místečka, mohlo zhlédnout bohatý program složený z vánočních
písniček, říkanek, povídání a tanečků v podání
dětí z prvního stupně.
Druhou část programu tvořilo vystoupení

Vánoční odpoledne na Tyršovce

školního sboru a žáků druhého stupně. Vánoční
atmosféru navodili pásmem nazvaným „Za Betlémskou hvězdou“. Přípravy se opět ujala osvědčená autorská dvojice M. Korbička (hudba) a Š.
Navrátilová (texty). Příběh o narození Ježíška
všechny přiměl se v tomto předvánočním shonu
alespoň na chvíli pozastavit a zamyslet se nad
tím, co pro nás vlastně Vánoce znamenají a proč
je vůbec slavíme. Obecenstvo všechny účinkující
odměnilo zaslouženým potleskem a my jsme
rádi, že se toto předvánoční setkání s rodiči stalo
na naší škole dobrou tradicí.

Holky z Venuše, kluci z Marsu
Za tímto názvem se skrývá jedna z přednášek
z cyklu o reprodukčním zdraví pro žáky druhého
stupně základních škol. Na naší škole proběhla
7. ledna a byla určena děvčatům a chlapcům osmého ročníku. Program společnosti MP promotion s.r.o. pomáhá učitelům v přípravě dětí na
období dospívání a umožňuje dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými procházejí.
Děti si tak uvědomují, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Získávají rovněž základní vědomosti o anatomii a fyziologii

lidského těla, chápou souvislosti reprodukčního
zdraví a jsou vedeni k zodpovědnosti.
Pro děvčata 5. ročníku proběhla ve stejný den
přednáška S tebou o tobě, která dívkám poskytuje optimální rozsah informací o biologických
zákonitostech dívčího dospívání, formuje pozitivní přístup k sobě samé, ke svému tělu,
vzhledu a ochraně reprodukčního zdraví.
V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří
o vlastních názorech a pocitech a posiluje se odpovědnost za vlastní zdraví.

Ve středu 11. prosince 2013 se na naší škole
konalo vánoční odpoledne s názvem „Christmas Afternoon“. Mohli se ho zúčastnit žáci 6.
– 9. ročníku, pro které jsme připravili několik
soutěžních aktivit s vánoční tematikou. Při nich
měli možnost si hravou formou ověřit svoje
znalosti z anglické gramatiky a procvičit si
slovní zásobu. Všechny děti si odnesly sladkou
odměnu.

Školní ples
Klub přátel školy při ZŠ Tyršova a ZŠ Tyršova si Vás dovolují pozvat na 21. školní ples,
který se koná v sobotu 1. února od 20 hodin ve
Společenském domě Bonaparte. Hraje skupina
Quatro Zlín.

Návštěva Úřadu práce
Žáci 9. ročníků v listopadu a prosinci navštívili informační a poradenské středisko Úřadu
práce ve Vyškově. Získali další cenné informace
k profesní orientaci a k výběru střední školy.
Měli také možnost ověřit si svou připravenost na
přijímací zkoušky při řešení testu studijních
předpokladů. Nyní je už čeká jen poslední a nejdůležitější krok – výběr střední školy a podání
přihlášek ke studiu.
V. Křivánková

Vánoční tvořivé dílny
Ve čtvrtek 19. prosince proběhla na prvním
stupni vánoční tvořivá dílna. Již druhým rokem
si žáci z 1. – 5. třídy mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit si krásné dárky. V příjemné předvánoční atmosféře se dětem dařilo
a všechny výrobky byly velmi povedené. Vyrobené věci posloužily jako originální vánoční
dekorace nebo i jako milý vánoční dáreček.
Účastníci lyžařského kurzu

Foto: archiv školy

Lyžařský výcvikový kurz 2014
První týden kalendářního roku 2014 prožili
žáci sedmých ročníků Základní školy Tyršova
ve Slavkově u Brna na lyžařském výcvikovém
kurzu v Karlově pod Pradědem v penzionu
U Bohouše. V letošním školním roce žáky
sedmých tříd, pro které je výcvik určen především, doplnilo sedm žáků z vyšších ročníků.
Přestože letošní zima lyžařům moc nepřeje, absolvovali žáci kurz v plném rozsahu na sjezdovce
v těsné blízkosti penzionu. Nejlepší lyžování
ovšem žáci zažili ve druhé polovině týdne, kdy
pod vedením zkušených instruktorů Mgr. Zdeňka

Vičara, Mgr. Petra Jeřábka a Mgr. Hany Charvátové vyjeli z Karlova na sjezdovky do Ski areálu
Praděd – Ovčárna, kde lyžovali na kvalitním přírodním sněhu. Zážitek z lyžování zde umocnilo
i krásné zimní počasí. Ani na letošním kurzu nechyběla beseda s příslušníkem Horské služby
Karlov, kde se děti dozvěděly velmi zajímavé
a důležité informace o práci a významu HS.
Budoucí sedmáci se už nyní mohou těšit na
podobné zážitky na stejném místě v příštím
školním roce!
Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu

Zápis do I. ročníku
Zápis do prvního ročníku ZŠ se uskuteční ve středu 5. února 2014. Se svými zákonnými zástupci se k zápisu dostaví
všechny děti, které do 31. 8. 2014 dovrší
věku 6 let nebo měly odklad. Zápis bude
probíhat v ZŠ Komenského, vchod od kostela, od 14 do 17 h. Pozvánky obdrží rodiče
v mateřské škole do 24. ledna. Pokud dítě
nenavštěvuje mateřskou školu, může si zákonný zástupce vyzvednout podklady k zápisu v ředitelně školy.
Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Jiří Půček
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Vánoční prohlídka brněnského Labyrintu

Exkurze do podzemí

Foto: archiv školy

V brněnském podzemí
Dne 12. prosince navštívila třída 2.B KČ tradiční vánoční trhy v Brně. Protože máme rádi
tajemno, přidali jsme si i prohlídku podzemí
pod Zelným trhem. Paní průvodkyně nám předala veškeré informace k prohlídce podzemí.
Čekalo nás 230 schodů a nízké stropy o výšce
170 cm. Míjeli jsme také zvláštní klec, která
byla určena v dávných dobách pro 18 vězňů.
Všichni jsme do ní netrpělivě vlezli, a i když
nás tam bylo pouze 13, neproběhla by mezi
námi ani myška. Po další části prohlídky jsme
se zastavili u zvláštního tvaru, který vyčníval
ze zdi. Bylo nám všem jasné, co to je. Bylo to
pozadí, které jsme si podle historky všichni pohladili pro štěstí, abychom ho měli příští rok
kupu. Po ukončení prohlídky jsme vyšli ven
a podívali se na Zelný trh, kde bylo pódium,
které nás zaujalo ze všeho nejvíc asi proto, že
tam vystupovali Romové, kteří zpívali a tancovali. Pečlivě jsme je poslouchali a obdivovali.
Poté jsme se pomalu přemístili na náměstí Svobody, kde stál krásný vánoční strom, pod kterým jsme se zastavili a prohlédli si betlém.
Všichni jsme společně zazvonili zvonečkem
pro štěstí, a tím byla naše předvánoční exkurze
plná dobré nálady ukončena.
2. B KČ, ISŠ

Vánoční atmosféru se rozhodli nasát žáci
druhého ročníku oboru kuchař – číšník na exkurzi těsně před prázdninami. Exkurze začala
v Brně na náměstí Svobody, kde jsme si ukázali
nejznámější domy, zajímavé hodiny a připomenuli, proč se v Brně zvoní poledne na Petrově
již v 11 hodin. Na vánočním trhu jsme se zahřáli teplým jablečným moštem, ochutnali trdelník a následně se přesunuli na Starou

Stará brněnská radnice

radnici. Zde jsme si prohlédli brněnského
draka, zmínili se o pověsti, která se váže k dřevěnému kolu, které je stejně jako drak vystaveno v portálu radnice a obdivovali křivou fialu
(věžičku) gotického portálu. Poté jsme se
všichni nedočkavě přešli na prohlídku brněnského podzemí, která se skládá ze dvou samostatných celků, my se vydali do labyrintu
chodeb a sklepů pod Zelným trhem. Hodinová
prohlídka všechny velmi nadchla, paní průvodkyně nás dokázala zapojit poutavými dotazy
a řekla spoustu informací k historii skladování
potravin, které jsou pro budoucí kuchaře velmi
zajímavé. Z celé prohlídky žáky nejvíce zaujala
trestnice, kde si žáci mohli prohlédnout repliky
dobových nástrojů na vymáhání práva a někteří
odvážní si dokonce vyzkoušeli na vlastní kůži
klec bláznů. Když jsme se vrátili z podzemí,
které se nachází v hloubce 6–8 m, ze všech
spadl stísněný pocit a rozešli jsme se s přáním
krásných vánočních prázdnin.

Foto: archiv školy

Ing. Bc. Svobodová, ISŠ

Vánoční besídka na domově mládeže ISŠ
V úterý 18. prosince se na domově mládeže
konala vánoční besídka, které se zúčastnili téměř
všichni ubytovaní žáci. Na toto předvánoční posezení jsme pozvali rovněž studenta z Peru,
který je na naší škole na návštěvě a na domově
je ubytovaný. Děvčata ze 2. a 3. ročníků se postarala o soutěže, u kterých jsme se všichni
opravdu zasmáli. Pokračovali jsme tombolou,
jako vždy měli někteří větší štěstí, někteří menší.

Několika zúčastněným štěstí nepřálo vůbec,
proto dostali alespoň cenu útěchy. Hudbu
k poslechu zajistil Jindra Novotný, soutěže připravily L. Rozsypalová, K. Dekařová a N. Hasalová. Všem, kteří se na této besídce podíleli,
patří velký dík. Krásné Vánoce, hodně zdraví,
pohody a štěstí v osobním životě v novém roce
všem našim žákům přejí vychovatelky domova
mládeže.
Z. Kocmanová, ISŠ

Ples školy
Nadační fond Student a ředitelství ISŠ ve
Slavkově u Brna si Vás dovolují pozvat na 19.
ples školy, který se koná v pátek 7. února ve 20
hodin ve Společenském domě Bonaparte Slavkov u Brna. Hraje skupina Relax Band Šaratice,
bohatá tombola. Vstupné v prodeji od 16. 1. na
sekretariátě školy. Cena vstupenky: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč, místenka 20 Kč.

Stužkování

Foto: archiv školy

Stužkování našich maturantů
V posledním měsíci roku 2013 proběhlo
stužkování našich maturantů ze tříd 4.A HT
a 4.B HT v krásných prostorách Divadelního
sálu slavkovského zámku. Tohoto významného
okamžiku v „životě studentském“ se zúčastnili
rodiče, prarodiče, sourozenci, známí a samozřejmě pedagogický sbor a vedení naší školy.
V poněkud komornější, ale srdečné atmosféře
proběhlo stužkování maturantů třídy 2.A PO.
Všem našim maturantkám a maturantům
přejeme hodně síly v přípravě a jen samé úspěchy a štěstí u maturitní zkoušky v měsíci
květnu 2014.
Kulhánková Vlad.

Účastníci přednášky Trendy v cestovním ruchu

Foto: archiv školy

Trendy v cestovním ruchu
Dne 9. ledna se konala přednáška na téma
Trendy v cestovním ruchu. Přednášet přijel
Ing. Petr Scholz, DiS. a studentka Slavěna Venclová z katedry cestovního ruchu z Vysoké
školy polytechnické v Jihlavě v rámci výzkumného projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina –
Cesty k vědění VŠPJ a Operačního programu
vzdělávání a konkurenceschopnost MŠMT.
Kolegové se zabývali aktuální situací na trhu
cestovního ruchu a prezentovali trendy ubytovacích, stravovacích, dopravních, lázeňských,
kongresových a doplňkových služeb. Akce se

konala k obohacení a zpestření výuky cestovního ruchu na naší škole pro studenty 1. a 4.
ročníků oboru hotelnictví. Průběžně se vedla
diskuse a bylo položeno několik zajímavých
dotazů na přednášející k dané problematice.
Věříme, že nově navázaná spolupráce mezi Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna
a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě při
vzdělávání mladých odborníků bude pokračovat i do budoucna a kolegům z Jihlavy tímto
děkujeme za zajímavou a přínosnou přednášku.
Ing. M. Šindler, ISŠ
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Tříkrálové koledování

Foto: 2x M. Tesáčková

Jaké bylo Tříkrálové koledování?
V neděli 5. ledna se před kostelem a posléze
v kostele uskutečnilo Tříkrálové koledování,
jehož program tvořila scénka Sčítání lidu aneb
pozdvižení v Betlémě a následné zpívání koled
u živého betléma.
S obavou sledujeme od nedělního rána zataženou oblohu, meteorologická předpověď na
Meteoskopu.cz hlásí pro Slavkov drobný déšť.
Říkám, Pane Bože, odpoledne máme hrát
o narození Ježíše, tak přece nás nenecháš zmoknout? Vždyť by ty děti budou nemocné, a co diváci, budou stát v dešti? Tak s tím počasím,
prosím, něco udělej!
Ve třičtvrtě na čtyři se začínají před kostelem
scházet lidé. Technici dokončují instalaci zvukové techniky. Přichází dobrovolníci do živého
betléma. Jarda C. vybaluje senzační kostýmy,
které přivezl z vlastního fundusu pro ministranty, kteří mají převzít úlohu tří králů. Jarda
C., je nejen historický šermíř, ale i taťka dvou
malých rošťáků. Je i sebe převléká za pastýře.
Přichází krása nebeská – andělé – tedy maminka
Jana M. se svými dvěma malými andílky. Ještě
za pochodu se do betléma zapojují dvounohé
ovečky.
V improvizované šatně na faře to vypadá jako

ve zvěřinci – řev. To herci „trénují“ hlasivky, asi
kdyby náhodou nešly mikrofony. Už na zkouškách jsem jim říkala, venku musíte „řvát“, aby
vás lidi slyšeli. Vzali to doslovně. Mikrofony šly,
až na jeden mikroport. Ten jak naschvál vyfasovala Adéla, která svoji úlohu hubaté hospodské
zvládala na zkouškách na jedničku. Teď Aduš
ukázala, že si umí poradit i bez mikrofonu.
Scénku zahajuje zpěvem farní schola, která
provází muzikou celý program. Příběh diváky zavádí na začátek letopočtu do města Betléma,
které je vzhůru nohama, neboť římský císař Augustus nechal v celé říši vyhlásit sčítání lidu. Do
Betléma se ze širokého okolí sjíždí lidé, kteří sem
patří svým původem a Betlémané mají starosti,
co s nimi. Zatímco jedni se radují, že se pohrnou
kšefty, jiní posílají své děti s ovcemi do hor, protože, kde je moc lidí, tam se krade. Do chaosu
přichází nenápadný muž se svou ženou, která je
v požehnaném stavu a každou chvíli bude rodit.
Hledají nocleh, ale všude je plno, nikde není
volné místo. Nakonec se slituje selka Rebeka
a pošle je do uvolněné stáje, neboť ovce vyhnali
synové na pastvu do hor. Přichází tichá noc a v té
noci se ve chlévě rodí Spasitel světa, a v Betlémě
o tom nikdo neví. Další den přihlásí tesař Josef

Tříkrálová sbírka 2014

sčítacímu komisaři svou ženu Marii a právě narozeného syna. Jen on ví, že syn který se narodil
z jeho panenské manželky je Syn Boží.
Z hor se vrací synové sedláka se zprávou, že
měli vidění andělů, kteří jim oznámili, že se
v Betlémě ve chlévě narodil Bohem slíbený Spasitel, kterého izraelský národ očekává dlouhá
staletí. Teprve nyní dojde selce, koho mají ubytovaného jejich chlévě.
Scénka zdánlivě končí, herci zvou diváky do
chléva k dítěti a odchází v průvodu do kostela,
kde vytváří spolu s dalšími postavami živý betlém. Příběh z minulosti přerůstá v současnost.
Diváky čeká překvapení. Před oltářem mezi betlémskými postavami stojí prázdné jesle. Teprve
po několika koledách přichází farář Milan Vavro
a vysvětluje proč jsou jesle prázdné, neleží
v nich panenka ani živé dítě. Protože jaký smysl
má dávat do jeslí panenku, když je zde přítomný
živý Ježíš!
Otec Milan přináší Eucharistii – Nejsvětější
Svátost. Křesťané ví, že právě v ní je tajemným
způsobem přítomen živý Ježíš. Všichni, přítomní obdrží v tu chvíli zvláštní požehnání od
samotného Ježíše. Venku se zatím snesl soumrak
a začalo drobně mrholit.
LN

Foto: 2x L. Kábrtová

Tříkrálová sbírka 2014
Ve Slavkově u Brna proběhl pod záštitou Charity Česká republika další ročník již tradiční Tříkrálové sbírky. Skupinky koledníků navštívily
v sobotu 11. ledna všechny domácnosti ve Slavkově. Vybíraly peníze do pečlivě zapečetěných
pokladniček. Celkem se vybralo 113 626 Kč.
Těm, kteří si to přáli, napsali tříkráloví koledníci nade dveře posvěcenou křídou nápis K+M+B
2014. Tato písmena nejsou jen iniciály jmen tří
králů Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří vás v roli
koledníků navštívili. Jsou to také počáteční pís-

mena latinských slov Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená „Kristus ať požehná tomuto domu“. Tím vám koledníci popřáli
šťastný a požehnaný nový rok 2014.
Prostředky získané z Tříkrálové sbírky budou
použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí
k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních
služeb v našem regionu. Část prostředků poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. (Více
o projektech Charity najdete na http://www.charita.cz/jak-pomahame/.)

Velké poděkování patří všem koledníkům. Jejich
počet přesáhl minulé roky: 27 vedoucích a k nim 78
králů – celkem 105 lidí. Děkujeme také všem, kteří
do Tříkrálové sbírky přispěli. Vaše dary určitě udělají
někomu velkou radost. Děkujeme také za to, že se ke
koledníkům chováte laskavě. Zejména děti se účastí
na tříkrálovém koledování učí pomáhat druhým.
V dalších obcích farnosti bylo vybráno celkem 59 285 Kč: Němčany 18 647 Kč, Hodějice
21189, Heršpice 19 449 Kč.
Za pořadatele Jitka Hrabovská a Iva Kuchyňková
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Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
so (od 1. 4. 2014) 8–11 h.

• 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,
JIŽ
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
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www.slavkov-hutnimaterial.cz

PRODEJ BYTŮ A RD
K nastěhování listopad 2013
www.RezidenceAusterlitz.cz
.cz
cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz
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PŘEVOD VHS na DVD
1 hodina záznamu

6(5,Ï=1Ë3ģ-ý.<

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

RMA

A
Volejte ZD

0

3
800 303 3
NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

3ĜLMtPiPH~YČURYpSRUDGFH

www.fer-uver.cz

BOŠOVICE
●

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
● PNEUSERVIS
● RUČNÍ MYTÍ AUT
● DIAGNOSTIKA MOTORŮ
● VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
(v rámci pojišťovny zdarma)
● plnění a kontrola klimatizace
● veškeré klempířské
a mechanické práce

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

BANGLADÉŠ
přednáška Š. Navrátilové
sobota 15. února 2014

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

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

INFORMACE 2014
Příjem inzerce

od pátku 24. ledna

do Slavkovského zpravodaje

V PRODEJI

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

pátek 21. února do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

ŠpiÑkové pily pro každého
Pily s motorem X-Torq s nižší spotĖebou paliva a sníženými emisemi
Akîní cena:

Akîní cena:

7.990 KÑ

Akîní cena:

9.790 KÑ

9.390 KÑ

B÷žná cena: 8.690 Kí

B÷žná cena: 10.150 Kí

HUSQVARNA 435

HUSQVARNA 440e

HUSQVARNA 445

Lehká pila na domácí použití
 systém LowVib snižuje vibrace
 vzduchový ltr s rychloupínacími sponami
Výkon 1,6 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,2 kg
– doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Snadno ovladatelná, všestranná pila
 Smart Start pro snadné startování
 îištøní nasávaného vzduchu Air Injection™
Výkon 1,8 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,4 kg
– doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Lehká farmáĖská pila pro všestranné využití
 Smart Start pro snadné startování
 snadno odnímatelný vzduchový ltr
Výkon 2,1 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg
– doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Akîní cena:

13.890 KÑ

B÷žná cena: 15.390 Kí

B÷žná cena: 10.490 Kí

Akîní cena:

Akîní cena:

15.290 KÑ

17.490 KÑ

B÷žná cena: 18.990 Kí

B÷žná cena: 16.690 Kí

HUSQVARNA 460 Rancher

HUSQVARNA 545

HUSQVARNA 365

FarmáĖská pila s profesionálními vlastnostmi
 Smart Start pro snadné startování
 vzduchový ltr s rychloupínacími sponami
Výkon 2,7 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,8 kg
– doporuíená délka lišty 18"/45 cm

Lehká a výkonná pila
 automatické seĖizování motoru pomocí
AutoTune™
Výkon 2,5 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg
– doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Univerzální profesionální pila
 kliková skĖín z magnézia
 îištøní nasávaného vzduchu Air Injection™
Výkon 3,6 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 6,4 kg
– doporuíená délka lišty 18"/45 cm

Akîní cena:

Akîní cena:

.190 KÑ
15.990 KÑ / 17
90 Kí
B÷žná cena: 17.390 Kí / 18.7

Akîní cena:

19.990 KÑ

19.290 KÑ

B÷žná cena: 21.190 Kí

B÷žná cena: 21.990 Kí

HUSQVARNA 550 XP® / 550 XP®G

HUSQVARNA 560 XP®G

HUSQVARNA 372 XP®G

Profesionální pila s moderním designem
 systém AutoTune™ redukuje spotĖebu paliva
 rychlá akcelerace a vyšší rychlost Ėetøzu pro
nejlepší výkon pĖi odvøtvování
Výkon 2,8 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu
4,9 kg / 5,1 kg – doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Profesionální pila s nejnovøjšími Ėešeními
 systém AutoTune™ redukuje spotĖebu paliva
 rychlá akcelerace, vyšší výkon s funkcí RevBoost™
Výkon 3,5 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,8 kg
– doporuíená délka lišty 15"/38 cm

Profesionální pila pro nejnároînøjší práce
 îištøní nasávaného vzduchu Air Injection™
 kovová kliková hĖídel
Výkon 4,1 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 6,6 kg
– doporuíená délka lišty 18"/45 cm

Modely oznakené „G“ mají vyh¼ívané rukojeti pro vyšší komfort v chladném pokasí
Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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.

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 27. 2. 2014. Odpovødnost
za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkĞ,
a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího
upozornøní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Vánoční sváteční dny

Novoročně z Karolínky
Zase se změnila číslice letopočtu a další Vánoce jsou za námi. Ale to vůbec nevadí, protože
my toho máme ve školce spoustu před sebou
a už jsme toho dokonce stihli spoustu prožít.
I když pořád není od začátku moc sněhu, chodíme pilně na procházky a snažíme si tu naši
zimu užít jak to jde.
Naposled na nás dýchla sváteční atmosféra
12. ledna v chrámu Vzkříšení Páně, když nám
třída Soviček předvedla vánoční scénku. Děti
nám připomněly, že nejenom Maria s Josefem

museli ťukat na dveře v Betlémě, ale že i Ježíš
tluče na naše srdce.
A byli jsme asi všichni moc hodní, protože
Ježíšek nás nešetřil ve školce ani doma. Paním
učitelkám jde hlava kolem ze všech nových hraček, krásných knížek a parádních stavebnic.
O nápady na hraní není nouze. Ale ještě Ježíšku,
prosíme o pořádnou, ale pořádnou kopu sněhu,
ať máme z čeho stavět ty sněhuláky a nedobytné
Za KMŠ Karolínka
pevnosti. Díky.
p. uč. Magdalena Melicharová s dětmi

Ve sváteční dny 24. prosince ve 23 h. a 25.
prosince v 9.30 h. provedl Pěvecký sbor Gloria
ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně latinskou
vánoční mši D-dur Josefa Pekárka (1758–1820),
dlouholetého kantora v Hněvotíně u Olomouce.
Skladatel J. Pekárek je veřejnosti znám spíše
jako autor hudby k takzvaným Hanáckým zpěvohrám Jora a Manda a Marena a Kedrota, jejichž hanácký text je dílem převora
premonstrátského kláštera na Sv. Kopečku P. Josefa Mauritia Bulína (1744–1785). Československý hudební slovník se sice zmiňuje, že Pekárek
psal i duchovní skladby včetně mší, ty však nejsou prakticky nikde provozovány. Je to docela
s podivem, protože svou lehkou melodikou a nápaditou harmonizací jsou srovnatelné s obdobnými skladbami pražského Františka Xavera
Brixiho. Jistou spřízněnost, ne-li dokonce inspiraci Brixiho způsobem tvorby prozrazují zejména rozjásané party houslí, bez nichž by
skladby zcela pozbyly zásadní výrazový prvek.
Na Moravě se mše dochovaly ve fondu hudebního archivu kůru v Drahotuších (dnes m. č. Hranic), do Českého muzea hudby v Praze
doputovaly jako dar Stanislava Otruby, na přelomu 19. a 20. století učitele v Těšeticích, o němž
můžeme téměř s jistotou tvrdit, že je opsal v době
svého předchozího působení právě na Svatém
Kopečku u Olomouce. Pekárkova mše ve Slavkově byla nastudována na základě vlastního zpracování notového materiálu (spartace) z Českého
Petr Hlaváček, sbormistr
muzea hudby.

Koho a co uvidíme na festivalu Slavkovské divadelní dny 2014
Jak už bylo oznámeno, v termínu od čtvrtka 6.
března do neděle 9. března 2014 proběhne ve velkém sále Společenského centra Bonaparte ve
Slavkově třetí ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických souborů SLAVKOVSKÉ DIVADELNÍ
DNY 2014.
K účasti se přihlásily i nové soubory, které
jsme u nás na festivalu ještě neměli. Takže koho
bude hostit letošní festival?
Zpoza kopce přijede D.A.V.A Rousínov s muzikálovou báchorkou Rousínovský vodník, která
zpracovává skutečný příběh z historie města Rousínova. Romantickou zápletku a skutečnost, že
vodníkem nemusí být vždy vodník, si rozhodně
nenechejte ujít.
Ze slováckého kraje na festival dorazí Divadelní spolek Svatopluk z Hodonína s černou komedií Popel a pálenka, v níž se dovíme, jak může
dopadnou nápad svérázné vdovy, vzít si ze hřbitova domů urnu s popelem manžela. A co ta pálenka? Nechte se překvapit. Můžeme jen říci, že
bláznivá komediální smršť nenechá vaše bránice
zahálet.
Podobného ražení bude i komedie Modré
z nebe, se kterou přijede soubor Hanácká scéna
z Kojetína. Modré z nebe (v originálu Létající
snoubenky) je klasická fraška zapsaná v roce
1991 do Guinessovy knihy rekordů jako nejhranější francouzský titul na světě.
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři
je ideální“ říká hlavní hrdina komedie Bernard,
který si své vyvolené vybírá zásadně z řad zaměstnankyň leteckých společností.
Snoubenky-letušky se střídají v jeho pařížském
bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne,
kdy kvůli bouři nad Atlantikem je letový řád změněn…!
Dá se říct, že stálicí našeho festivalu je Divadlo
Stodola z Jiříkovic, které má z předchozích ročníků slavkovského festivalu velmi pozitivní re-

nomé. Jiříkovičtí letos přijíždí se dvěma tituly.
Tím prvním bude muzikálová a taneční pohádka
Princové jsou na draka, známá z televizní inscenace režiséra Jiřího Adamce. Pohádku proslavily
zejména písně z tvůrčí dílny Svěrák–Uhlíř: Dělání, dělání…, Hlupáku najdu tě…, Statistika
nuda je…
Druhým představením Stodoly bude komedie
Úžasná svatba. Garantujeme vám, že na tuhle
svatbu hned tak nezapomenete! Znáte to, když se
člověk snaží, aby něco bylo naprosto úžasné a dokonalé? Nakonec se mu to vždy vymkne z rukou!
Přesně to se stane v den svatby, kdy se ženich
probudí v posteli ve svatebním apartmá, ale se
zcela neznámou dívkou.
A protože jeho nastávající má dorazit každou
chvíli, začne vymýšlet plán, jak svou svatbu zachránit. Komedie, kdy se mezi salvami smíchu
nebudete stíhat ani nadechnout, bude připravena
pro veřejnost v jednom ze dvou všedních festivalových večerů, takže si již rezervujte na oba večery volno.
Proč na oba večery? Protože v tom druhém nebude vaše bránice zkoušena o nic méně. Zbývá
nám totiž ještě jeden dospělý soubor, kterým je
slavkovské Farní divadlo Simsala Bim (FDSB).
Jeho prvním titulem bude francouzská komedie
Dámský krejčí, která patří rovněž k trhákům bránic. Zavádí nás do novomanželské domácnosti
doktora Méniera, jenž má slabost pro krásné
ženy. Co se však stane, když jednoho dne paní
Ménierová objeví v manželově kapse dámskou
rukavičku a zjistí, že manžel nespal doma a když
do napjaté situace navíc přijíždí tchyně, a údajně
umírající pan domácí, na kterého se Ménier vymlouvá se najednou objeví živ a zdráv…? To si
rozhodně milovníci dobré zábavy nemohou nechat ujít. V hlavní roli záletného manžela a mistra
slovní ekvilibristiky exceluje Pavel Šujan.
Druhým titulem slavkovských divadelníků

bude poslední slavkovská repríza úspěšné komedie Truffaldino, nastudovaná na motivy Goldoniho Sluhy dvou pánů. Ve Slavkově byla
odehrána celkem 7x a několikrát mimo Slavkov.
A protože je stále žádaná, zařadili jsme ji i do festivalového programu. Komedie zpracovává hned
několik příběhů dohromady, ale do všech zasahuje nezkrotný živel jménem Truffaldino, který
je nikde a všude, ale hlavně tam, kde „je potřeba“
něco zašmodrchat či připravit pořádný průšvih.
Samozřejmě jako vloni budou se na festivalu
podílet i dva slavkovské školní dětské divadelní
kroužky. Na rozdíl od předchozích ročníků,
budou mít letos své samostatné představení, které
zahájí ukázkou ze hry SUPER dramatický kroužek Ivy Kočí a hned po něm nastoupí s pohádkou
Kterak král kočku kupoval divadelní kroužek Kamily Podzimkové.
Na všechna festivalová představení bude
možné zakoupit vstupenky v předprodeji.
Z uvedené festivalové nabídky je zřejmé, že
o zábavu nebude nouze a nejen o zábavu. Odvrácenou stranou festivalu, která není vidět, je jeho
finanční rozpočet. Suma je to nemalá, největší
položky tvoří honoráře souborům, náklady na vytápění prostor a nezanedbatelnou položkou je též
občerstvení pro hostující soubory.
Proto chceme požádat slavkovské firmy a podnikatele, zda by byli ochotni přispět sponzorským
darem ve finanční, či jiné formě, která by pomohla snížit náklady na pořádání festivalu. Věříme, že se ve městě takové firmy najdou. Své
nabídky, případně dotazy o formě a podmínkách
sponzoringu směrujte na adresu pořadatelů:
Vedoucí SC Bonaparte: martin.krizka@meuslavkov.cz,
FDSB:
simsalabim.farnostslavkov@gmail.com
Všechny příznivce divadla zdraví a na festival
SDD 2014 zvou
SC Bonaparte a FDSB

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Nabízím kompletní vedení

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.
Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
doklady a daňová přiznání lze podat
též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

723 207 075
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To, co chceš…
Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích
zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád… a žij intenzivně každý
okamžik svého života… dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.
CHARLIE CHAPLIN

Dne 1. ledna 2014 oslavil své životní jubileum
– 70. narozeniny – pan

JOSEF LÁNÍČEK
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí, lásky a životního elánu
manželka Jarmila, dcery Ivana a Hana a vnoučata Petra, Tomáš a Matěj.

MAGDALENA HLADKÁ

Blahopřání

www.ucetnictvi-hladka.cz

Dne 20. ledna 2014 oslavila
své 70. narozeniny paní

KADE¤NICTVÍ

MARIE CHROMEČKOVÁ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

a dne 20. února 2014 oslaví 70. narozeniny pan

OLDŘICH CHROMEČEK
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
přeje dcera Jitka s rodinou.

Tel. 603 904 404

Vánoce v Bangladéši

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pﬁíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

Miloš Dodo Doležal
ve Westhillu!
Těsně po vánočních svátcích navštívila Westhill
jedna z největších tuzemských rockových legend,
kytarista a zpěvák Miloš Dodo Doležal, který
při cestě na své brněnské vystoupení využil
prostory klubu k zahřívací zkoušce. Se zvukem
i prostředím klubu byli Dodo i zbytek skupiny
natolik spokojeni, že je na spadnutí vystoupení
na zdejším pódiu!

T - CLUB

Škola ve Velešovicích

Základy práce na počítači
ZŠ a MŠ Velešovice pořádá kurz Základy
práce na počítači. Kurz je určen především pro
seniory a pro ty, kteří se k počítači bojí usednout, ale mohou se přihlásit i lidé v produktivním věku. Celkem se jedná o 10 lekcí.Výuka
bude probíhat ve večerních hodinách a je zcela
zdarma! Informace a přihlášky na tel.: 515 538
200 nebo zsvelesovice@volny.cz, popřípadě
osobně ve škole.
Mgr. V. Ryšavý, ředitel

Nabízíme ve‰keré tiskaﬁské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk
Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláﬁe

Kalendáﬁe
stolní
i nástûnné

Knihy
a ãasopisy

Obecní
i firemní
zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

ÚNOR

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 2.
7. 2.
8. 2.
14. 2.
15. 2.
21. 2.
22. 2.
28. 2.

DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90
DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Petr Jaroš - Radio hits
DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80’ 90’ léta
DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Foto: B. Maleček

Říkejte si o mně třeba, že jsem blázen. A já
možná jsem. Protože v padesáti dám na záda
krosnu, na krk foťák a odjedu do Bangladéše,
do země, o kterou turista nezavadí, jak je rok
dlouhý. S knižním průvodcem v ruce pak cestuji od jednoho města k druhému, lámanou angličtinou si povídám s místními lidmi, jím jídlo
koupené na ulici a balené do starých novin
a přespávám v levných hotelích. Nesleduji
zprávy a nečtu noviny. Dívám se svýma očima
a myslím si svoje.
V sobotu 15. února budu od 17 hodin v Papouščí ZOO v Bošovicích promítat fotky z této
cesty a povídat o tom, co všechno se dá v Bangladéši zažít za pouhé dva týdny.
Povídání o zemi protkané stovkami řek. O líných lodích, nekonečných rýžových polích,
zvědavých lidech, smaženém květáku a žvýkání betelu. A taky trochu o jiném pohledu na
muslimský svět.

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pﬁístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 6. ledna 2014 uplynulo 20 let, co nás opustila paní

LUDMILA SLEZÁKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcery Ludmila, Marie a syn Jiří s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 10. ledna 2014 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, bratr, dědeček a pradědeček, pan

JAN KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jarmila, dcera Hana, Jana a syn Karel
s rodinami a vnuci Jiří, Petra, Jakub, Denisa, Lucie, Michaela a Simona
a pravnouček Davídek.
Vzpomínka
Bez slova loučení odešel tiše spát, kytička a vzpomínka Ti napoví, kdo měl Tě rád.

Dne 10. ledna 2014 tomu bylo 6 let, co nás opustil náš milovaný přítel,
tatínek, syn, bratr a vnuk, pan

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají rodiče, Monika a syn Peťa, sestra s rodinou a babička.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 3. února 2014 uplyne jeden smutný rok, kdy ve věku 67 let
po těžké nemoci odešel náš bratr, pan

FRANTIŠEK SLEZÁK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Sestry Ludmila, Marie a bratr Jiří s rodinami.
Vzpomínka
Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, nejtěžší však to poslední,
když zpátky nepřichází. Zůstanou tu jen vzpomínky, mnohdy i slza padne,
láska však k tobě, tatínku, nám nikdy neuvadne.
Dne 4. února 2014 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ANTONÍN TONAR
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, dcera s rodinou a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Dne 16. února 2014 uplynou čtyři roky od úmrtí pana

KARLA STÁRKA
Stále vzpomíná manželka, dcery a celá rodina.

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2014 vzpomeneme 5. výročí úmrtí, kdy nás opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.

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.

21

Opustili nás
Václav Novotný (1929)

13. 12.

INZERCE
DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na
přijímačky z matematiky na SŠ. Tel. 737
660 474.
KOUPÍM pozemek, zahradu v okolí Slavkova u Brna o rozměrech cca 0,5–1 ha. Tel.
777 237 732.
SILVESTR NA HORÁCH
www.penzionadam.cz
PRONAJMU garáž na Polní. Tel. 776 313 080
PRODÁM levně nábytek: stůl, 4 židle,
2x psací stůl, třídílná skříň, dřevěnou masivní postel, skříňky, skříňky s dřezem,
sporák sklokeramický Mora – i jednotlivě.
Tel. 737 754 528.
PRODÁM sad v blízkosti golf. hřiště. Rozloha asi 6000 m2. Tel. 737 754 528.
KOUPÍM menší domek se zahrádkou
nebo byt s balkonem ve Slavkově. Tel.
722 712 978.
KOUPÍM rodinný dům k trvalému bydlení
ve Slavkově u Brna a okolí. Opravy nevadí. Tel.: 739 912 867.
KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.
PRODÁM zatahovací dveře, barva bříza.
Cena 500 Kč. Tel. 732 421 292.
PRODÁM polohovací lamel. rošt hlava–nohy,
nový. Cena 1200 Kč. Tel. 732 421 292.
KOUPÍM menší rodinný dům ve Slavkově.
Cena do 1 mil. Kč. Tel. 739 716 279.
NABÍZÍME nebankovní půjčky, solidní jednání a rychlé vyřízení! Půjčky jsou pro zaměstnance, podnikatele, inv. i starobní
důchodce, ženy na MD. Kontaktujte nás
kdykoliv na čísle 777 821 730 nebo nezávazně vyplňte žádost přes on line formulář
na www.rychlapujckanavse.webnode.cz
a my Vás kontaktujeme. Žádné poplatky za
zprostředkovaní apod.
PRONAJMU vybavený byt 2+kk, 68 m2
s balkonem, cihlový dům, zahrada k dispozici, vlastní topení, internet, v Brně-Židenicích, MHD 5 minut, bezproblémové
parkování, klidná lokalita. Cena: 9000 Kč +
inkaso. Tel.: 604 925 018.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM pozemek ve Slavkově nebo Rousínově do 500 000,- Kč (zahrada, louka, orná
půda). Tel.: 604 512 098.
PRODÁM šuplíkový mrazák. Tel. 604 994 476.
SPECIALIZOVANÝ obchod ve Slavkově
u Brna přijme asistentku prodeje i na část.
prac. úvazek, info na tel. 775 744 704.
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Z života farnosti v roce 2013
Výročí 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu jsme připomenuli při dětských
bohoslužbách příběhy ze života světců. Farář
sloužil v rámci roku několik staroslověnských
bohoslužeb východního obřadu, doprovázela je
sborovým zpěvem schola mládeže. Dalším počinem bylo natáčení amatérského filmu Srdce
Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do
současného života, na kterém spolupracovalo
Farní divadlo a někteří farníci jako herci a komparsisté. V říjnu vyvrcholil rok Cyrilometodějskou poutí děkanství po stopách svatých
Sedmipočetníků. Navštívili jsme řeckou Soluň,
rodiště svatých Cyrila a Metoděje, makedonský
Ochrid s hroby sv. Klimenta a sv. Nauma a albánský Berat s ostatky svatých Gorazda a Angelára.
Události ve farnosti podle kalendáře: V sobotu 5. ledna 2013 byla pořádána Tříkrálová
sbírka. Výsledek tříkrálové sbírky v celé farnosti
je 155 775 Kč (ve Slavkově vybralo 90 koledníků ve 25 skupinkách 97 654 Kč). Děti z KMŠ
Karolínka vystoupily 6. ledna po mši v kostele
v krátké vánoční hře. Nová farní rada ve Slavkově byla představena 13. ledna. Ve volbách byl
počet hlasovacích lístků 128, počet platných
hlasů pro kandidáty byl 574. Den s přespáním
na faře prožilo kolem 40 dětí od čtvrtka 31. 1.
do pátku 1. 2. s programem, který připravila
mládež. V sobotu 9. února se konal na Bonaparte ve Slavkově VIII. ples slavkovského děkanství. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
Túfaranka, mládež připravila polonézu a Klub
aktivních seniorů přispěl „tancem vsedě“.
Ze 340 účastníků bylo kolem 120 ze Slavkova.
Karneval pro děti 3. února provázelo společenství mládeže Maňána na téma Sněhurky a 7 trpaslíků. Do celostátního kola soutěže „Bible
a my“ na velehradském Stojanově gymnáziu se
účastnila 6. února děvčata z naší farnosti: Tereza
Blaháková, Hana Kučerová, Anežka Šujanová
a Hana Mlčochová. Koncem února se ministranti účastnili víkendové akce na faře v Nížkovicích, tématem byla hra na partyzány.
Benedikt XVI. oznámil 11. 2. 2013 rezignaci
na papežský úřad, a nový papež František (kardinál Jorge Mario Bergoglio) byl zvolen 13.
března 2013. Křížová cesta na Urbánek na Květnou neděli 24. března se konala za účasti 90 farníků, na křížovou cestu městem na Velký pátek
se vydalo kolem 150 farníků. Svatodušní vigilie
v sobotu 18. května předcházelo na faře setkání
účastníků charismatické obnovy.

Noc kostelů 24. května se nesla v duchu dvou
výročí – 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400 let od prvního
vydání Bible kralické. Účast 640 návštěvníků
dala výsledných 1588 jednotlivých vstupů.
V programu bylo pásmo dětí KMŠ Karolínka,
mše svatá, rozjímání nad biblickými citáty, pěvecký sbor Gloria s pásmem Staroslověnské dědictví, staroslověnská liturgie sv. Jana
Zlatoústého, kterou sloužil o. Milan Vavro a zpěvem doprovázela farní schola. Na faře v Husově
sboru, v kapli na zámku, v kostele na Špitálce
a v modlitebně evangelíků zaznívaly koncerty
a pásma slavkovských zpěváků a hudebníků.
Výstavy prezentovaly Farní cyrilskou jednotu ve
Slavkově, ikony, obrazy, různé vydání Bible, liturgické oděvy a předměty východního obřadu.
Pouť děkanství do Mikulčic 1. května začala
v areálu Slovanského hradiště na Valech mší
svatou, následovala prohlídka vykopávek, kostela v Mikulčicích a kostelíka sv. Margity
u Kopčan z cyrilometodějské doby. Pouť k otevření kaple sv. Urbana v neděli 26. května začala
procesím po křížové cestě na Urbánek, kde byla
sloužena hostujícím P. Petrem Šikulou z Brna
mše svatá s požehnáním kopie obrazu sv. Urbana na zrenovovaném oltáři. Připomenuli jsme
si dvě výročí: 300 let od založení kaple a 150 let
od jejího znovupostavení. V neděli 9. června přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 14 dětí ve
Slavkově a 3 děti v Hodějicích. V sobotu předtím prožily svoji první svátost smíření. Tutéž neděli proběhlo na venkovním hřišti při ZŠ
Tyršova první přátelské fotbalové utkání Ženatí
- Svobodní s výsledkem 1:5. Na Svatourbanské
hody ve Slavkově 2. června slavil bohoslužbu
rodák P. Jindřich Kotvrda, nyní farář z Brna Komína. Doprovázel pěvecký sbor z Hornu.
V rámci partnerství měst se v závěru června pod
záštitou města Slavkova u Brna uskutečnil zájezd do polského Sławkówa. Pěvecký sbor Gloria doprovázel ve Sławkówě nedělní mši sv.
v kostele Povýšení svatého Kříže.
Farní tábor se konal opět v Rakoveckém údolí
16. - 25. července a tématem táborové hry bylo
Antické Řecko. Tábor vedl Jiří Paleček ml.
Všech 49 dětí bylo rozděleno do 7 skupinek,
představující města starověkého Řecka. U příležitosti kulatého jubilea faráře o. Milana se konalo v neděli 28. července přátelské setkání
farníků. Začalo modlitbou poděkování v kostele
a pokračovalo při cimbále a občerstvení. Mafiánská Sicílie byla tématem letošního ministrant-

Smiřte se s Bohem
2. Korintským 5:19 – 6:2 (překlad B21)
Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal
lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil
nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal
Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez
hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom
se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho
spolupracovníci vás však také vyzýváme,
abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh
dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“
Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!
Skutky 3:19 – 21 (překlad B21)
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas

odpočinutí, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše
– Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi
až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh
od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.
Matouš 11:28 – 30 (překlad B21)
Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte
na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem
mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.
Každý člověk hledá něco, co by zaplnilo
jeho prázdotu v srdci. Je jen jedna věc, která to
dokáže. A tou je Boží odpuštění skrze naše pokání a víru v Krista.
Hynek Tecl

ského tábora, kterého se v srpnu zúčastnilo 18
kluků v prostředí lesů a rybníků na Vysočině
u Bohdalova. Uspořádali jsme dvě expedice
mládeže. Po třech letech se slavkovská mládež
domluvila na pouti do Říma. Karavana tří aut se
22 poutníky, vedená o. Petrem Marečkem, vyrazila na týdenní cestu v neděli 18. srpna. Další
skupina 8 mladých se vydala o týden později
s o. Milanem Vavrem přes Německo do Lucemburska, Belgie a Holandska.
Na Zlaté sobotě 7. září v Žarošicích se poprvé
vydali do procesí se sochou Panny Marie také
slavkovští stárci. Pouť na Lutrštéku 15. září navštívil bývalý slavkovský farář P. Stanislav Forst,
který sloužil všechny tři bohoslužby. Svátost biřmování udělil v neděli 29. září ve Slavkově při
mši svaté otec biskup Vojtěch Cikrle. Biřmování
přijalo 36 mladých z naší farnosti (22 ze Slavkova, 6 z Hodějic, 5 z Němčan a 3 z Heršpic)
a 7 z jiných farností děkanství. Tříletý diecézní
program četby Písma svatého „Vezmi a čti“, kterého se účastnilo odebíráním textů kolem 60
lidí, vystřídal od podzimu nový dvouletý program „Vezmi a čti celou Bibli“. Obnova pro
ženy 9. listopadu, vedená P. Adamem Ruckim,
měla téma o setkání s Bohem, které proměňuje.
Ministrantský pobyt na chatě Jelenice v říjnu se
odehrával na pomyslné Aljašce. Obnovu pro
muže 23. listopadu vedl P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci.
Výročí bitvy u Slavkova provázela farnost 28.
listopadu zádušní mší za padlé v bitvě u Slavkova a v sobotu 30. listopadu byl celý den otevřený kostel s možností prohlídky a zastavení
nad citáty z bible. Rorátů – ranních mší pro děti
v Adventu se každé úterý od 6.45 účastnilo až
40 dětí, těšících se na průvod s lampičkami a po
mši na čaj a buchtu na faře. Vánoční koncert
Hudců z Kyjova, který rozezvučel v sobotu 28.
prosince slavkovský farní chrám, navštívilo 350
lidí. Je to dosud největší zaznamenaná účast na
koncertu. Stovky návštěvníků využily silvestrovského dne k návštěvě kostela a k prohlídce
jeho hodinového stroje a zvonů. Na otázky
ohledně chodu hodin odpovídal hodinářský
mistr pan Vladimír Kocourek z Křenovic.
Farní divadlo Simsala Bim představilo v roce
2013 dvě obnovené reprízy Zkrocení zlé ženy,
premiéru komedie G. Feydaua Dámský krejčí
a premiéru frašky na motivy hry Sluha dvou
pánů, pod názvem Trufaldino. Hru Poklad na ostrově sehráli nejmladší členové. Několik herců
divadla se účastnilo natáčení amatérského filmu
Srdce Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do současného života.
V roce 2013 pokračovaly opravy sakrálních
staveb. Opravy Urbánku trvaly tři roky a vyžádaly si celkem 1 milion 217 tisíc Kč. V roce 2013
byl restaurován oltář a instalován obraz sv. Urbana, uhrazeny opravy oken a dláždění okolí za
207 000 Kč (151 000 farnost a 56 000 příspěvek
Města). V kapli je pamětní deska a seznam
dárců. Oprava krovu a střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem stála 1 084 000 Kč (dotace MK
725 000, dotace města Slavkov 220 000 a podíl
farnosti 105 000). Letos mají být práce dokončeny. Další opravy a údržba farního kostela a fary
si vyžádaly dalších 192 000 z farních sbírek.
Děkuji všem, kteří se podíleli na duchovním
i společenském životě naší farnosti a vzali na
sebe díl starostí a námahy nebo přispěli finančně.
P. Mgr. Milan Vavro, farář
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Poděkování za vánoční nadílku
Majitelka Domova pro opuštěná zvířata
v Srbcích paní Jana Lišková touto cestou děkuje za krmení a další potřebné a užitečné věci
pro své svěřence, které 28. prosince 2013 poslali: Eva Schroederová, Hana Sušilová, Jana
Ohnoutková, Iveta Bulvová, Hana Galatová,
Lenka Galiová, Iveta Kazdová, Petra Kučerová,
Olga Mašková, Marie Romanovská, Lenka
Sedláková, Irena Švestková, Alena Širůčková,
Petra Matyášová, Veronika Snášelová, Ilona
Malíková, Veronika Šeďová, Martina Janíková,
Bronislava Štěpánková, Bára Stackeová, Petra
Dofková, Zdena Holásková, Zdena Stloukalová, Petra Pecinová, manželé Kaderkovi, Ola
Smitalová, rodina Samcova, I. Čertovská s.r.o.,
Libor Eliáš, manželé Lokajovi, Blanka Zbořilová, Sylva Němečková, rodina Zemánkova,
manželé Šedí, rodina Rosnerova, Jarmila Jilichová, Zdeněk Sušil a Dáša Bělehrádková, tedy ti, kteří se zapojili do akce pomoci opuštěným a týraným zvířatům „Sázka na třináctku“.
I tentokrát se podařilo nashromáždit opravdu
štědrou nadílku. Sešlo se cca 300 kg granulí,

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
pro mládež, sobota v 7.30 h.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 6. 2. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 7. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu, neděle 2. 2.
kostel 8.30 s žehnáním svící.
Lurdská pouť na Lutrštéku, úterý 11. 2.
Ples slavkovského děkanství, sobota 15. 2.
Dražovice.
Duchovní obnova pro mládež, DSR, sobota
22. 2.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

nepočítaně pamlsků, hračky, čisticí prostředky,
teplé deky i finanční hotovost. Od manželů
Krejčířových a paní Jarmily Kyjovské pejskové
a kočičky dostali tři krabice vzorečků velice
kvalitních granulek. „To budou ti moji Darebáci dostávat jen za odměnu“, hlásila hned paní
Lišková.
Pejsků a kočiček je v Srbcích opravdu
hodně, paní Lišková nemá to srdce žádného nešťastníka odmítnout. Proto se hodí opravdu
každá granulka. Domov funguje bez státních
dotací, za každý dar je jeho provozovatelka velice vděčna a všechno je opravdu na 100 % využito ve prospěch jejích svěřenců. Proto vlastně
vznikla naše akce „Sázka na třináctku“. Každá
naše návštěva je vždycky vítána a přijímána
s velkým vděkem, zpět vezeme pro všechny
dárce tisíceré poděkování. Možná si někdo
řekne, proč o takové „maličkosti“ tolik slov.!?
Ale dá se říct, že soucit, ochota pomoct, kde je
potřeba – že to jsou maličkosti? Odpověď necháme na každém z Vás.
Ti, jejichž odpověď je zřejmá, nikdy nečekají
na dík. A právě proto jim velký adresný dík
patří. Jim také posílají všichni obyvatelé Domova v Srbcích přání všeho dobrého v roce
2014. A připojují ještě jedno velké osobní přáníčko: „Nezapomínejte, prosím, že my, „Útuláčci“, se bez Vaší pomoci, naši lidští
kamarádi, neobejdeme. Jsme vděční za kaž-

Dárky pro psy

Foto: archiv

dou maličkost, kterou nám věnujete, za každé
pohlazení, které pro nás máte. A kdyby někdo
z Vás, nebo z Vašich známých potřeboval čtyřnohého kamaráda – oddanějšího, věrnějšího
a vděčnějšího, než jsme my, nenajde. Prosím,
vzpomeňte si v takové chvíli třeba zrovna na
nás, pejsky a kočičky v Srbcích! Děkujeme!“
Závěrem ještě poděkování panu Václavu
Samcovi za odvoz a doručení celé nadílky na
místo určení a slečně Haně Sušilové za obětavou koordinaci a stálou propagaci celé akce.
Pokud by někoho ze čtenářů oslovily tyto
řádky a chtěl by se k nám připojit, je upřímně
vítán. Pro bližší informace: kontakt: +420 733
108 539.
O. Smitalová

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Nespokojenost
Jistá paní, která si vždycky našla nějakou příčinu ke stížnosti, byla známá jako „nevyléčitelná reptalka“. Kazatel si proto předsevzal, že
najde něco, co by ji potěšilo a z čeho by se
mohla radovat. Dozvěděl se, že v tomto roce
měla nejlepší úrodu brambor široko daleko.
Když ji potkal, oslovil ji se širokým úsměvem na tváři: „Musíš být velmi šťastná, Marie.
Každý říká, jak krásné brambory jsi v tomto
roce vypěstovala.“
Se svým obvyklým kyselým výrazem ve
tváři žena odpověděla: „To je pravda. Jsou
krásné. Ale nevím, čím budu krmit zvířata,
když mám málo těch malých!“
Vždy se najde něco, na co si můžeš stěžovat.
Ale zrovna tak se dá vždy najít něco, z čeho se
můžeš radovat. Záleží jen na tom, co hledáš.

„Lítost způsobená Bohem vede člověka ke
změně postoje a tím i k záchraně, taková lítost
je žádoucí. Na druhé straně nespokojenost bez
Boha člověka jen ubíjí.“
(Bible, překlad SNC – 2.Korint. 7,10)
„Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První
dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.“ (J.
Dutourd)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v únoru na sobotní bohoslužby, které se konají
1. a 15. února na adrese: Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9 h. společným studiem Božího
slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) www.casd.cz

Hvězdárna v únoru
Jeruzalém

Foto: archiv

Pozvánka na besedu
Přijdťe se na chvíli přenést do Izraele a jeho
svatého města, Jeruzaléma, aneb Jeruzalém
a jeho blízké okolí očima poutníka z pohledu
událostí Nového zákona a současného soužití
křesťanů, muslimů, židů a arabů. Fotografiemi
a průvodním slovem poslouží P. Milan Vavro,
děkan. Sejdeme se na faře Církve čs. husitské,
Jiráskova 959, Slavkov u B., v pondělí 10. února
od 18 hodin. Vstupné, jako obvykle, dobrovolné.
Za radu starších vás zve
Milan Vostřel, farář CČSH

Za bezmračných únorových nocí máme možnost pozorovat velmi jasné hvězdy: Capella ve
Vozkovi, Aldebaran v Býku, Sírius ve Velkém
psu a Prokyon v Malém psu. Zimní obloze
ovšem stále kraluje známé souhvězdí Orion.
V souhvězdí Býka nás zaujmou Plejády a Rakovi Jesličky.
Jupiter je viditelný po celou noc v souhvězdí
Býka, Saturn září po půlnoci až do rána v souhvězdí Váhy a Mars je vidět mimo večera po
celou noc v souhvězdí Panny. Venuši spatříme
nad ránem na jihovýchodě. Měsíc je v první čtvrti
6., v úplňku 15. a v poslední čtvrti 22. února.
V úterý 4. února od 18 hodin se sejdeme na
oblíbeném Večeru pro rodiny s dětmi. Místa si
můžete rezervovat na tel.: 602 596 209. V úterý
22. února od 18 hodin pokračujeme v sérii před-

nášek v ZOO PARKU Vyškov, tentokrát na
téma Řítí se na Zem kometa? Přednáší člen
Občanského sdružení při Hvězdárně Vyškov
Václav Glos.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na
pozorovatelně je chladno, ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí. Hvězdárna je otevřena
každé úterý a pátek od 18 do 20 h. Těšíme se
na Vaši návštěvu. Informace získáte na stránkách
www.zoo-vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna
Vyškov a na telefonu 602 596 209.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov
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Vernisáž pro Martu Kubišovou

Foto: 3x B. Maleček

Soukromá vernisáž pro Martu Kubišovou
V brněnském divadle Reduta byla do 16.
ledna 2014 instalována výstava slavkovské výtvarnice Aleny Slezákové „Portréty Marty Kubišové“ z cyklu Moje srdeční záležitost. Stejně
jako na slavkovské výstavě v roce 2011 obrazy
doprovází posametové songy básníka Jana
Schneidera a nově i texty Zdeňka Rytíře.

Ve čtvrtek 19. prosince hostovalo v Redutě
pražské divadlo Ungelt s recitálem „S nebývalou ochotou“ a v tento den se konala malá vernisáž pro Martu Kubišovou.
Autorku obrazů představil pan Josef Špidla,
který ji zná jako bývalou učitelku výtvarného
oboru ZUŠ ve Slavkově u Brna a také jako ilu-

strátorku jeho trilogie „Strážce modrého tunelu“.
Paní Marta Kubišová, ředitel divadla Ungelt
Milan Hein i členové doprovodné kapely Karla
Štolby si celou kolekci osobně prohlédli. Velmi
milé a srdečné setkání zakončil krásný večerní
koncert.

Poradenská kancelárˇ
Prodej

NEPODCE≈UJTE
DENTÁLNÍ HYGIENU
âisté zuby
onemocnût nemohou…
Od ledna je pro vás otevřena nově zřízená
ordinace dentální hygieny v prostorách zubní
ordinace Dr. Hrozy ve Slavkově u Brna.

Objednávat se můžete
na tel. čísle 774 561 722.

MoÏno zakoupit dárkov˘ poukaz za zavádûcí cenu.

• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny – mladý (zelený)
ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

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

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
U EDY
Ve dnech 14.–16. února se konají ZVĚŘINOVÉ HODY.
Připraveny jsou speciality z kance, daňka, bažanta, zajíce a jelena. Rezervace
nutná osobně nebo na tel.: 724 145 627.

Dne 1. března se konají od 8 hod. VEPŘOVÉ

HODY.

Těšit se můžete na jitrnice, jelítka, tlačenku, ovárek a mnoho dalších specialit.

Dne 8. března se koná od 19 hod. 3.

ZÁMECKÝ BÁL.

Přijďte v šatstvu prostém či šlechtickém, ovšem v pavučině historické.
Přípitek a něco k snědku máme za pouhou dvoustovku, k tomu trochu
zakřepčení u živé hudby Black Man. Tombola je připravená, zda se štěstí
usměje, to je věc jiná. Jde o dobrou zábavu, která nemá široko daleko obdobu.
Jste srdečně zváni avšak místa nejsou k stání, rezervé k sezení je nutné.
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Rozkvetlý keř kaliny vonné ve Smetanově ulici (leden)

Foto: R. Lánský
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Ondatří hrady

Foto: M. Hrabovský

Současná zima, čistota ovzduší
Současná zima opět překonává rekordy, nikoliv v minusových, ale v plusových hodnotách.
První svátek vánoční s teplotou místy až
+13 °C, Silvestr s dlouhodobě průměrnou teplotou –2 °C brzy ráno, aby se teplota kolem
Tří králů opět vyhoupla až na +10 °C. Trávníky zdobené sedmikráskami se zelenají jako
na jaře. Na chráněných jižních stráních za inverzního oteplení vykvetly i stromy. Lednové
pranostiky napovídají, že mrazivé dny v lednu
jsou vítané a prospěšné, teplý deštivý leden
obvykle následuje prodloužená zima a opožděný příchod jara.
Meteorologické statistiky posledních let
zjišťují, že své reálné jádro má i stará pranostika: Když krtek v listopadu ještě ryje, budou
v lednu létat komáři.“ Čeká nás však ještě
koncem ledna „Fabiánská zima“: „V lednu
déšť a bláto, v únoru tuhá zima za to.“ I když
bylo v měsíci prosinci 17 deštivých dnů, převážně však jen mrholení, srážkový normál za
prosinec je 36 mm. Drobné srážky většinou
doprovázela mlha a téměř 100 % vlhkost
vzduchu a teplotní inverze, kouřmo a zákal se
zvýšeným množstvím prachu a škodlivých
látek ve vzduchu. Dochází ke vzniku právem
obávaného smogu. Nad hranicí inverze v takových dnech bývá jasno a teplo.
Hodnoty a stupeň znečištění vzduchu prachem a škodlivými látkami sleduje ČHMÚ,

Močál u Litavy – likvidace rákosí

Český hydrometeorologický ústav Brno –
automatizovaný
imisní
monitoring:
www.chmi.cz/aim. Na několika místech města
Brna, Slavkovu nejblíže je stanice Tuřany.
V našem městě má ČHMÚ jen srážkoměrnou
stanici na ulici Slovanská v nadm. výšce
200 m. Každodenně jsou zapisována mimo
srážky a výše sněhové pokrývky i další klimatologická data a atmosférické jevy. Měsíční
výkaz se archivuje na pobočce ČHMÚ Brno.
Pro čistotu ovzduší bylo již vykonáno
mnoho. Omezeno spalování škodlivých látek
v průmyslu i v domácnostech. Avšak emise
výfukových plynů se zvyšujícím se množstvím aut v některých škodlivinách stále rostou.
Je to hlavně poletavý prach, který se tvoří
hlavně naftovými motory a váže na sebe různorodé nebezpečné, pro zdraví škodlivé látky.
Uvádí se, že velmi obtížné je snižování oxidů
dusíku, uhlovodíků. Účinky protiopatření vůči
emisím jsou prakticky eliminovány nárůstem
dopravy.
Překračování emisí škodlivých látek v ovzduší v okolí veřejných komunikací dokazuje
i nová metoda zjišťování množství těchto látek
a poletavého prachu rozborem listů a keřů
hlavně listnatých dřevin. Snímání a analýzu,
provádí a vyhodnocuje ČHMÚ. Vyhodnocení
má sloužit jako vodítko při výběru druhů dřevin pro výsadbu ochranné zeleně podél do-

Foto: M. Hrabovský

Kvetoucí jasmín nahokvětý

Foto: B. Maleček

pravně vytížených komunikací, zejména obchvatů měst a sídlišť. Tuto problematiku sledují nařízení vlády, Ministerstvo životního
prostředí společně s Akademií věd ČR. (dle informací ČHMÚ).
Na závěr pro ty, kteří se o tuto problematiku
zajímají: v mediích proběhla zpráva, že imisní
monitoring není jen na stálých stanovištích
v Brně, Znojmě, Mikulově. Jihomoravská pobočka ČHMÚ disponuje i se dvěma mobilními
stanicemi, které jsou schopny v době znečištěného ovzduší zjistit okamžité hodnoty, případné překračování prahových i regulačních
hodnot jednotlivých znečišťujících látek. Jednodenní provoz mobilní stanice za 12 000 Kč.
Milan Hrabovský,
Slavkovský ochranářský spolek

Močál u Litavy se nachází v těsné blízkosti obchvatu

Foto: M. Hrabovský
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V klubovně

Foto: archiv Junáka
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Noční přechod

Foto: archiv Junáka

Nový rok v Junáku Slavkov

Konec roku 2013 a začátek nového roku 2014
prožili holky a kluci z Junáku Slavkov na několika akcích. Otiskujeme tři zápisy, více najdete
na adrese: http://dvojkaslavkov.webnode.cz

Kdo přežije – Noční přechod
Kdo přežije – tentokrát za svitu měsíce a kilometry od domova? „Kdo přežije – Noční
přechod“ byl název soutěže pořádané slavkovským střediskem. Akce navazovala na říjnovou
hru „Kdo přežije aneb Křížem krážem Slavkovem“, stejně jako na podzim nebyla účast podmíněna členstvím v Junáku.
Všichni zaregistrovaní se sešli v tříčlenných týmech v sobotu 11. ledna v 19.30 h. v klubovně
slavkovských skautů, kde po konci soutěže také

přespali. Cílem soutěže bylo tentokrát v co nejkratším čase projít všemi fázemi akce, maximální
doba pro zdolání všech částí byla pět hodin.
Vysvětlení pravidel následoval převoz týmů
několik kilometrů od města, kde byl ve 21 h.
start první fáze soutěže – jak už název napovídá – noční cesty. K cíli (městu Slavkovu) se
týmy musely dostat vyznačenou cestou po bahnitých polních cestách skrz Vážany nad Litavou.
Cestou týmy hledaly indicie, které jim poté
usnadnily druhou fázi hry. Tou bylo – také odvozené z názvu soutěže – prohledávání slavkovských přechodů pro chodce v noci. Na některých
z nich se nacházely kódy, za které dostaly týmy
informaci o lokalizaci cílové třetí fáze – bludiště.
Soutěžící získávali nápovědy pro následující

fáze akce po celou dobu soutěže – na přechodech byly nápovědy k bludišti, „polní“ indicie
poradily týmům, které městské přechody má
smysl navštívit a kde naopak nic není.
Vstupem do Slavkova přibyla soutěžícím další
starost, musely si dávat pozor na ostatní týmy.
Pokud se potkali protihráči, svedli společně souboj. Při něm každý člen týmu hodil vlastní přinesenou hrací kostkou a ten tým, který měl vyšší
součet bodů na kostkách získal od nepřítele válečný šrám (čáru na obličeji), díky kterému získal
tým bonusovou nápovědu pro bludiště.
Bludiště tvořily čtvercové sítě skládající se
s dalších čtverců. Skrz vedla jen jedna cesta.
Člen týmu, který se dostal k bludišti, zkusil
vstoupit na jeden čtverec. Jestliže byla volba
dobrá, mohl pokračovat, pokud ne, stejnou cestou se musel vrátit ven.
Z celkového počtu pěti týmů přežily čtyři.
Na stupni vítězů se umístili:
1. Dream team
2. Jumpers
3. NOV

Švestky v planetáriu Brno

V brněnském planetáriu

Foto: archiv Junáka

V klubovně

Foto: archiv Junáka

Jednou z výher v podzimní skautské soutěži
„Kdo přežije“ byli lístky do planetária Brno.
Družina Švestek se rozhodla vyrazit na program „Astronaut“ v neděli 22. prosince. Švestky
byly sice jen tři, ale připojilo se k nám několik
skautských přátel.
Před začátkem programu „Astronaut“ jsme
měli vidět program „Podivuhodný vesmír“. Opakované technické problémy komentoval pan uvaděč slovy: „Včera se nám to nějak nepovedlo,“
a tak jsme se dozvěděli pár zajímavých informací
o souhvězdích, které následoval „vesmírný“ klip
od skupiny Queen. Následný program „Astronaut“ pojednával o životě astronautů (trénink,
život a nebezpečí ve vesmíru…) S nově nabytými vědomostmi jsme se všichni šťastně vrátili
domů.
Martin Bár

V brněnském planetáriu

Foto: archiv Junáka
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Rady do zahrady – únor
Pranostika: Únor bílý – pole sílí.
Měsíc únor by měl být skutečně bílý, aby
sněhovou nadílkou byla doplněna vláhová
ztráta z minulého období. Vždyť brzy přijde
jaro a zaset semena zeleniny do suché půdy by
nebylo dobré. Také bramborové sadbě, kterou
vysadíme je třeba zajistit rovnoměrnou závlahu.
Brambory jako okopanina vyžadují provzdušněnou půdu a je pod ně na podzim nutné
zaorat organické hnojení v dávce 3–4 kg na m2
a na jaře přihnojit draslíkem a fosforem v dávce
30 g na m2 nebo NPK 60–80 g na m2. Brambory bychom neměli pěstovat několik let na
stejném místě neboť by hrozilo nebezpečí rozšíření některých chorob a škůdců (hniloby, háďátko). Základem pro dobrý výnos pěkných
hlíz je kvalitní a zdravá sadba. Proto by měl
každý kdo brambory pěstuje k sázení používat
originální uznanou sadbu vždy s označením odrůdy a množitele (stupně B, A) každoročně nakoupenou od množitele. Pro časnou sklizeň je
vhodná sadba větší velikosti, protože dostatek
zásobních látek v ní podporuje rychlejší start
a větší ranost. Nakupujeme proto tzv. velké třídění sadby (šířka hlíz 4–6 cm). Pro pozdější
sklizně lze použít i menší sadbu (2,5–4 cm).
Jakých chyb se můžeme při pěstování brambor dopouštět: použití nekvalitní sadby, vápnění k bramborám, zarytí nevyzrálého
slamnatého hnoje na jaře, přehnojení dusíkem,
příprava půdy při její nadměrné vlhkosti a nadělání hrud, příliš hluboká výsadba, zaplevelení, nedostatečná ochrana před mrazíky, málo
nahrnuté hrůbky, nedostatek vláhy v době tvoření hlíz, nevyužití preventivních a případně
i ochranných opatření proti plísni.
Je pravda, že brambory při pěstování vyžadují nemalou péči, ale pochutnat si na kvalitních a chutných čerstvých bramborách ze své
zahrádky jistě za tu trochu námahy stojí.
Rok 2013 byl pro pěstování brambor velmi
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nepříznivý a kvalitní sadby je v celé ČR nedostatek. Naší Základní organizaci ČZS se podařilo pro letošní jarní výsadbu zajistit velmi
kvalitní a uznanou sadbu z Vysočiny v těchto
odrůdách:
COLETTE – velmi raná, varný typ BA,
konzumní odrůda, dlouze oválný tvar, žlutá
slupka i dužnina, mělká očka, dobrá kvalita,
počet pod trsem 12.
ADÉLA – raná, varný typ AB, kvalitní odrůda s vysokým výnosem kvalitních hlíz se
sytě žlutou a chutnou dužninou, vhodná pro
skladování až do jarních měsíců, počet pod
trsem 13.
DALI – raná odrůda, varný typ BA, hlízy
větší, chutné, vařené hlízy netmavnou, slupka
žlutá, hladká, barva dužniny žlutá. Odolná
strupovitosti, středně odolná virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku bramborovému, rakovině brambor rezistentní.
MARABEL – raná, varný typ B, výnos
střední, počet hlíz 12, vyniká vysokou kvalitou, vyznačuje se hlízami pěkného tvaru s mělkými očky a žlutou slupkou i dužninou.
MARENA – polopozdní odrůda pro přímý
konzum, varný typ B, hlízy jsou krátce odolné,
dužnina světle žlutá s předností dlouhodobého
skladování.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených kvalitních a nám známým odrůdám,
vhoďte svoji objednávku s uvedením odrůdy,
počtem kg a adresou (telefon pro oznámení
prodeje) do schránky v domě zahrádkářů na
ulici Čs. armády č. 252 ve Slavkově u Brna do
konce února 2014. Sadba bude dovezena od
pěstitele dle povětrnostních podmínek asi v polovině března 2014.
Taktéž je možno do poloviny března 2014
objednat ovocné stromky a keře pro jarní výsadbu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Na lednové členské schůzi jsme vyhodnotili
činnost za uplynulý rok, ale věnovali jsme se
hlavně aktivitám roku 2014. O činnosti VZP
nás informoval Michal Konopka, DiS., vedoucí
klientského pracoviště ve Vyškově.
Dne 25. února od 14 hod. přivítáme v zasedací místnosti MÚ pracovnice občanského
sdružení Mamma Help Marii Konrádovou
a Janu Kyjovskou, které nás obeznámí s prevencí v boji s rakovinou u žen. Vstup je volný,
přijít mohou všichni, kteří se chtějí více dozvědět o onkologickém onemocnění.
Vyzýváme všechny diabetiky, kteří užívají
glukometry ACCU-CHEK, aby přišli 6. března
ve 14 hodin do dětské části polikliniky. Uspořádáme odpoledne s firmou Roche, na kterém
se účastní její zástupce Petr Raděj a obeznámí
vás s novinkami v oblasti správného měření
glykémie, jak pomocí selfmonitoringu dosáhnout optimálních hodnot glykémie.
Po celkové rekonstrukci tělocvičny ZŠ Tyršova se zde opět schází každé pondělí od 15.30
hod. aktivní senioři a diabetici. Chce to jen vzít
si cvičky, karimatku a věnovat aspoň hodinu
týdně aktivnímu pohybu, uvidíte, jak pozitivně
vás to nastartuje do další práce.
Pro diabetiky je určen týdenní rekondiční
pobyt v lázních Luhačovice v termínu 6.–13. 5.
Poplatek 3600 Kč zahrnuje cestovné, ubytování, celodenní stravování, pojištění, lázeňský
poplatek a lékařem předepsané procedury.
Cílem pobytu je správná kompenzace diabetu,
proto sledujeme také tlak krve a glykémii.
Přihlášky na ozdravný pobyt k moři do Bibione jsme uzavřeli, protože už máme zálohy
na celou objednanou kapacitu dvou autobusů.
Euroklíč je mezinárodní projekt, který pomáhá lidem se zdravotním postižením k volnému přístupu na WC, do výtahů,
schodišťových plošin apod. Zdarma si ho
mohou vyzvednout na odboru sociálních věcí
MÚ, Palackého nám. 260 (u pošty) po předložení občanského průkazu držitelé průkazu TP,
ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do 3 let.
Jistě mi dáte za pravdu, že po vánočním hodování bychom měli trochu odlehčit náš jídelníček. Dobrá volba bude kysané zelí, které je
levné a obsahuje víc vitaminů a minerálů, než
hrst tablet z lékárny. Nejlepší je nevařené kysané zelí jako příloha k hlavnímu jídlu ochucené strouhanou mrkví, celerem, křenem,
cibulí. Dobré jsou i zapečené brambory s kysaným zelím, na které potřebujete asi 6 brambor,
0,5 kg kysaného zelí, 2 cibule, česnek, 2 lžíce
oleje, kmín a sůl. Do zapékací misky vrstvíme
oloupané brambory nakrájené na kolečka, které
osolíme a pokapeme olejem. Na ně dáme
vrstvu zelí a cibuli pokrájenou na kolečka, česnek a nakonec brambory, ochucené olejem,
solí, kmínem a dáme zapéct. Bude vám chutnat,
ale kdo neodolá, může přidat kousek klobásy.
Marie Miškolczyová

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na
Letošní teplá zima vyhovuje hlavně motoristům a jak je vidět z fotografie – také golfistům.
Snímek je pořízen v polovině ledna letošního roku.
Foto: R. Lánský

www.veslavkove.cz
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Obyvatelé LD s umělci
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Foto: archiv LD

Karel Gott Revival Morava

Foto: archiv LD

Domov s úsměvem ožil zpěvem Karla Gotta
Jistě obyvatelé Slavkova u Brna i okolí vědí,
že firma B. Braun provozuje v Lázeňském
domě nejen rehabilitační oddělení, odborné
ambulance, dialyzační středisko ale i ubytování.
Firma B. Braun koncem minulého roku změnila z části ubytovací zařízení na sociální zařízení Domov s úsměvem, který poskytuje
osobám s nefrologickým onemocněním a se
sníženou soběstačností ubytování a podporu,
aby i přes své onemocnění měli možnost dožít
plnohodnotným a důstojným životem.
Domov zde našlo několik klientů, kteří se
zde cítí opravdu jako doma. Mají zde zajiště-

Účastníci vánočního plavání

nou 24 hodinovou péči. Mohou se mimo jiné
potěšit s králíčkem, morčátkem, nebo papouškem a využít zahradu s letním posezením,
kryté terasy, nebo krásný výhled na Urbánek
přímo z jídelny. Také se zapojují do různých
aktivit, které jsou pro ně připravovány. Například výroba adventních věnců, vánočního cukroví, drobných ručních prací, společně trávený
čas kvízy, hraním společenských her, sledováním TV, povídáním a vzpomínkami. Nepřehlédnutelnou a vítanou součástí zpestření
života v Domově s úsměvem jsou i společné
akce kdy mohli klienti Domova s úsměvem
společně s klienty dialýzy zažít ukončení léta

spojené s grilováním a zpěvem s kapelou, vánoční večírek s výrobou svícnů, malováním na
sklo, skládáním hvězd a s vánočním koncertem
plným koled. V neposlední řadě se zde uskutečnil novoroční koncert KAREL GOTT REVIVAL MORAVA, který se shledal s velkým
ohlasem. Nadšeni nebyli jen klienti, jejich příbuzní, ale i personál. Zpěv Karla Gotta se nesl
celou budovou a způsobil radost ve tvářích
všech, kteří zaslechli známý hlas zlatého slavíka. Nejen pro naše klienty je to nezapomenutelný zážitek. Příjemné posezení se protáhlo do
večerních hodin Stoprocentně je na co vzpomínat a máme za co děkovat.
Martina Ruská

Foto: 5x R. Lánský

Vánoční plavání na koupališti
Na Štědrý den v poledne se sešli zimní
plavci na místním koupališti. Spolu se dvěma
odvážlivci z řad příchozích, před kterými nelze
než smeknout, se ponořili do dvoustupňové
vody bazénu. Prsty na rukou i nohou tuhnou,
voda pálí a bodá po celém těle. Z bazénu vy-

stupují plavci červení, jako by strávili půlden
na ostrém letním slunci. Vylézají však s úsměvem a s dobrou náladou.
Povzbudit je přišla asi dvacítka diváků.
Mnozí alespoň rukou vyzkoušeli ledovou prosincovou vodu.

Všichni prožili příjemnou, někteří až osvěžující půlhodinku před přípravami Štědrého
večera.
Snad se vánoční plavání stane pěknou tradicí
a první dva odvážlivci strhnou další, kteří budou
chtít zkusit, jak chutná plavání v zimní vodě.
Zdraví, spokojenost a dobrou náladu do roku
2014 přejí Vám všem slavkovští zimní plavci
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Motoklub Austerlitz informuje
Je rok 2014 a s ním první článek MK Austerlitz. Je nutné vrátit se k akcím pořádaným
koncem roku 2013. Dne 7. prosince pořádali
motorkáři i členové našeho motoklubu v restauraci u Dvou kapříků již po několikáté setkání
s vyprávěním zážitků z cest, závodů a prohlížením CD. Mezi nimi byl i závod TT – nejtěžší
silniční závod na ostrově Mann. Další byl dokumentární film z velké terení soutěže v r.1989.
Na závěr jsme sledovali dokument z historie
Slavkovského silničního závodu z r.1954. Byli
zde k vidění tehdejší špičkoví jezdci : Bořivoj
Sedlák na moto Guzzi, Sýkora na tehdejším
dvouválci Adleru, p. Ant. Vitvar – Norton,
tehdy mladý F. Bartoš, p. Václav Parus, p. Berger na stroji Rudge, p. Vincenc Staša z Malenovic, p. Eda Bertoli z Piešťan a mnoho
dalších.Tomuto závodu přihlíželo 25 000 platících diváků, vše si ještě dobře pamatuji. Byly
to krásné vzpomínky na historii tehdejšího
Autoklubu ČR.
Další tradiční akcí byla 24. prosince tzv. Vánočka, odstartovaná v 11 hodin – celkem 54

Zavírání šoupátek

účastníkům díky dobrému počasí a suché silnici bez problémů. Tento den se také ve 12 h.
konalo na městském koupališti vánoční plavání
otužilců v počtu asi 15 i několik žen. Plavání
se zúčastnil i člen MK Austerlitz Svat. Matuštík
s manželkou. Bylo mi zima za ně, ale asi je to
zdravé!
Poslední prosincovou akcí byla Plochá
dráha, ve které startovalo 67 jezdců v 5.kategoriích. Závod se vydařil díky téměř letnímu
počasí přihlížela i spousta diváků fandů. Trať
byla suchá a tím i bezpečná. Občerstvení bylo
zajištěno u Dvou kapříků.
Po celkovém vyhodnocení a předání cen vítězům a přání všeho nejlepšího do roku 2014
jsme se po malém občerstvení rozešli.
Letošní rok 2014 začal podobně jako loni 11.
ledna Desátým městským plesem s vyhodnocením nejlepších slavkovských sportovců a jejich vedoucích. Za MK Austerlitz byli
vyhodnoceni:
- slečna Vendula Andrlová za několikaletou
práci s mládeží

- Adam Kosík, 12 let za výborné výsledky
v závodech Bike trial
- Olda Hanák za výsledky v závodech silničních motocyklů na přírodních okruzích na
své již letité Hondě 600
Na zahájení plesu vystoupili akrobaté
ZŠ Slavkov, skupina hudebníků jako minule
hrála skladby pro všechny generace, takže
úroveň a zábava byla výborná. Celým večerem
nás provázel konferenciér a herec pan Junák
se svou výbornou slovní zásobou i zpěvem.
Ples byl samozřejmě obohacen i bohatou tombolu. Dobrá nálada i s tancem panovala až do
konce.
Přál bych i Motoklubu Austerlitz, aby se
nám podobně vydařil náš 7. motobál, který pořádáme 8. února. K tanci a poslechu zahrají
opět Hroši z Brna a konferovat celý večer bude
pan Vladimír Hron – známý televizní konferenciér a imitátor, který dokáže bavit v televizi
i na zábavách.
Touto připomínkou zveme příznivce hudby
a dobré zábavy.
J.M.

Foto: 5x R. Lánský

Zavírání šoupátek na ploché dráze
V pondělí 30. prosince proběhl na škvárovém fotbalovém hřišti ve Slavkově u Brna poslední závod typu plochá dráha nazvaný
Zavírání šoupátek 4, který ukončil seriál závodů AusterliCzTour2013. Celkově se registrovalo 73 jezdců v 68 týmech a kategoriích
Fechtl KLASIK (16 strojů), fechtl ÚPRAVY
(20 strojů), fechtl SPORT (12 strojů), PITBIKE (do obsahu 150 ccm – 16 strojů)
a PAŘEZ (4 stroje).
Krásné sportovní souboje strojů o obsahu do

50 ccm do r. v. 1982 v Československu
byly často za hranicí divácké představy. V kategorii PITBIKE sváděly souboje i čtyři dívky,
z toho dvě slečny s rokem narození 2006. Mezi
nejstarší účastníky patřil v kategorii Fechtl Klasik dlouholetý a sportovními souboji ostřílený
nestárnoucí jezdec s rokem narození 1947.
Věkový rozdíl účastníků byl tedy 59 let!
Poděkování patří také velkému zástupu diváků, který svým povzbuzováním vytvořil závodní kulisu a městu Slavkov u Brna za

propůjčení areálu. V následujícím roce
2014 Motoklub Austerlitz připravuje nový seriál závodů, který bude obsahovat silniční
rychlostní závod jednotlivců nazvaný AusterliCzHillCup7, nový týmový silniční vytrvalostní závod pod názvem AusterliCzCup3,
týmový crossový vytrvalostní maraton vedený
jako AusterliCzFechtlCup11 a zimní závod na
ploché dráze Zavírání šoupátek 5. Jednotlivá
čísla za názvy jednotlivých závodů značí kolikátý ročník již pojedeme. V každém závodě
bude připraveny drobné změny a úpravy, abychom jej posunuli na stranu bezpečnosti a zajímavosti.
Vše krásné, mnoho pohodových kilometrů
se šťastný návratem domů přeje za MK
J.Z.
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Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektrické energie dne 7. února 2014 od 7.30
do 15 hodin v části zahrádkářské osady po
pravé straně směrem na Rousínov ve Slavkově
u Brna. Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro pořadatele akcí
Informační centrum výzývá pro všechny
organizace a subjekty podnikající v oblasti
cestovního ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby informace o jimi pořádaných
akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum. Tyto informace se potom
objeví na měsíčních přehledech akcí ve Slavkově u Brna, ve Slavkovském zpravodaji a na
portálu www.jizni-morava.cz.
Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov
u Brna, tel.: +420 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Slavkovští volejbalisté – první zleva Svaťa Walter

Foto: archiv

Motobál

Svaťo, blahopřejeme!

MK Austerlitz pořádá v sobotu 8. února od
19.30 hod 7. motobál. Večerem provází Vladimír Hron. Taneční kreakce dvojic a týmů očekáváme na hlavním sále kulturního centra
Bonaparte ve Slavkově u Brna. Rifle a jiný nespolečenský oděv neprojde technickou kontrolou u vstupu do depa.

Vážení čtenáři, dne 23. ledna oslavil kulaté
životní jubileum pan Svatopluk Walter. Svaťa je
profesí učitel tělocviku a sport je jeho celoživotní vášní. Věnoval se mu po všech stránkách.
Byl aktivní hráč, trenér i vedoucí mužstva, který
zajišťoval vše potřebné. My volejbalisté jsme
s ním přišli do kontaktu již od dětství, kdy nás,
žáky základní školy, kromě tělocviku vedl
ve sportovních hrách a následně i jako trenér.
Přesto, že mezi některými z nás byl veliký věkový rozdíl, známe ho i v roli spoluhráče, neboť
jeho životní styl a životospráva mu daly sportovní dlouhověkost. Ve svých téměř padesáti letech ještě hrál 2. národní volejbalovou ligu
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s týmem, jehož převážnou část sám vychoval.
Jeho filozofie, trenérské metody a práce
s týmem vedly k tomu, že z amatérských hráčů
vychoval volejbalové nadšence, kteří se výkonnostně mohli srovnávat s profesionály. Především jeho zásluhou se 2. liga hrála ve Slavkově
7 let. Nikoho z jeho známých tedy nepřekvapí,
když Svaťu i dnes uvidí na tenisových kurtech,
jak prohání mnohem mladší soupeře.
Společně s ním jsme prožili spoustu úspěchů, legrace a chvil, na které se nezapomíná.
Svaťo, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí
a mnoho vyhraných tenisových zápasů!
Slavkovští volejbalisté

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2014
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

1. 2.
8.00–11.00 Vepřové hody. Palackého nám. (u kašny)
Město Slavkov, a. s. Rostěnice
1. 2.
20.00 Ples ZŠ Tyršova. SC Bonaparte
ZŠ Tyršova Slavkov
5. 2.
14.00–17.00 Zápis do I. ročníku ZŠ. ZŠ Komenského, vchod od kostela
Základní školy Slavkov
7. 2.
20.00 Ples ISŠ. SC Bonaparte
ISŠ Slavkov
8. 2.
19.30 Motobál. Provází V. Hron. SC Bonaparte
MK Austerlitz Slavkov
10. 2.
18.00 Beseda Jeruzalém očima poutníka. Přednáší P. M. Vavro, fara CČSH Jiráskova 959
CČSH Slavkov
17.–22. 2. 8.00–12.30 Jarní prázdniny s DDM – hry, soutěže. DDM
DDM Slavkov

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
• 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, maximálně však jedna strana A4

(velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen ve
výjimečných případech.
• 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 následného předložení k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného
chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.

Edita Raušerová
Z žákyně ZUŠ primabalerínou
O slavkovské rodačce a vynikající baletce Editě Raušerové jsme
ve Slavkovském zpravodaji psali naposledy v souvislosti s nominací na cenu Thálie v březnu roku 2009. Nominace na tuto prestižní cenu byla v té době jejím největším úspěchem. Od té doby
uplynulo téměř pět let. Jak si vede Edita dnes a kde vlastně působí?
Edita Raušerová

Foto: archiv E. R.

Edita Raušerová byla žákyní tanečního oboru
slavkovské ZUŠ F. France pod vedením Lenky Krahulové. K tanci směřovala už odmala. Jak sama přiznala „…nebýt mojí učitelky baletu na Základní
umělecké škole, tak se nedostanu ani na Taneční
konzervatoř. Dala nám přihlášku a jeli jsme s maminkou na přijímačky do Brna… Byla to velká legrace, hrozně mě to tam bavilo a přijímačky jsem
udělala. Ale mezitím jsem se ještě rozhodovala mezi
basketbalem a hudební konzervatoří, hrála jsem
totiž na klavír. Nakonec balet zvítězil.“
Od roku 1998 studovala na Taneční konzervatoři
v Brně, ale v roce 2004 přestoupila na pražskou Taneční konzervatoř, kde o dva roky později absolvovala. K přestupu z Brna do Prahy Edita řekla:
„Impuls byl, když jsem dostala na brněnské Konzervatoři pozvánku na letní kurzy Darii Klimentové
v Praze. Potkala jsem tam jednu moc šikovnou tanečnici, která kdysi udělala to samé, co vzápětí já.
Řekla jsem si, proč to taky nezkusit. Vždycky mě bavilo poznávat něco nového, získat nové zkušenosti
a jiný přístup.“
Hned po ukončení školy nastoupila do sboru Národního divadla v Praze. Po třech sezonách (ve
svých 24 letech) dostala svou vysněnou roli –
Odettu-Odílii v Labutím jezeru. V roce 2011 byla
jmenována první sólistkou baletu první scény.
„Role Odetty-Odilie byla moje vysněná a splnila
se mi. Bylo to opravdu náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Připravovali jsem se na to představení s Adamem Zvonařem přibližně pět týdnů. Pět týdnů potu
a krve. Ale byla to krásná práce, která mně hodně
dala. A tréma? Šílená…“, říká o této roli Edita.

Edita Raušerová – Louskáček (ND Praha)

Foto: P. Hejný

E. Raušerová (Labutí jezero) Foto: archiv

A jak sama hodnotí právě uplynulý rok v Helsinkách?
„Přelom roku 2012/2013 byl pro mě po přestupu
do Finské národní opery náročný jak po fyzické, tak
i psychické stránce. Musela jsem si zvyknout na
změnu prostředí, nové kolegy, finský způsob života.
Ale byl to i zároveň úspěšný rok plný krásných rolí,
zkušeností a nových přátel. Jsem velmi ráda, že se
moje práce zúročila a já byla jmenována na post
první sólistky baletu. Doufám, že ještě spousta krásných rolí přijde.“
Hezké vzpomínky na svou žačku má její učitelka
Lenka Krahulová: „Editka byla milá holčička, která
mě upoutala jiskřivým pohledem při pohybu.
Skromná, snaživá, živá, ale vnímavá. Přirozeně reagovala na hudební doprovod. Její obrovskou předností byla a je snaha o dokonalost taneční techniky
a projevu. S radostí sleduji její taneční úspěchy,
o kterých mě pravidelně informuje. Těší mě i mé kolegy, že na naši školu vzpomíná s uvědoměním si
toho, co všechno jí naše Zuška dala do života. Je to
pro mě velkou podporou do další práce. Přeji Editě
mnoho dalších úspěchů a krásné taneční role.“
Zpracoval B. Maleček
Edita jako Šípková Růženka

Foto: P. Hejný

Edita získala prakticky vše, nač si u nás mohla
baletka pomyslet. Uplynul ale rok a Edita Raušerová se sbalila a zmizela, aby novou sezonu začala
znovu od nuly: se smlouvou řadové sboristky,
ovšem – u Finského národního baletu v Helsinkách.
Rozhodnutí to nebylo snadné: „Vždycky jsem toužila tancovat v zahraničí, už jako malá holka. Takže
to rozhodování bylo celkem rychlé. Samozřejmě
jsem zvažovala všechna pro a proti, věci související
s mojí rodinou, přáteli i s přítelem. Bylo to velké rozhodování. Asi po týdnu probdělých nocí jsem ale
s nabídkou Finského národního divadla nakonec
souhlasila,“ doplnila Edita.
V Helsinkách není osamocena – nedlouho před
ní tam odešli kolegové Michal Krčmář a Lucie Rákosníková, kteří jí v začátcích pomáhali. Podle
svých slov nabídku přijala proto, aby se naučila
něco nového a zdokonalovala se. Do „práce“ to má
blízko, bydlí asi 2 minuty od divadla a v Helsinkách
žije se svým přítelem. A po pracovní stránce se jí
opravdu daří. Byla jmenována první sólistkou opery.

Bella Figura (Helsinki)

Foto: S. Viika

Edita Raušerová v Helsinkách

Le Corsaire (Helsinki)

Foto: S. Viika

Foto: S. Viika

Autorizovaný prodejce a servis značek Volkswagen, Audi a Škoda

•
•
•
•
•
•

Záruční a pozáruční servis
Autolakovna a klempírna
Likvidace pojistných událostí
Pneuservis
Diagnostika vozů
Půjčovna osobních vozů

•
•
•
•
•
•

Roční a referentské vozy
Prodloužená záruka
Prodej a výkup automobilů
Měření emisí a příprava na STK
Zprostředkování pojištění a ﬁnancování
Odtahová služba NON STOP

Slavkov u Brna
AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 227 122-123
Fax: +420 544 227 347, 608
E-mail: info@autobayer.cz
http//www.autobayer.cz

Brno Modřice
Servis Škoda:
mobil: +420 724 002 324
Servis VW, Audi:
mobil: +420 724 118 111
NON STOP - SERVIS MOBIL
mobil: +420 605 156 959
NON STOP - ODTAHOVÁ SLUŽBA
mobil: +420 605 156 959

AUTO-BAYER, s.r.o.
servisní provozovna:
U Vlečky 665
664 42 Brno - Modřice
Tel.: +420 547 216 078-9
Fax: +420 547 216 080
E-mail: brno@autobayer.cz
http//www.autobayer.cz/

PRODEJ nových vozů • NON-STOP SERVIS 24 hod • FINANCOVÁNÍ • POJIŠTĚNÍ • BAZAR

