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Slavkov se s rokem 2015 rozloučil

ohňostrojem
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ilvestrovský ohňostroj odpálený
z jižní rampy zámku udělal
tečku za rokem 2015. Vedení
města tradičně zvolilo netradiční čas
ve 20 hodin, aby jej mohli vidět i rodiče s dětmi. Osmiminutová show
v režii předního ohňostrůjce Ivana
Martínka a studia Pyroboli přilákala
na Palackého náměstí stovky lidí. Ohňostroj byl oslavou úspěchů, radostí
a setkávání lidí končícího roku a vyslovením přání, aby se světlé chvilky
objevovaly i v roce 2016. Ohňostrůjci
nejdříve navodili adventní atmosférou
pouštěním moravských koled. Show
pak doprovázela hudba filmového
skladatele Johna Williamse a částmi
soutracku z filmu Hvězdný prach.
Lidé si setkání zpříjemnili také svařevs
ným vínem.

…o rok starší! Vítej 2016
Začali jsme nový rok. Všem
vám přeji, aby byl úspěšný a ať
máte dar tyto každodenní
úspěchy vidět a rozpoznávat.
Věřím tomu, že díky schopnosti umět se radovat i z malých všedních věcí, budeme
schopni se na sebe podívat
Michal Boudný
s úsměvem a nadhledem a rozpoznáme tak důležité od nepodstatného a pravdu
od lži.
Říkám si to i ve chvíli, kdy jako město hned od
počátku roku neřešíme pouze optimistické zprávy,
ale musíme se pravdě podívat do očí. Nelegální
skládka a přesuny zeminy v jižní části obce Vážany
nad Litavou již přerostly v obrovské riziko sesuvu
(Pokračování na str. 7)

Začala plesová
sezona

Nová vyhláška o pravidlech
pro pohyb psů na veřejnosti

Program
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12. městský ples
otevřel plesovou
sezonu v SC Bonaparte

Večerem provázel herec Městského divadla v Brně Alan Novotný (vpravo) • Foto: archiv MÚ

První páry na parketě • Foto: archiv MÚ

Vacenovjáci zahráli vše od dechovky po moderní hudbu • Foto: archiv MÚ

Tanečníci ze slavkovské ZUŠ • Foto: archiv MÚ

lesovou sezonu letos opět zahájil 9. ledna Městský ples. Přestože v lidech ještě stále
doznívají na začátku ledna dojmy z oslav nového roku, Společenský dům Bonaparte
byl zaplněný. Letošní dramaturgie plesu byla jednoduchá, ale podle ohlasů účastníků
úspěšná: méně proslovů, zato více tance a zpěvu. Dechová hudba Vacenovjáci hrála
téměř bez přestávek, Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka zase díky zpívajícímu obecenstvu zůstala o dvě hodiny déle, než byla původní domluva. Kulturní vstup
byl také v tanečním rytmu – žákyně a žák Základní umělecké školy Františka France
tančili v latinskoamerických rytmech. Večerem provázel herec Městského divadla
v Brně Alan Novotný. Nechyběla ani bohatá tombola. Děkujeme návštěvníkům za přívs
jemnou atmosféru a zejména také všem sponzorům a partnerům!

P

Strážnická cimbálová muzika Michal Miltáka • Foto: archiv MÚ

Hlavní cenou v tombole bylo horské kolo • Foto: archiv MÚ

Návštěvníci plesu na parketě • Foto: archiv MÚ
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…o rok starší! Vítej 2016
(Dokončení ze str. 1)

terénu směrem k obci. Na začátku ledna jsem
na základě schůzek se všemi zainteresovanými
orgány a správou svolal bezpečnostní radu.
Naše město má pod sebou dalších sedmnáct
obcí a tyto a jím podobné problémy padají na
naše slavkovské hlavy. Výsledek bezpečnostní
rady byla žádost hejtmanu JMK o vyhlášení
krizového stavu. Hejtman Michal Hašek ihned
svolal šetření na místě samém a nyní se na
kraji analyzují jednotlivé kroky. Kdo si vzpomene na řeku ornice, vody a kamení z roku
1990, ví, o čem je řeč. Naším cílem je úplné
zastavení navážení odpadu a odvoz a likvidaci
hory, která tam za těch pár let vyrostla.
Úřady, včetně stavebního úřadu ve Slavkově
u Brna, jsou už několik let bezradné. Nepomáhají pokuty, zákazy ani soudy. Společnost SVS

Delta Racing, tady i nadále každý den posílá
nákladní vozy plné zeminy a je jí úplně jedno,
že ohrožuje vesnici a životy místních lidí.
Naopak s cílem vyhnutí se konfliktů do budoucna jsme navrhli vyhlášku o pohybu psů.
Definitivně jsme jí stanovili nutnost venčení
psů v ulicích na vodítku a na rozdíl od Bučovic
jsme ve městě stanovili sedm zón pro volný
pohyb s náhubkem. Za hranicemi města, kde
jsou volná pole. Vše pod dohledem zákona
o myslivosti. Nepřál bych vám řešit situace,
kdy byli občané na procházce a zejména běžci
napadení psy, kteří přece nikomu nic neudělají.
Přestože jsme tato pravidla diskutovali přes
rok a zaznamenal jsem mnoho pozitivních reakcí, musel jsem několikrát vysvětlovat zejména změnu o zákazu vstupu psů do
zámeckého parku. I pokud bych se chtěl po-

vznést nad připomínkami památkářů a dendrologů, nemohli jsme se povznést nad stížnostmi
rodičů a učitelů, kteří denně řešili „nehody“
nejen na botách dětí, které si sem často chodí
hrát. Pokud někomu dojdou sáčky na psí hromádky a nezainvestuje pár korun do nových,
neměl by si zvíře raději pořizovat. Naše město
disponuje 130 koši a představa, že budou na
každém rohu, mě spíše děsí. Dříve tolik košů
nebylo a pořádek byl větší. Kde tedy hledat
vinu? Lokalitu pro oplocený volný pohyb psů
se nám nedaří zatím nalézt, protože vždy narazíme na nevůli majitelů sousedních pozemků
a staveb.
Přeji nám všem, aby nás zima neotrávila, ale
naopak, aby nám umožnila trávit ještě více
času s vlastní rodinou a nejbližšími.
Michal Boudný, starosta města

Strážníci vyšetřili loni téměř 700 přestupků

Přijďte na desáté
vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a. s. zve milovníky tradičních zabijačkových pochoutek na již desáté vepřové
hody. Uskuteční se 6. února od 8 do 11 hodin,
tradičně před radnicí na Palackého náměstí.
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. vs

V ulicích přibudou kamery
Městská policie letos bude investovat do posílení kamerového systému. Na kterých místech budou kamery umístěny, se teprve jedná.
Cílem je monitorovat problematické ulice, kde
v loňském roce docházelo k vandalismu a ničení aut. Vedení města si od nových kamer slibuje zejména snížení protiprávního jednání
osob (funkce preventivní) a v případě spáchání
přestupku nebo trestného činu, budou poskytovat důkazní materiál. Kamerový systém,
který ve městě funguje dva roky, se v několika
případech velice osvědčil. V současnosti slavkovské ulice střeží tři moderní kamery. Jejich
vs
počet se tak minimálně zdvojnásobí.
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Tříčlenný tým městské policie loni vytisíc). V šestatřiceti případech odchytávali
TS
MES KÁ
POLICIE
šetřil téměř 700 přestupků. To je skoro
zvířata. Nejvíce se v ulicích potulovali psi
o 300 více než v roce 2014. Na navýšení
(27).
počtu prošetřených a vyřízených případů
Pomáhali občanům i ve vypjatých chvíse podílel zejména fakt, že proti stavu
lích. Jednou otevřeli uzamčené auto, ve
před dvěma lety, městská policie byla opět
kterém bylo roční dítě, nebo nalezli a předali
kompletní. Po nehodě před dvěma lety totiž
policii pohřešovanou třináctiletou dívku. Pouniformovaní muži byli dva měsíce v pracovní
dobně pomohli najít i malé dítě, které se ztratilo
neschopnosti.
své matce. Asistovali také při přepravě agresivNejčastěji strážníky zaměstnávali řidiči,
ního, psychicky narušeného muže do psychikteří špatně parkují a překračují povolenou
atrické léčebny. Zajistili také 0,7 kg marihuany
rychlost. Městská policie prošetřila v loňském
včetně podezřelé osoby a případ pak předali
roce 581 podobných případů. Dalších 123 vystátní policii.
Kromě zapojení se do organizace tradičních
řešili strážci zákona domluvou. Za porušení
akcí jako jsou Dny města a Vzpomínkové
silničních pravidel udělila pokuty v hodnotě
akce, se městská policie podílí také na bezpro164 200 korun.
blémovém přesunu smutečních průvodů z kosPolicie šetřila také přestupky jako porušení
tela na hřbitov. Pořádá také pravidelné
tržního řádu, stání na veřejné zeleni nebo čtyři
přednášky pro děti ve všech slavkovských škokrádeže. V 20 případech strážníci vyjížděli
lách. Oblíbené jsou také besedy o prevenci pro
k případům na žádost Policie ČR.
seniory. Jednou týdně jsou strážníci k dispozici
Slavkovští strážci zákona mají na starost také
také sociálním pracovnicím, které navštěvují
výběr peněz z parkovacích automatů. Podobně
lidi s psychickou poruchou. Pětkrát také asisjako v předchozích letech odevzdali za parkovs
tovali exekutorům.
vání do městské kasy téměř milion korun (974
B
V U

Vydávání registračních značek na přání
Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění. Tato norma upravuje v části
druhé, s názvem Registr a registrace silničního
vozidla, v ustanovení § 7b a násl., podmínky pro
přidělení registrační značky tvořené žadatelem.
Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit
registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen
„registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu
vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do
registru silničních vozidel.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
registrační značku na přání přidělí, pokud

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému
národu, rase, etnické skupině, náboženství,
třídě nebo jiné skupině osob, název nebo
zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
b) stejná registrační značka není přidělena
k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována
a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
c) splňuje požadavky na formu a strukturu
registrační značky na přání.
Odbor dopravy a SH

Asistentky prevence pomůžou
k většímu bezpečí v ulicích
Od začátku letošního roku jsou u Městské
policie změny. Největší změnou je nástup dvou
asistentek prevence kriminality. Asistentky se
budou pohybovat spolu se strážníky v ulicích
města. Tímto budou přispívat k většímu bezpečí obyvatel. Jejich činnost bude zejména
v okolí školských zařízení, ale i v místech, kde
vs
se například zdržují senioři.
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28. řádná schůze RM – 14. 12. 2015
1. RM doporučuje ZM podpořit návrhy finančního výboru ve smyslu změny jednotlivých položek návrhu rozpočtu města na rok 2016 a provést změny návrhu
rozpočtu města na rok 2016 dle uvedené rekapitulace.
2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 71 Místní akční plán, č. 72 – Standardizace sociálně
právních služeb ORP, č. 73 – Dotace – Lesní hospodář,
č. 74 – Místní akční plán (MAP), č. 75 – Veřejnoprávní
smlouvy SPOD, č. 76 - Přesun položek IR – SCB – vícepráce WC, Činnost místní správy.
3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 10. 8. 2015 se společností EUROVIA CS a.s.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 23. 10. 2015 se společností PROXIMA projekt, s.r.o. za účelem navýšení předmětu plnění.
5. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc. č. 3750/77.
Tato dohoda zakládá právo stavebníka pana Dana Navrátila k realizaci zpevněných ploch, sjezdů a přípojek
v pozemku města parc. č. 3750/77 pro výstavbu RD (RD
01.01 - RD 01.08) stavby Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou ve Slavkově u Brna, na parc. č. 3750/1.
6. RM ukládá odboru IR jednat s dotčenými vlastníky
pozemků (RNDr. Szufnarowským a MUDr. Táborským)
o výkupu pozemků za stejných podmínek jako při výkupu
v roce 2010 a s Jmk o řešení majetkoprávních poměrů
formou zřízení věcného břemene.
7. RM ukládá odboru IR předložit ZM k projednání žádost o prodej části pozemku parc. č. 1643/1 v k.ú. Slavkov u Brna – manželé Šimánkovi.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 3750/69 o výměře cca 5 m2 ve vlastnictví
města do vlastnictví pana Martina Šafránka za kupní
cenu ve výši 1115 Kč/m2 bez DPH stanovenou porovnáním nabídek a realizací prodejů v daném místě a čase.
Náklady související s prodejem uhradí žadatel.
9. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře cca 78 m2

a parc. č. 3750/29 o výměře cca 7 m2 z vlastnictví města
do společného jmění manželů pana Miroslava a paní
Květoslavy Novotných za kupní cenu ve výši 1100 Kč/m2.
Náklady související s prodejem uhradí žadatelé.
10. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání - kanceláře č. 46 o výměře 9,70
m2 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727,
Slavkov u Brna, za nájemné 1000 Kč/m2/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
11. RM bere na vědomí roční přehled nájemních smluv
uzavřených na DPS.
12. RM bere na vědomí informaci o správě městské
zeleně.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění správy,
provozu, oprav a údržby majetku mezi městem a příspěvkovou organizací TSMS.
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené mezi
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, jako poskytovatelem a městem jako příjemcem.
15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 28. 6. 2005, ve znění dodatků č. 1–7,
uzavřené mezi městem jako půjčitelem a Sportovním
klubem – SK Slavkov u Brna jako vypůjčitelem, za podmínky zařazení nákladů spojených s údržbou travnatého
hřiště do rozpočtu města na rok 2016.
16. RM schvaluje: uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy
SC Bonaparte se zhotovitelem Jiřím Šedým, jehož předmětem bude doplnění předmětu smlouvy a zvýšení ceny
díla dle přílohy; uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy SC Bonaparte se zhotovitelem Vítem Kubíčkem, jehož předmětem bude doplnění předmětu smlouvy a zvýšení ceny díla
dle přílohy.

17. RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Mgr. Libuši
Pilátovou do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Slavkov u Brna, s účinností od
1. 1. 2016 a Ing. Janu Mackrlovou do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ Slavkov u Brna s účinností od
1. 1. 2016, se čtyřměsíční zkušební dobou, na dobu určitou do doby skončení neplaceného volna, pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a bezprostředně
navazující dovolené či rodičovské dovolené Bc. Kláry Vránové anebo Ing. Simony Vaňkové (pracovní poměr skončí
návratem kterékoli z nich do zaměstnání), nejdéle však
do 31. 12. 2018.
18. RM schvaluje předložené termíny a program schůzí
RM a zasedání ZM na první pololetí roku 2016.
19. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 4/2015
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.
20. RM souhlasí s bezúplatným nabytím majetku do
vlastnictví ZŠ Komenského náměstí 495, specifikovaného
v přiložené předávací smlouvě o předání a převzetí majetku v rámci projektu S Evou a Edou zdravě a bezpečně.
21. RM souhlasí s přijetím daru ZŠ Komenského 495
dle důvodové zprávy.
22. RM bere předloženou informaci na vědomí a úkol
2.1 ze dne 16. 11. 2015 pro ředitele ZŠ Komenského považuje za splněný.
23. RM schvaluje ZŠ Tyršova návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku dle seznamu.
24. RM odkládá žádost o využití prostor v MŠ Zvídálek
bez úhrady pronájmu.

29. schůze RM – 5. 1. 2016
1. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijímání darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním
12. městského plesu konaného 9. 1. 2016 a věcných darů
na ceny do tomboly na tomto plese a svěřuje starostovi
města Michalu Boudnému rozhodování spojená s uzavíráním těchto darovacích smluv.

30. řádná schůze RM – 11. 1. 2016
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění
projektové dokumentace vestavby výtahu a obnovy altánu v areálu zámku se společností Arch.Design, s.r.o.
2. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc.č. 2741/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 324 m2 (pás o šíři 1 m).
3. RM doporučuje ZM schválit nabytí nově vzniklého
pozemku parc. č. 3819/17 ostatní plocha o výměře 870
m2 v k.ú. Slavkov u Brna, který vznikl dle geometrického
plánu č. oddělením od pozemku parc. č. 3819/10 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, za kupní cenu 170 000 Kč
bez DPH. Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí kupující. RM současně souhlasí s uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
s právnickou osobou Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, za podmínky nabytí pozemku parc.
č. 3819/17 ostatní plocha do vlastnictví města.
4. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách vybudování dočasné stavby na pozemcích města parc. č.
5278, 5277/1, 5235/1. Tato dohoda zakládá právo stavebníka společnosti E.ON Česká republika s.r.o., k realizaci náhradní přenosové trasy by-pass 01, 02 na
pozemcích města parc.č. 5278, 5277/1, 5235/1 pro výstavbu Sokolnice–Husovice, modernizace vedení VVN,
náhradní přenosová trasa by-pass 01, 02.
5. RM odkládá materiál Zřízení služebnosti pro CETIN
na pozemcích v hranici k. ú. Velešovice a Slavkov u Brna.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., týkající se pozemku parc. č.
2714/1 ostatní plocha, který je v majetku města.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci pře-

kládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/
00167 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v rámci projektu Cyklostezka Slavkov u Brna–
Hodějice.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: Dodávka
tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna
dle předložené dokumentace vyzývající k účasti v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace a současně schvaluje komisi pro hodnocení
kvalifikace.
9. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání, které jsou umístěny v přízemí budovy č. p. 1310 na pozemku parc. č. 1784/88, část obce
Slavkov u Brna, která je součástí pozemku parc.
č. 1784/88, vše v obci Slavkov u Brna a katastrálním
území Slavkov u Brna (budova kotelny Zlatá Hora 1310
o celkové výměře 167,32 m2 – specifikace prostor viz situační plánek). Podmínky pronájmu: umožnit pronajímateli trvalý přístup k měřiči tepla, který je v prostorách
umístěn, závazek budoucího nájemce k odběru tepelné
energie z kotelny Zlatá Hora, nájemné za nabízené prostory sloužící k podnikání je stanoveno ve výši 500
Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 12. 2002 s Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie JmK.
11. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu k bytu č. 4, Litavská 1489, Slavkov
u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z pana Šlahory
Michala na pana Procházku Jiřího. V případě uvedeného
převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní

smlouvy na byt č s panem Procházkou Jiřím s účinností
od 1. 2. 2016.
12. RM schvaluje navýšení ceny za provádění úklidových prací na budově Palackého nám. 260, Slavkov
u Brna, o částku 864 Kč/měsíc bez DPH a schvaluje uzavření dodatku č. 2 k této Smlouvě.
13. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox WC5300_V se společností SPIN SERVIS s. r. o.
14. RM doporučuje ZM schválit dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám, kterými se mění názvy školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna.
15. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské
obvody spádových škol.
16. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A v předloženém
znění dle důvodové zprávy a schvaluje pořízení majetku
(3D modely budovy zámku) a jeho zařazení do majetku
organizace.
17. RM schvaluje předfinancování ZS-A v předloženém
znění dle důvodové zprávy s tím, že předfinancování
bude vypořádáno do 30. 9. 2016.

31. schůze RM – 13. 1. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit zpětvzetí správních
žalob proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství
vedené u Krajského soudu v Brně ve věci kompostárny.
2. RM schvaluje program 7. zasedání ZM v předloženém znění.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz
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6. řádné zasedání ZM – 14. 12. 2015
1. ZM akceptuje návrhy finančního výboru ze dne 26.
11. 2015 ve smyslu změny jednotlivých položek Návrhu
rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016 a souhlasí
s provedením změny Návrhu rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2016 dle uvedené rekapitulace. ZM dále
schvaluje upravený návrh rozpočtu města, který byl projednán na 28. schůzi RM, konané dne 14. 12. 2015 a pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření do konce
roku 2015 k zajištění plynulého hospodaření města.
2. ZM schvaluje rozpočtový výhled města Slavkov
u Brna v předloženém znění.
3. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2015.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí 2015 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2015 v předloženém
znění.
6. ZM schvaluje návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2016 v předloženém znění.
7. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací města Slavkov u Brna za III.
čtvrtletí 2015 v předloženém znění.
8. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových
organizací města – TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2015
v předloženém znění.
9. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 54 Financování
projektů Evropa pro občany, č. 55 – Dotace – Lesní hospodář, č. 56 – Dotace SMO, č. 57 – Úprava rozpočtu dle
výkazu FIN 2-12, č. 58 – Dotace MŠMT – ZŠ Tyršova,
č. 59 – Evropa – místo pro lidi dobré vůle projekt 2016,
č. 60 – Kompostárna, č. 61 – Půjčka z FB – Předfinancování projektů IROP, č. 62 - Dotace JMK – HZS a SDH,
č. 63 – Dotace MŠMT – ZŠ Komenského, č. 64 – Dotace
JMK – Akceschopnost SDH, č. 65 – Přesun položek ŽP –
Dotace obnova historických alejí, č. 66 – Dotace na Meliorační dřeviny, č. 67 – Rozpočtování příjmů, č. 68 – Odvody z loterií a jiných podobných her, č. 69 – Výnosy ze
vstupného – kulturní akce, č. 70 – Vratka půjčky do Fondu
bydlení – Efektivní elektronický úřad, č. 71 – Dotace SMO
– přeplatek, č. 72 – Standardizace sociálně právních služeb ORP, č. 73 – Dotace – Lesní hospodář, č. 74 – Místní
akční plán, č. 75 – Veřejnoprávní smlouvy SPOD, č. 76 –
Přesun položek IR – SCB, Činnost místní správy.
10. ZM schvaluje odpis pohledávek ze soupisu Pohledávky z jiných vztahů - obchodněprávních aj.: odpis faktur vystavených (vzniklých před rokem 2010) ve výši
42 627,80 Kč, odpis pohledávky z prodeje pozemků Ulmanových z roku 1996 v hodnotě 48 920 Kč, odpis souhrnu pohledávek Stavebního a územně plánovacího
úřadu vzniklých před rokem 1999 v celkové výši
289 653,49 Kč, odpis pohledávky za užívání veřejného

prostranství vzniklé před rokem 1996 v hodnotě
21 651 Kč, odpis pohledávky za přeplatek sociálních
dávek ve výši 48 624 Kč.
11. ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
zapsanému spolku Baby box pro odložené děti – STATIM, z. s.
12. ZM schvaluje návrhy dodatků: č. 2 ke Smlouvě
o úvěru registrační číslo 7490008200302 ze dne 25. 8.
2008, č. 6 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo
7490006200450 ze dne 4. 10. 2006 a č. 1 ke Smlouvě
o úvěru registrační číslo 7490004200127 ze dne 7. 4.
2004 uzavřených mezi Městem Slavkov u Brna a Komerční bankou, a. s.
13. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT
z programu 133 310 na projekt řešící rozšíření kapacity
základních škol formou realizace přístavby k budově ZŠ
Tyršova 977 dle podmínek uvedených v této důvodové
zprávě a schvaluje závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 15 % z celkových nákladů.
14. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 3750/69 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví města do vlastnictví pana Martina Šafránka
za kupní cenu ve výši 1115 Kč/m2 bez DPH stanovenou
porovnáním nabídek a realizací prodejů v daném místě
a čase. Náklady související s prodejem uhradí žadatel.
15. ZM souhlasí s prodejem částí pozemků parc.
č. 3750/69 orná půda o výměře cca 78 m2 a parc.
č. 3750/29 o výměře cca 7 m2 z vlastnictví města do společného jmění manželů pana Miroslava a paní Květoslavy Novotných za kupní cenu ve výši 1100 Kč/m2 bez
DPH. Náklady související s prodejem uhradí žadatelé.

16. ZM ukládá RM zahájit proces prodeje nemovitostí
bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská č.p. 733 ve
Slavkově u Brna (tj. pozemek parc. č. 695, ostatní plocha
a pozemek parc. č. 694, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 733, bydlení, na pozemku
parc. č. 694, část obce Slavkov u Brna).
17. ZM souhlasí s řešením problematiky penále za
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve
věci veřejné zakázky na kompostárnu dle navržené varianty č. 1.
18. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Slavkov u Brna, kterou se stanoví pravidla pro volný
pohyb psů na veřejném prostranství.
19. ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace TSMS.
20. ZM bere na vědomí informace o nestandardním
nájemním vztahu.
21. ZM bere na vědomí informace o projednání podnětů z kontrolního výboru na schůzi RM.
22. ZM bere na vědomí zápisy z kontrol provedených
kontrolním výborem v DDM 18. 11. 2015, v ZS-A 19. 11.
2015 a v TSMS 23. 11. 2015. ZM dále ukládá RM podle
doporučení kontrolního výboru: 1. zpracovat návrh na
rekonstrukci prostor kontrolovaných příspěvkových organizací a předložit ZM vyčíslení těchto rekonstrukcí +
návrh na jejich etapizaci. 2. předložit zastupitelstvu
města výsledek kontroly všech náležitostí při předání
funkce řediteli TSMS.
23. ZM schvaluje nový jednací řád kontrolního výboru
v předloženém znění.

18. mimořádná schůze RM – 22. 12. 2015
1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 77 81 v předloženém znění.
2. RM souhlasí s umístěním sídla spolku Klub přátel
školy při ZŠ Slavkov u Brna na adrese Tyršova 977, Slavkov u Brna a s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel školy při ZUŠ Františka France na adrese Komenského
náměstí 525, Slavkov u Brna.
3. RM souhlasí s umístěním loga města Slavkov u Brna
na webové stránky spolku MK Austerlitz, o. s., se sídlem
Lomená 709, Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s užitím znaku města Slavkov u Brna za
účelem obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst ČR, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně pro pana Petra Houzara.
5. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování PR služeb mezi městem Slavkov u Brna jako objednatelem
a Jiřím Slámou jako dodavatelem.

6. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností PEGAS GONDA s. r. o., se sídlem Československé
armády 322, Slavkov u Brna jako dárcem a městem jako
obdarovaným.
7. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky opravy komínů, dle průzkumu trhu ze dne 17. prosince 2015 a schvaluje úpravu rozpočtu ZS-A pro rok
2015 v předloženém znění.
8. RM schvaluje vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace ZS-A dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.
9. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši
5000 Kč MŠ Zvídálek dle předložené zprávy.
10. RM souhlasí s pronájmem prostor v MŠ Zvídálek
dle předložené zprávy.
11. RM schvaluje účast města Slavkov u Brna v Evropské soutěži kvetoucích sídel.

Jihomoravský kraj letos podpoří projekty 414 miliony korun
Rada Jihomoravského kraje na své schůzi
13. ledna 2016 schválila vypsání dotačních
programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.
Zatímco v loňském roce bylo na dotace
v rámci krajského rozpočtu určeno 339 milionů korun, v rozpočtu na rok 2016 kraj počítá
s více než 414 miliony.
„Na všechny městské a obecní úřady bude
distribuována dotační příručka, veřejnosti
bude přehled všech letošních dotačních programů k dispozici také na webových strán-

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve Slavkově
u Brna 10. 2. od 8.30 do 12.30 hod. – trafostanice 2 Cutisin II.
(č. 320316) - vypnutí se netýká domácností. Více na www.slavkov.cz. Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333
E.ON Distribuce, a.s.
nebo navštivte www.eon.cz.

kách Jihomoravského kraje. O naprostou většinu dotací bude možné žádat do 29. února
2016,“ konstatoval Michal Hašek.
Kraj podpoří například projekty na zkvalitnění sportovního prostředí. Speciální dotace poputují také na udržení čistoty
cyklostezek nebo úpravu běžeckých tratí. Peníze jsou určeny také pro začínající podnikatele nebo také na materiální vybavení zařízení
pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Kraj
chce rozvinout také oblast prevence kriminality nebo protidrogových aktivit. Na dotace
mají šanci dosáhnout i školy. Zejména pokud
předloží projekty na podporu zdraví nebo
prevence. Podobně můžou o dotace zažádat
i alternativní školky a zařízení pro předškolní
děti.
Prioritou je také mezinárodní prezentace
kraje nebo podpora národnostních menšin.
Díky kraji na peníze dosáhnou také lidé, kteří

doma pečují o své blízké. Kraj má také zájem
rozvíjet environmentální vzdělávání a osvětu.
Na dotace mají šanci dosáhnout nejen
obce, ale i například neziskové organizace či
nestátní zdravotnická zařízení nebo hospice.
Podpořeni budou také vinaři a včelaři. Peníze
jsou směřovány také do podpory kultury
a péče o historické památky.
Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2016, žádosti je
možné podávat také v rámci Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
JMK 2013–2016 i v rámci dotačních programů v oblasti vodního hospodářství a hospodaření v lesích.
Podrobnosti o dotačních programech JMK
jsou zveřejněny na dotačním portálu JMK:
vs
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.
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Nová vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Psi se mohou pohybovat v ulicích města
pouze na vodítku. Město připravuje cvičný
areál pro psy a odpadkové koše se sáčky.
Zastupitelé města na posledním zasedání 14.
prosince 2015 schválili novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství. Od Nového roku tak platí několik zásadních novinek
pro chovatele a majitele psů. Nová pravidla reagují na dlouhodobé podněty občanů a jsou
výsledkem celoročních diskusí mezi zástupci
chovatelů psů, občanů, kteří nejsou chovateli
psů, zástupců orgánů města a Mysliveckého
sdružení. Změny uvítali nejen občané, kteří se
potýkali s nepořádkem, který někteří majitelé
po svých čtyřnohých přátelích neuklízeli.
Jasná pravidla uvítali i chovatelů psů, rodiče
dětí a učitelé ze škol.

Největší změnou pro chovatele psů je povinnost mít psa na vodítku na většině veřejného
prostranství ve městě. Zastupitelé současně určili sedm lokalit, kde psi mohou pobíhat volně,
ale s náhubkem. Vyhláška zároveň vymezuje
prostory, na které je vstup se psy zcela zakázán, a to zámecký park, dětská a sportovní
hřiště či hřbitov.
„Reagujeme tak na dlouhodobé podněty občanů – ať již „nepejskařů“, tak i majitelů psů.
Výsledek je inspirovaný podobnými předpisy
okolních měst. Zároveň jsme do něj zahrnuli
několik kompromisů – například nám hodně
záleželo, aby lokality pro venčení byly dostupné ve většině oblastí města a aby platily
výjimky pro asistenční psy. Touto vyhláškou
opatření pro pejskaře nekončí. Našim cílem je
tento rok zprovoznit oplocený areál se cvičí-

cími prvky. Na zkoušku instalujeme také několik košů se speciálními sáčky na psí exkrementy,“ vysvětlil radní a navrhovatel vyhlášky
Libor Eliáš.
Psi se mohou bez vodítka, ale s náhubkem
pohybovat kolem rybníka, v oblasti mezi silnicí I/50 a výstavbou společnosti Kaláb (Zelnice I., II.), u ulice Slovákova – na pozemku
za benzinovou stanicí Euro Oil, na ploše v sídlišti Zlatá Hora, kde hostují cirkusy a na pozemku v sídlišti Nádražní u bytových domů
SBD Žuráň. Volný pohyb psů je také umožněn
na polní cestě od kotelny Zlatá Hora po ulici
Bučovická a v aleji od vstupu na koupaliště po
Oboru. Za vyznačenými hranicemi veřejného
prostranství města je pak volný pohyb regulován podle honebního práva - tedy majitel musí
mít svého psa pod svým vlivem.
Ve všech ostatních ulicích, náměstích, parcích a zeleni musí být psi na vodítku. Výjimkou jsou pouze psi služební a záchranářští při
výkonu služby a záchranářských prací a psi
speciálně vycvičení jako průvodci zdravotně
postižených osob.Vyhláška také upozorňuje na
povinnost, která měla být dodržována vždy –
v případě znečištění chodníku nebo zeleně
musí osoba doprovázející psa po psovi uklidit
a pokud tak neučiní, bude se jednat o přestupek
či jiný správní delikt, za který může být uložena pokuta. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je také s účinností od
dubna tohoto roku povinna zajistit, aby pes byl
vybaven evidenční známkou, kterou držitel psa
obdrží od finančního odboru Městského úřadu
Slavkov u Brna. To neplatí pro držitele psů,
kteří se ve městě nezdržují trvale, ale pouze nahodile.
Plné znění vyhlášky naleznete na webových
vs
stránkách města www.slavkov.cz.

Slavkovská statistika
(statistické porovnání let 2010 a 2015)
Změny

k 31. 12. 2010

narození
úmrtí
sňatky
přistěhovaní
odstěhovaní
počet obyvatel
občané s úřední
adresou na radnici

79
61
122
103
6325

k 31. 12. 2015

80
44
135
190
125
6497
231

Světlana Petrová, odbor vnitřních věcí

Příměstský tábor DDM

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM

Přijďte povzbudit volejbalistky
Volejbalový kroužek dívek při DDM Slavkov u Brna zve všechny příznivce volejbalu v sobotu
13. února od 8 hod. do haly ISŠ ve Slavkově u Brna. Děvčata zde odehrají další kolo krajského
poháru žákyň. Přijďte našim hráčkám vytvořit tu správnou atmosféru, která je motivuje k lepším
Za podporu děkují trenéři
výsledkům.

Příměstský tábor o jarních prázdninách při
DDM Slavkov u Brna je určen pro žáky prvního stupně. Uskuteční se od 29. února do 4.
března v době 7.30–15.30 hod. v DDM Slavkov u Brna. Dětem nabízí sportovní a výtvarné
aktivity v DDM i v přírodě (dle počasí), dopolední a odpolední svačinky, pitný režim, oběd
ve škol. jídelně ZŠ Komenského Slavkov
u Brna v ceně 57 Kč. Cena je 130 Kč. S sebou
si vezměte vhodné oblečení a přezůvky. Je
možné se přihlásit i na jednotlivé dny. Více
info. na tel. číslech: 605 083 322, 544 221 708.
Přihláška ke stažení na www.ddmslavkov.cz.
Vyplněné přihlášky odevzdejte do pátku 19.2.
2016 na DDM.
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Nový alkoholtester
Městská policie bude mít od začátku roku
nový přístroj na měření alkoholu v dechu.
Jedná se o přístroj od firmy Dräger s označením 7510, ze kterého se výsledná hodnota používá jako důkazní prostředek u soudu. Tyto
vs
přístroje používá PČR.

Blokové pokuty
můžete zaplatit
platební kartou
Od Nového roku jsou městští strážníci
vybaveni mobilním platebním terminálem.
Blokové pokuty tak můžete zaplatit na
místě platební kartou. Strážníci tento přístroj využijí zejména při výběru pokut od cizinců, kteří se často vymlouvali, že nemají
u sebe české koruny. Tyto přestupky tak
často zůstaly nepotrestané, protože městskému úřadu se často nedařilo tyto pokuty
vs
vymáhat.

Orientační zápis do
Mateřské školy Zvídálek
Jako každý rok, i letos, proběhne v Mateřské
škole Zvídálek orientační zápis nových dětí do
mateřské školy na školní rok 2016/2017. Děti
k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče
orientačně přihlásit v termínu od 8. do 28. 2.
přes webové stránky mateřské školy www.mszvidalek.cz /formuláře/.
Řádný zápis do mateřské školy se bude
konat 20. dubna 2016.
Podrobnější informace budou včas zveřejněny na webových stránkách mateřské školy.
Více na: http://www.ms-zvidalek.cz/přijíEva Jurásková
mání dětí/.
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Bezdomovci
Osoby bez domova, lidé, potulující se po
Mimo jiné se snaží motivovat tyto jedince k řeměstě v některých z nás vzbuzují soucit, v jišení jejich situace. Ve spolupráci s Úřadem
ných pohoršení. Ani Slavkov není v tomto
práce, městskou policií a lékaři oslovujeme kliohledu výjimkou. Můžeme však soudit čloenty, nabízíme možnosti využití sociálních sluvěka, když nevíme, co zapříčinilo toto jeho sožeb, charitní pečovatelské služby, kde se
ciální vyloučení? Důvody bezdomovectví
mohou za poplatek vykoupat, možnost zpromohou být různé. Jedistředkování oblečení,
Bezdomovci • Ilustrační foto
nec se narodí do chuobuvi a základních podoby, sociálně slabé
travin. Spolupráce mezi
rodiny. Dále pak souodborem
sociálních
běh vlivů jako je zavěcí a osobou bez přístdlužení, dlouhodobá
řeší je však založena na
nezaměstnanost, rozdobrovolnosti. Pokud
pad rodiny. Dalším důtedy jedinec o pomoc
vodem může být
nemá zájem, nemůzdravotní indispozice
žeme ho k tomuto nutit.
pro to, aby člověk
I mezi osobami bez
mohl zvládnout obvyklé způsoby životního
přístřeší, zdržujícími se ve Slavkově u Brna
stylu a soužití s lidmi ve společnosti. Odbor
jsou tací, kteří svůj „životní styl“ měnit nesociálních věcí Městského úřadu ve Slavkově
chtějí. Není to lehké, ale je třeba se snažit toto
u Brna pomáhá jedincům na okraji společnosti
jejich rozhodnutí respektovat.
při komunikaci s úřady, s hledáním prozatím„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu
ního bydlení v podobě azylových domů, ubypomáhat.“ Abraham Lincoln
Ivana Mifková, sociální pracovnice, OSV
toven a následně důstojné formy bydlení.

Příspěvky na práci s mládeží
Jako každý rok, je možné i letos do konce
měsíce února žádat o příspěvek na práci
s mládeží. Pravidla programu pro poskytování
příspěvků včetně formulářů je možné nalézt
na oficiálním webu města Slavkova u Brna
http://www.slavkov.cz/index.php/radnice/ura
d/dokumenty/prispevky-na-praci-s-mladezi.
Účelem příspěvku je podpořit organizace
nebo fyzické osoby v činnostech související
s aktivitami dětí a mládeže do 18 let. Příspěvky mohou být poskytnuty spolkům,
obecně prospěšným společnostem, nadacím,
církevním a náboženským společnostem nebo
právnickým osobám a jiným fyzickým nebo

právnickým osobám, které působí na území
města Slavkova u Brna a dále i fyzickým nebo
právnickým osobám, které na tomto území
nemají trvalý pobyt nebo sídlo, ale svou činností reprezentují město Slavkov u Brna. Organizace, které jsou z žádostí o tyto příspěvky
vyloučeny, jsou příspěvkové organizace zřízené městem Slavkov u Brna.
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se
příspěvků na práci s mládeží, je možné se
obrátit na Ing. Barbaru Macháčkovou – odbor
kancelář tajemníka, tel. 544 121 129 nebo
email. barbara.machackova@meuslavkov.cz.
vs

Třída Broučků • Foto: archiv školy

Broučci se sněhulákem • Foto: archiv školy

Na Nový rok o slepičí krok…
Vánoční svátky, na které se i děti ze třídy
Broučků z Mateřské školy Zvídálek moc těšily, skončily, a přivítali jsme se společně
v novém roce. Děti s nadšením vyprávěly své
zážitky z rodinného kruhu, zejména projevovaly radost z nadělených dárků. Nakreslily
také hezké obrázky o Vánocích doma. Společně jsme si sehráli tříkrálový příběh a děti
poznávaly význam pomoci potřebným a soucítění s druhými. Leden nám nadělil aspoň tro-

chu sněhu, který děti aktivně využily. V tomto
měsíci se ještě děti budou těšit na divadelní
představení v Radosti v Brně, na společný karneval MŠ Zvídálek a naši předškoláci na zápis
v měsíci únoru. Vstup na základní školu je zlomovým okamžikem v životě dětí i rodičů. Tomuto důležitému kroku předchází spousta
mravenčí práce ze strany rodiny a především
mateřské školy. Podstatou a základem pobytu
v mateřské škole je hra, ale do ní musí učitelky

nenásilnou formou zakomponovat požadavky
na správný vývoj a vzdělávání dětí, přičemž
musí vycházet z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. S dětmi tedy
cíleně a soustavně pracujeme a s pomocí rozmanitých činností rozvíjíme jejich osobnost.
Budeme tedy našim budoucím školákům držet
palce.
Světlana Machalová, Eva Eliášová,
učitelky ze třídy Broučků
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Město si letos připomene 600 let od udělení
prvního znaku v českých zemích
Je mnoho věcí, na které můžou být Slavkované hrdí. Ale je jen málo významných příležitostí, které nás nutí se nad svými kořeny
a historií zamyslet. Není to pouze Bitva u Slavkova, která nás proslavila za hranicemi našeho
regionu.
Jednu památku totiž máme již z období
vrcholného středověku, a to takovou, kterou
nám mohou všechna ostatní města závidět. Přitom ji máme uloženou v našem městě. Je jí na
první pohled nenápadná čtvrtka pergamenu,
nesoucí stopy několikerého přeložení, popsaná
hnědočerným písmem, uprostřed zdobená barevnou heraldickou kresbou. Zkrátka – znak
města Slavkov u Brna je nejstarším v českých
zemích.
Letos 1. července si připomeneme 600 let
od doby, kdy král Václav IV. našemu městu
udělil privilegium používat znak se špa-

nělským štítem s dvěma orlicemi na horní
polovině a dvouocasým lvem ve spodní části.
Přestože historikové o symboliku jednotlivých heraldických atributů vedou spor,
jedno je jisté: Slavkov od nepaměti zaujímal
v životě českých zemí významné místo.
Pojďme si tento rok připomenout, co všechno
dělá Slavkov u Brna Slavkovem u Brna.
Pojďme pochopit, v čem je naše město výjimečné.

K této příležitosti město i školy letos připravují několik významných akcí cílených zejména na vás – občany Slavkova u Brna. Již
v březnu se těšte na unikátní výstavu zaměřenou nejen na tuto část našich dějin. Vrcholnou
akcí, která nás přenese do předhusitského období, budou Dny Slavkova, které se letos uskuteční od 2. do 4. června. Podrobnosti
k jednotlivým akcím i historickým událostem
vs
budeme postupně zveřejňovat.

Kasematy ožijí
Zámeckou nocí
Netradiční ples se uskuteční v pátek 26.
února od 20 hodin v zámeckých kasematech. Zámecká noc se bude inspirovat nejen
životem šlechty. Vítány jsou tedy zámecké
kostýmy a jiné dobové šaty. K poslechu
a tanci hraje skupina SMP ze Slavkova
u Brna. Těšit se můžete nejen na stylovou
módní přehlídku, ale i společenské hry
o ceny. Vstupné na akci je 100 korun. Lístky
si můžete již nyní koupit v Informačním
vs
centru na Palackého náměstí.

Slavkov Regiontouru chutnal díky pivu
Ani letos nechyběl Slavkov u Brna na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Přestože se město letos místo na vlastním
stánku prezentovalo v expozici Jihomorav-

Zástupci Slavkova na Regiontouru • Foto: archiv ZS-A

ského kraje, patřil mezi nejvýraznější turistické
atrakce. Kromě samostatného prezentačního
místa totiž všichni návštěvníci mohli posedět
u slavkovského piva. Slavkovský pivovar spolu

s pivovarem s Moravského Žižkova se prezentovaly jako jediné pivovary z jižní Moravy.
Město se zde dále vyčnívalo díky dobově oblečené hostesce nebo videu promítaném na
centrální obrazovce.
„Dlouhodobý trend veletržních akcí ukazuje, že je sice důležité se zde prezentovat, ale
nemusí to být nutně na výrazných expozicích.
Mnohem důležitější je oslovení i dalších
smyslů návštěvníků a osobní setkání se současnými i potenciálními partnery. Díky tomu
jsme letos navázali partnerství s významnými
institucemi a společnostmi ať již tuzemskými,
tak zejména zahraničními,“ vysvětlila ředitelka
Zámku Slavkov – Austelitz Eva Oubělická.
Díky této strategii zámek a tedy i město, výrazně ušetřilo. V minulých letech prezentace
na Regiontouru stála až 100 tisíc korun, zatímco letos náklady nepřesáhly deset tisíc
korun.
„Prezentaci ale samozřejmě nepodceňujeme. Rozhodli jsme se ušetřené peníze investovat například do nové webové stránky zámku
nebo tvorby nových propagačních materiálů,“
vs
dodala Eva Oubělická.

1/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Slavkovské memento 2016
Literární soutěž pro žáky 2. stupně základních
škol a žáky středních škol
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. „Protiněmecký odboj ve 2. světové
válce (1939–1945)“
Boje ozbrojených jednotek na okupovaných
územích; partyzánský odboj; odbojové hnutí
Ukrajina–Bělorusko; Slovenské národní povstání; Hnutí odporu ve Francii; partyzánská
válka v Jugoslávii; povstání v Polsku; polská
Zemská armáda; atentát na R. Heydricha; odbojová hnutí v Řecku aj.
Literární soutěž: libovolný slohový útvar
(referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka,
fejeton, interview, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5 stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem
nebo na libovolném nosiči)
Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do Zámku Slavkov – Austerlitz, vstupenky do kina ve Slavkově u Brna, diplomy aj.
Uzávěrka odevzdání prací: 15. 3. 2016
(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2016)
Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií
budou vyhlášeni na zahájení akce dne 26. 4.
2016 za přítomnosti médií, zástupců města
Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově.
Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou
adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případně
též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné).
Děkuji a těším se na spolupráci
Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz,
tel.: 724 924 817

Taneční pro dospělé
Máte rádi tanec, ale nejdou vám kroky?
Chcete si oživit své dovednosti z tanečních?
Nebo si chcete jen tak zatancovat? Pak navštivte každou středu od 19 hodin taneční
lekce pro dospělé ve Společenském domě Bonaparte. Zkušení lektoři Zina a Jirka Čechovi
pro vás připravili výuku vášnivého tanga, noblesního foxtrotu a hravého tance cha-cha
a dalších tanců.
Taneční kurzy organizuje Stabil studio Brno.
Více informací: cechova@stabilstudio.cz,
vs
mobil 739 359 688.
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Program kina Jas – únor
6. února, sobota, 19.30 hod.

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN
Šestiletá Hushpuppy. Maminku už nemá a její otec Wink je divoch, který je neustále mimo domov, a tak je
Hushpuppy odkázaná na společnost polodivé zvěře. Vnímá přírodu jako křehké spletivo živoucích, dýchajících
věcí, v němž celý vesmír závisí na tom, aby do sebe všechno dokonale zapadalo. A když se po bouři zvedne
stoletá voda a obklopí jejich město a tatínek naráz onemocní a divoká prehistorická zvířata obživnou a vylezou
ze svých zamrzlých hrobů, Hushpuppy zjistí, že přirozený řád věcí se začíná rozpadat. Malá hrdinka se zoufale
snaží dát svůj svět zase do pořádku... Nezávyslý film oceněný 3 cenami na festivalu Sundace a cenou z Cannes
za kameru. Režie: Benh Zeitlin. Hrají: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly. Žánr: Drama / fantasy
92 minut, přístupný od 12 let
7. února, neděle, 16.30 hod.

JÁ, PADOUCH
Žije v černém domě s mrtvým trávníkem. Aniž by to sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je obrovský tajný
úkryt. A zde nacházíme Grua obklopeného armádou svých uličnických a zlomyslných přisluhovačů, mimoňů, který
plánuje tu největší loupež v historii - ukrást Měsíc! Gru si libuje ve všem špatném. Vyzbrojen svým arzenálem
Zmenšovacích paprsků, Mrazících paprsků – mrazáků a obojživelných bojových vozidel poráží vše, co mu stojí
v cestě. A to všechno až do okamžiku, kdy se střetne s třemi malými osiřelými děvčátky... Žánr: Animovaný / komedie
91 minut, mládeži přístupno
13. února, sobota, 19.30 hod.

GANGSTER KA
Radim Kraviec alias Káčko má talent pro podvody. Využívá lsti a armády právníků i kapitálu. Stát okrádá o miliardy.
Díky kontaktům chystá Kraviec triumfální majstrštyk – ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující zásoby pohonných
hmot v republice. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné se
stává skutečností. Káčko končí ve vazbě, ale díky šikovným právnickým kličkám se dostává velmi rychle na svobodu
a rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. Gangster Ka je český film, který se snaží ukázat zrod skutečného gangstera.
Režie: Jan Pachl. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško. Žánr: Krimi
100 minut, přístupné od 12 let
14. února, neděle, 16.30 hod.

JÁ, PADOUCH 2
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Ale pozor, v Gruově nitru se stále ukrývají schopnosti, které by
leckdo rád využil. Jako například šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek. Silas sice padouchy hluboce
opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý? Vyšle svou agentku, aby Grua přiměla ke
spolupráci. Té se to podaří a Gru začne na stará kolena páchat dobro. A brzy bude mít plné ruce práce, protože na
radaru Antipadoušské ligy se objevil obzvlášť protřelý padouch Eduardo... Žánr: Animovaný / komedie
98 minut, mládeži přístupno
20. února, sobota, 19.30 hod.

PAŘÍŽSKÁ BLBKA
Třicetiletá Camilla, která přišla o další zaměstnání se rozhodne s ordinérním životem nadobro skoncovat. Cíl je
jasný: zaslouží si mít život lepší než zbytek lidstva. Jedinou vhodnou možností je stát se šlechtičnou. Aby už nikdy
nemusela pracovat a mohla trávit svůj volný čas s VIP osobnostmi jako jsou Jay Z, Beyoncé nebo Vanessa
Paradis, rozhodne se opustit Francii a odletět do Velké Británie. Právě tam se nachází poslední svobodný princ –
princ Harry. A ačkoliv se brány Buckinghamského paláce ne a ne otevřít, Camilla je rozhodnutá, že s princem to
bude láska na první pohled. Režie: Eloïse Lang. Hrají: Camille Cottin, Antony Hickling, Stéphane Bern. Žánr:
Komedie
82 minut, přístupné od 12 let
21. února, neděle, 16.30 hod.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče
a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele:
Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby.... George, který je vtipný už jen proto,
že je angličan, uplakánek Paul a Christopher, který chce mít vždycky pravdu a je to otravné... Je jasné, že
s novou partou bude spousta zábavy! Režie: Laurent Tirard. Žánr: Komedie / rodinný
95 minut, mládeži přístupný
27. února, sobota, 19.30 hod.

KÓD ENIGMY
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika
Alana Turinga. Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze
sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného
hrdinu, který se podílel na prolomení kódu německého šifrovacího stroje Enigma. Kód Enigmy vypráví příběh
matematického génia, který díky svému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských
životů. Režie: Morten Tyldum. Hrají: B. Cumberbatch, K. Knightley, M. Goode, M. Strong. Žánr: Válečný / životopisný
114 minut, přístupný od 12 let
28. února, neděle, 19.30 hod.

DRUHÁ MÍZA
Jednoho dne jeho manažer odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dannymu napsal John Lennon. Píše
v něm: ,,Zůstaň věrný sám sobě. Zůstaň věrný své hudbě.“ Chce mu tak podat pomocnou ruku v zorientování
se v širých vodách slávy a úspěchu, v tom, co sám prožil. Na základě dopisu se Danny rozhodne zabrzdit
a chytá druhou mízu. Dá se na cestu k znovuobjevení své rodiny a hledání pravé lásky. Film byl inspirován
skutečnou událostí, John Lennon takový dopis opravdu napsal. Režie: Dan Fogelman. Hrají: Al Pacino, Annette
Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer. Žánr: Komedie
106 minut, přístupný od 12 let
Od listopadu do března (včetně) se promítá jen v sobotu a v neděli.
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Zámek Slavkov – Austerlitz
hledá nové průvodce
Zajímáte se o historii? Baví vás mluvit
s lidmi? Máte rádi zámek ve Slavkově u Brna?
Pak se staňte naší zámeckou paní či pánem.
Jedna z nejnavštěvovanějších moravských památek totiž vyhlašuje konkurz do týmu průvodců.
Podmínkou je spolehlivost, ochota a dobrý
ústní projev. Uvítáme příjemné vystupování
a profesionalitu. Výhodou je také časová flexibilita po celou sezonu (od března do prosince) – mimo letní prázdniny alespoň
o víkendech.

Plusem je znalost cizích jazyků (zejména
francouzštiny, ruštiny a němčiny), hudební,
pěvecké nebo herecké dovednosti.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí
a dobrý kolektiv, možnost seberealizace a nasbírání nových zkušeností a motivační platové
ohodnocení.
Strukturovaný životopis s důrazem na předchozí zkušenosti a zmíněné požadavky a motivační dopis zašlete na kucera@zamek-slavkov.cz
vs
nejpozději do 7. 2. 2016.

Kostýmovaná prohlídka zámku • Foto: archiv ZS-A

SC Bonaparte se bude řídit ze zámku Dětský karneval
Společenské a kulturní akce ve Slavkově
u Brna se od Nového roku plánují a organizují
z jednoho místa – ze Zámku Slavkov – Austerlitz – z informačního centra. Nově pod něj totiž
spadá i Společenské centrum Bonaparte. To
doposud spravoval Městský úřad.
„Od tohoto kroku si slibujeme nejen jednodušší model správy objektu Společenského

centra. Změnu by měli pocítit zejména lidé,
kteří doposud hledali informace o společenských akcích ve Slavkově organizovaných městem na dvou místech. Naším cílem je, aby opět
efektivně fungovalo informační centrum a aby
se změny promítly také do společných prezentačních materiálů a nových webových stránek,“
vs
uvedl starosta města Michal Boudný.

Odpolední program nejen pro děti v maskách
se odehraje v neděli 21. února od 15 hodin v SC
Bonaparte. Spolek Koráb tam připraví dětský
karneval s programem. Kromě písniček a tancování se můžete těšit na bublinkovou show
nebo krmení draka. Vyhrát můžete i v některé
ze soutěží. Vstupné je 30 Kč za osobu. Děti do
dvou let mají vstup zdarma. Zve vás město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz. vs

Poděkování dárcům předmětů do zámeckých sbírek
Vážení přátelé a příznivci Zámku Slavkov –
Austerlitz, v roce 2014 nemohla naše instituce
přijímat žádné věcné dary, kterými vy sami
rozšiřujete a obohacujete zámecké sbírky.
Stalo se to díky chybě či opomenutí zákonodárců, kteří připravovali nový účetní zákon,
odkud zmizela výjimka osvobození příspěvkových organizací od placení daně z věcných
darů. Každá taková instituce by tak musela nechat přijaté dary ohodnotit soudním znalcem,
tento odhad zaplatit a z přijatých darů zaplatit
darovací daň. Proto byl příjem věcných darů
pozastaven. V roce 2015 byla tato legislativní
chyba napravena a sbírky byly opět díky vašim
darům rozšiřovány.
Zámek Slavkov-Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za věnované předměty.
V roce 2015 se sbírkový fond rozrostl o 683
přírůstkových čísel, což představuje 992
předmětů a 19 souborů. Všechny předměty
byly získány výhradně dary. Kromě dárců ze
Slavkova u Brna, přispěli rovněž dárci z Brna,
Čisté u Rakovníka, Ivančic, Němčan, z Jeny
v Německu, belgického města Wavre a španělského města Viktoria-Gasteiz.
K zajímavostem v nových akvizicích patří
zejména obrazy Josefa Klíra, o kterých jsme
informovali již v listopadovém čísle Slavkovského zpravodaje. K velkým darům patří rovněž tři modely lodí, které zámku věnoval
dlouholetý spolupracovník a mecenáš. Jde
o model hanzovní lodi Die Hansekogge z roku
1470, zhotovený podle plánů C. Busleye. Další
model představuje španělskou šebeku z roku
1735, zhotovený v měřítku 1:25. Posledním
modelem je mississippský kolesový parník
z roku 1869, zhotovený v měřítku 1:64.
Z drobných předmětů nelze přehlédnout
např. dřevěnou krabičku s modrým skleněným
víčkem, na kterém je reliéfní portrét císaře
Františka Josefa I., vývěsní ceduli s nápisem:
„Spořitelna-textil“, či soubor pohlednic

z Krásné Hôrky, kam se po roce 1919, kdy vymřela česká větev rodu Kouniců, dostala část
původního vybavení slavkovského zámku. Na-

poleonské sbírky byly obohaceny souborem
šesti kameninových talířů s výjevy z bitev Napoleona Bonaparta.

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto okruhy předmětů:
Církevní – upomínkové obrázky, kropenka, kříže, rytina
a obrázky s biblickou tematikou, oltářní přehoz
Darney – vizitka André Poirota
Dýmky – z bílého nerostu
Fotografie – vojenské z I. světové války, památníku Kounicových kolejí v Brně
Hodinky – budíky, náramkové a závěsné hodinky
Hračky – autíčka, různé figurky, hlavolam, kostky, kuchyňka, porcelánové nádobíčko, společenské hry, panenky, skládačky, stavebnice, harmonika, trumpetka
Hudební nástroje – baskřídlovka
Kamenina – dózy, lázeňské pohárky, mísa, podnos, váza
Keramika – cukřenka, hrnec „koutňák“, konvice na čaj,
miska, mlékovka, podšáky, šálky, váza
Kuchyňské vybavení – kastrol, kráječ na chleba, mlékovar, mlýnky, lis na česnek, lopatka na zákusky, nože,
palička na maso, příbory, ruční šlehač, talíř plechový, váhy
Mapy – historické událostí 16.–20. století
Napoleonika – krabička od léků s vyobrazením Napoleona, mapa slavkovského bojiště, odznak s „N“, propagační materiály k Napoleonské výstavě, talíře s výjevy
Napoleonových bitev
Nástroje – medicínské
Obrazy – Josefa Klíra, Ladislava Klíra, J. L. Šichana
Oděvní doplňky a pomůcky – knoflíky, límečky, manžety, úchytky podvazků, přezky, metrové krajky, vyšívané
krojové stuhy, dámské rukavičky, krajkové vsadky, dámské kabelky
Odznaky – s různou tematikou
Paroží – srnčí parůžky
Peníze – bankovky USA a Ukrajiny
PF – blahopřání k novému roku
Písemnosti – čestné uznání, rodinné dokumenty, doklady
škol pro ženská povolání, reklamní brožury a letáky z I. pol.

20. stol., noviny věnovanéT. G. Masarykovi a dalším významným událostem, výuční listy, různé pozvánky na kulturní události ve Slavkově, reklamy slavkovských obchodníků, seznam
telefonních stanic ve Slavkově v I. pol. 20. stol.
Plakáty – různé
Plechovky – od pochutin
Pohlednice – Brno, Bučovice, Mohyla míru, soubor pohlednic z Krásné Hôrky, Křižanovice, sbírkové předměty,
Slavkov u Brna, Ždánice
Pomůcky – zdravotní hole, lžíce na boty, kulmy, ostřič
žiletek
Porcelán – cukřenky, čajové konvice, hrnky, lázeňský pohárek, máslenky, misky, mísy polévkové, mlékovky, omáčník, podšálky, stojánek na vejce, šálky
Různé – obchodní vývěsní cedule, kazeta vyřezávaná, soubor kapesních nožíků, napínáky holínek, nášivky Sokola,
pečetidla, tiskátka na modrotisk, zápalkové krabičky,
sada závaží
Řády – Řád bílého lva za zásluhy – kopie
Sochy – sv. Václava
Sklo – číše, džbánky, karafa, korbele, lahve a lékárenské
lahvičky, mísa a misky na nožce, podnos, sklenice, štamprlky, talířek, vázy
Sport – boty s bruslemi, medaile, vítězné poháry
Šicí stroje – zn. Express, Koch
Školní pomůcky – kalkulačky, kružítko, Logaritmická
pravítka, mechanické rychlopočtáře, nůž na papír, nabídkový katalog pomůcek, násadkové pero, obrušovátka
a ořezávátka na tužky, plnicí pera, pravítka s měřítky,
pouzdra, propisky, rýsovací soupravy, šablony, štítky na
sešity, tužky, učebnice, zápisníky,
Šperky – bižuterie, medailky, medailon, náušnice, přívěsek
s řetízkem, vojenské prsteny
Vlaječky – Sokol Němčany

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového
fondu a současně také kulturního dědictví

města Slavkova, které takto zůstane uchováno
pro příští generace.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
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Zápis do prvního ročníku základní školy
Zápis do prvního ročníku ZŠ se uskuteční
ve středu 10. února od 14 do 17 hodin v Základní škole Komenského, vchod od kostela.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které
do 31. 8. 2016 dovrší věku 6 let nebo měly
v loňském roce odklad.
U zápisu předloží zákonný zástupce vyplněný formulář pro školní matriku, rodný list
dítěte, žádost o přijetí ke vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky. Příslušné formuláře (kromě žádosti o odklad) obdrží rodiče
do 22. ledna buď v mateřské škole, nebo budou

zaslány poštou s pozvánkou k zápisu. Dále
budou ke stažení na webových stránkách škol.
Pokud se rodiče nemohou v uvedený termín
Mgr. Vladimír Soukop, Základní škola Komenského
515 534 910, 515 534 911

dostavit k zápisu, je potřeba, aby si dohodli
jiný termín v období od 15. 1. do 15. 2. s vedením školy.
Mgr. Jiří Půček, Základní škola Tyršova
544 221 113

Basta cheer cup 2015
V sobotu 12. prosince se nejmladší svěřenci
z teamu Glitter Stars, tzv. peewees, zúčastnili
nové soutěže Basta cheer cup 2015, konané
v hale sportcentra Sluneta v Ústí nad Labem.
V nabitém dni bylo k vidění 114 vystoupení,
které předvedlo téměř 900 cvičenců ze všech
koutů ČR. Bylo se tedy na co dívat. Z této soutěže jsme získali:
• kategorie individual
1. místo + absolutní vítěz kategorie – Barbora Hadincová
2. místo - Kristýna Slaninová
• kategorie freestyle pom
2. místo – Barbora Hadincová a Diana Divácká
4.–5. místo – Kristýna Slaninová a Amélie Mannerová společně s Kateřinou Rotroeklovou a Sabinou Burianovou
• kategorie group stunt
2. místo – Moonlight (top Kristýna Slaninová, Dorotka
Švehlová, Monika Čechová, Barbora Hadincová)
3. místo – Sunshine (top Amélie Mannerová, Diana Divácká, Kateřina Rotroeklová, Iveta Hrubá)
• kategorie team cheer
4. místo (Diana Divácká, Nikola Bubeníčková, Sabina
Burianová, Monika Čechová, David Červinka, Barbora Hadincová, Iveta Hrubá, Amélie Mannerová, Marie Petříková,
Kateřina Rotroeklová, Kristýna Slaninová, Monika Šilerová,
Dorotka Švehlová, Anna Večeřová, Terezka Zemánková).

Dík patří dětem za jejich předvedené výkony,
stejně jako rodičům, kteří nás podporovali v hledišti a pomohli s dopravou dětí na tuto soutěž.
Za tým GS peewees Pavla Přichystalová

Vánoční jarmark • Foto: archiv školy

Vánoční jarmark na ZŠ Komenského
„Vánoce, Vánoce přicházejí…“ zněla ve
čtvrtek 17. prosince vánoční koleda naší školou. Proč? Konal se zde opět Vánoční jarmark.
Žáci z prvního a druhého stupně i z V. oddělení
družiny se na něj pečlivě připravovali. V hodinách pracovní a výtvarné výchovy, někteří i po
vyučování, vyráběli dárky, které potom na
svých „stáncích“ prodávali. Procvičili si při
tom nejen matematiku, ale učili se hlavně komunikaci s kamarády a dospělými. Pro návštěvníky, kterých přišlo opravdu hodně, si naši
deváťáci připravili i občerstvení.
Výtěžek z jarmarku byl spravedlivě rozdělen. Každá třída odevzdala škole polovinu vy-

dělané částky, která bude převedena do KPŠ,
a druhá polovina zůstává třídě. Ta si odhlasuje,
jak ji využije. Některá na školní výlet, jiná na
zmrzlinu na konci školního roku, na vstup na
koupaliště… Ale někteří se rozhodli věnovat
svůj výdělek na charitativní věc. Např. VIII.C
věnovala získanou částku na akci pro české
děti „Moje první knížka“, kterou pořádá organizace Člověk v tísni. VI.B zase za získané peníze koupili dárek, hodinky, pro konkrétní
holčičku do Dětského domova Lipová.
Děkujeme žákům, učitelům, rodičům i všem
návštěvníkům, kteří přispěli k vydařené akci.
Hana Stárková

Novoroční exhibice • Foto: 2x archiv školy

Novoroční exhibice
Ti, kteří měli v pátek 8. ledna čas zavítat
k nám do školní haly, mohli zhlédnout novoroční exhibici našeho kroužku Glitter Stars,
jehož sportovní úspěchy jsou nepřehlédnutelné.
Zhruba v hodinu a půl trvajícím programu jsme
letos úvodem viděli i novinku a to přehlídku
všech dresů a úborů, ve kterých děti v průběhu
15 let vystupovaly na různých sportovních soutěžích a vystoupeních. A pak už následovala ho-

dinová série přemetů, salt, skoků, zdvihaček
a tanečních variací jednotlivců, dvojic a celých
skupin, které publikum po právu odměňovalo
potleskem. Na samotném závěru se nám pochlubili výčtem svých úspěchů v roce 2015 a v závěrečném defilé ukázali všechny své poháry.
Poděkování nejen za přípravu této exhibice,
ale i za vedení a přípravu dětí pro soutěže patří
trenérkám Renátě Macharové, Renatě Martín-

kové, Tamaře Divácké a Pavle Přichystalové.
Dále poděkování patří rodičům za vstřícný přístup a pomoc při účasti jejich dětí na vystoupeních a soutěžích a žákům za zodpovědnost
s jakou přistupují k náročnému trénování,
i když jsou určitě i dny, kdy se jim nechce.
Do roku 2016 přejeme celému týmu úspěchy
v postupových kolech na mistrovství Evropy,
které se uskuteční ve Vídni. Vladimír Soukop
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Zdravotní tělesná výchova
s fyzioterapeutkou

Za historií Bratislavy
V úterý 15. prosince se žáci a 8. a 9. ročníků
vydali za historií a adventní náladou Bratislavy.
Většina památek se nachází v centru města.
My jsme šli pěšky od nábřeží k Michalské
bráně, poté jsme si zvenku i zevnitř prohlédli
Konkatedrálu svatého Martina, budovanou
během 13.–16. století a užívanou mimo jiné
i ke korunovaci uherských králů. Odtud jsme
pokračovali malebnými dobovými uličkami
k sídlu prezidenta Slovenské republiky, Grasalkovičově paláci, kde jsme zvědavě okukovali hradní stráž. Při výkladu nám paní
průvodkyně připomněla i prešpurský mír, podepsaný v roce 1805 v Primacielném paláci.
A pak už jsme se přesunuli ke Staré radnici,
komplexu budov ze 14.–15. století. Dnes
v nich sídlí městské muzeum a v době adventu
na přilehlém prostranství vyrostou desítky
stánků s tradičními slovenskými výrobky a pochoutkami. I my jsme okusili lokše, kyselicu
a ovocný punč.
V pozdním odpoledni si menší skupinka vyšlápla k Bratislavskému hradu, zbývající se
rozhodli pro nákupy v moderním centru Eurovea.
Ano, adventní výzdoba Bratislavy se nedá
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Bratislavský hrad • Foto: archiv školy

srovnávat s Vídní ani s Prahou, ale i tak má
město svůj půvab a my jsme si výlet rozhodně
užili.
Naše poděkování patří CK Scholare a pedagogickému doprovodu Tyršovky, kteří pro nás
šn
výlet připravili.

Nepovinný předmět zdravotní tělesná
výchova (ZTV) patří na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna k hlavní součásti
dlouhodobého školního programu pro rovná
záda. Program je zaměřen především na děti
na prvním stupni. Další důležitou součástí
projektu je spolupráce s odborníky. Škola spolupracuje s rehabilitačním pracovištěm ve
Slavkově u Brna. Jedním ze způsobů spolupráce je cvičení dětí v ZTV pod vedením fyzioterapeutky. Děti si při prvním takovém
cvičení v tomto školním roce vedly velmi
dobře. Bylo vidět, že si postupně upevňují návyky správného držení těla. Projekt Rovná
záda pokračuje na škole úspěšně již sedmým
rokem.
Současně pokračuje v rámci projektu spolupráce školy s Mateřskou školkou Zvídálek
formou krátkých lekcí cvičení s dětmi v jednotlivých třídách.
Hana Charvátová

Holky jsou 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 devátého 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. a chlapce 6. ročníku proběhla ve stejný den
přednáška Čas proměn, která poskytuje optimální rozsah informací o biologických zákonitostech dospívání, formuje pozitivní přístup
k sobě samému, ke svému tělu, vzhledu
a ochraně reprodukčního zdraví.
V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří
o vlastních názorech a pocitech a posiluje se
šn
odpovědnost za vlastní zdraví.

Tyršováci na lyžařském výcvikovém kurzu • Foto: archiv školy

Lyžařský výcvikový kurz 2016
dopadl na výbornou
Lyžařského výcvikového kurzu v Karlově
v Penzionu u Bohouše se zúčastnilo všech třicet devět přihlášených žáků.
Zasněžená a upravená sjezdovka, krásné
zimní počasí, na sjezdovce minimum lyžařů,
žádný úraz ani nemoc, spokojené úsměvy na
tvářích dětí – tak by se dal stručně charakterizovat průběh letošního lyžařského kurzu tyršováků.
Žáci se učili nebo zdokonalovali v technice

jízdy na lyžích nebo na snowboardu. Na závěr
výcviku všichni zvládli jízdu na sjezdovce i na
vleku, takže kurz opravdu dopadl na výbornou.
V penzionu si pak děti pochutnávaly na výborném jídle a užily si společně se svými pedagogy i spoustu zábavy. Z kurzu odjížděly
děti velmi spokojeny. Letošní šesťáci už se
mohou nyní těšit na další lyžařský kurz, který
bude probíhat v lednu 2017.
Hana Charvátová

Okresní kolo
Dějepisné olympiády
V pondělí 18. ledna proběhlo ve Vyškově okresní kolo Dějepisné olympiády.
Letošní téma znělo Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Nejlepší
řešitelé základního kola z naší školy se neztratili ani v silné konkurenci čtyřiceti soupeřů z celého okresu. Ondřej Mlčoch
obsadil krásné 4. místo, Marek Navrátil se
umístil na 7. místě a v první desítce skončil
i Martin Machorek.
Všem našim nadějným dějepiscům gratulujeme a doufáme, že příští rok se dějepp
pisné soutěže zúčastní znovu.

1/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

13

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Odborná exkurze do Vídně
Dne 8. prosince se žáci vydali na exkurzi do
Vídně, kde navštívili centrum města – Hofburg
a okolí, budovu parlamentu, některá hlavní náměstí (Theresien Platz, Karlsplatz…), kapucínský kostel, chrám sv. Štěpána a radnici. Žáci
strávili asi hodinu prohlídkou císařské klenotnice, kde mohli obdivovat korunovační klenoty
rakouských císařů a další poklady, jako např.
Řád zlatého rouna, achátovou misku, několik
císařských a královských korun, roh jednorožce a kolébku Orlíka. Popisky v angličtině
a němčině nutily žáky používat i jiný jazyk než
češtinu. Vrátili jsme se sice unavení, ale spoŠ. Freyová, ISŠ
kojení.
Srdíčkové dny • Foto: archiv školy

Stáž ve Florencii • Foto: archiv školy

Vzpomínka na Florencii
Ve dnech 10. 10.–9. 11. jsme se zúčastnily
(čtyři žákyně oboru HT) měsíční školní stáže
ve Florencii, která je kolébkou renesance a zároveň kulturním centrem severní Itálie. Po
dobu stáže jsme pracovaly a byly ubytované
v hotelu Mirage****. V hotelu jsme pracovaly
jako servírky a občas pomáhaly v kuchyni. Získaly jsme nové kontakty i cenné zkušenosti,
osvojily si pracovní návyky, měly jsme mož-

nost uplatnit své znalosti v praxi a zdokonalit
se v cizím jazyce. S personálem jsme vycházely skvěle, byli velice přátelští a se vším nám
ochotně pomáhali. Nic pro ně nebyl problém,
jsou velice otevření a vzájemně se podporují.
Stáž jsme si perfektně užily a odvezly jsme si
nové zkušenosti, ale také plno vzpomínek
a nových přátel.
K. Kakurová, žákyně HT, ISŠ

Zimní Srdíčkové dny
Ve dnech 7.–11. prosince probíhala veřejná
sbírka Srdíčkové dny. Také žáci ubytovaní
na DM z ISŠ Slavkov u Brna se této akce
zúčastnili. Vybrané peníze pomáhají při zajišťování nákupu důležitých přístrojů pro domácí
terapii dětem s vážným onemocněním. Všem
dobrovolným dárcům, kteří mnohdy i nemalou
finanční částkou přispěli, patří velké poděkování.
P. Válková, N. Zapletalová, žákyně HT, ISŠ

Adventní Vídeň • Foto: archiv školy

Adventní Vídeň
Dne 18. prosince žáci třídy 3. A HT spolu
s ostatními žáky školy navštívili okouzlující
město –Vídeň. Hlavním bodem programu byla
návštěva největšího přírodovědného muzea
v centru Vídně. Zde jsme obdivovali mineralogické a zoologické sbírky. Zvláště nás zaujala
expozice z pravěké doby.
Poté jsme se vydali na pěší prohlídku histo-

Sálová kopaná • Foto: archiv školy

Vánoční turnaj
Poslední den školy před vánočními prázdninami se v naší tělocvičně konal tradiční turnaj
tříd v sálové kopané. Do bojů o titul zasáhlo
osm družstev. Všem týmům patří velká pochvala za předvedené výkony a smysl pro fair
R. Vaňura, ISŠ
play.

rických pamětihodností Vídně. Osvícené
město nás zaujalo nejvíce, předvánoční atmosféra nás všechny pohltila. Nakonec jsme navštívili zdejší trhy, kde každý mohl ochutnat
různé vánoční pochoutky a nakoupit dekorační
ozdoby. Všichni účastníci si odbornou exkurzi
náležitě užili.
K. Hančová, hotelnictví, ISŠ

Legiovlak ve Slavkově u Brna
Obyvatelé města Slavkova u Brna si měli
možnost ve dnech 6.–8. prosince prohlédnout
Legiovlak. Také my, žáci ubytovaní na domově
mládeže, jsme se vydali vlak zhlédnout. Prohlídka probíhala dobře i za trochu nepříznivého počasí. Ve vagónech byly také umístěny
zdroje tepla, u kterých jsme se mohli ohřát,

pokud nám byla zima. Výklad o legiovlaku byl
zcela bezchybný a také záživný. Dozvěděli
jsme se zde něco o tehdejším zdravotnictví
a také o možnosti ubytovaní v legiovlaku. Bylo
to pro nás poučné odpoledne a hodně jsme se
dozvěděli o naší minulosti.
D. Veselá, obor KČ, ISŠ
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AKČNÍ BALÍČEK VĚTŠÍ

+
l dnu a unoru !!!
na cely rok 2016 zdarma pri objednani v led
Srovnejte náš balíček s kombinací WIFI připojení a satelitní televize od jiných operátorů:

Akční balíček VĚTŠÍ S HBO

WIFI připojení a satelitní TV

Internet 1000 Mbit, rychlý, spolehlivý a stabilní

Internet 20 Mbit, podléhá rušení a sdílení rychlosti

480 Kč

Výkonný 1Gb router s WIFI 300 Mbit a servisem zdarma

Satelitní TV s HD kanály, při silném dešti a sněhu s potížemi

269 Kč

Kvalitní kabelová TV s HD kanály bez ohledu na počasí
Svobodný výběr vlastních kanálů každý měsíc
Návrat zpět o 48 hodin na všech kanálech

749 Kc

Zastavení pořadu, posun zpět, přeskočení reklam
Nahrávání pořadů do vlastního rekordéru
3 kanály HBO na celý rok zdarma
Televize na 4 zařízení (počítač, tablet, mobil)
Přístup k videopůjčovně a službě Nahrávám seriály
Bezplatný servis set-top-boxu včetně ovladače napořád

vse na jedno
m vyuctovan
i

200 volných minut do pevných sítí měsíčně zdarma

jen 790 Kc
Akční nabídka platí pro všechny nové zákazníky, kteří si objednají balíček VĚTŠÍ do konce února roku 2016. Férová smlouva
je na dobu neurčitou bez minimálních závazků. Máme také balíček MENŠÍ jen za 550 Kč. Více informací na našich www stránkách.
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum na společenském centru Bonaparte naproti městkému úřadu. Každý den od 8:00 do 18:00.
Více informací na http://www.vivo.cz
tel.: 515 537 537
e-mail: info@vivo.cz

Akční nabídka!

Ke kvalitním brýlím značky 4square pár plastových
čoček s antireflexní úpravou za 1 korunu.

Palackého nám. 87, Slavkov u Brna
777 55 64 88

www.elioptik.cz
FB: Eli optik s.r.o.

Nová pobočka PARTNERS
ve Slavkově u Brna

Kde Vám nejlépe poradí s financemi? V nové pobočce Partners
Ve Slavkově u Brna se pro Vás otevře nová finančně-poradenská pobočka Partners. Ředitel Miroslav Rája vysvětluje, proč si nechat zdarma připravit
svůj finanční plán, a kdy se vyplatí mít svého finančního poradce.
• Proč se přijít poradit se svými financemi na novou
pobočku Partners?
Protože zajišťujeme komplexní poradenství zahrnující
všechny oblasti osobních financí. Připravíme Vám finanční plán, který myslí nejenom na Vaše sny, ale také
na Vaše obavy. Zajistíme Váš příjem pro takové nepříjemné události, jakými jsou úraz, dlouhodobé léčení,
ztráta zaměstnání nebo invalidita. Pokud již z uplynulých
let máte různé pojistné smlouvy a další smlouvy na finanční produkty, pomůžeme Vám posoudit, zda skutečně
odpovídají Vašim potřebám a stávající životní situaci.
• K čemu je finanční plán? Není to tak, že každý rozumí svým potřebám a financím nejlépe sám?
Díky finančnímu plánu, který každému „ušijeme na
míru“, si můžete splnit své krátkodobé i dlouhodobé
cíle. Může to být například sen o vlastním domě za městem, o novém bytě pro děti, o úsporách na studium vašich dětí na vysoké škole nebo sen o cestování či
příjemných letech strávených bez nouze ve stáří.
• Většina lidí je ale zvyklá na to, že se o své peníze
postarají nejlépe sami.
To je pravda. Téměř všichni jsme viděli, že se naši

rodiče starali o své finance sami. Doba se ale změnila.
Tehdy u nás byly jedna pojišťovna a jedna banka a rozhodovat se o lepší nabídce nebylo náročné. Když se
dnes podíváte, kolik nabídek se na Vás hrne ze všech
stran, tak je velmi těžké nepodlehnout. Lidé si například často půjčí na věci, které ani nepotřebují. Tyto
rychlé půjčky ale často vedou až k exekucím a osobním
bankrotům.
• Špatné úvěry jsou nebezpečné. V čem lidé ještě
často chybují?
Málo lidí dnes plánuje a vytváří si finanční rezervy,
ať už krátkodobé „železné“ či střednědobé a samozřejmě i dlouhodobé finance, které jim budou sloužit
pro udržení životního standardu ve stáří. Lidé si myslí,
že nemají peníze na to, aby si vytvářeli rezervy a mysleli na budoucnost, ale na druhou stranu utrácejí za
věci, které nepotřebují.
• Proč ale mít svého finančního poradce, není lepší
zajít prostě do banky?
Mnoho Čechů chodí řešit své finance ze zvyku do
banky, nebo k nim chodí pojišťovací agent, který jim neustále navyšuje cílové částky a tvrdí jim, že je to potřeba. Řeší ale tito lidé skutečné životní potřeby lidí
a jejich životní cíle, pomáhají jim předejít finančním
problémům? Úřednice za bankovní přepážkou zákazníkovi těžko řekne, že v bance naproti mají lepší nabídku.
Finanční poradce ale zastupuje většinu bank a pojišťo-

Volné pracovní pozice nové pobočky:

• PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ CONSULTANT
• TEAM MANAGER
Vize společnosti Partners:
1. Jsme symbolem novodobého finančního plánování.
2. Měníme dějiny finančního poradenství.
3. Jsme hrdi, že jsme Partners.

Miroslav Rája

Senior Director

mobil: +420 724 710 678
miroslav.raja@partners.cz
Partners Financial Services, a. s.
Palackého náměstí 67
684 01 Slavkov u Brna

ven, dokáže proto vybrat to, co je
nejlepší pro klienta, ne pro banku.
• Finanční poradenství ale nemá
mezi některými lidmi nejlepší
vizitku.
Bohužel vývoj tohoto oboru utrpěl v minulosti velké rány. Řada poradců neměla za cíl svým klientům
poradit, chtěli hlavně prodávat.
Mnoho lidí si tak udělalo špatný obrázek a dodnes žijí
v představě, že finanční poradce je někdo, kdo mi chce
něco prodat nebo vnutit. Našim cílem je stát se celoživotními partnery a rádci v oblasti osobních financí a pomáhat klientům řešit všechny otázky týkající se peněz.
• To zní zajímavě. Kdyby někdo chtěl začít podnikat
jako finanční poradce, dostane u Vás příležitost?
Naše pobočka Partners působí na místním trhu téměř
sedm let a profesionální služby poskytujeme více než
tisícovce lidí ze spádové oblasti Slavkova u Brna. V aktuálním počtu kolegů už se bohužel nezvládáme starat
o více klientů. Letos bychom se chtěli rozrůst o 10 profesionálních finančních poradců a obsadit 2 nové manažerské pozice. Pokud byste se chtěli zapojit do rozvoje
nové pobočky a pracovně změnit svůj život, rád Vás
pozvu na nezávazný rozhovor o našich volných pozicích
na nové pobočce. Hlavním kritériem pro budoucí uchazeče je středoškolské vzdělání s maturitou.

NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Vedoucí expedice

• Přátelský
kolektiv, zaměstnanecké
benefity
• Zázemí zavedené společnosti
s dlouholetou
tradicí

Náplň práce
• vedení kolektivu noční směny
• odpovědnost za převzaté
zboží a správné vyexpedování
veškerých produktů
• vedení administrativy noční
expedice
• vedení a odpovědnost za evidenci přepravních obalů
• výdělek až 25 000 Kč hrubého

Pekařský mistr, chlebař,
chlebařka

Pekařský dělník,
dělnice

Náplň práce
• obsluha rotačních, etážových
a průběžných pecí
• ošetřování a zpracování základních surovin, tvarování těsta
a pečení výrobků
• zodpovědnost za kvalitu výrobků
• ostatní činnosti spojené s pekařskou výrobou

Náplň práce
• tvarování, zpracování,
plnění pekařských
výrobků pod vedením
mistra výroby

Požadujeme
• zručnost a čistotnost
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost
• ochotu pracovat ve dvousměnném provozu
• trestní bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• předchozí praxe výhodou

Kontakt: Jiří Mauritz, výrobní ředitel, mobil: 602 709 079
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Nabízím kompletní vedení

Přijmeme

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.

hlavní účetní
pro ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
Obsah práce: komplexní vedení účetnictví, včetně
sestavování účetní závěrky, vedení účetních knih, evidence DPH a podkladů pro daňová přiznání. Praxe
v oboru minimálně 5 let. Termín nástupu dohodou.

Svoje nabídky včetně životopisu zasílejte na majarkova@iss-slavkov.eu

Příjem inzerce

Nově od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení pro
plátce DPH pouze v elektronické podobě.

do Slavkovského zpravodaje

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

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

723 207 075

Uzávěrka pro inzerci

MAGDALENA HLADKÁ

pátek 19. února do 16 hodin

www.ucetnictvi-hladka.cz

www.bmtypo.cz

Podmínky viz

Poradenská kancelář

Milan Májek a syn

PRODEJ

• ocelové profily I, IPE, U,
S VÁMI
UPE, HEA, HEB
JIŽ 13 LET
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
areál Agrozetu
• plechy – hladké černé, slza,
Čs. armády 1081
pozinkované
Slavkov u Brna
• betonářská ocel – roxory,
tel./fax. 544 220 816
kari sítě, výroba třmínků
tel. 604 272 975
• dělení materiálů
775 697 788
milanmajek@volny.cz
pálením, řezáním pilou

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

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Prodejní doba:

po, st 7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz
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Paní Marie Čehovská
má i ve 100 letech životního
optimismu na rozdávání
Tomuto rozhovoru s paní Čehovskou předcházelo několik telefonátů. Měl jsem dojem, že
na setkání jsem se dobře připravil. Když jsem si však přišel popovídat k ní domů, překvapení
nebralo konce. Přivítala mě elegantní, vitální a velmi sympatická dáma. Okamžitě jsme našli
spoustu společných témat k diskusi. Během rozhovoru jsem záhy zjistil, že mluvím s inteligentní a vzdělanou paní s velkým okruhem zájmů, obohacujícími její život. Za vše mluví její
nejmilejší latinský citát – její motto: „Za nešťastný považuj den, kdy se nic nového nenaučíš
a své vědomosti nerozšíříš.“

• Jaké bylo Vaše dětství?
která se narodila sedm let po svatbě, se po stuNarodila jsem se za války 2. února 1916.
diu na Masarykově univerzitě vdala do Vídně.
Svého otce (Štěpán Lukšo – pozn. red.) jsem
Do dneška se o mě stále pečlivě stará.
nepoznala, protože narukoval do války a když
Jakmile první dcera odrostla, chtěla jsem dál
mně byly dva měsíce, tak padl. Maminka se
pokračovat ve studiu na vysoké škole. Ale za
později podruhé vdala a se svým druhým
protektorátu byly školy zavřené. To byl pro mě
mužem měla dvě děti. Celkem měla tedy čtyři
konec.
děti a dodnes nevím, jak to dělala, že jsem
• Pamatujete si na první Napoleonskou výmohla studovat.
stavu?
V roce 1935 jsem absolvovala
Napoleonská výstava v roce
gymnázium v Bučovicích. Úro1931 byla pro Slavkov velkou
veň vzdělání na gymnáziích
událostí. Já jako studentka jsem
první republiky byla velmi vyprodávala na stánku likéry ze
soká, studium bylo náročné – už
Strachovy likérky spolu s paní
od primy jsme měli latinu, v terKořínkovou, která nabízela delicii jsme četli Kornélia, v kvartě
katesy. Slavkov navštívily deseCaesara, v kvintě Ovidia (kterého
titisíce návštěvníků a já jsem
jsem si velmi oblíbila). Ovidiem
měla možnost při této příležitosti
a latinou vůbec se zabývám stále
poznat spoustu zajímavých lidí.
– i dnes. Na dobu ve škole moc
• Jaké bylo Vaše zaměstnání?
ráda vzpomínám.
Po válce bylo žádoucí, aby
• Co následovalo po absolvování
všichni pracovali. Našla jsem si
gymnázia?
práci ve spořitelně, kde jsem
Ráda jsem chodila na tenis.
byla zaměstnána několik roků.
Hrálo se v zahradnictví pana
Vzhledem k tomu, že jsem muWolfa na kurtu, který patřil rodině
sela dojíždět do Rousínova nebo
Redlichů. Pak jsem se zamilovala
do Vyškova a s péčí o malé dítě
do svého nastávajícho muže a po
to nešlo moc dohromady, našla
maturitě jsem se vdala. Můj manjsem si práci v knihkupectví na
V mládí • Foto: archiv MČ
žel byl velmi inteligentní. BohuPalackého náměstí. Tato práce
žel pocházel z chudé rodiny a nemohl
mě velmi bavila a obohacovala, protože mně
gymnázium dokončit. Rodiče ho nechali vyučit
umožňovala seznamovat se se zajímavými
natěračem. Stal se z něho vyhledávaný odborlidmi. Zde jsem pracovala až do důchodu.
ník na fládrování (imitaci různých dřev). Měl
• Můžete nám něco říct o Vaší rodině?
stejné zájmy jako já, hodně četl a také byl nadCelý život jsem žila ve svém domě v ulici
šeným divadelním ochotníkem. Naše manželČs. armády. Ve spodním patře bydlel můj bratr
ství bylo šťastné. Po dvou letech se nám
Vladimír. Při osvobozovacích bojích v roce
narodila dcera Dagmar, která později vystudo1945, kdy Slavkov byl častým cílem bombarvala medicínu. Bohužel, v loňském roce zedování, jsem odešla s dětmi k rodině do Rašomřela na následky nehody. Druhá dcera Věra,
vic. Maminka s bratrem zůstala ve Slavkově.
Při jednom náletu se maminka i s mým bratrem běžela schovat do kasematů.
Ve chvíli, kdy míjela lékárnu na náměstí, byl dům
s lékárnou zasažen leteckou
pumou. Bratr dostal několik
zásahů střepinami, ze kterých se zotavil, ale maminka
se ze svých zranění již nevzpamatovala a zemřela.
Bylo to velmi smutné. Tím
taky skončily moje plány na
studia na vysoké škole.
Život šel dál, zůstala jsem
doma a starala se o výchovu
Svatební foto (manžel Bohuslav Čehovský) • Foto: archiv MČ
dětí. A nejen o ně, ale i svou

Marie Čehovská

nevlastní sestru Libuši. Ta se později vdala za
Jaroslava Krahulu a bylo to šťastné manželství.
Když pak můj muž onemocněl, Libuše i se
svým manželem se o nás starala. Zanedlouho
sestra onemocněla a zemřela, zůstaly po ní děti
Jaroslava a Luboš. A právě Luboš o mě pečuje
dodnes. Je to velmi hodný a obětavý člověk –
jsem ráda, že ho mám.
• Jak žijete?
Jak jsem již řekla, většinu života jsem prožila v našem domě v ulici Čs. armády. Ale
časem dům chátral. Později se mi ho s pomocí
dcery podařilo prodat a od té doby bydlím
v Litavské ulici. Stará se zde o mě moje pečovatelka Olinka, která je velmi vzdělaná a empatická. Plní funkci mé ošetřovatelky
a vizážistky, abych byla stále upravená a čistá
– na to jsem si vždycky potrpěla – vždy jsem
chodila dobře oblečená a upravená.
Když to ještě bylo možné, cestovala jsem se
svou dcerou Věrou po Evropě, navštěvovaly
jsme výstavy, galerie (malířství mám moc
ráda), zajímám se o sklo a o kulturu vůbec.
Již více než 50 let udržuji přátelství s přáteli
z Francie, které začalo docela banální příhodou. Líčili jsme spolu s manželem dům. Šel
kolem francouzský manželský pár a na něco se
ptal. Francouzsky umím dobře, tak jsme se seznámili. Od té doby si stále píšeme.
Dnes už ven moc nechodím, naposledy jsem
byla před dvěma roky na Urbánku. Nejhorší je,
když člověk nemá co dělat. Tak se zabývám
různými aktivitami: dopoledne strávím s Olinkou, odpoledne mě navštěvují známí a bavíme
se o všem možném. Mj. i o tom, jak se dnes
hodně staví, jak se Slavkov rozšiřuje, jak
zkrásněl a co všechno se v našem městě děje.
Každý večer než usnu se pomodlím, potom
odříkám to, co umím nazpaměť a taky to, co se
mně nejvíc líbí. Je to Kytice, Antoine de SaintExupéry – Malý princ, kterého do češtiny
přeložila moje známá – docentka Zdeňka Stavinohová ze Slavkova, avšak nejraději mám latinské texty. Od dcery jsem dostala lexikon
psaný v latině a němčině, ve kterém denně listuji a hledám latinské citáty upotřebitelné
v běžném životě. Ještě donedávna jsem dávala
hodiny němčiny i latiny.
Děkuji za rozhovor a do dalších let přeji
hodně zdraví, elánu a životního optimismu.
Bedřich Maleček
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo Tě znal, nechť vzpomene s námi.
Dne 6. prosince 2015 uplynulo 14 let, co nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. ledna 2016 uplynulo pět let, kdy nás
navždy opustila paní

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

Chovatelské okénko
O chovu zakrslých králíčků jako domácích
mazlíčků jsme psali v minulém čísle. Chov králíků pro užitek (dietní maso, kůže) je dnes stále
více oblíbený. Výkrm trvá přibližně 4 měsíce.
Tato zvířata vyžadují ovšem každodenní péči.
Pokud se rozhodneme pro jejich pořízení, zavítáme na výstavu drobného zvířectva, nebo si
králíky obstaráme od chovatele. Pro výstavní
účely se hodí jakékoliv plemeno, na
maso zvolte spíše střední a velká plemena (například moravský modrý nebo český strakáč).
Rozmyslete si, zda máte kam umístit králíkárnu, a zajištěno krmení, aby se vám chov vyplatil. Pak vám nic nebrání začít. Nejlepší je
chov v kryté venkovní králíkárně. Kotce králíkárny musí být dostatečně prostorné, aby se
králík mohl napřímit a protáhnout. Pokud se
bude podlaha mírně svažovat, vzadu umístíme
kanálek na odvod moči, usnadníme si čištění
kotce. V létě můžeme nechat králíky proběhnout ve výběhu, ovšem s dozorem. Králíci
jsou býložravci. Je dobré krmit dvakrát
denně ve stejnou dobu, do seníku nebo těžkých
kameninových misek. Základem je dostatek
sena, jako doplněk slouží tráva a zelenina
(hlavně mrkev, krmná řepa, tuřín, vodnice, pastinák a listy ředkviček). Tráva musí být čerstvá,
ne zapařená nebo z hromady po použití sekačky. K dispozici musí být neustále čistá
voda v misce nebo napáječce. Doporučuje se
pravidelné očkování co půl roku proti myxomatóze a králičímu moru. Obě onemocnění jsou
smrtelná a mohou celý chov zlikvidovat. Přenáší se především bodavým hmyzem a přímým
kontaktem. Malí králíčci se většinou poprvé očkují v 10 týdnech. Toto parazitární onemocnění
ohrožuje chovy po celém světě. Jde o jednobuněčné parazity v trávicím traktu, kteří způsobí
problémy při pomnožení. Prevencí je udržování
čistoty kotců, okyselování vody octem, nebo
V.A.
kokcidiostatika v granulích.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 12. ledna 2016 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

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

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal…
Dne 16. ledna 2016 uplyne 25 let od úmrtí pana

LUBOMÍRA TESÁČKA
S láskou vzpomínají manželka Zdena a syn Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. ledna 2016 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2016 by se dožila 95 let paní

DRAHOMÍRA KOTOLANOVÁ
Opustila nás 18. 9. 1988.
Vzpomínají synové Drahomír a Vladimír
a dcery Milada a Vlasta s rodinami.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2016 uplynulo 10 let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

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.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 24. ledna 2016 jsme vzpomněli 7. 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.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna
Dne 30. ledna 2016 všichni vzpomeneme 2. výročí jeho úmrtí
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 31. ledna 2016 by oslavil své 70. narozeniny náš manžel, tatínek,
dědeček a bratr, pan

JAROSLAV PLACHÝ
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Jana, syn Jaroslav
a vnoučata Martin s Monikou.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 4. února 2016 by se dožila 90 let naše maminka, paní

VLASTA ANTOŠOVÁ
a 27. února 2016 tomu bude 20 let, co zemřela.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.
Vzpomínka
Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.
Dne 8. února 2016 jsme vzpomeneme třetí výročí, kdy nás opustil pan

JOSEF ŠÍCHA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.
Vzpomínka
Život jde dál jak tiché řeky proud, jen bolest zůstává a nedá zapomenout.

Dne 10. února vzpomeneme dlouhých 33 roků, kdy nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Renáta s rodinou
a sourozenci s rodinami.
Vzpomínka
Dne 16. února 2016 tomu budou dva roky, kdy nás opustila
moje manželka, maminka, teta a kamarádka, paní
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Opustili nás
Marie Hegerová (1936)
Marta Loosová (1939)
Marie Fiantová (1925)
Anna Červinková (1929)

1. 1.
3. 1.
7. 1.
14. 1.

INZERCE
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
SYMPATICKÝ 51letý 175 cm vysoký, nekuřák, hledá k trvalému vztahu ženu-nekuřačku.
Dítě není překážkou. Tel.: 607 508 703.
HLEDÁM spolubydlící do RD ve Slavkově –
samostatný pokoj a dvorek. Více info na
čísle: 604 241 803.
HLEDÁM ke koupi RD se zahrádkou
ve Slavkově u Brna a v okolí do 15 km. Tel.
607 496 359.
KOUPÍM byt ve Slavkově u Brna. OV i DB,
nejlépe s balkonem, není podmínkou. Tel.
604 522 895.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM garáž na Zlaté Hoře ve Slavkově
u Brna. Tel.: 777 763 302.
PRONÁJEM bytu 2+1 ve Slavkově od
1. 4. 2016. Byt částečně zařízen. Více info
na tel. 420 605 585 922.
PRODÁM zahradu ve Zbýšově cca 1500 m2,
slunná poloha vhodná pro teplomilné rostliny, plodící ovocné stromy, započato s výstavbou zděné chaty, stav. povolení
vyřízeno. Oplocení 2 m v., Chatka 15 m2,
potok. Kontakt: aahava@email.cz
HOSTINEC Na Špitálce přijme pomocnou
sílu do kuchyně (i důchodkyni)! Kontakt:
604 573 212 , pyrek@spitalka.cz, www.spitalka.cz, nebo osobně!

Sportovní ples
Vážení přátelé, Sportovní klub SK Slavkov
u Brna Vás zve na 44. sportovní ples, která se
koná v sobotu 20. února od 20 hodinve Společenském centru Bonaparte. K tanci bude hrát
skupina Hamrla Boys z Brna, bohatá tombola
zajištěna. Lístky v ceně 149 Kč je možno objednávat na schůzi Výkonného výboru SK
Slavkov u Brna každé pondělí v restauraci
U kapříků od 18.30 do 19.30 hod. nebo na tel.
čísle 737 707 734, e-mail:premysljerabek@seznam.cz

JANA LAŠTŮVKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel a synové Michal a Aleš.

Vzpomínka
I kdybychom si oči vyplakali a jako moře byl náš žal,
nikomu tím nepomůžem, život jde dál…
Dne 18. února uplyne 13 smutných roků, kdy nás opustil ve 32 letech pan

RADOVAN ŘIČÁNEK

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

S láskou vzpomíná maminka, sestra, děti a manželka.

www.veslavkove.cz
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Music club Bučovice

Coco Jumbo • Winter 2016
5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.
27. 2.

Retro Dance Night
Valentine night
Ibiza evolution
PRAVYOPAK HIP HOP SK
Rock
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 21. ledna 2016 se dožila životního jubilea 85 let paní

IRENA SEKERKOVÁ
Maminko, Ty jsi nás vychovala, Ty jsi nám první pusu
dala, poprvé pohladila naše vlasy, dala nám tolik lásky,
máme Tě moc rádi.
Přejeme Ti, nechť je Tvůj život mezi námi plný klidu,
lásky a pokoje. Dcery Irena, Helena a Jindra.
Blahopřání
Naší milé, jedinečné, duchaplné a stále svěží
mamince, babičce a tetě, paní

M A R I I Č E H OV S K É
celoživotně věrné rodnému městu Slavkovu,
ke 100. narozeninám přejí všechno nejlepší
dcera Věra, vnoučata Kristian a Barbora,
synovec Luboš a neteř Svatava s rodinami.
Blahopřání

Dne 3. února 2016 oslaví své 90. narozeniny pan

KAREL SLEZÁČEK
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti přejí manželka a dcera s rodinami.

Husova 1558

Slavkov u Brna
www.cukrovinkymedvidek.cz

ARELA NÁBYTEK

Blahopřání
Dne 10. února 2016 oslaví 70 let paní

HELENA ČERVINKOVÁ
a 12. února 2016 oslaví s manželem Jaroslavem
50. výročí svatby
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
manžel Jaroslav, dcera Hana, syn Jaroslav a Zdeněk
s rodinami.

Přijmeme

STOLAŘE
Zavedená stolařská firma přijme
stolaře s praxí pro výrobu nábytku
z LTD pro provozovnu
ve Velešovicích.

Tel.: 732 135 059
arela@arela.cz

Poutníci

Poutníci oslavili 45 let činnosti
Vážení přátelé dobré country hudby a Poutníků obzvlášť, naše kapela v roce 2015 slavila
45 let od svého vzniku. Celý tento rok jsme
jezdili s pořadem Poutníci slaví 45 let. Vrcholem oslav byly koncerty 3. prosince 2015
v Praze v Divadle Bez zábradlí a 4. prosince
dvojice koncertů v Divadle Bolka Polívky
v Brně.
Oba koncerty byly vyprodány a v sálech byla
skvělá atmosféra, takže oslavenci se svými
hosty hráli naplno. Těmi hosty byl Robert Křesťan a jeho Druhá tráva a řada dalších význam-

ných bývalých členů naší kapely – namátkou
Zdeněk Kalina, Luboš Malina či zatím jediná
zpěvačka v historii souboru Hanka Černohorská. Myslím, že oslava se povedla, což mi může
dosvědčit řada Slavkováků, kteří tam byli.
Ale to je již historie a život jde dál, a to i ten
poutnický, a máme před sebou další sezonu
plnou skvělých not, v které pevně věřím.
Dnešní kapelní sestava spolu hraje už sedm
let a já doufám, že vydrží co nejdéle, protože
přátelé, hraje nám to bezvadně. O tom se ostatně můžete přesvědčit sami, a to 20. února

v restauraci Slavkovský pivovar od 20 hodin.
Zde totiž proběhne druhý Country večer
s Poutníky. Bude se hrát nejen k poslechu, ale
i k tanci. Vstupné bude dobrovolné a místa si
můžete objednat na telefonním čísle
544 220 100.
Takže mandolinista a zpěvák Jan Máca, kytarista a zpěvák Jakub Bílý, bendžista a dobrista Peter Mečiar a moje maličkost za basou
a mikrofonem na zpěv se s vámi, jako celek nazývající se Poutníci, těší na shledanou.
Za soubor vás zdraví Jiří Karas Pola
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – únor
Pranostika: Jaké je počasí na Popeleční
středu, takové se drží po celý rok.
Možná jste již ochutnali zvláštní oranžové
kuličky lahodné nasládlé chuti, kterými bývají
ozdobeny nápoje nebo dezerty. Pokud vám
opravdu zachutnaly, vězte, že není nijak složité
si je vypěstovat na zahrádce. Jedná se o mochyni peruánskou (Physalis peruviana L. Nakali) nebo také jiným názvem třešeň inka. Je
příbuzná okrasné mochyně, která svými oranžovými „lampionky“ zdobí zahrady a suchá
aranžmá.

Mochyně peruánská • Foto: archiv zahrádkářů

Mochyně peruánská je nenáročná jednoletá
rostlina, která nevyžaduje téměř žádnou péči
a na konci léta vás odmění velkým množstvím
velmi chutných plodů, kterých může být až 70.
Jsou velmi šťavnaté a mají vysoký obsah vitamínů A a C a rutinu. Díky této kombinaci působí silně antioxidačně a působí také stimulačně
na imunitní systém.
Výsev se provádí brzy na jaře, nejlépe již
v únoru, následně se předpěstuje jako rajčata.
Ven sazenice přesazujeme až po Zmrzlých. Vyvazujeme je k opoře, protože dorůstá do výšky
60–120 cm. Plody se sbírají postupně od září do
října. Otrhávají se i s kalichem, když se jeho
barva mění ze světle zelené do žluto hnědé, kalich zasychá a puká. Nezralé plody obsahují jedovatý solanin jako rajčata. Před mrazem otrhané
a nezralé kalichy s plody dozrají bez ztráty chuti
bobulí. Můžeme je jíst čerstvé, nejčastěji v ovoc-
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ných salátech, na dortech, v cukrovinkách nebo
máčené v horké čokoládě. Výborná je z nich také
marmeláda, kompot nebo želé.
Bramborová sadba pro jaro 2016
Jak jsme vás informovali v minulém čísle
zpravodaje, také letos budeme zajišťovat pro zájemce bramborovou sadbu. Byly nám nabídnuty
následující odrůdy:
MONIKA – VR, varný typ B, pro nejranější
termín sklizně, hlízy jsou dlouze oválné
a vzhledné, dužnina světle žlutá, velmi vysoký
výnos, odolnost proti virovým chorobám.
IMPALA – velmi raná, varný typ B, dlouze
oválný tvar, žlutá slupka i dužnina, mělká očka,
mimořádně úspěšná, průměr pod trsem 10 velkých brambor.
ROSARA – VR, varný typ BA, osvědčená
pro naše podmínky, úroda pravidelná a větší,
hlízy oválné, slupka červená, dužnina žlutá, průměr pod trsem 13.
MARABEL – raná odrůda, varný typ BA –
B, hlízy pěkného tvaru s mělkými očky žlutou
slupkou a dužninou, výnos střední, vysoká kvalita, počet hlíz 12.
DALI – raná odrůda, varný typ BA, hlízy
větší chutné, vařené netmavnou, slupka žlutá
hladká, dužnina žlutá, odolná strupovitosti,
středně odolná virovým chorobám a plísni
bramborové, háďátku bramborovému, rakovině
brambor rezistentní.
DITTA (LENKA) – poloraná odrůda, varný
typ A-B, hlízy středně velké, dlouze oválné,
slupka i dužnina žlutá, výnos střední, počet hlíz
14, háďátku a rakovině brambor odolná, odolnější strupovitosti hlíz.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku
s uvedením odrůdy, počtem kg a adresou (telefon pro oznámení doby prodeje) do schránky
v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády 252 do
29. února 2016. Předpokládaná cena asi 17 Kč.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Cvičení nejen pro diabetiky
Zveme všechny zájemce na aktivní pohybové cvičení PILATES, které začalo 11. ledna 2016
a pokračuje každé pondělí od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova pod odborným vedením Mgr. Jany
Sekerkové. Zvláště diabetici musí vědět, že pravidelný pohyb snižuje glykémii a také nadbytečnou
hmotnost. Překonejte své pohodlí a uvidíte, že cvičení je důležité také k tomu, abychom byli soběstační do vysokého věku. Cvičíme pro radost, ne abychom se trápili. Pořádá územní organizace
Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna.

Na členské schůzi 26. ledna jsme i po finanční stránce uzavřeli minulý rok a naši členové se mohli vyjádřit k navrhovanému
programu na rok letošní, kterým je pomáhat
diabetikům při dodržování léčebného režimu.
Naši členové si už mohou převzít přihlášky na
týdenní rekondiční pobyt, který se uskuteční
v Lázních Luhačovice 3.–10. května. Přihlášky, potvrzené ošetřujícím lékařem a stanovený poplatek je nutné uhradit v naší
kanceláři do konce března. Připravujeme také
čtyři zájezdy, z toho tři na rehabilitaci do termálních lázní v Dunajské Stredě, na které se
už také můžete přihlásit. Vypadá to, že zima
teprve začala, proto jsme na program lednové
schůze zařadili informaci Mgr. Marie Červinkové ze Zámecké lékárny o tom, jak zvýšit
svoji imunitu proti chřipkám, virózám a nachlazení. V zimě si také musíme dávat větší
pozor na cestách za nákupy a k lékaři, abychom na zamrzlých cestách a chodnících neupadli. Doporučuje se používat na zimní boty
protiskluzové návleky a také oporné hole. Při
chůzi s nimi dochází k pohybu paží, ramen
a zádového svalstva, k odlehčení dolních končetin a k prokrvení celého těla. K uvolnění
těla a endorfinů štěstí dochází také na společném cvičení Pilates, které začíná 11. ledna
a pokračuje každé pondělí od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova pod odborným vedením
Mgr. Jany Sekerkové.
V zimním období se pořádají společenské
plesy, na kterých se mohou účastnit i diabetici, ale musí se před odchodem na zábavu najíst, vzít si s sebou pro jistotu glukometr
a nezapomenout na večerní dávku inzulinu.
Jako druhou večeři si dejte šunku, sýr se zeleninou. Pít v malých dávkách a pro zdraví,
nejlépe kvalitní víno, nebo vinný střik, vyvarovat se tvrdého alkoholu a sladkým likérům.
A nebraňte se tanci a jiným společenským zábavám.
Slovo diabetik nám připomíná, že po vánočním hodování se musíme opět vrátit ke
zdravému stravování, abychom měli přijatelné
hodnoty krevního cukru a přiměřenou hmotnost. Do svého jídelníčku proto zařaďte luštěniny, kořenovou zeleninu, cibuli, česnek,
křen, kysané zelí, zázvor. Křenu se říká
„český ženšen“, dávno se používá při zabijačkách k lepšímu trávení, ale víte, že pomáhá
také při léčbě nachlazení, bolestech kloubů
a také na zmírnění bolesti zubů? Určitě budou
chutnat všem šunkové, nebo tuňákové rolky
s křenovou pomazánkou, na kterou potřebujete tvaroh, tavený sýr, strouhaný křen, hořčici, sůl, pažitku, nebo pórek. Výbornou zimní
zeleninou je kysané zelí, které čistí střeva
a pomáhá trávení, ale svým obsahem vitamínů také podporuje obranyschopnost organismu proti nemocem z nachlazení. Jestli
máte od vánoc rybí filé, připravte si výbornou
pochoutku. Potřebujete 500 g rybího filé,
500 g kysaného zelí, hladkou mouku, mletou
papriku, kmín, sůl a tuk. Osolené filé obalit
v mouce a na pánvi opéct z obou stran. Zapékací mísu vymazat tukem a pokládat plátky
filé a pokrájené kysané zelí, ochucené mletou
paprikou a kmínem, zapéct asi 20 minut.
Na začátku roku 2016 přeji všem především zdraví, abychom mohli vykonávat
všechny činnosti, které potřebujeme k plnohodnotnému životu.
Marie Miškolczyová

24

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

1/2016

Ze života farnosti v roce 2015
Přinášíme přehled událostí v římskokatolické
farnosti v uplynulém roce.
V církvi probíhaly tři tematické roky. Na národní úrovni to byl Rok Eucharistie, jeho vrcholem byla ve farnosti neděle 7. června jako Den
eucharistie a Slavnost Božího Těla s průvodem
ve Slavkově a ve všech obcích. Účastnili jsme
se mše svaté na Národním eucharistickém kongresu (NEK) na náměstí Svobody v Brně a průvodem na Zelný trh v sobotu 17. října. V celé
církvi probíhal Rok zasvěceného života, v jehož
rámci se nám představily ve farním časopise
slavkovské Školské sestry. Významným bylo zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě 8.
prosince, které pokračovalo pro náš kraj otevřením Svaté brány v Žarošicích 16. prosince.
Jednodenní duchovní obnovy ve Slavkově se
konaly pro muže (Boží zbroj, o. Jan Szkandera),
pro ženy (Boží milosrdenství, o. Adam Rucki)
a pro mládež (O společenství, o. Milan Vavro).
Obnovy v Duchu svatém se účastnilo v Pozořicích 11 lidí ze Slavkova. Týdně probíhaly Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou
neděli večer, svátost smíření každou středu, měsíčně bohoslužby v penzionu a návštěvy nemocných doma a v psychiatrické léčebně.
Během roku se konaly modlitební setkání:
lednové ekumenické bohoslužby v Heršpicích
a ve Slavkově, postní křížová cesta na Urbánek
a křížová cesta městem, 26. 4. modlitba za padlé
u památníku k 70. výročí II. světové války,
v květnu svatodušní novéna, 28. 9. poděkování
za úrodu s výzdobou kostela, 3. 10. Slavkovská
iniciativa smíření s kardinálem Vlkem, v dušičkovém týdnu pobožnost za zemřelé a mše na hřbitově, 15. 11. adorační den farnosti se střídáním
modlitebních skupin, 3. 12. ekumenická modlitba za padlé v zámecké kapli a 5. 12. otevřený
kostel k výročí bitvy s meditativním programem.
K modlitbám se scházelo ob týden na faře
nebo v domácnostech 14 skupin: Modlitby otců,
Modlitby matek, společenství svobodných, manželů, mladých rodin a seniorů. Při bohoslužbách
se střídali svou službou: 5 kostelníků, 2 varhaníci, 6 varhanic, Pěvecký sbor CMB, schola

rodin, schola děvčat, jednotliví hudebníci, 30
ministrantů, 6 akolytů k podávání přijímání, 15
lektorů, 2 zajišťují květinovou výzdobu, 2 skupiny na úklid kostela, 8 skupin na úklid farního
centra. Zajištění chodu farnosti se věnovala ekonomická a pastorační farní rada, technici děkanství pro opravy, farní časopis, web a farní
knihovna.
Vyučování náboženství 90 žáků ZŠ a přípravu
k Eucharistii pro děti 3. třídy zajišťovali farář, 2
školské sestry a 1 katechetka, přípravu snoubenců vedly 3 manželské páry. Kněží vedli katechumenát a kurz víry pro dospělé s přípravou
na svátosti, přípravu mládeže na biřmování,
každé úterý mše svaté pro děti s tématem Ježíš
v nedělních evangeliích a soutěží dětí. Ve farnosti působí KMŠ Karolínka. Pro děti se týdně
konaly ministrantské schůzky a sobotní tělocvična, v lednu Denaf - den pro děti na faře,
v únoru karneval pro děti, v červnu ministrantský den a výlet dětí z náboženství do Mikulova,
o prázdninách farní tábor v Rakoveckém údolí
pro 53 dětí a tábor ministrantů v Býkovicích, bohoslužby s žehnáním školních tašek a na zahájení školního roku s požehnáním žákům
a učitelům, v Adventu ranní mše „roráty“ a mikulášská besídka.
Probíhaly setkávání maminek s malými dětmi
v Domě Svaté Rodiny, rodinná pouť, dovolená
rodin v Praze, cyklopouť po kostelech farnosti,
adventní modlitba v rodině a byl vydán zpěvník
koled. Pro mládež byla každý pátek modlitba
a večerní program, Diecézní setkání mládeže
s biskupem v Brně, expedice starší mládeže do
Francie a mladší mládeže do Tyrolska. Senioři
měli tematické večery v pondělí v KLASu.
Pro pomoc potřebným se uskutečnila Tříkrálová sbírka 2015 (121 tis. Kč), sbírky během
roku pro potřebné, sbírka na charitní projekty
koruna denně, Misijní koláč, Misijní jarmark,
pomoc uprchlíkům několika slavkovských dobrovolníků na srbské hranici.
Pořádali jsme pouti: pěší pouť do Žarošic (20
pěších), z místních malých poutí se konala 11.
2. Lurdská pouť na Lutrštéku, 24. 6. pouť k sv.
Janu Křtiteli na Špitálce, 20. 9. hlavní pouť
k P. Marii Bolestné na Lutrštéku. Poutní zájezdy
byly v květnu do klášterů v Želivi a Naší Paní
Nad Vltavou u poličan, v září do Dolních Kounic a Znojma, v červenci s děkanstvím do francouzských Lurd, Taizé a Arsu.
V roce 2015 proběhly společenské aktivity:
ples slavkovského děkanství v Nesovicích, Noc
kostelů, Svatourbanské hody, varhanní koncert

Concentus Moraviae, kopaná ženatí–svobodní,
nedělní Farní kavárna po ranní mši, měsíčně se
konal cyklus přednášek na faře a divadelní kavárna s vystoupením divadelního spolku.
Z oprav a investic v roce 2015: oprava krovů
v podstřeší a části střechy kostela, umístěny
nové obrazy KC na Urbánek, pořízeny nové dubové lavičky a boční lavice v kostele, čalounění
lavic a zpovědnic, osvětlení pod kůrem, v sakristii a na chodbách fary, oprava podlahy a výmalba
farního sálu.
Z vlastních prostředků – ze sbírek – jsme zaplatili za rok 2015 za energie, vodné, srážkové
vodné a režie 230 000 Kč, za opravy památek
a investice 370 000 Kč, na veškeré charitní a církevní projekty mimo tříkrálovou sbírku jsme vybrali a odeslali celkem 305 000 Kč.
Děkuji Vám všem, kteří jste v uplynulém roce
přispěli finančně a také jste nezištně pomáhali ve
svém volném čase s přípravou a zajištěním
mnoha aktivit celého roku. P. Milan Vavro, farář

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.
Křížové cesty v postě – neděle 17.15 Slavkov.
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, úterý
18.00 s žehnáním svící a zahájením přípravy
na I. sv. přijímání dětí.
4. 2. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
5. 2. Návštěvy nemocných.
7. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 v DSR.
10. 2. Popeleční středa s udělením popelce,
přísný půst od masa a újmy, mše Slavkov
v 18.00.
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den
nemocných, čtvrtek v 16.00 (15.30 růženec).
12. a 13. 2. Příprava na I. sv. přijímání, o svátosti smíření, DSR.
15. 2. Přednáška „Příběhy lidí z Titaniku“ se
koná v pondělí v 18 h. ve farním sále. Přednáší Dana Šimková.
21. 2. Latinská mše – Gregoriánská schola,
Slavkov 8.30, Hodějice 11.00. Sbírka Petrův
haléř.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem
18.45), nebo si setkání domluvte na tel. 604
280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Zápis dětí do KMŠ Karolínka

Nové Informace
Minulý týden se na pultech prodejen objevilo
nové vydání ročenky Informace Slavkovsko 2016.
Kromě aktualizovaného tradičního obsahu přinášejí nové Informace již po druhé přehled všech
společenských, kulturních a sportovních akcí,
které se budou letos konat v obcích Slavkovska.
Cena zůstává stejná – 25 Kč.
red.

Milí rodiče, ve školním roce 2016/2017
nabízíme volná místa v naší Křesťanské mateřské škole Karolínka. Předběžný elektronický zápis, který nenahrazuje samotný zápis
s Vaší osobní účastí, proběhne v únoru. Najdete jej na www.kmskarolinka.cz. Zápis
do KMŠ se uskuteční v úterý 1. 3. 2016 od
10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Prosíme, přiveďte i děti.
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“ si můžete vyzvednout v KMŠ od
pondělí 15. 2. nebo stáhnout na webových
stránkách, v sekci Pro rodiče – formuláře.
S vyplněnou žádostí potvrzenou od lékaře
a s vyplněným dotazníkem, který je přílohou

žádosti, přineste k zápisu: Rodný list dítěte,
OP zákonného zástupce, cizinci povolení
k pobytu, děti s postižením zprávu z SPC
nebo od lékaře a přezůvky.
Naše mateřská škola je otevřena dětem
věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem
přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
i na webových stránkách dne 1. 4. 2016. V seznamu nemohou být jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které budou Vaší
žádosti přiděleny při zápise.
Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka
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Společné foto tříkrálových skupinek • Foto: L. Kábrtová

Tříkrálová sbírka 2016
Děkuji všem malým i velkým koledníkům,
kteří se zapojili do letošního ročníku Tříkrálové sbírky a věnovali svůj volný čas a energii
koledování. Umožnili tak každému udělat něco
dobrého a pomoci lidem v nouzi. Ve Slavkově
u Brna koledovalo 104 dětí a dospělých a celková částka činila 131 669 Kč.
Chtěla bych také poděkovat všem, kteří do

tříkrálové sbírky přispěli. Výtěžek sbírky
v rámci oblastní charity Hodonín, pod kterou
Slavkov u Brna spadá, bude použit pro přímou
pomoc potřebným a přispěje k udržení a rozvoji sítě sociálních služeb v našem regionu.
V roce 2016 bude Charita opět pomáhat rodinám, které se octnou v nepříznivé sociální situaci. Část financí bude použita na nutné

úpravy Denního centra a Noclehárny pro lidi
bez přístřeší. Dále bude podporován provoz
zubní ambulance, kterou Oblastní charita Hodonín zřídila ve Svaté Heleně v rumunském
Banátu. Vaše dary také poslouží lidem, kteří se
ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů
nebo živelných katastrof.
Za pořadatele děkuje Jitka Hrabovská

„Našlapaná“ slovácká
Divadelní kavárna
V neděli 27. prosince se Divadelní kavárna
nejen zaplnila do posledního místa, ale musely
se ještě ke stolům přidávat židle. Návštěvníci si
poseděli, popovídali a také zazpívali za doprovodu pánů muzikantů a poslechli historku
z cyklu Slovácko sa súdí v podání Milana Hrazdílka, jehož hlasové fondy nabízí neskutečnou
plejádu hlasů. Milan sám, je schopen zahrát
kromě vypravěče všechny jednající osoby, a je
jedno zdali se jedná o muže či ženy, staré či
mladé.
Škoda, že jsme mohli jeho talent ocenit jen
v jedné historce, byť jich má na svém kontě víc.
Nevadí, alespoň se můžeme k tomuto tématu
vrátit v některé z příštích kaváren.
Už nyní se můžeme těšit, že slovácké písničky se objeví na programu některé jarní Divadelní kavárny, a to v doprovodu cimbálu. ln

U varhan • Foto: archiv školy

Co nabízíme v KMŠ Karolínka?
Do šesti let se utváří až 85 % charakteru
osobnosti. Význam tohoto období je tedy
zřejmý nejen pro následující školní docházku,
ale pro celý život. Ve svém vzdělávacím úsilí
jsme si toho v naší mateřské škole vědomi.
Snažíme se o upevňování křesťanských postojů
a hodnot, jako základu lidskosti a vzdělanosti.
Chceme dát dětem to nejlepší a víme, že podstatný je osobní přístup nás, dospělých. Cítíme
nutnost posílit v dítěti vědomí vlastní důstojnosti, vnímavost k druhému člověku, schopnost
reflektovat a pojmenovávat vlastní prožívání
a jednání a rozvíjet osobitou tvořivost a fantazii. Víme také, že hranice a limity ve výchově
jsou nepostradatelné pro budování pocitu bezpečí a jistoty dětí. Vztahovost, vnímavost a radost jsou základní pilíře našeho vzdělávacího
programu, koncepčně založeném na Pedagogice Franze Ketta. Tento nově se rozvíjející
pedagogický směr vychází z křesťanského po-

selství. Pedagogové se v tomto směru každoročně školí a mají již šestým rokem možnost
zažít tuto pedagogiku v praxi absolvováním
stáže v mateřských školách Jižního Tyrolska.
Dalším z pilířů KMŠ je spolupráce s rodinou. Rodičům i prarodičům nabízíme setkání
s jejich dětmi a vnoučaty. Vyvrcholením těchto
společných akcí je Zahradní slavnost s pasováním předškoláků. Rodiče se také aktivně zapojují do realizace vzdělávacího programu a tím
jej velmi obohacují. Kdo by se nechtěl podívat
např. do kabiny obrovské sekačky na kukuřici
nebo do skříně varhan? Kdo by si nechtěl fonendoskopem poslechnout, jak bije srdíčko děťátka u maminky v bříšku? Co se týká brigád
na zahradě, rodiče nás nikdy nezklamali a jistě
se s námi těší z naší krásné zahrady.
V předškolní přípravě mají rodiče možnost
účastnit se odpoledních edukativních skupinek
předškolní přípravy, přičemž s předškoláky uči-

telky systematicky pracují v rámci každé třídy.
Pro vyhodnocení školní zralosti jsme letos
v MŠ ve spolupráci s Křesťanskou pedagogickou psychologickou poradnou zorganizovali
orientační vyšetření, které pomůže rodičům
v rozhodování o dalším vzdělávání. Ve školním
roce nabízíme také klinické logopedické vyšetření, péči logopedických asistentek a screeningové preventivní vyšetření zraku.
Do naší MŠ přijímáme děti od 2,5 let
schopné předškolního vzdělávání, a také děti
zdravotně znevýhodněné či s lehčími formami
postižení. A to je další příležitost k učení. Respektovat jinakost druhého dítěte a učit se s ním
žít je zkušenost, kterou v životě nic nenahradí.
Pokud přemýšlíte o předškolním vzdělávání
pro své dítě a tyto řádky korespondují s Vaším
očekáváním, rádi Vás u nás přivítáme.
Za KMŠ Karolínka Hana Josefa Jarošová,
ředitelka KMŠ Karolínka
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Collegium musicale bonum • Foto: L. Kábrtová

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015
Jako mávnutí proutkem jsme opět prožili
další rok rušného života, ale někteří z nás si
v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně
dalších kolem sebe. Kromě tří týdnů prázdnin
v letních měsících se scházeli na zkouškách
členové slavkovského souboru, nacvičovali
nové skladby a „pilovali“ ty dříve nazkoušené.

spartována a vysázena v počítačovém programu); Laudate Dominum (Vesperae solennes
de confessore, KV 339) W. A. Mozarta; devítiminutové Laetentur coeli Česlava Vaňury pro
smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány či Jede sedlák do mlejna Zdeňka Lukáše
pro šestihlasý sbor a capella.

Kuchtová (Křižanovice) – moderování koncertů; Ludmila Kábrtová (Slavkov u Brna) – fotodokumentace vystoupení. Pro koncertní
potřeby Collegium musicale bonum namaloval
brněnský malíř Lubomír Vaněk šest kreseb, mj.
slavkovského betléma a chrámu Vzkříšení
Páně.

Vystoupení

Členská základna

Několik nej…

Nejdůležitější aktivitou Collegium musicale
bonum v roce 2015 byla koncertní činnost. Ansámbl realizoval celkem sedm koncertů: vánoční v Šaraticích, v květnu v Moravských
Budějovicích, u příležitosti Noci kostelů
v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna,
u výročí 20. Slavkovské iniciativy smíření
v Historickém sále zámku Slavkov-Austerlitz,
benefiční v Kobeřicích, adventní v Uhřicích
(u Žarošic) a vánoční v Muzeu obce Žarošice.
V květnu se soubor zúčastnil Sborování v Hustopečích – nesoutěžní přehlídky sborů realizované pod hlavičkou brněnské jednoty Musica
sacra. Mimo to soubor šestkrát účinkoval při
slavení liturgie ve slavkovském chrámu (při
slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti Krista Krále,
o 2. neděli adventní, na Štědrý den a při slavnosti Narození Páně). Nevšedním zážitkem se
stalo vystoupení při nedělní liturgii v Brně
u jezuitů – v tomto kostele se nacházejí jedny
z nejlepších varhan na území naší vlasti postavené v roce 2014 švýcarskou firmou Mathis
Orgelbau AG.

Během loňského roku zpívalo ve sboru celkem dvacet pět pěvců (pět sopránů, osm altů,
pět tenorů, sedm basů), průměrný počet sboristů při koncertech byl šestnáct. Vystoupení
doprovázeli hudebníci: hoboj Alexandra Bláhová (studentka 3. ročníku Konzervatoře
Brno); flétna Lenka Friesová a Monika Sotolářová; trubka Stanislav Otépka (učitel ZUŠ
Strážnice) a Jan Patera; housle Nataša Hrušková (učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle) a Zdeněk
Kábrt (housle); varhany Olga Frydrychová
a David Postránecký (pedagog HF JAMU);
tympány Josef Handrla (učitel ZUŠ Františka
France), Lenka Havlátová (učitelka První soukromé základní umělecké školy MIS music
o.p.s. v Kopřivnici) a Josef Novák (učitel ZUŠ
Zbyňka Mrkose v Brně). V průběhu Vánoc
2015 účinkovalo dvacet osm členů CMB: osmnáct sboristů, devět instrumentalistů a dirigent.

a) klimaticky nejnáročnější akcí byl vánoční
koncert v Šaraticích – teplota v kostele oscilovala mezi 2 a 3 ºC,
b) nejohroženější akcí se stal koncert v Uhřicích – 4 dny před účinkováním byla zdráva jen
jedna sopranistka! Vše nakonec dobře dopadlo
a sbor sklidil potlesk ve stoje,
c) nejprestižnější akcí roku mělo být vystoupení u příležitosti oslav Dne Brna 2015 – 370
let úspěšné obrany Brna proti Švédům. Pro
značné vytížení musel slavkovský soubor účast
na uvedené akci odmítnout. Uvedený post tak
zaujal koncert v rámci 20. ročníku Slavkovské
iniciativy smíření,
d) největší zápřah měli členové Collegium
musicale bonum před Vánocemi – v průběhu
deseti dní před Štědrým dnem proběhly zkoušky sboru, sólistů, instrumentalistů a celého tělesa v celkovém čase sedmnácti hodin.

Organizace a fungování souboru

Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci, všem, kteří Collegium musicale
bonum podporovali a těším se na Vás i v roce
2016, do něhož přeji vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a krásných nejen hudebních seKarol Frydrych
tkání.

Repertoár
Těžiště repertoáru slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu tkví v hudebních
skvostech epochy baroka a klasicismu, přičemž významné místo zaujímají též díla
soudobých autorů. Z nastudovaných a provedených skladeb si bezesporu zaslouží zmínku
Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka pro
pětihlasý smíšený sbor, 4 corny a varhany (moravská premiéra se uskutečnila na koncertě ve
Slavkově u Brna v chrámu Vzkříšení Páně při
Noci kostelů 29. května 2015); Litaniae lauretanae B. M. Černohorského pro čtyři sólové
hlasy, smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany
a tympány (kompozice byla muzikologicky

Chod souboru zajišťují: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, programy koncertů, průvodní slovo ke koncertům (text),
archivář, korektury partitur, pokladník; Kristýna Vladíková – rozezpívání sboru, hlasové
poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka;
Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman
Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb;
Jan
Matyáš
–
webmaster
http://clenove.sborcmb.cz. Významně též pomohli: Svatava Baráková (Znojmo), Petr Hlaváček (Slavkov u Brna), Jan Karlíček (Praha),
Ondřej Múčka (Brno), Jan Patera (Němčany),
Ivo a Lenka Prchalovi (Lesná u Znojma) – počítačová sazba not; Martin Žilka (HostěrádkyRešov) – sponzorský tisk hudebnin a plakátů,
propagace; Věra Dostálová (Hrušky) a Marta

Závěr

Krajinou Masajů
Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích zve všechny na povídání slavkovské
cestovatelky Šárky Navrátilové o výšlapu na
nejvyšší osaměle stojící horu světa, o národních parcích Tanzanie a o životě a hodnotách hrdých Masajů, která se koná v sobotu
13. února od 17 hodin v Centrum ekologické výchovy Papouščí zoologické zahrady
v Bošovicích. Vstupné dobrovolné.
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Společné foto • Foto: archiv atletů

Silvestrovský běh provázela silvestrovská nálada
Slavkovský atletický oddíl uspořádal pro
všechny své členy a příznivce Silvestrovský běh.
Sice trochu mrazivé, ale krásné slunečné počasí,
přilákalo na 60 běžců a běžkyň včetně početného doprovodu. S ohledem na rozdílnou výkonnost všech účastníků se vytvořily tři

skupinky, které se vydaly na trasy o délkách 3,
5, a 10 km. Celý běh provázela výborná nálada
a přátelská silvestrovská atmosféra, podpořená
hřejivými nápoji z lahviček některých účastníků.
Všichni běžci si zaslouží pochvalu a obdiv za
odhodlání proběhnout se i v poslední den

v roce 2015. Velký dík patří všem členům doprovodu, kteří zajistili občerstvení zejména pro
nejmladší atlety.
Děkujeme za přízeň a věříme, že se budeme
nadále setkávat na dalších akcích slavkovské
atletiky v roce 2016! Atletika Slavkov u Brna

Divadelní kavárna v lednu a únoru
Jako v loňském roce, tak i v letošním pokračuje tzv. Divadelní kavárna, kterou pro vás pořádá Divadelní spolek v sále Pastoračního
centra, jež se nachází ve veřejnosti přístupné
části objektu římskokatolické fary. Divadelní
kavárna se koná většinou poslední neděli v měsíci a otevírá se v 16 h. Je to místo k posezení
s přáteli u šálku kávy nebo čaje a součástí kavárny je kulturní program. Vstupné na kulturní
program je dobrovolné, nápoje jsou podávány
zdarma jako bonus k programu.

Letošní první dvě kavárny mají něco společného – budeme v nich cestovat.
V té lednové se vydáme za pokladem. Kdo
by neznal Erbenovu Kytici a báseň Poklad.
Dramatizaci tohoto dílka pro vás připravuje
s herci Divadelního spolku Adam Šimoník. Jak
se jim to povede můžete ohodnotit poslední
lednovou neděli, kdy se Divadelní kavárna otevře v 16 h, program začne kolem 16.30 h.
Únorová kavárna bude ve znamení cestování
po americkém jihozápadu. Se svými cestova-

telskými zážitky včetně promítání fotografií se
přijede podělit náš bývalý divadelní kolega
Marek Kuchta. A protože náplň jeho programu
bude časově delší začneme s povídáním už
v 16 h a kavárnu otevřeme již v 15.30 hodin.
Rekapitulace:
• neděle 31. ledna 2016 – K. J. Erben/Adam
Šimoník – Poklad
• neděle 28. února 2016 – Marek Kuchta –
Národní parky amerického jihozápadu
Srdečně zvou divadelníci z Divadelního spolku

Motoklub Austerlitz informuje
Motonoc
Pro letošní rok připravuje klub nové akce
a představuje vzniklou cestovní sekci, která na
klubových stránkách břibližuje formou popisu
obsah jednotlivých výletů. Na kulturně-společenské setkánéí nazvaném Motonoc, kterou
připravuje na pátek 19. února v prostorách
slavkovských zámeckých kasemat, zveme
všechny příznivce jedné či více motostop. Tentokrát neplesově společensky volnější oblečení
projde vstupní technickou prohlémkou.V průběhu večera pak před vyhlášením motonoční

soutěže budou oceněni nejlepší z motonoční
rallye. K tanci či poslechu nebo jen jako kulisu
pro diskusní plány cest a akcí v tomto roce
zpočátku nostalgicky a posléze zlobivě doprovodí KarelGottRevivalMorava.
Oficiálně zde představíme cestovní sekci
a s ní všechny letošní plány. Účastníci připravovaných výletů nejsou svázáni povinnostmi
podobných setkání, nemusí trasu absolvovat
celou či jet jen na motocyklu. Tato aktivita
může združovat všechny cestovatele, zájemce
o historii, poznání a setkání s jinými s podobnými sympatizanty bez věkových nebo profesních hranic.
Rovněž představíme připravované programy
jednotlivcý závodů seriálu AusterliCzTour16
a ostatních letošních akcích klubu.
Těšíme se na setkání se všemi, kteří se chtějí
pobavit, podiskutovat o svých výletech a zaJZ
tančit si.

Vánoční vyjížďka
Na Štědrý den 24. prosince náš MK Austerlitz pořádal tradiční vánoční vyjížďku. Počasí
nám přálo jako loni, tak byla silnice jen místy
mokrá bez sněhu a náledí. Sešlo se přes sto
motorek a několik čtyřkolek. Sběrný vůz, který
doprovázel účastníky na trase nebyl zapotřebí
JM
a to je u takové akce nejdůležitější.

Ukončení seriálu AusterliCzTour15
Po příjemných vánočních svátcích jsme pořádali 2. ledna v pořadí již šesté Zavírání šoupátek na ploché dráze. Na tento závod
nasněžilo asi 3 cm sněhu což dodalo této akci
správný šmrnc. Po několika jízdách byla trať
vyježděná, místy se to jezdcům sklouzlo, ale
nebylo potřeba zdravotníky. Brzké setmění
nám všem dělalo vrásky na čele, ale nekonali
se tréninkové jízdy a v 11 hodin začal ostrý
start a ve 15 hodin bylo i po dekorování jezdců.
Nutno podotknout dva vzácné hosty, kteří dodali na atraktivitě celé akce. Prvním byl pan
starosta našeho města, který při zahájení
všechny přivítal a celé závody se střídal na
startovní čáře při startu a dojezdu,pomohl nám
i u závěrečného defilé. Druhým hostem byl pan
Dennis Wisco se Slavkovačkou a manželkou
Luckou, který přijel až ze vzdálených Spojených států na vánoce do Slavkova a když se
dozvěděl o našem závodu tak odjezd opozdil.
Jako každý rok občerstvení zajišťovala hospůdka U dvou kapříků a o zajištění naší trati
se opět postarali TSMS. Děkujeme všem, kteří
nám v roce 2015 fandili a podpořili nás. Všem
našim členům, příznivcům i méně nakloněným
našemu MK Austerlitz přejeme mnoho úspěchů v životě, v práci i sportu a vždy kilometrů
JM
bez nehod v roce 2016.
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František Toufar-Franc (1897–1942)
ředitel kůru a hudební školy, dirigent, skladatel, organizátor hudebního života ve Slavkově u Brna

(k 60. výročí ukončení činnosti soukromé hudební školy Františka France)
František Toufar se narodil dne 23. ledna
1897 v Žádovicích (polit. okr. Kyjov, nyní okr.
Hodonín) Josefě (*22. 9. 1878, Dubňany–† 17.
5. 1898, Žádovice č. 28), svobodné dceři Josefa
Toufara, havíře z Dubňan a Barbory, rozené
Francové. Pokřtěn byl druhého dne v ježovském kostele sv. Jakuba Staršího Dp. Karlem
Kostkou.
Po brzké smrti matky žil u kmotrů Viléma
Němce, zámečníka v Kelčanech a jeho manželky Terezie, od čtyř let pak u bratra své babičky Barbory – slavkovského cestáře Antonína
France (* 30. 6. 1850, Šardice u Kyjova–† 26.
4. 1919, Slavkov u Brna).
Jelikož manželství Antonína France s Helenou roz. Untersandrovou (* 1856, Slavkov
u Brna – † 1896, Slavkov), stejně jako druhé
manželství s Marií roz. Svobodovou (* 25. 3.
1869, Slavkov u Brna–† 3. 2. 1964), dámskou
krejčovou ve Slavkově, nebylo naplněno zrozením dítěte, rozhodl se šedesátiletý Antonín
Franc přijmout Františka Toufara – vnuka své
sestry Barbory Toufarové, za vlastního. Adoptivní otec se rozhodl pro osvojení po důkladné
rozvaze, po deseti letech společného soužití!
Ve výnosu c. k. mor. místodržitelství ze dne
11. dubna 1911 č. 28746 se poznamenává: „C.
k. okresní soud ve Slavkově usnesením ze dne
5. dubna 1911 č. P 131/10/21 svolil, aby tento
(František) byl Antonínem Francem, cestářem
ve Slavkově za vlastního přijat a potvrdil
smlouvou o tom ve smyslu § 181 ob. zák. obč.
Adoptovaný má od této doby připojit ku svému
rodinnému jménu jméno svého volitele a užívati jména František Toufar-Franc.“

Ferdinanda Vacha (1860–1939), v řízení
orchestru Františka Neumanna (1874–1929),
v instrumentaci Osvalda Chlubny (1893–1971),
ve hře na housle Rudolfa Reissiga (1874–1939)
a Oldřicha Vávry (1879–1957). Na absolutoriu
je hodnoceno jeho umělecké nadání jako „vynikající“.
Složením zkoušky u Státní české zkušební komise pro učitele hudby v Brně 12. 6. 1921 získal
nejprve aprobaci k vyučování hry na klavír a sborového zpěvu, 31. 6. 1922 též aprobaci učitele
hry na housle. Učitelským zkouškám předsedal
Eduard Tregler (1868–1932), funkci místopředsedy zastával Maxmilián Koblížek (1866–1947).
Získanými aprobacemi nabyl „způsobilosti učitelské pro školy střední, pro ústavy ku vzdělání
učitelů neb učitelek, pro školy státem subvencované i pro školy soukromé.“
Brannou povinnost František Franc splnil
u Čs. Doplňovacího okresního velitelství v Brně
(domobranecké skupiny) v hodnosti vojína čest.
svobodníka po studijní dovolené 15. prosince
1920.
Dne 28. září 1921 se oženil s Marií Kocianovou (* 5. 8. 1902, Slavkov č. 51–† 21. 3. 1985),
dcerou Jana Kociana (* 1863 – † 1951), měšťana a fotografa ve Slavkově a Františky rozené
Richterové ze Šlapanic (* 1874–† 1969). S ní
měl tři dcery: Marii, provd. Kolníkovou (* 16.
11. 1923, Slavkov–† 24. 10. 2006), Evu, provd.
Újezdskou (* 3. 11. 1928, Slavkov – † 10. 9.
2007) a Dobromilu, provd. Mandelíkovou
(* 25. 1. 1933, Slavkov–† 23. 2. 2014).

Studium

Ředitel kůru, sbormistr Cyrilské
jednoty (1922–1942)

František Toufar bydlel se svým budoucím
adoptivním otcem ve Slavkově u Brna (Růžová
ulice č. 228) od 8. září 1901. Základní vzdělání
získal na Obecné škole (I. až V. třída: 19031908) a Měšťanské škole chlapecké (I. až III.
třída: 1908–1911); ve Slavkově navštěvoval též
Hudební školu Josefa Šerého, kde se nejprve učil
hře na housle, později i hře na klavír a zpěvu.
Ačkoli Antonín Franc neovládal žádný instrument, miloval hudbu, proto také koupil Františkovi po ukončení měšťanské školy nový klavír.
Vzhledem k podpoře otce a k dispozici nadání absolutního hudebního sluchu, se František rozhodl dále odborně vzdělávat na
Janáčkově Varhanické škole v Brně (19121914, 1918/1919). Ačkoli školní rok 1913/1914
byl nejčilejším a nejslibnějším rokem v historii
této instituce, zdárný vývoj narušila I. světová
válka. Františka postihla též nemoc – na doporučení Leoše Janáčka se zotavoval varhanickou
službou v Ivanovicích na Hané. Také proto absolvoval třetí ročník (třebaže chtěl ve studiu
kontinuálně pokračovat) až ve školním roce
1918/1919 – s vyznamenáním. U Mistra Janáčka měl předměty: improvizace, harmonie,
skladba a rytmika.
V témže roce se Varhanická škola – ústav ku
vzdělání učitelů hudby, skladatelů, kapelníků
a sbormistrů – přeměnila na Státní hudební
a dramatickou konservatoř Brno; Franc zde vystudoval dvouletý učitelský obor (17. 9. 1919 28. 6. 1921). V klavíru byl žákem Jaroslava
Kvapila (1868–1950) a Viléma Kurze
(1872–1945), ve sborovém zpěvu a řízení sboru

Slavkovský kůr měla za éry Francova předchůdce Josefa Šerého (* 1. 10. 1849, Valašské
Klobouky–† 4. 9. 1921, Slavkov u Brna) vynikající pověst. Šerý, absolvent tříletého varhanního kurzu ve Vídni, dal podnět ke vzniku
Cyrilské jednoty ve Slavkově – z titulu regenschoriho pak řídil její pěvecký sbor (1885 –
1921), se kterým provedl oratorium Sedm slov
Vykupitelových na kříži J. Haydna, části z Palestrinovy Missa Papae Marcelli a ze Stabat
mater Ant. Dvořáka. Za zmínku rovněž stojí,
že v posledním roce jeho působení měla jednota 177 členů: 3 zakládající, 8 čestných, 107
přispívajících a 59 činných. Za zásluhy o chrámovou hudbu mu byl udělen záslužný kříž Pro
Ecclesia et Pontifice (7. března 1909), což je
nejvyšší vyznamenání, které může papež udělovat i laikům.
V roce 1920 začal Franc nacvičovat členy
Jednoty Orelské – budoucí čekatele a čekatelky
činných členů Cyrilské jednoty. Od roku 1921
zastával post druhého varhaníka ve Slavkově,
po smrti Josefa Šerého jej s platností od
1. ledna 1922 jmenoval „definitivním varhaníkem a ředitelem kůru“ děkan Václav Uhýrek (v dohodě s Kostelním konkurenčním
výborem ve Slavkově). Zároveň se stal též uměleckým vedoucím jednoty, jíž věnoval nejvíce
času: sbor nacvičoval 2x týdně (v úterý a pátek
od 20 do 21 hod.), vystupoval s ním každou neděli na hrubé mši sv., často i o svátostném požehnání, při všech významných svátcích
a církevních událostech. Smíšený sbor jednoty
postupně doplnil o poměrně početný orchestr.

František Franc

Mezi první výrazné úspěchy patřilo účinkování na svatbě Leopolda barona Wenzel-Sternbacha a Kristiny Bohumily z rodu Dubských
v dubnu 1922 v Lysicích či svatodušní koncert
5. června téhož roku ve Slavkově.
Velkou manifestací víry, farnosti při chrámu
Vzkříšení Páně a reformních ideálů byly oslavy
padesáti let slavkovské Cyrilské jednoty konané pod záštitou brněnského biskupa Mons.
Josefa Kupky: 27. října 1935 se hrála velká
opereta Lojzička Jiřího Baldy a Jaroslava Jankovce, dne následujícího zazněla Missa brevis
II. in D dur, op. 9 Eduarda Treglera, Patronu
české země Vojtěcha Říhovského a Pange lingua in A dur Petra V. Kociána. Téhož dne se ve
dvoraně Spořitelny ve Slavkově konala také
slavnostní akademie. Na hudební produkci se
podílelo 120 zpěváků cyrilských jednot ze
Slavkova, od sv. Michala v Brně a z Pustiměře;
na varhany doprovodil koncertní Mistr Bedřich
Ant. Wiedermann, řídil Fr. Franc. Dvoudenními oslavami však entuziasmus z výročí neskončil: v průběhu Vánoc interpretoval sbor
jednoty osm pastorálních mší: Gregorovu, Halíkovu, Hradilovu, Kolaříkovu, Mýtného a tři
mše Janáčkova žáka Eduarda Marhuly.
K umělecky zlaté éře bezesporu patří léta
čtyřicátá, např. v roce 1940 jednota účinkovala
75x ve farním chrámu Páně, realizovala 84
zpěvních zkoušek a měla 70 členů – z toho 55
členů a členek, 5 čekatelů a 10 čekatelek. Jedním z vrcholů v historii jednoty se stalo rozhlasové vysílání přenosu liturgie ze
slavkovského kostela 20. října 1940, kde zazněla Mše F dur, op. 17 Fr. Picky pro smíšený
sbor a orchestr, dále mužský sbor De profundis
Ant. Hromádky, Pange lingua Petra V. Kociána
pro smíšený sbor, Francovo graduale Liberasti
nos, Domine pro smíšený sbor a Píseň k sv.
Václavu pro sólový hlas s průvodem varhan. Na
královský nástroj doprovázel Jaroslav Walter.
Cyrilská jednota se podstatným způsobem
podílela také na veřejném koncertním životě.
Uskutečnila koncerty k poctě významných
skladatelů – L. van Beethovena, J. B. Foerstera,
P. Křížkovského, B. Smetany aj. Posledním
velkolepým podnikem pod taktovkou Fr.
France bylo provedení Stabat mater dne 6.
dubna 1941 u příležitosti 100. výročí narození
Ant. Dvořáka. Ke cti Slavkováků patří, že s výjimkou tenorového sóla zvládli produkci ve
vlastní režii.
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František Franc účinkoval také se sekcemi
smíšeného sboru jednoty: např. s ženským pěveckým sborem mj. provedl kompletní cyklus
Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka, s mužským
sborem tvorbu J. B. Foerstera, Karla Bendla aj.
autorů.
Po vzniku divadelního souboru Cyrilské jednoty se ujímal též nácviku a řízení hudebních
složek četných her se zpěvy a operetních představení. V ochotnickém divadle vytvořil Franc
velkou epochu, ve které nastudoval a uvedl:
Balák, Karel: Madlenka z kovárny – opereta (1936-2x)
Balda, Jiří: Andulka Šafářova – hra se zpěvy a tanci (1926)
Balda, Jiří – Kohout, Jára: Lojzička – opereta (1935)
Balda, Jiří – Nížkovský, Ruda: Odtroubeno – opereta (1937)
Bartoš, Felix: Zasnoubení na manévrech – opereta (1930)
Bogner, Adolf: Úděl sirotka – drama (1924)
Branald, Richard: Každý snad má něco rád aneb Vincenc
Duha, správný sluha – opereta (1933)
Faster, Otto: Pražské švadlenky – fraška se zpěvy (1924)
Fořt, Karel: Má panenka modrooká – lidová hra se zpěvy
a tanci (1928)
Fořt, Karel: Tulácká krev – lidová hra se zpěvy a tanci
(1926)
Fořt, Karel: Veselá bída – lidová hra se zpěvy a tanci (1926)
Fořt, Karel: Z českých mlýnů – hra se zpěvy a tanci (19302x)
Fořt, Karel: Slečinka z bílého zámečku – hra se zpěvy
a tanci (1931)
Fryč, J.: Růžový talisman – opereta (1924)
Grohmannová, Slávka: V tom našem kostelíčku – opereta
(1937)
Hejda, Štěpán: Dvě srdce tančí dokola – opereta (1936)
Jager, Xaver: Noční manévry – opereta (1923-2x, 1926)
Kubík, Josef – Mrázek, František – Regnis, V.: Brandejští
dragouni – opereta 1935)
Kudela, A. V.: Skryté lásky – opereta (1923)
Labuda, Antonín (pseudonym Labuťa, Tóňa): Šumavský slavíček – lidová hra se zpěvy (1929)
Liška Doublebský, Josef: Růže prérie – opereta (1931)
Rajhel, Antonín: Když v háji pod strání lásce vyzvání – opereta (1930)
Rudloff, Jaroslav: Dědečkovy housle – vesnická povídka se
zpěvy (1923-2x)
Rudloff, Jaroslav: Kozlanská garda – zpěvohra (1924)
Rudloff, Jaroslav: Na Kozlanském klepáči – vesnická povídka se zpěvy (1924)
Stěžerský, Václav: Dražba na nevěstu – fraška se zpěvy (1927)
Stěžerský, Václav (pseudonym F. K.): Lucifer aneb Zázračný
elixír – opereta (1933)
Streit, Jaroslav: Mistr Šidlo aneb jak se ty kopyta rojily –
fraška se zpěvy (1927-2x)
Šetina, Rudolf: Květy podzimu – opereta (1924)
Šetina, Rudolf: Píseň mládí – hudební veselohra (1923-2x,
1926)
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Šíma, Antonín: Nezvedená Lída – obraz ze života se zpěvy
(1936)
Tobis, K. – Špilar, V. – Mírovský, V. – Rohan, V.: Na tý louce
zelený – opereta (1936)
Zamazal, Antonín (pseudonym Horský, M.): V poutech lásky
– opereta (1926-2x)
?: Hančin románek – opereta (1932)

Tato jeho činnost vyvrcholila roku 1940 nastudováním a uvedením jednoaktové prokomponované komické opery V studni Viléma
Blodka ve dnech 21., 22. a 29. září 1940.
Během prvních čtyřiceti let 20. století Cyrilská jednota vyprodukovala na 70 činoher,
přes 60 zpěvoher a bezmála 70 nejrůznějších koncertů, večírků a hudebních akademií, dále přes 50 celých mší a desítky děl
menších forem - Franc na kůru interpretoval
především skladby autorů: Johanna Caspara
Aiblingera, Karla Čapky-Drahlovského, Jos.
Förstera, Roberta Führera, Jos. Güttlera, Václava Emanuela Horáka, Jos. Chmelíčka, Fr.
Kolaříka, Pavla Křížkovského, Eduarda Marhuly, Václava Mýtného, Jos. Nešvery, Fr.
Picky, Ignaze Reimanna, J. Š. J. Ryby, Vojtěcha Říhovského, Franze Schöpta a Ed. Treglera. V průběhu velikonočního tridua zaznělo
Sedm slov Vykupitelových na kříži J. Haydna,
Stabat mater A. Dvořáka, kantáta Na Golgotě
Jos. Cyrila Sychry nebo oratorium Golgota
Václava Hausmanna, vydavatele časopisů Českoslovanský varhaník, Hlasy hudební a Slovanská hudba.

Pedagog (1922–1942)
Hudební škola Josefa Šerého ve Slavkově
vychovala od založení roku 1871 mnoho instrumentalistů a zpěváků – vydatně tak zasáhla
do veřejného kulturního života města i regionu.
Nutnost výchovy dorostu pro chrámový
orchestr a sbor Cyrilské jednoty si dobře uvědomoval i Šerého nástupce na kůru.
O získání koncese ke zřízení soukromé hudební školy vypovídá dopis Čs. okresní politické zprávy ve Vyškově ze dne 3. července
1922: „Poněvadž jste vyhověl podmínkám výnosu moravské zemské politické správy v Brně
ze dne 15. ledna 1922, čís. 131.637/VII., kterým vzato na vědomí, že v domě č. 288 ve
Slavkově otevřete hudební školu pro vyučování zpěvu a hře na klavír, housle a varhany,
můžete začíti s vyučováním.“
Nově vzniknuvší Koncesovaná hudební
škola Františka France ve Slavkově (název

Cyrillská jednota ve Slavkově s protektorem Václavem Uhýrkem a sbormistrem Františkem Francem • Foto: K. Frydrycha
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v letech 1922–1924) sídlila do jara 1930 v Růžové ulici č. 228 (dnes ul. Boženy Němcové),
poté v nově postavené rodinné vilce ve Štefánikově ulici č. 961 (dnes ul. Malinovského).
Hudební škola Františka France ve Slavkově
(název od r. 1924) disponovala třemi učebnami
– dvě menší učebny sloužily k individuální
výuce, ve větší učebně probíhala hromadná
výuka a koncertní vystoupení žáků (koncerty
se ojediněle konaly i v sále Spořitelny).
Škola měla ze začátku čtyři obory: 1. houslový (přípravka + 4 ročníky pokračovací); 2.
klavírní (přípravka + 4 ročníky pokračovací);
3. varhanní (přípravka + 3 ročníky pokračovací); 4. zpěv (přípravka + 3 ročníky pokračovací). Později přistoupil ještě obor
akordeonový. Žáci byli přijímáni od osmi let,
ve výjimečných případech i dříve. Vyučování
probíhalo 2x týdně. Zápisné ve školním roce
1922/1923 činilo 4,- Kč, školné 240,- Kč.
K základní instruktivní literatuře hry na
housle patřila Praktická škola hry na housle
J. Maláta, dále Studie pro housle, op. 45 Fr.
Wohlfahrta, 36 Etüden für Violine II., op. 20
P. Keysera, cvičení Otakara Ševčíka, J. Mazase
aj. Základem pro klavíristy byla Přípravná
škola hry klavírní, op. 101 F. Beyera, Theoretisch-praktische Klavirschule, op. 238 L. Köhlera, ve vyšších ročnících etudy Carla
Czerneho, přednesová literatura P. I. Čajkovského etc. Pro výuku hry na královský nástroj
sloužila Theoreticko-praktická škola na varhany, op. 15 J. Trumpuse a 24 lehkých předeher
pro varhany, op. 48 F. Z. Skuherského. Zpěv
Franc učil dle učebnic Ant. Hromádky, dále
např. používal sborník Pějme píseň dokola – 50
národních písní v úpravě Jindřicha Másla aj.
Vedle individuální výuky kladl Franc velký
apel na nástrojovou souhru, proto elévům upravoval party tak, aby brzy mohli hrát se zkušenějšími hudebníky v chrámovém orchestru. Se
svými žáky každoročně pořádal: tři až čtyři žákovské besídky, dětské pohádky se zpěvy, dětské karnevaly, hudební produkce a akademie
se skladbami A. Dvořáka, L. van Beethovena,
J. Haydna, W. A. Mozarta, B. Smetany aj.
Své žáky dovedl nadchnout a motivovat: někteří z nich pak pokračovali ve studiu hudby
a této múze se věnovali cele, většina se zapojila
do kulturního dění města v pěveckých sborech,
instrumentálních souborech a ochotnických
spolcích až do devadesátých let 20. století.
Z hudební školy Františka France vzešli
profesionálové: Václav Fanta (housle), Eva
Francová (klavír), Marie Francová (klavír),
Stanislav Hejdušek (zpěv), Jindra Krapková
(klavír), Jiří Majer (muzikolog), Jan Spurný
(hoboj), Jiří Volák (dirigování) a Joža Walterová (zpěv).
Zatímco Fr. Franc zajišťoval výuku výhradně sám, za řízení školy manželkou Marií,
jež převzala koncesi vdovským právem, zde
působili učitelé: dcery Marie a Eva Francovy
(klavír), Jaroslav Svoboda (housle), Josef Pukl
(varhany) a Emanuel Pospíšil.
Marie Francová školu zrušila při odchodu na penzi v roce 1955. Štafetu od
1. února 1956 převzala nově vzniknuvší státní
hudební škola, na niž kontinuálně navazuje nynější Základní umělecká škola.
Krátkou epizodou se stalo Francovo působení v pozici učitele zpěvu na Státním československém reálném gymnasiu v Bučovicích
(1. března–30. června 1933).
Karol Frydrych
(Dokončení v příštím čísle)
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Slavkovský pivovar

Znáte dobře svoje město?

ÚNOR
1. 2. (PO) Nová měsíční nabídka jídel
10. 2. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský saison 14%
(uvařeno v omezeném množství)
14. 2. (NE) Valentýnské menu
20. 2. (SO) Od 20 hodin Country večer s kapelou
Poutníci (vstupné dobrovolné)
20.–28. 2. (PO–NE) Zabijačkové hody ve Slavkovském
pivovaru (do vyprodání zásob)
24. 2. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský dubbel 15 %
(uvařeno v omezeném množství)

Dětský maškarní ples
Obec Heršpice a TJ Heršpice vás zvou na
dětský maškarní ples, který se koná v neděli
7. února od 14 hodin v sále heršpického KD.
Čeká vás odpoledne plné her, dobrot, zábavy
a bohatá tombola.

Světový den mokřadů
Blíží se datum 2. února, kdy si každoročně
připomínáme Světový den mokřadů, vyhlašovaný na výročí podpisu Ramsarské smlouvy.
V sobotu 6. února bude i Slavkovský ochranářský spolek u této příležitosti pořádat vycházku
pro veřejnost k vodním plochám ve Slavkově
u Brna a okolí. Sejdeme se v 8 hodin na mostu
přes Litavu u bývalého cukrovaru.
Projdeme kolem potoka Prostředníček,
kolem slavkovského mokřadu 13 jezer a podíváme se na slípky zelenonohé, kachny divoké,
možná bekasiny otavní, chřástaly vodní a ledňáčky. Pak přejdeme k Litavě a půjdeme po ní
do obce Vážany nad Litavou. Budeme mít
s sebou kvalitní optiku, která vám spolu s výkladem odborníků umožní pozorovat dříve
„neviděné“ ptačí druhy. Přesvědčte se, že
i v zimě stojí za to vyrazit do přírody.

Děkujeme za zaslání odpovědí na hádanku
z posledního čísla roku 2015. Správných odpovědí přišlo hodně.
Na fotografii jsou boční dveře do sálu SC
Bonaparte (nouzový východ).
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Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Brno.
Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 2/2016
Uzávěrka pro inzerci je pátek 19. února do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 2/2016
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 16. února.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 30. ledna 2016

Kde je možno šlápnout na tento poklop? Podotázka mimo soutěž: co znamenají písmena FWW a znak?

Místo leží v historickém centru města.
Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slavkovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov
u Brna. Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří u nás v redakci mohou
vybrat z naší nabídky libovolnou knihu.
Na odpovědi čekáme do 19. února. red.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Roman Andrla, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Michal
Boudný, Veronika Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička,
Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Vladimír Vítkovský, Zdena Maláčová
a Zdena Zvonková.
Dnešní hádanka bude možná trochu těžší:

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2016
Datum

hod.

6. 2. 8.00–11.00
6. 2.
8.00
6. 2.
20.00
15. 2.
18.00
19. 2.
20.00
19. 2.
20.00
20. 2.
20.00
20. 2.
20.00
21. 2.
15.00
26. 2.
20.00
29. 2.–4. 3.

akce/místo konání

pořadatel

10. vepřové hody. Palackého náměstí
město Slavkov
Vycházka ke Dni mokřadů. Sraz u mostu přes Litavu u cukrovaru.
SOS Slavkov
Školní ples ZŠ Tyršova. SC Bonaparte
ZŠ Tyršova
Přednáška Příběhy lidí z Titaniku. Farním sál. Přednáší Dana Šimková ř.-k. farnost
Ples ISŠ Slavkov. SC Bonaparte
ISŠ Slavkov
Motonoc. Zámecké kasematy
MK Slavkov
44. sportovní ples. SC Bonaparte
SK Slavkov
Country večer s Poutníky. Slavkovský pivovar
Slavkovský pivovar
Dětský karneval. SC Bonaparte
město Slavkov, ZS-A
Zámecká noc. Kasematy zámku.
ZS-A
Příměstský tábor DDM v prostorách DDM, vždy od 7.30 do 15.30 h.
DDM Slavkov

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

www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
velkých rozměrů atd.

ZIMNÍ
AKCE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

11.990 Kč

10.350 Kč

9.190 Kč

Běžná cena: 12.990
Kč

Běžná cena: 11.150 Kč

Běžná cena: 9.890 Kč

HUSQVARNA 435

HUSQVARNA 445

HUSQVARNA 450 e-series

Lehká a výkonná pila pro všestranné použití. Snadno se
startuje a ovládá. S motorem X-Torq® s nízkými emisemi
a sníženou spotřebou paliva.

Univerzální farmářská řetězová pila. S moderními
technologiemi a prvky pro snadné ovládání.

Všestranná farmářská pila je vybavena motorem
X-Torq® a systémem Smart Start pro snadné startování.

Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.

Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 5,1 kg.

Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,2 kg.

Akční cena:

Akční cena:

17.250 Kč

Akční cena:

20.790 Kč

16.590 Kč

Běžná cena: 18.550 Kč

Běžná cena: 22.550 Kč

Běžná cena: 17.850 Kč

HUSQVARNA 555

HUSQVARNA 550 XP®

HUSQVARNA 562 XP®

Pila pro náročnější pracovní úkoly. Motor X-Torq® a systém AutoTune™ redukují spotřebu paliva a emise.

Výkonná pila určená pro profesionály. Inovativní řešení,
např. systémy AutoTune™ a RevBoost™ přispívají
k pohodlnému ovládání a efektivní práci.

Profesionální pila pro náročné práce. Motor X-Torq® a systém AutoTune™ redukují spotřebu paliva a emise.

Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 5,6 kg.

Akční cena:

Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.

Výkon 3,5 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 5,9 kg.

Akční cena:

20.490 Kč

19.590 Kč

Běžná cena: 22.750 Kč

Běžná cena: 21.790 Kč

Husqvarna 560 XP®G

Husqvarna 372 XP®G

Profesionální pila s nejnovějšími řešeními. Systém
AutoTune™ redukuje spotřebu paliva. Rychlá akcelerace,
vyšší výkon s funkcí RevBoost™. Vyhřívané rukojeti.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 5,9 kg.

Nové laminované lišty

Husqvarna 3/8" a 0.325"
Profesionální řetězová pila pro nejnáročnější práce.
Motor X-Torq® snižuje spotřebu paliva a emise.Bučovická
Vyhří325se větší odolností a snadnější údržbou.
Vyznačují
vané rukojeti a kliková skříň z magnézia.
Informujte seu
u svého
autorizovaného prodejce
684 01 Slavkov
Brna
Výkon 4,1 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez lišty
a vyzkoušejte sami.

www.rumpova.cz
a řetězu 6,7 kg.

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH.
325,
684 práva
01 Slavkov
Copyright © 2016Bučovická
Husqvarna AB (publ).
Všechna
vyhrazena. u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz

Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

Vyzkoušejte náš nový internetový
kalkulátor oprav vozů ŠKODA!

Zadejte pouze údaje Vašeho vozu a vyberte
si z naší nabídky požadovaný servisní úkon…
Objednávku servisních úkonů si sestavíte
sami a současně získáte dokonalý přehled…
Používáme výhradně originální díly od Škoda
Auto s nejlepším poměrem ceny a kvality.

Co Vám tato služba nabízí?
Pick-up servis
Neztrácejte čas! Auto Bayer, s.r.o. Vám na přání vyzvedne a vrátí vozidlo do vzdálenosti 30 km zcela ZDARMA.

Dokonalý přehled
Objednávku servisních úkonů si sestavíte sami, zároveň získáte dokonalý přehled o ceně náhradních dílů a servisních úkonů.

Autorizovaný servis
O váš vůz se postará odborný a proškolený tým servisních poradců značkového servisu Škoda.

Vaše auto dostane to nejlepší
Používáme kvalitní náhradní díly pouze ze Škoda Auto Mladá Boleslav. Jejich hlavní přednost se vyznačuje ideálním poměrem mezi cenou a kvalitou.

Záznam do servisní databáze Škoda Service
Provedené úkony zaznamenáme do servisní databáze Škoda Service a potvrdíme do servisní knížky. Informace o pravidelném servisu vašeho vozu
v autorizovaném servisu zvyšují jeho cenu při případném prodeji.

Kontrola technického stavu vozu zdarma
Kupujete ojetý vůz? Nabízíme Vám jedinečnou příležitost nechat si ho zdarma u nás v autorizovaném servisu Škoda zkontrolovat. Atraktivní
nabídka se vztahuje na vozy ŠKODA Felicia, Fabia, Octavia, Superb a Roomster staré 4 a více let, které máte ve vlastnictví maximálně 2 měsíce.
Získejte od nás vyplněný formulář technické kontroly ojetého vozu zdarma. Zjistěte, v jaké kondici se Váš vůz nachází.

Ostatní značky koncernu VW
Pokud vlastníte jinou značku vozu z koncernu VW (Volkwagen, Audi, Seat) starší 5 let, rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku požadovaných
servisních úkonů. Neváhejte nás kontaktovat.

ŠKODA mobilní aplikace
Prozkoumejte fantasticky reálné 3D modely vozů ŠKODA, ať
jste kdekoliv. Stáhněte si aplikaci Interaktivní katalog a připravte se na vizuální potěšení.
www.skoda-auto.cz/o-spolecnosi/skoda-mobilni-aplikace

