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Zvolení členové zastupitelstva při ustavujícím zasedání v sále Společenském domu Bonaparte.

Nové vedení radnice

Odstupující starosta města
Mgr. Petr Kostík zhodnotil
práci radnice za uplynulé
volební období
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které
proběhlo ve středu 1. listopadu ve velkém sále Společenského domu Bonaparte, bylo zvoleno nové vedení
města pro volební období 2006–2010. Novým starostou
města se stal Ing. Ivan Charvát (ODS), místostarostou
města pak Ing. Jiří Doležel (ODS). Zbývajícími členy
pětičlenné rady města pak byli zvoleni p. Radoslav
Lánský (ODS), Mgr. Vladimír Soukop (Nestraníci)
a Mgr. Jiří Půček (Strana zelených). I v nadcházejícím
volebním období budou pouze dva uvolnění funkcionáři: starosta a místostarosta.
(pad)

Nově zvolený starosta města Ing. Ivan Charvát při
svém projevu
Rada města zleva: Radoslav Lánský (ODS), Mgr. Vladimír Soukop (Nestraníci), Ing. Ivan Charvát – starosta (ODS), Mgr. Jiří Půček (Strana zelených), Ing. Jiří Doležel – místostarosta (ODS).

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 22. prosince

VZPOMÍNKOVÉ AKCE
k 201. výročí bitvy tří císařů

SLAVKOV U BRNA
1.–3. prosince 2006

1. prosince
17.00
koncert v historickém sálu zámku
Jurij Gorbunov – zpûv, Aleksej Aslamas – klavírní doprovod
18.30
pochodÀov˘ prÛvod vojákÛ v historick˘ch uniformách mûstem
2. prosince
9.00–18.00 jarmark –– mûsto, nádvoﬁí zámku
zabíjaãka – nádvoﬁí zámku
10.00–17.00 kost˘mované prohlídky zámku a podzemí
minikoncerty v rámci prohlídek zámku
10.00–18.00 vojenské leÏení – park

Jak se mají

v prÛbûhu dne husarské jezdecké dovednosti – park
tematické písnû v podání cimbálové muziky
Donava – zámek
18.00
pochod vojákÛ v historick˘ch uniformách mûstem
cca 18.30
ohÀostroj
3. prosince
14.00
divadelní pﬁedstavení –– zámek
1.–3. prosince
Prohlídky historick˘ch sálÛ, podzemí, virtuální bitvy 1805, v˘stavních prostor (kresby J. Fi‰erové, keramika J. Brané, keramika K. Makovské, adventní floristické dekorace) – zámek
V˘stavy s napoleonskou tematikou – zámek
(fotografie S. Paludy ze 190. v˘roãí bitvy u Waterloo (2005); napoleonské drobnosti – ze sbírek HM, dûtské v˘tvarné práce)
UpozorÀujeme obyvatele Slavkova na dopravní uzavírku Palackého námûstí
a Husovy ulice ve dnech 1.–3. 12. (Vzpomínkové akce), a to následovnû:
pátek 1. 12. – od 18 hod
sobota 2. 12. – cel˘ den
nedûle 3. 12. – do 12 hod
V uvedeném ãasovém rozpûtí bude námûstí neprÛjezdné.
Dûkujeme za pochopení.

Včelky?
Moc dobře. S ostatními rodiči si
pochvalujeme, jak naše děti chodí
rády do školky, jak se těší, co budou
vyrábět, že půjdou do tělocvičny…
Prostory na ZŠ Komenského jsou
pro ně zajímavé třeba právě tím, že
mají blízko tělocvičnu, také že se cítí
už tak trochu jako školáci. Myslím,
že to byl velmi dobrý nápad otevřít
samostatnou třídu pro předškolní
děti. Paní učitelka Elena Knotková
umí výborně využít schopnosti dětí
tohoto věku – děti se rozhodně nenudí, neustále něco tvoří, učí se hravou
formou něco nového. Škoda jen, že
třída je příliš malá na to, aby v ní
děti mohly i spát po obědě. Přála
bych budoucím „školkáčkům“, aby
se podařilo školku ještě rozšířit (třeba na ZŠ Komenského, kde se dětem
líbí), aby i v dalších letech její kapacita stačila pro všechny zájemce.
L. Klinkovská

Nejstaršímu znakovému privilegiu v České republice je 590 let
Město Slavkov u Brna má jedno významné
privilegium. 1. července 1416 mu tehdejší
král Václav IV. udělil právo městského znaku.

Jde o pergamen s textem a barevnou heraldickou kresbou uděleného znaku. Je to vůbec nejstarší dochované znakové privilegium, které

bylo u nás městu uděleno. Listina povoluje městu užívat
vyobrazený znak na pečeti i na všech nutných městských
listinách.
Vyhláška č. 15 Města Slavkova u Brna o městském
znaku a praporu města ze dne 26. 9. 1994 říká:
„Městským znakem je dělený štít, jehož horní polovina
je rozpůlena na dvě pole, z nichž pravé (z čelního pohledu levé) pole je zlaté a v něm je čtvrtina černé, doprava
hledící orlice s vyplazeným jazykem a červeným zobákem, levé pole je modré a v něm čtvrtina doleva hledící
orlice stříbrně a červeně šachované, s červeným vyplazeným jazykem a zlatým zobákem, dolní polovina štítu je
červená a v ní je spodní polovina stříbrného dvouocasého
lva se zlatými drápy.“
Přesto, že neexistuje jednotný výklad symbolů zobrazených na tomto znaku, je zřejmé, že jde o znaky nanejvýše výsostné, protože symbolizují znaky zemí Koruny
české, a tím i význam postavení Slavkova na počátku 15.
století. Původně bylo privilegium opatřeno několika pečetěmi, ty se však do dnešní doby nedochovaly. Tato velmi významná a vzácná listina je uložena v ČR – Moravském zemském archivu, Státním okresním archivu
Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. V roce 1999 byla
vystavena v Brně při příležitosti výstavy o markraběti Joštovi a v letošním roce v Muzeu Vyškovska na výstavě Poklady z archivu a muzea.
Vzhledem k významu tohoto privilegia a materiálu,
z něhož je zhotoveno, budeme muset na jeho další vystavení nějakou dobu počkat.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Reakce na článek ve SZ č. 10/2006 Ing. Janeby z odboru životního prostředí města

Pálit nebo
kompostovat?
Myslím si, že na tuto otázku je jediná možná odpověď: „Nepálit!“ Nepálit odpady ze
zeleně, nepálit odpady v kamnech, nepálit
z desítky dobrých důvodů.
Pálením vždy někoho obtěžujete, omezujete a přinejmenším zhoršujete ovzduší ve městě. Je tak vždy porušován základní princip
soužití – neškodit druhým.
Příkladů bezohledného chování občanů,
kteří pálí odpady, je na celou stránku. V letním období, kdy na zahrádce jeden pálený
odpad donutí celou část města zavřít okna,
sklidit prádlo na balkonech. V podzimním
a zimním čase procházka v ulicích města čím
dál častěji připomíná dobu minulou, kdy se
městem táhl páchnoucí smog a ve světle uličních lamp se jedovatý kouř z domovních komínů rozlézal v ulicích.
Při pohledu z výšin nad Slavkovem nebo
přímo z Urbánku je přesvědčivě vidět, jak se
i malý dým usazuje ve slavkovské kotlině,
kde bydlí převážná část nás všech. Nad městem se v topné sezoně čím dál častěji snáší
smog z topení levnějšími pevnými palivy, kde
také často končí nebezpečný odpad z plastů,
dřevotříska apod. Proč tedy ještě zhoršovat
životní prostředí v našem městě pochybným
pálením odpadů ze zeleně?
Malá část občanů si zjednodušuje práci tím,

Upozornění
Změna kanceláře
pro ověřování listin a podpisů
Upozorňujeme občany, že ode dne 6. 11.
2006 bude v úřední dny provádět vidimaci
a legalizaci (ověřování listin a podpisů)
paní Marie Kučerová, a to v kanceláři
Městského úřadu ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65 v 1. patře.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Kouřová clona v historické části města – pálení odpadů ze zeleně.
že tyto odpady zapálí, místo aby je pracnějším
způsobem zkompostovala, nebo odvezla do
sběrného dvora na Zlaté Hoře. Mimo jiné
autor článku pominul doporučit občanům
tento ekologický a pro občana bezplatný
způsob likvidce odpadů ze zeleně!
Město hledá systémové řešení pro řádné
nakládání s veškerým odpadem ze zeleně
vznikajícím na území města. Je vydáno stavební povolení na malou kompostárnu v rámci rekultivace bývalé skládky města. Je požádáno o dotaci na její realizaci. Město
podepsalo spolupráci se společností Respono
a.s. a ostatními městy okresu na spolupráci
v oblasti biologicky rozložitelného odpadu.
Technické služby odvážejí za rok z města
cca 2000 m3 odpadů ze zeleně vznikajících na
veřejných plochách. Snažíme se tak mj. pomáhat občanům s údržbou veřejných ploch
a likvidací tohoto odpadu.
Divíme se, proč se zhoršuje v celé republice podíl škodlivin v ovzduší s přímým dopadem na naše zdraví, nárůstem alergií u těch

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
žádá
všechny spolky, zájmová sdružení, kluby
a další instituce pořádající jakékoliv akce pro
veřejnost, o poskytnutí přehledu připravovaných ať kulturních, společenských, sportovních, církevních či jiných akcí na rok 2007.
Prosíme o předání příspěvků na níže uvedenou adresu osobně, poštou nebo elektronicky,
oznámení by mělo obsahovat název akce, datum konání, místo a čas konání, kontakt na pořadatele (telefon, e-mail, www) a stručný popis akce.
Kalendárium 2007 bude propagováno na veletrhu cestovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti ve dnech 11.–14. 1. 2007 a dále bude po celý rok k dispozici návštěvníkům informačního centra.
Otevírací doba IRC Austerlitz: listopad–březen
Kontakt:

pondělí–pátek

9.00–16.00 hod.

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Foto: R. Lánský

nejmenších atd.? Může pro zlepšení stavu
životního prostředí každý z nás něco udělat? Určitě ano. Například, že nebudeme pálit odpady!
Naše město leží v údolí Litavy s velmi častou inverzí, a proto si myslím, že by mělo vyhláškou zakázat pálení odpadů ze zeleně.
Myslím si, že každý z nás je povinen při nakládáním s odpady překonat svoji pohodlnost
a odpady například roztřídit, odložit tam, kam
náleží, nespalovat plasty a podobně. Myslím
si, že by měl být společenský a morální tlak
na ty, kteří se přes všechny rozumné důvody dál chovají krátkozrace a bezohledně
k nám všem.
Řádné nakládání s odpady je základní krok
k udržení životního prostřední v širokém slova smyslu.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Příspěvky na práci
s mládeží
Finanční odbor Města Slavkova u Brna
upozorňuje na možnost poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým
osobám, které se zabývají soustavnou činností s mládeží ve věku do 18 let. Účelem příspěvku je podpořit práci s mládeží, jejíž smyslem je kulturní, duševní a tělesný rozvoj
mládeže.
Žádost o poskytnutí příspěvku na kalendářní rok se podává písemně na podatelně do
31. 1. daného kalendářního roku. Formulář
žádosti je možné si vyzvednout na finančním
odboru – úseku školství u Ing. Barbary Macháčkové.
Jarmila Olejníková, vedoucí fin. odboru

Upozornění
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 11. prosince. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Večer byl zrestaurovaný kříž po mši svaté za účasti věřících požehnán.
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Foto: R. Lánský

Kříž u hřbitova zpět na svém místě
Dne 13. listopadu byl u kaple sv. Jana
Křtitele vysvěcen restaurovaný litinový kříž,
pocházející z roku 1855. Byl vyroben v Salmových železárnách v Blansku. Jeho výtvarná podoba je ovlivněna historizujícími slohy
a ornamentikou.
Restaurátorské práce provedl umělecký
kovář František Brodecký z Lysic. Práce
spočívaly v odstranění starých nátěrových
vrstev, v pozlacení korpusu Ježíše, v opětovném provedení nátěru a opravě vápencového
soklu, kdy stávající nátěr byl odstraněn

a chybějící části kamenných prvků byly doplněny umělým kamenem. Současně bylo
nutné provést nový betonový základ pod
podstavec.
Oprava je zahrnuta do celkového zvelebení okolí kolem kaple, do něhož spadá i oprava vstupní brány a branky na místní hřbitov.
Celková cena restaurování je 148 750 Kč. Na
úhradě této částky se podílelo město Slavkov
u Brna částkou ve výši 55 750 Kč, Jihomoravský kraj 30 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky 63 000 Kč.
lop

Co se děje na Koláčkově náměstí
V měsíci říjnu 2006 zahájila firma VHS
plus, vodohospodářské stavby s. r. o. Veselí
nad Moravou práce spojené s celkovou rekonstrukcí hlavního kanalizačního řadu
v úseku od ulice Slovákovy po ulici Brněnskou. Investorem stavby je VaK Vyškov, a. s.
Dle jeho vyjádření byla rekonstrukce v hodnotě cca 3 mil. Kč nezbytná vzhledem k havarijnímu stavu tohoto řadu.
Práce probíhají za úplné uzavírky výše
uvedeného úseku místní komunikace na Ko-

láčkově náměstí a se souhlasem města užívat
k zařízení staveniště přilehlou travnatou plochu a plochu parkoviště. Uvedení užívaných
ploch do původního stavu je zajištěno dohodou, kterou město uzavřelo s dodavatelem
stavby firmou VHS plus. Práce budou ukončeny koncem měsíce listopadu 2006.
odbor investic a rozvoje MěÚ

Zrestaurovaný kříž.

Foto: R. Lánský

Pozvánka na koncert
Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční koncert ZUŠ
Františka France, který se
bude konat v pátek 15. prosince v 17.30 h
v sále ZUŠ.
Žáci a učitelé ZUŠ
•
Ve středu 29. listopadu v 18 hodin se
koná v sále ZUŠ koncert posluchačů Konzervatoře v Brně.
Účinkují: Zuzana Fojtíková – klavír
a Veronika Přikrylová – housle.
jj

Seismické měření
v jižní části města
Začátkem měsíce listopadu 2006 zahájila
polská firma Geofizyka Krakow spol. s r. o.
v jižní části k.ú. Slavkov u Brna geofyzikální
průzkum v rámci akce „Uhřice severozápad
3D“ za účelem zjištění geologických struktur
v jednotlivých vrstvách země.
Na daném území jsou umístěny dřevěné kolíky, které jsou identifikačními body seismického
měření. V průběhu tohoto měření jsou na povrchu pozemků pokládány informační kabely bez
jakýchkoliv zemních prací. Celá akce bude
ukončena do konce měsíce prosince 2006.
Firma Geofizyka Krakow prosí touto cestou
občany dané lokality, aby kabely a kolíky neničili. V případě, že dojde vlivem těchto prací k jakékoliv škodě na majetku, mohou občané tuto
skutečnost nahlásit na tel. čísle 731 813 250.
odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

Práce na rekonstrukci kanalizace na Koláčkově náměstí.

Foto: R. Lánský
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Pﬁedstavujeme ãleny Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna má 15 členů a z jeho řad byla zvolena pětičlenná rada města (viz foto strana 1).

Ing. Ivan Charvát (39)
ODS

Mgr. Petr Kostík (56)
ČSSD

Ing. Jiří Tesák (63)
KDU-ČSL

Původní povolání: ekonom
Nyní: starosta města
V letech 2002–2006 zastával
funkci místostarosty města.

Původní povolání: právník
Nyní: právník OHK Brno
V letech 1998–2006 zastával
funkci starosty města.

Původní povolání: zahradník
Nyní: zahradník
V letech 2002–2006 členem zastupitelstva města.

Ing. Jiří Doležel (61)
ODS

Ing. Jiří Matyáš (50)
ČSSD

Jaromír Seifert (48)
KDU-ČSL

Původní povolání: technik
Nyní: místostarosta města
V letech 1998–2006 členem zastupitelstva města, v období
2002–2006 členem rady města.

Původní povolání: ekonom
Nyní: bankovní analytik
V l. 1990–1994 a 1998–2006 členem ZM, 1990–1994, 1998–2002
a 2005–2006 členem RM.

Původní povolání: mechanik
Nyní: mechanik
V l. 1990–2006 členem ZM,
v letech 1990–1994 a 1998–2002
členem rady města.

Radoslav Lánský (55)
ODS

Mgr. Bohuslav Sobotka
(35) ČSSD

Mgr. Jiří Půček (41)
Strana zelených

Původní povolání: technik
Nyní: ředitel TSMS
V letech 1994–2006 členem zastupitelstva města. Člen rady
města.

Původní povolání: poslanec
Nyní: poslanec PČR
V letech 1998–2006 členem zastupitelstva města.

Původní povolání: učitel
Nyní: učitel
Člen rady města.

Ing. Jan Reichl (50)
ODS

Mgr. Jaromír Pytela
(60) ČSSD

PaedDr. Miroslav Charvát
(46) Strana zelených

Původní povolání: stavební inženýr
Nyní: ředitel stavební firmy.

Původní povolání: učitel ZŠ
Nyní: ředitel ZŠ Komenského
V letech 1991–2006 členem zastupitelstva města, v letech
2002–2005 členem rady města.

Původní povolání: učitel
Nyní: jednatel s. r. o.
V letech 1994–1998 členem zastupitelstva města.

Mgr. Vladimír Soukop
(43) Hnutí Nestraníci

MUDr. Oldřich Pospíšil
(54) Hnutí Nestraníci

Mgr. Věra Křivánková
(44) KSČM

Původní povolání: učitel
Nyní: ředitel ZŠ Tyršova
V letech 1994–2006 členem zastupitelstva města.
Člen rady města.

Původní povolání: lékař
Nyní: lékař-chirurg
V letech 2000–2006 členem zastupitelstvu města.

Původní povolání: učitelka
Nyní: učitelka
V l. 1994–2006 členkou ZM.
V letech 1998–2002 zastávala
funkci místostarostky města.

Zmûny na úseku dávek sociální péãe od 1. 1. 2007
Přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude od 1. 1. 2007 zaváděn
nový způsob finanční podpory občanů, kteří
jsou závislí na pomoci druhé osoby. Tato pomoc spočívá v poskytování nově koncipované
dávky – příspěvku na péči.
V důsledku toho dojde ke změně u dvou
dosud vyplácených dávek:
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu bude změněn na příspěvek na péči
a bude vyplácen osobě, o kterou je pečováno!
O změně budou občané pobírající tuto dávku
informováni dopisem z městského úřadu, který dávku vyplácí.
Česká správa sociálního zabezpečení Praha
rozesílá v současné době občanům pobírajícím zvýšení důchodu pro bezmocnost informace o zastavení výplaty této dávky, která
bude také součástí příspěvku na péči.
V lednu proto dojde u občanů pobírajících
zvýšení důchodu pro bezmocnost k automatickému přiznání příspěvku na péči:
– stupeň I (lehká závislost), jde-li o občany
částečně bezmocné
– stupeň II (středně těžká závislost), jde-li
o občany převážně bezmocné

– stupeň III (těžká závislost), jde-li o občany
úplně bezmocné.
Přiznaný příspěvek bude občanům zasílán
složenkou do místa jejich bydliště.
K další významné změně dochází na úseku
výplaty dávek sociální péče, které jsou vázané na sociální potřebnost občanů. Přijetím nového zákona o pomoci v hmotné nouzi (č.
111/2006 Sb.) a zákona o životním a existenčním minimu (č. 110/2006 Sb.) budou
současní příjemci dávek sociální péče v průběhu 1. čtvrtletí 2007 postupně převedeni do
nového systému dávek pomoci v hmotné
nouzi. Odejmutí staré dávky bude občanům
písemně oznámeno. V průběhu měsíce ledna
2007 budou vyzváni k podání nových žádostí. Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné
nouzi
- příspěvku na živobytí
- doplatku na bydlení nebo poskytnutí
- mimořádné okamžité pomoci
bude zahájeno na základě podání žádosti na
předepsaném tiskopisu! Současně budou muset být doloženy veškeré potřebné doklady!
Ing. Jana Šolcová
vedoucí odboru sociálních věcí MÚ

Vážení spoluobčané,
především nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří přišli ke komunálním volbám
a dali tak najevo, že jim dění v našem městě
není lhostejné. Stejně tak chceme kolegům zastupitelům vyjádřit příslib řádného a svědomitého plnění veškerých potřeb a požadavků při
výkonu funkce starosty, resp. místostarosty.
Dále chceme ještě jednou poděkovat předchozímu starostovi města Mgr. Petru Kostíkovi
za jeho dlouhodobou práci pro město, kterou vykonával celá dvě předcházející volební období.
Vnímáme naše funkce s patřičnou úctou a pokorou, z čehož plyne obrovský závazek a zodpovědnost vůči všem občanům tohoto města.
Město Slavkov u Brna je v současné době
jedním z nejatraktivnějších míst ČR, kde se
nejlépe žije, což dokládají nedávné výsledky
celostátní ankety, v níž se naše město umístilo
na skvělém druhém místě.
Je naší povinností a závazkem na práci našich předchůdců navázat a v ní pokračovat s cílem dalšího rozvoje města a zlepšování podmínek pro život. Věříme, že spoluprací nás všech
zastupitelů města se nám toto v nadcházejícím
období podaří.
Starosta, místostarosta
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Koncert Jurije Gorbunova s klavírním
doprovodem Alekseje Aslamase

Jurij Gorbunov.

Archiv ND v Brně

V pátek 1. prosince se od 17 hodin v Historickém sále slavkovského zámku uskuteční
koncert při příležitosti 201. výročí bitvy
u Slavkova, na němž vystoupí držitel Ceny
Thálie 2005 v oboru opera Jurij Gorbunov.
Charismatický pěvec Národního divadla
v Brně Jurij Gorbunov pochází ze Zabajkalské
oblasti Čitinska. Vystudoval konzervatoř
v Novosibirsku, kde rovněž získal první divadelní zkušenosti. Třináct let působil v Čeljabinské opeře na Urale, další angažmá získal
v Permu a Sverdlovsku. V samotné brněnské
opeře účinkuje již 14 let a svými výkony upoutává diváky i odbornou kritiku dodnes. Výčet
rolí ve skvělém barytonovém i basovém podání Jurije Gorbunova by byl velmi dlouhý – namátkou uvádíme Rigoletta ze stejnojmenné
opery, Filipa II. z Dona Carlose, Scarpia z Tos-

cy, Kutuzova nebo Napoleona ve Vojně a míru
(na které se můžete těšit i v rámci slavkovského koncertu), Krušinu v Prodané nevěstě, Vodníka v Rusalce, Lucipera v Čertovi a Káče
a mnohé další.
Jurij Gorbunov se kromě vystupování či hostování na operních scénách věnuje také koncertnímu zpěvu a rovněž pedagogické práci.
Zveme všechny milovníky vážné hudby
a výjimečně zbarvených hlasů širokého rejstříku na mimořádný koncert uznávaného pěvce
Jurije Gorbunova.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji (Informační a regionální centrum Austerlitz) do 30. 11. za cenu 99 Kč a 60 Kč (studenti, děti), poté (od 1. 12.) v pokladně
zámku nebo přímo před koncertem za 120
resp. 80 Kč.
HM

OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(-ka)
úﬁadu územního plánování
Druh práce: Referent(-ka) úﬁadu územního plánování
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01

Divadelní představení na zámku
O vojákovi, který přežil bitvu u Slavkova (Le rescape d’Austerlitz)
Neděle 3. 12. ve 14 hod. – Historický sál
zámku
Obsah hry: Vojáci napoleonské armády
mají za sebou přes tisíc kilometrů. Jsou unavení, hladoví, ranění, trpí zimou a čeká je
těžká bitva. Po ní řada padlých a znovu ranění. Jeden z francouzských vojáků je však
zachráněn moravskou rodinou…
Hru, která trvá cca 60 minut, nastudovali
studenti Gymnázia na Křenové ulici v Brně.
Vstupné dobrovolné.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Hotel Kummer

Soutěž pro návštěvníky zámku
Každý z návštěvníků, který zavítá v termínu Vzpomínkových akcí (1.–3. 12.) na slavkovský zámek a vybere si
některou z prohlídkových možností (historické sály, virtuální bitva 1805, podzemí) a bude mít trochu štěstí – má
možnost vyhrát poukaz na luxusní ubytování ve čtyřhvězdičkovém vídeňském hotelu Kummer (na Mariahilferstrasse) – na 2 noci (se snídaní) pro 2 osoby. Šanci má 444. návštěvník (v celkovém pořadí prodaných vstupenek od 1. do
3. 12.).
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

PoÏadované pﬁedpoklady:
- vzdûlání architekt s autorizací nebo bez specifikace oboru podle
zákona ã. 360/1992 Sb., o v˘konu povolání autorizovan˘ch architektÛ a o v˘konu autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch
ve v˘stavbû NEBO
- V· vzdûlání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování
a nejménû 3 roky praxe pﬁi v˘konu územnû plánovací ãinnosti
ve veﬁejné správû NEBO
- V· vzdûlání pﬁíbuzného oboru pro autorizaci v oboru územního
plánování nebo V· vzdûlání stavebního zamûﬁení a nejménû
3 roky odpovídající praxe
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
- ﬁidiãské oprávnûní sk. B
Vítané pﬁedpoklady:
- zkou‰ka ZOZ
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejlépe 1. 1. 2007
Platové zaﬁazení: tﬁída 10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 18. 12. 2006
do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Pﬁihlá‰ka a pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb., na www.slavkov.cz
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330,
Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Výstavy v období Vzpomínkových akcí a Vánoc na zámku
Pro všechny zájemce o napoleonskou tematiku jsme od 1. do 10. prosince připravili
dvě tematicky shodné, avšak výběrem exponátů různorodé výstavy. Tou první je výstava
barevných fotografií ing. Stanislava Paludy
z rekonstrukce bitvy u Waterloo (190. výročí), tou druhou jsou „Napoleonské drobnosti“ ze sbírek Historického muzea ve
Slavkově u Brna. Obě výstavy budou umístěny v přízemí zámku – fotografie v Salla terreně a přilehlých prostorách, muzejní sbírky
pak v přízemní galerii naproti prostorám kavárny a pokladny (vstupné na druhou výstavu
bude 20 Kč pro dospělé, 15 Kč pro důchodce
a 10 Kč pro děti a studenty).
•
Do 3. prosince je možné navštívit prodejní
výstavu kreseb, obrazů a keramiky brněnských výtvarnic Jaroslavy Fišerové a Jany
Brané, která se nachází v OK galerii 1. patra
zámku. Pro obě autorky je společný „výtvarný humor“, který prochází takřka všemi díly
– ilustrací počínaje a drobnou keramikou
konče. Jaroslava Fišerová navrhuje rovněž
dekorace a kostýmy pro divadla i televizi
a některé z těchto uskutečněných návrhů na
zámku také prezentuje. Jana Braná, autorka
ilustrací několika převážně dětských knih, se
projevuje i v pracích s keramickou hlínou, ve
kterých je patrný vtip, nadhled a optimismus.
Většina vystavených prací, které jsou vzácným zdrojem radosti a pohody, je prodejná
a výstava tak může být vhodnou inspirací pro
vánoční dárek.

Vzducholoď Kapitán, Básník a jeho múza

Pod vánočním stromkem vašich blízkých
se může objevit i další výstavní předmět –
tentokrát od berounské výtvarnice Květy Makovské, která se zabývá drobnými keramickými objekty, závěsnými plastikami, figurální
plastikou, světelnou a užitkovou keramikou.
Autorka se mnohdy inspiruje pravěkými
a starověkými kulturami, což se projevuje
také ve způsobu zdobení – engobami, barevnými pigmenty, otisky, sgrafity nebo rytím.
Prodejní výstava keramiky Květy Makovské se nachází ve druhém podlaží podzemí
slavkovského zámku a je přístupná shodně
s provozem zámku do 10. prosince.

Květa Makovská – Velké slunce
•
Adventní výstava v podzemí zámku navodí návštěvníkům předvánoční atmosféru.
V první části prostor budou nainstalovány typické floristické dekorace jakými jsou například adventní věnce nebo svícny, jejichž autory je floristické studio Ultraviolet z Brna.
Ve druhé části to budou dětskými pracemi
ozdobené vánoční stromky a navíc výtvarná
dílka starších studentů žďárského gymnázia.
Výstava je v druhém podlaží podzemí slavkovského zámku a je přístupná shodně s provozem zámku od 1. do 10. prosince.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Keramika Jany Brané

Oživená historie – prohlídky

Vánoce na zámku – rukodělné práce

Vánoce na zámku
Posledním kulturně-společenským počinem v letošní turistické sezoně jsou Vánoce
na zámku (9. a 10. prosince), které Historické muzeum ve Slavkově připravuje ve
spolupráci s folklorním souborem Křenováček a s občanským sdružením Per
vobis.
Po oba dny zámecké komnaty ožijí scénkami s postavami z doby před několika sty
lety. Budete moci obdivovat vánoční stromky a dekorace, vůně perníkového koření
a šikovné ruce řemeslníků. Můžete se také
těšit na živý Betlém a koledování v podání
národopisného souboru Křenováček nebo
adventní koncert Zámecké kapely, který
proběhne v neděli 10. prosince v 15 hodin
v Divadelním sále slavkovského zámku.
Časy vstupů na prohlídky zámku s doprovodným programem v sobotu i v neděli
jsou v 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00
a 14.30 hodin.
***

Po celý víkend budou také probíhat prohlídky podzemí (9–15.30 hodin). Ty návštěvníka poutavou formou seznámí s historií zámku, města nebo s činností městských
cechů a jejich řemeslníků. V druhé části
podzemí pak může návštěvník spatřit krásnou a inspirující adventní floristickou výstavu, výstavu dětských vánočních ozdob
nebo prodejní výstavu keramiky Květy Makovské.
Součástí prohlídek podzemí bude v sobotu 9. prosince (12.30, 13.30, 15.00, 15.30,
podle zájmu i 16.00) vystoupení dětského
národopisného souboru ze Skoronic
u Kyjova. Vánoční krojované pásmo má název „Došli zme k vám na koledu…“ a je
složeno z vánočních koled, koledování
u hospodáře a troubení ponocného.
Přijďte společně s námi příjemně strávit
víkend plný vánoční atmosféry!
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Národopisný soubor Křenováček.

Dětský národopisný soubor ze Skoronic.
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Poklady nejen z depozitářů (45)
Pohlednice (pokračování)
LOVČICE
obec leží asi 14 km severozápadně od Kyjova
při soutoku dvou potoků – Štětského a Červeného. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází
z roku 1131. Svůj název získala od jména „lovčík“ = lovec. Vznikla sloučením tří vesnic – Přestavlk, Zvíkova a Luhačovic – jiný zdroj uvádí
Tikov, Lovčice a Přestavlky. Lovčice byly původně zeměpanskou osadou. Prvním známým
držitelem byl Smil ze Střílek, který svůj podíl
daroval cisterciáckému klášteru ve Vizovicích.
Kolem pol. 14. stol. byl vlastníkem Lovčic Bruno z Dražovic. Po jeho smrti majetek připadl
markrabatům Karlovi a Joštovi. Z výnosů byl
financován benediktinský klášter v Pustiměři.
Majitelé Lovčic se střídali poměrně rychle, kolem poloviny 15. století je spravoval Petr z Konice, který vlastnil rovněž panství slavkovské,
v 16. stol. pak Protivec a Jan ze Zástřizl, Kuna
z Kunštátu ad. V polovině 16. století se Lovčice staly součástí ždánického panství.
Obyvatelé původně soužili majiteli panství
jako skuteční lovci, později jako ochránci lesů.
Obyvatelstvo se však živilo převážně zemědělstvím, rybníkářstvím a pěstováním vinné révy.
V roce 1758 se zde nacházelo 36 vinných sklepů a jedna lisovna. Později se počet vinných
sklepů zvýšil až na 52. Ve 20. století bylo vinařství nahrazeno sadařstvím.
Přesto, že zemědělství v Lovčicích převládalo, vznikl zde v 50. letech 20. století závod Valaška – lidové výrobní družstvo na výrobu záclon.
K památkám obce patří kostel sv. Petra a Pavla. O původním kostele se mnoho zpráv nedochovalo V letech 1770-1773 byl kostel rozšířen
podle plánů zednického mistra Ignáce Hikla.
Nynější kostel byl postavem v letech
1802–1808 podle plánů vídeňského architekta
Deveza. Podle jeho plánů pak stavbu provedl zednický mistr Kašpar Biringer. K výrazné úpravě
kostela došlo v 80. letech 20. století – Antonín
Klouda zde zhotovil mozaiky: Křížovou cestu,
sv. Petra a Pavla, P. Marii a Boží Trojici.
Z let 1716–1718 pochází zmínka o obnovení
školy. Nová budova školy byla postavena roku
1836, v roce 1900 byla vybudována škola nová.
Dnes zde škola není.
Katastrem obce prochází naučná turistická
stezka.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nachází jedna černobílá pohlednice z 50. let 20. století, jejíž dominantu tvoří kostel sv. Petra a Pavla.

Lovčice – pol. 20. století

LOVČIČKY
obec se nachází asi 12 km jihozápadním směrem od Slavkova. Název získala buď od osobního jména Lovek nebo od činnosti lovec – lovčí.
Nejstarší zmínka o obci z r. 1141 udává, že
dvě popluží z Lovčiček patřila k brněnskému
kostelu. Ze 14. století jsou známí Adam z Lovčiček, Pešík a Klára ze Snovídek, kteří prodali
obec Bohuňkovi z Lovčiček. V Lovčičkách je
zmiňována tvrz již v r. 1408. Zanikla patrně během 17. století. Do dnešní doby se z ní prakticky nic nedochovalo. V 15. století zdejší tvrz drželi Vilém a Václav z Hořava, 1480 obec získává
Machna z Landštejna a Matouš z Nákla. Z 16.
století jsou známí Jiřík Bošovský z Polanky
a jeho synové Jan a Ondřej. Další majitelé se
střídali poměrně často. V r. 1614 k Lovčičkám
patří v tu dobu již zaniklá vesnice Otničky. Obec
byla prodána Maxmiliánovi z Liechtenštejna,
který ji připojil k panství ždánickému.
Nacházela se zde jednotřídní škola, od r. 1892
rozšířená na dvojtřídní, od r. 1909 pak trojtřídní.
V současné době zde škola není.
K památkám patří kostel sv. Václava, pův. pozdně gotická stavba z 15. století, později přestavěný. Z roku 1863 pochází kaple sv. Anny, kaple
sv. Floriána z r. 1817.
Dnes Lovčičky žijí bohatým spolkovým životem.
Historické muzeum má ve svých sbírkách tři
černobílé pohlednice – Pohled na obecnou a pokračovací školu z I. pol. 20. stol. a dva dálkové
pohledy na obec ze 70. let 20. století.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Učitelé a žáci Základní školy Tyršova
si Vás dovolují pozvat u příležitosti
blížících se vánočních svátků
na vánoční akademii nazvanou

VÁNOCE
S TYRŠOVKOU
Sejdeme se ve středu 20. prosince v 17 h
ve velkém sále Společenského domu
Bonaparte ve Slavkově.

S Tyršovkou do Paříže
Vážení občané, zájemci o cestování a poznávání, máte možnost s námi navštívit jarní
Paříž. Tematický zájezd To nejlepší z Paříže
a Versailles se uskuteční ve dnech 4.–8. 4.
2007. Cena zájezdu činí 4200 Kč, ubytování
a dvě snídaně budou zajištěny v hotelu Formule 1. Účastníci zájezdu poznají řadu pařížských památek, navštíví moderní čtvrť La Défense, čeká je večerní projížďka po Seině
a samozřejmě nebude chybět impozantní pohled na francouzskou metropoli z Eiffelovy
věže. V programu je zahrnuta prohlídka parků v zámku Versailles.
Uzávěrka závazných přihlášek bude 12.
ledna 2007. Podrobnější informace získáte na
telefonním čísle 776 558 980.
O. Zehnálková

Provoz městské
knihovny v prosinci
Upozorňujeme vážené čtenáře a návštěvníky městské knihovny na omezení provozu
v prosinci letošního roku. Knihovna bude
uzavřená od čtvrtka 21. 12. do konce roku
2006. Provoz knihovny bude opět zahájen
v úterý 2. 1. 2007.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné a klidné prožití
svátků vánočních i novoročních.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Lovčičky – 70. léta 20. století

11/2006
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Křest je začátek

Program ﬁímskokatolické farnosti

Co nás činí šťastnými a kdo je šťastný člověk? Tuto otázku si klade ne málo lidí. Průzkumy veřejného mínění zjistily následující fakta:
Mezi skutečnosti, které nejvíce způsobují, že
lidé se cítí šťastní, patří: manželství, domácí zvířata, kupodivu nikoliv děti. Nejšťastnější dobou
života je mládí a stáří. Peníze nemají se šťastným životem příliš mnoho společného. Američtí psychologové studovali stovky studentů a zjistili, že 10 procent „nejšťastnějších“ lidí strávilo
nejmenší množství času o samotě a většinu času
strávili s jinými. Bylo zjištěno, že čím více
máme majetku a úspěchů, tím více potřebujeme,
abychom dosáhli pocitu štěstí. Rovněž bylo
shledáno, že život plný úzkostí vede ke krátkému životu s mnoha nemocemi a životu bez přátel, zatímco život člověka, který je šťastný, je
dlouhý, je charakterizován dobrým zdravím, vyznačuje se uspokojením z práce a vede ke společenskému úspěchu.
Na otázku „kdo je šťastný člověk?“ je možné
odpovědět rozličným způsobem. Bible, Kniha
knih, opětovně hovoří to tom, kdo je šťastný člověk. Starozákonní kniha Žalmů poskytuje hned
několik odpovědí: „Šťastný je člověk, který nechodí, jak mu radí bezbožní…“ (Žl 1,1), „který
se bojí Hospodina a který má velkou zálibu
v jeho přikázáních“ (Žl 112,1). V Novém zákoně se všechna čtyři evangelia snaží zdůraznit, že
Ježíš lidem přináší plnost života a radosti a že
chce učinit jejich život šťastným. Ježíš zahajuje
své vyučování „blahoslavenstvími“ (Mt 5,3-12),
která jsou nejen přáním a příslibem, nýbrž rovněž zodpovídají na otázku, jaké postoje a hodnoty činí člověka šťastným.
Je možné pozorovat, že po všechna staletí se
lidstvo snažilo hledat odpověď na otázku, co
člověka činí šťastným. Řecký dramatik Menandros (342-291 př. Kr.) říká: „šťastný je ten, kdo
má majetek a rozum“, filosof Epikúros (341270 př. Kr.) k tomu dodává: „člověk nemůže být

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, sobota v 7.30 h.
Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle
26.11. mše sv. v 8.30 a 18.00, farní kostel.
Návštěvy nemocných 30. 11. a 1. 12.
Žehnání adventních věnců: při bohoslužbě zahájení Adventu ve farním kostele v sobotu 2. 12. v 17.00 a v neděli 3. 12. při mši sv. ve
všech kostelech
Adventní zpívání dětských schol, neděle 3.
12. v 15.00 v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce
Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie se světelným průvodem, pátek 8. 12.
v 18.00, farní kostel.
Přednáška „Co nevíte o životě člověka
před narozením“, Sdružení za dětský život
Jihlava, pátek 8. 12. v 19.00, farní sál
Duchovní obnova pro dívky od 17 let
„Víra jako dobrodružství“, sobota 9.12., sál
školských sester, 9.00–19.00. Vede P. Jan Pacner, vojenský kaplan z Lulče.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 14. 12. v 8.00
(od 7.30 zpověď).
Adventní recitační pořad „Ó paní má…“
Václav Renč: Popelka nazaretská, neděle
17.12. v 17.00, farní kostel
Předvánoční koncert Pěveckého sboru
Danielis z Rousínova, pátek 22. 12. v 19.00,
sál školských sester
Mše sv. ve Slavkově na Štědrý den 24. 12.:
adventní v 8.30, štědrovečerní pro rodiny s dětmi v 15.30, půlnoční mše svatá ve 23.00.
Průvod Sv. Rodiny a Tří Králů, 25. 12.
v 16.00 h od dolní části náměstí ke kostelu,
vezměte si zvonečky.
Vánoční koncert Pěveckého sboru Gloria,
sv. Štěpána, 26. 12.v 16.00, farní kostel.

šťastný, pokud nežije moudře, krásně a spravedlivě.“ Křesťanský spisovatel Klement Alexandrijský (150–215 po Kr.) tvrdí, že „člověka
nečiní šťastným majetek, ale schopnosti obdarovávat“. Francouzský matematik, fyzik, teolog
a filosof Blaise Pascal (1623–1662) dochází
k názoru, že „šťastný je člověk, který nalezl
Boha a slouží mu“. Německý současný spisovatel A. L. Balling se pokouší poskytnout hned několik odpovědí na zásadní otázku: „Kdo je šťastný“?
Šťastný je, kdo aniž podlehne melancholii,
přihlíží, jak se vlaštovky houfují k odletu na jih.
Šťastný je, kdo se nezlobí na lomozící děti,
kdo nechá psy štěkat a kočky mňoukat.
Šťastný je, kdo přes odřené kalhoty a díry
v ponožkách věří, že jsou lidé, kteří mají ještě
méně než on – a také nejsou nešťastní.
Šťastný je, kdo akceptuje sám sebe i se svými
vrtochy.
Šťastný je, kdo si sice stěžuje na kuří oka, ale
nehaní proto všechny obchodníky s obuví.
Šťastný je, kdo je vděčný za čerstvé housky
ráno, za sluneční paprsky v poledne, za hvězdy
na večerním nebi – za vše, co se ostatním zdá
tak samozřejmé.
Šťastný je, kdo si z kritiky bližních nedělá
barometr své nálady.
Šťastný je, kdo má člověka, jemuž se může
svěřit se svou hloupostí, aniž má pocit, že klečí
před soudcem.
Šťastný je, kdo rozdává lásku, kde jektá zima,
kdo vlévá důvěru, kde jeden o druhém pochybuje.
Šťastný je, kdo i v šedivých, mlhavých dnech
věří, že se zas vrátí sluneční svit.
Kéž tyto řádky nás přivedou k osobní úvaze
nad tím, co nás činí šťastnými a kdo je šťastným
člověkem.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

Bible o korupci
Všichni, ať chceme či nechceme, jsme nějak
ovlivněni mocí peněz, mocí majetku. Touha po
penězích a lakota nejsou tak moc vzdáleny.
Majetek se stává naším božstvem a prostředkem moci nad druhými lidmi. Zvrhlou formou
touhy po penězích, majetku a ovládání člověka
člověkem je korupce. Slyšíme to ze zpráv, čteme v denmím tisku, jak se ve světě, a žel
i u nás, stále více rozmáhá korupce, peněžní
aféry. Sahají až do nejvyšších míst v parlamentě, ve vládě, v justici, ve státní a komunální
správě.
Slovo „korupce“ je latinského původu. Značí mravní zkaženost zejména podplácením
a přijímáním úplatku. Korupčník je člověk,
který podplácí, i ten, kdo se dává podplácet.
I nejlepší lidé jsou v pokušení dát si svázat ruce
dary, podplácením a přízní mocných. Nadarmo
už Bible – Písmo svaté Starého zákona – nevaruje na několika místech před úplatkářstvím:
„Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit,
nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých“ viz pátá
kniha Mojžíšova (Deuteronomium – Druhý zákon), kapitola 16, verš 19. V první knize Samuelově jsou výstražným příkladem synové
kněze Elího – Ofni a Fines, kteří svým vyděračstvím zlehčili kněžský úřad i oběti (viz

kapitola 2, verše 12–17). Překvapující je, že totéž dělali synové Samuelovi – Joel a Abiba,
o nichž je napsáno, že jako soudci nešli cestou
svého otce, ale propadli lakotě, brali úplatky
a převraceli právo (viz tamtéž v kapitole 8, verš
3). A v knize proroka Izaiáše (kapit. 1, verš 23)
čteme o nevěře Jeruzaléma a jeho představitelů
„…tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary;
sirotkovi práva nezjednají a pře vdovy se k nim
nedostane.“
Nepřipomíná nám to dobu, v níž žijeme?
Víme, jakým způsobem se často získává protekce, většinou dary a úplatky. Z obavy, že neuspějeme, dáváme už předem dáreček i tam,
kde vyžadujeme samozřejmou služební povinnost. Slovy „od cesty“ nebo „za službu“ zaokrouhlujeme účty všeho druhu. Často vzájemně platíme i přátelům za každou sebemenší
úsluhu. Jsou však i lidé, kteří zásadně odmítají
dary a co mohou, udělají bez úplatku. Jiní zase
čekají na dar. Jsme také v nebezpečí, že omlouváme hříchy člověka, který pro nás něco udělal, zvýhodnil nás.
Neříkejme, tak už to chodí ve světě, s tím se
nedá nic dělat, Máme-li být jako křesťané solí
země, pak nemůžeme mlčet k žádné nepravosti.
JUDr. Miloslav Honek

Možnost setkání s farářem k vyřízení
svých záležitostí v úterý a pátek po mši sv.
v 19.00 nebo po každé bohoslužbě nebo si můžete domluvit termín setkání telefonicky (tel.
544 221 587 nebo 604 280 160) nebo e-mailem rkf.slavkov@biskupstvi.cz.

Církev adventistů s. d.
se schází k sobotním bohoslužbám ve Slavkově dvakrát v měsíci. V prosinci vás zveme na
soboty 2. a 23. 12. na adresu Lidická 307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach) http://www.casd.cz

Výzva čtenářům
Vážení čtenáři zpravodaje, připravujeme
knihu o Slavkovu, kde je zpracována i novodobá historie. Hledáme fotografie z přelomového
roku 1989, nejlépe listopad a prosinec, na kterých jsou zachycena shromáždění na náměstí
atd. Dále hledáme fotografie z 60. až 80. let, na
kterých je zobrazeno tehdejší město. Fotografie, prosíme, přineste do redakce zpravodaje na
Brněnské ulici. Děkujeme.
red.

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661
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Hodnocení podzimní části fotbalové sezony 2006/2007
,,A“ mužstvo
Naše ,,A“ mužstvo odehrálo podzimní část I. B
třídy JmKFS ve skvělé formě a s počtem 30 bodů
přezimuje na špici soutěže. Mužstvo se stmelilo
a táhlo za jeden provaz s jasným cílem držet se čela
tabulky. Po prvních dvou zbytečně prohraných kolech došlo ke změnám v celém kádru. Jistotu dodala hlavně změna na brankářském postu, kde se
místo mladého L. Kučery z Líšně vrátil do starých
známých vod ostřílený golman Pavel Plchut.
Základní sestava: P. Plchut, kapitán T. Říha, M.
Šiler, M. Láznický, P. Žižlavský, R. Žalkovský, L.
Vrána, D. Udržal, K. Opletal, O. Holásek, O. Vrána, P. Láníček. Do sestavy se samozřejmě dostávali i další: T. Tvrdoň, R. Antoš, M. Krejčí, P. Šiler,
A. Spálovský, A. Matyáš, M. Šafránek a náhradní
brankáři J. Kučera a J. Kuchyňka.
Realizační tým: První dvě kola – trenér A. Lukáš. Od třetího kola je složení následující: trenér L.
Michálek, asistent trenéra V. Lysák, ved. mužstva
J. Dvořáček, masér M. Ondráček, zdravotníci
V. Jonášová, Z. Ondruška.
Tabulka 1.B třídy skupina A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavkov
Ivanovice na H.
Ole‰nice
Sobû‰ice
Kun‰tát
DraÏovice
·aratice
Lí‰eÀ B
Bohdalice
Letovice
Tuﬁany
Nûmãany
Brankovice
Drnovice u L.

14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14

9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
0

3
1
1
1
2
1
2
2
2
4
2
0
1
2

2
4
4
5
5
6
6
6
6
5
6
9
9
12

26:12
44:19
24:10
28:24
24:19
20:19
24:22
21:24
24:31
26:21
29:20
17:41
18:31
11:43

30
28
25
25
23
22
20
20
20
19
17
15
13
2

Střelci branek: 8 – Opletal K., 6 – Udržal D., 5
– Vrána L., Holásek O., 1 – Žižlavský P., Krejčí M.
Po 14 dnech volna začíná 1. prosince zimní příprava v tělocvičně i venku. Po Novém roce mužstvo
absolvuje zimní turnaj na Spartě Brno, kde odehraje 8 zápasů s účastníky divize, I. A, I. B třídy. V lednu se mužstvo bude sbírat síly a ladit formu na soustředění, aby bylo co nejlépe připraveno na jaro.

Střelci našich branek: Půček 7, Šafránek 4,
Holásek 3, Klimek 3, Konečný 3, Ondruška 3, Lysák V. 3, Láznický 3, Matocha 2, Matyáš 2, Vrána
2, Antoš 1, Michálek 1, Opletal 1, Spálovský 1,
Tvrdoň 1.
Trenérem mužstva je Vlastimil Lysák, vedoucím
mužstva František Halamíček.
Dorost
Dorost se musel po zranění a odchodu některých
opor do vyšší soutěže spoléhat především na mladší hráče. Hra nebyla špatná, ztráta před jarní částí
není na první polovinu tabulky velká. Škoda jen, že
se nepodařilo udržet vedení v některých slibně rozehraných zápasech.
Doufejme, že se na jaro podaří kádr posílit, vrátí se zranění hráči a snad se přikloní také štěstíčko,
které na podzim pomáhalo spíše soupeřům.
1. třída skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hovorany
Krumvíﬁ
Vacenovice
Buãovice
Rohatec
Otnice
DubÀany
LanÏhot
Velké Pavlovice
Damboﬁice
Slavkov
KnûÏdub
Mutûnice
·lapanice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
8
7
7
6
7
6
6
5
5
5
4
3
3

3
0
2
2
5
2
2
2
3
3
2
4
1
1

1
6
5
5
3
5
6
6
6
6
7
6
10
10

29: 14
33: 23
38: 18
43:31
31:24
24:30
27:19
34:30
26:31
32:42
24:31
24:28
19:37
18:44

33
24
23
23
23
23
20
20
18
18
17
16
10
10

Za dorost nastupovali: Kuchynka J., Krčmář
J., Hejdušek O., Lysák J., Maláč J., Půček T., Pištělák D., Urban J., Piták A., Štěrba D., Klimek K.,
Hošek R., Stehlík O., Drobný J., Macocha D., Kratochvil P., Zachoval J., Sigmund P.
Střelci: Matocha 8, Hošek 4, Urban 3, Sigmund
2, Hejdušek 2, Štěrba1, Piták 1, Klimek 1, Maláč
1, Krčmář 1.
Realizační tým: Radek Májek (trenér), Michal
Kokrda (asistent), Stanislav Ryšánek (vedoucí
mužstva).

,,B“ mužstvo
Po loňském znovuobnovení B týmu SK Slavkov
je v letošním ročníku jediný cíl – postup do vyšší
soutěže. Zatím téměř vše vychází a snad dobré výsledky budou pokračovat i na jaře.
IV. třída skupina B

Starší žáci
Po tom, co se v loňské sezoně podařilo udržet
krajskou soutěž, bylo po odchodu klíčových hráčů
do dorostu velkým a příjemným překvapením sledovat, jak si kluci se situací poradili. Výsledky jsou
zatím nad očekávání a především hra potěší i nezaujatého diváka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Slavkov B
Zb˘‰ov
Kﬁenovice C
Mouﬁínov
Her‰pice
KﬁiÏanovice B
Kobeﬁice B
Otnice B
Mile‰ovice
NíÏkovice B
Ra‰ovice B
Lovãiãky B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
9
8
8
6
4
4
3
2
1
0

1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1

1 40:11
2 60:16
2 58:24
2 52:16
3 37:23
5 34:25
6 33:40
6 21:37
7 20:33
9 19:55
10 10:50
10
559

28
27
27
25
24
18
13
13
10
6
3
1

Za tým nastoupili hráči:
Kučera J., Kuchynka J., Lysák J., Lysák V., Půček J., Opletal K., Láznický M., Zvonek J., Holásek O., Vrána L., Šafránek M., Spálovský A., Klimek K., Antoš R., Ondruška Z., Žemla M., Knesl
J., Michálek L., Cenek J., Pavézka J., Láníček P.,
Šiler P., Marek F., Matyáš A., Krejčí M., Konečný
M., Tvrdoň T.
Nutno připomenout, že někteří hráči prvního
mužstva nastoupili třeba jen na poločas nebo část
jednoho utkání.

Velké Bílovice
·ardice C
Dolní Bojanovice
Hodonín B
Slavkov
MSK Bﬁeclav B
Buãovice
LanÏhot
Brankovice
Hovorany
FC Veselí B
Hru‰ky

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
8
7
7
6
4
3
3
3
3
0

0
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0

1
2
2
3
3
4
7
6
7
8
8
11

43:14
55:10
37:11
34:17
25:19
15:9
21:35
20:30
13:42
17:27
13:46
17:50

30
25
25
22
22
19
12
11
10
9
9
0

Hráči: Krčmář J., Písek S., Filip O., Jachymiák
J., Bednařík J., Kučera J., Jachan R., Hujňák L.,
Zachoval J., Juriš J., Mazal J., Líznar P., Cenek J.,
Půček O., Kratochvíl M..
Pro zranění, dlouhodobou nemoc nebo osobní
důvody odehráli velmi málo nebo vůbec nic: Marek M., Lanžhotský M., Machala M., Oborný M.
Střelci našich branek: Líznar 8, Půček 5, Zachoval 3, Cenek 3, Hujňák 2, Mazal 2, Písek 1, Kratochvíl 1.
Trenér: Mgr. Jiří Půček.

Mladší žáci
Mladší žáci vstoupili sebevědomě do nového
ročníku i když se jedná o mladý kádr, který se teprve formuje. Na dlouhé sehrávání to ale nevypadalo,
protože do každého soupeře se kluci pustili tak, jak
kdyby hráli spolu již několik let. Odměnou jim bylo
povzbuzování diváků, kteří zavítali na stadion.
Základní sestava: M. Kuchyňka, D. Novák,
A. Benírške, A. Kučera, kapitán D. Michálek, T.
Chlup, Z. Ondruška, O. Hošek, M. Klučka, T.
Kuda, J. Fatka, T. Flender, J. Hejdušek, J. Kosík.
Trenér L. Michálek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

·ardice C
MSK Bﬁeclav B
Buãovice
Slavkov
FC Veselí B
LanÏhot
Hodonín B
Brankovice
Velké Bílovice
Hovorany
Hru‰ky
Dolní Bojanovice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
9
8
6
6
4
3
3
3
0
0

0
2
1
0
2
1
1
1
0
0
1
1

1
0
1
3
3
4
6
7
8
8
10
10

88:10
61:10
40:11
59:15
33:18
40:20
20:39
15:48
33:40
18:43
6:63
3:99

30
29
28
24
20
19
13
10
9
9
1
1

Střelci branek: Nejvíce branek nastřílel 18 Ondruška, 12 Novák. Další branky stříleli Klučka, Kučera, Michálek, Kuda, Hošek.
Sezona pro mladší žáky nekončí už 19. 11. začínají hrát halovou zimní ligu v Křenovicích, pořádanou RMS Baník Šardice za účasti 16 mužstev
z celé Moravy. Za oba žákovské týmy je třeba poděkovat všem rodičům, funkcionářům i hráčům,
kteří nám pomáhají: Z. Ondruška, K. Novák, Z.
Hošek, J. Kučera, R. Jachan, K. Opletal, J. Krejčík,
P. Plchut, F. Halamíček, E. Jachymiáková…
Přípravka
Hráči narození po 1. 1. 1996 se učí fotbal v tzv.
přípravce. Po loňském úbytku hráčů (přecházeli do
vyšší věkové kategorie) se situace zlepšuje a vypadá to, že příští rok přihlásíme znovu dvě mužstva
do okresních soutěží (starší a mladší).
Současný ročník absolvují naše naděje ve smíšené soutěži.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hodûjice
Letonice
KﬁiÏanovice
Vy‰kov
Slavkov
Nûmãany
Kﬁenovice
Vele‰ovice
Slavíkovice
DraÏovice

9
9
9
9
9
8
8
9
9
9

8
8
7
5
4
4
3
2
1
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

1
52: 9
1 48: 10
2 71: 21
3 39: 27
4 32: 30
3 24: 26
4 28: 38
7 12: 22
8
7: 56
9
5: 79

24
24
21
16
13
13
10
6
3
0

Hráči: Kučera, Žemla, Jeřábek, Žemla, Uhlíř,
Dočekal, Borovský, Daniel, Slíva, Slíva, Šemora,
Vrba, Rychlík.
Nejlepšími střelci byli: Borovský 12 , Dočekal
Lukáš 5, další branky přidali Slíva, Jeřábek, Uhlíř.
Trenér: Šebeček Jiří.
Při zápasech a někdy i v přípravě pomáhali pánové Dočekal, Borovský, Svoboda a další.
Kromě soutěžní přípravky se učí pod vedením Jiřího Krejčíka na stadionu také nejmenší fotbalisté,
kteří s rostoucím věkem budou tým doplňovat.
Chtěli bychom vyzvat zájemce z řad rodičů
i dětí, aby neváhali a pokud je tento krásný a populární sport láká, tak se přihlásili do fotbalového
klubu. Přivítáme rádi jak mladé fotbalisty, tak také
budoucí trenéry mládeže a vůbec všechny, kteří
nám v práci s dětmi pomohou.
Kontakty: 602 590 886 – Jiří Půček (je možné
kontaktovat i na ZŠ Tyršova)
776 894 422 – Jiří Krejčík (trenér mladší přípravky).
jip
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Poděkování
Před pár dny skončila podzimní část fotbalových soutěží. Dovolte mi,
abych touto cestou vyjádřil své poděkování všem, kteří se starají o chod
místního fotbalového klubu SK Slavkov u Brna. Přestože jsem od svého
mládí až do nedávné doby fotbal závodně hrál, nikdy jsem si tolik neuvědomoval, jak složité je zajistit každodenní chod fotbalového klubu a vytvořit podmínky pro jeho funkčnost.
Hned úvodem bych chtěl upřímně poděkovat jako prvnímu svému předchůdci, Radku Májkovi, za jeho dlouhodobou a velmi obětavou práci, kterou vykonával ve funkci předsedy SK. Děkuji touto cestou členům výkonného výboru za jejich činnost při rozhodování a dění v klubu. Děkuji
sponzorům a dárcům, kteří svými finančními příspěvky významně pomáhají zajistit ekonomický chod oddílu s mužstvy všech věkových kategorií.
Děkuji trenérům, kteří svůj volný čas věnují, bez jakéhokoliv finančního
ocenění, předávání svých zkušeností a vědomostí hráčům, jejich vedení,
sportovní výchově, kázni a růstu. Zde bych vyzdvihl především ty, kteří
stojí u prvních sportovních krůčků těch nejmenších. Jejich trpělivosti a obětavosti, které tomuto poslání věnují, si velmi a upřímně vážím. Děkuji hráčům za jejich sportovní výkony, které se v tomto hodnoceném období odrazily ve velmi dobrých výsledcích a celkovém umístění. Mužstva
dospělých „A“ i „B“ vedou své skupiny, čímž si vytvořily po podzimní části soutěží nejen respekt u svých soupeřů, ale především výbornou výchozí
pozici pro postup do vyšších tříd, čímž by se naplnil jeden z mezikroků,
jedna z etap, aby se místní fotbal dostal svojí úrovní tam, kam tradicí historicky a významově patří. Děkuji rodičům, kteří své děti v jejich sportovních aktivitách podporují. Děkuji všem, kteří se podílejí na systematické
obnově a údržbě areálu fotbalového stadionu, tzn. především Městu Slavkov u Brna jako vlastníkovi a TSMS, jež jsou pověřeny výkonem jeho správy. Díky tomuto se místní areál stává velmi pěkným místem ke sportování
nejen pro hráče fotbalového oddílu, ale i pro žáky místních základních škol
i pro studenty školy střední.
Věřím, že nejen zkvalitňujícím se prostředím, ale i především zlepšujícími se sportovními výkony a výsledky družstev i hráčů se podaří přitáhnout
větší pozornost příznivců, z nichž celá řada v minulosti místní fotbal hrála
a prožila zde krásné roky své sportovní kariéry. Všem těm, kteří navštěvovali zápasy uplynulé podzimní části a podporovali tak svojí přízní naše hráče, upřímně děkuji již nyní. Ivan Charvát, předseda SK Slavkov u Brna

Platnost do 30. 11. 2006
nebo do vyprodání zásob
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Jihomoravský kraj
Krajská publikace v kostce obrazem, mapou a slovem
Desátá kniha 14dílného projektu Zachování
kulturní hodnoty a národního dědictví České
republiky v Evropské unii vyšla pod názvem Jihomoravský
kraj. Čtenáři se představuje obrazem, slovem a mapou. Text je
napsán na každé stránce v češtině, angličtině a němčině.
Prostřednictvím 400 stran
s 1204 snímky lze virtuálně
procestovat kraj s bohatou historií, lidovými a vinařskými
tradicemi, který je považován
za srdce Moravy. Kniha je koncipována jako projížďka po trase znázorněné na mapě, která
návštěvníka zavede téměř do
všech zajímavých koutů kraje. S mapou trasy
souvisí i pořadí jednotlivých měst a obcí v obsahu, a proto se obě tyto části nacházejí u sebe,
na začátku knihy. Slouží zároveň jako alternativa k rejstříku pro vyhledávání v knize.
Rejstřík oddělující jádro knihy od komerční
části je členěn podle témat. Předcházejí mu informace s kontakty na města a obce s pověřenými úřady, muzea, galerie, infocentra a pořadatele akce. Pozornost je věnována přírodním,
kulturním a turistickým rekordům Jihomoravského kraje. Nechybějí ani údaje o krajském
úřadě, kraji a důležitých regionálních i celostátních institucích.
Křest probíhal v brněnském OREA hotelu
Voroněž 1, pod záštitou předsedy Senátu MUDr.
Přemysla Sobotky, 8. listopadu. O hodnotný
kulturní program se postarali smyčcové kvarte-

Na několika záběrech se vám snažíme přiblížit
atmosféru lampionového průvodu, který se konal
v pátek 10. listopadu ve Slavkově u Brna. Každoročně pořádá sdružení Austerlitz Adventure Association, neboli Slavkovské sdružení dobrodruhů,
tento průvod pro děti „menší i větší“ jako recesistickou akci bez jakýchkoli politických či vzpomínkových záměrů. Letos jsme všichni v čele se
Zámeckou dechovou kapelou prošli tradiční trasu
od kostela ulicemi Tyršovou, Husovou a průvod
zakončili na konci náměstí u ohně, svařeného
vína pro dospělé a čaje pro nejmenší. A že vše
bylo fajn, o tom svědčí i rekordní účast s asi pěti
sty lampiony a zářící oči našich dětí.
Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili,
všem kdo nám pomohli a zejména Městskému
úřadu, Technickým službám, Junákům a p.Vavrovi. Těšíme se na příští ročník…
aaa

to DONA QUARTET Filharmonie Brno, které
uvedlo melodie Jaroslava Ježka. Nadšený potlesk sklidilo hudební a taneční
vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Za jeho
doprovodu zazpívali moravské lidové písně vítězové celostátní
soutěže Zpěváček – Slávik. a sólistka orchestru BROLN Ludmila
Malhocká. Jedním z vrcholů večera bylo vystoupení jednatelky
a ředitelky vydavatelství ACR
Alfa Blanky Langerové s poetickým slovem podkresleným hudbou Gounodovy Ave Marii.
Po slavnostním setnutí hrdla
láhve šampaňského, které před
zraky hostů provedl český velvyslanec Spolku
rytířů Šampaňského vína Milan Průcha, probě-

hl vlastní křest knihy. Při něm popřálo celkem
19 kmotrů, osobností neodmyslitelně spjatých
s Jihomoravským krajem, knize to nejlepší –
tedy dobrý prodej a spoustu spokojených čtenářů, kteří se k ní budou stále rádi vracet. ts

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 10. prosince 2006 by se dožila 105 roků paní

MARIE ŠIMÁČKOVÁ
Její manžel pan

SILVESTR ŠIMÁČEK
by se dožil 30. prosince 110 roků.
Byl vášnivým ochotníkem. Na svém kontě má mnoho
režijních a hereckých vystoupení v Cyrilské jednotě
ve Slavkově. Od založení kina Charita ve Slavkově
byl jeho vedoucím. Byl také kapelníkem. Vlastnil
obchod knihkupecký, papírnický, galanterie, hračkářský, prodej hudebních nástrojů
v domě č. 125. Jak v divadle, tak i v obchodě dokázal zaměstnat celou svou rodinu.
Silva Olbrichtová, dcera s manželem, vnuk Stanislav, vnučky Silva a Karla s rodinami.

Lampionový průvod
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme měli rádi.
Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám moc schází.
Dne 25. listopadu 2006 tomu budou 3 roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA

Opustili nás
Terezie Kudličková (80)
Hana Ostrožlíková (85)
Marie Kolníková (83)
Marie Strnadová (81)
Bohumil Zelinka (96)
Pavel Chaloupka (63)

18. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.
2. 11.
9. 11.

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

INZERCE
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2006 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Odešlas… Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2006 uplyne smutný rok, kdy od nás odešla paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají za celé příbuzenstvo, manžel, dcera Milada
a syn Josef s rodinami.
Vzpomínka
Nezapomeneme, v našich srdcích žijí stále…
Dne 1. 12. 2006 vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní

RŮŽENY HALAMKOVÉ
Dne 26. 12. 2006 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

JOSEFA HALAMKY
S láskou stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Vzpomínka
Utichly kroky i Tvůj veselý hlas, ale Tvůj obraz, Ladiku, zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 4. prosince 2006 tomu bude 1 rok, kdy navždy odešel
náš syn a bratr, pan

LADISLAV COUFAL
Vzpomínají maminka, Soňa a Jana.
Vzpomínka
Čas plyne a nevrací, co vzal, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 4. prosince uplynou 4 roky od úmrtí našeho milého manžela,
tatínka a dědečka, pana

JAROSLAVA MOUDRÉHO
z Hodějic
S velkou láskou a úctou kytičku na hrob položí
manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. prosince tomu budou dva roky, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan

JAN LOHNICKÝ
S láskou vzpomíná manželka, synové Jan a Miroslav s rodinou.
Vzpomínka
Jak těžké je hledat slova, by vyjádřila smutek náš. Vzpomínky vracejí se znovu
a bolest v srdcích nehojí čas. Už nikdy dětem neporadíš, vnoučata nepohladíš.
Odešels jak vánek, když zajde do polí, jen vzpomínky a stopy Tvé práce zůstaly.
Dne 16. prosince 2006 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

VYMĚNÍM SB 3+1 v Bučovicích za menší
SB ve Slavkově nebo v Brně. Byt bude volný
na jaře 2007. Tel.: 604 818 781.
PRONAJMU podkrovní byt 1+kk, 42 m2. Na
Zlaté Hoře. Tel.: 603 978 646.
FIRMA VE SLAVKOVĚ u Brna přijme asistentku prodeje a přípravy staveb. SŠ podmínkou – výhodou stavební či gymnázium.
Nástup dle dohody. Info na: 544 227 544.
MLADÍ MANŽELÉ s připravenou hotovostí
hledají byt 3+1. Tel. 732 589 569.
PRODÁM DVĚ VÁLENDY. Tel.: 544 221 273.
PRODÁM MODELOVOU železnici TT –
rozměr 151 x 92, včetně krajinky, funkční,
bez mašinek a vagonků, cena 4000 Kč, tel.
602 584 755.
PRODÁM FUNKČNÍ lednici s mrazákem
Bompani, stáří 7 let, výška 175, hloubka 55,
šířka 55 cm, 2/3 lednička 1/3 mraznička se
třemi policemi, cena 1500 Kč, Rousínov, tel.
776 016 074.
FIRMA VE SLAVKOVĚ u Brna přijme asistentku prodeje a přípravy staveb. SŠ podmínkou – výhodou stavební či gymnázium.
Nástup dle dohody. Info na: 544 227 544.
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 po rekonstrukci s garáží a saunou (v domě), ve
Slavkově na ul. Polní. Cena 2,3 milionu Kč.
Tel.: 724 151 452.
KOUPÍM BYT 2+1 na ZH, nejlépe 1. nebo
2. patro, platím hotově. Tel. 732 131 272.
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na
plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544
220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavkova
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.
PRONAJMEME dlouhodobě reprezentativnější nebytové prostory blízko centra. Velikost 35–50 m2. Samostatné sociální zařízení. Tel. 728 750 204.

VáÏení motocykloví ãtenáﬁi!
Je měsíc listopad, a to nám naznačuje, že se
blíží
Vánoce
a nový rok 2007.
Je proto nutné
abychom shrnuli
starý rok 2006 a naplánovali co se bude dít
v roce 2007. Chci vás tímto oznámením pozvat na Výroční schůzi MK Austerlitz, která
se koná dne 13. 12. 2006 v 18 hodin v naší
staré, známé klubovně „U Edy“. Jste srdečně
všichni zváni!
J. M.
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Sport na ISŠ ve Slavkově u Brna
Turnaje ve stolním tenise pořádané ve sportovní hale ISŠ Slavkov
mají víceletou tradici.
Tento ročník příjemně
překvapil organizátory
rekordním počtem přihlášených družstev. Dne
7. listopadu bojovalo 17
družstev chlapců a 8
družstev dívek o postup
do okresního kola. Druhý den turnaj pokračoval
boji o postup do kraje.
Do soutěže se přihlásilo
všech osm středních
škol okresu. Zvítězily
dívky SŠZZE Vyškov
a tým chlapců Gymnázia
Vyškov, hoši ISŠ obhájili čtvrté a dívky druhé
místo.
Slavnostního zahájení
turnaje se zúčastnili ředitel ISŠ Mgr. Josef Smékal, starosta města
Ing. Ivan Charvát a místostarosta Ing. Jiří Doležel.
isš
Ve hale ISŠ Slavkov bojovalo 25 družstev ve
stolním tenisu. Zahájení se zúčastnili i představitelé radnice.
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Hudební večer žáků
V úterý 14. listopadu zahájila Základní umělecká škola F.
France ve Slavkově veřejná vystoupení hudebním večerem žáků.
Všichni účinkující zde předvedli výsledky
svého snažení a pilného nacvičování od začátku školního roku. V programu zazněly
skladby různých hudebních žánrů, takže každý posluchač si mohl najít tu svoji oblíbenou.
Na průběhu večera se podíleli žáci všech oddělení hudebního oboru. Zazpívaly nám B.
Chladilová, J. Andrlová, na zobcovou flétnu
zahrála T. Paterová, E. Zemanová, T. Opletalová a sestry Bláhovy, dále účinkovali: A. Šujanová, K. Janečková, E. Štefková, E. Bubeníčková – klavír, M. Frič – housle, M. Spáčil
– klarinet a sourozenci Tylšarovi – saxofon
a klavír. Bohužel některá hudební vystoupení se z důvodu nemoci nekonala. Závěrem
nezbývá než všem účinkujícím poděkovat za
předvedené výkony a posluchačům za jejich
podporu a potlesk.
M. Uma

Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

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

K a l e n d á ř a k c í – p ro s i n e c 2 0 0 6
Datum

1.–3. 12.

hod.

druh

spol.

akce

Vzpomínkové a pietní akce k 201. v˘roãí bitvy u Slavkova
pátek: 18.30 pochodÀov˘ prÛvod vojákÛ v historick˘ch unifromách mûstem,
sobota: 9–18 jarmark (námûstí a nádvoﬁí), zabíjaãka na nádvoﬁí zámku,
10–18 vojenské leÏení v parku, ukázky husarské jezdecké dovednosti atd.
18.00 pochod vojákÛ v historick˘ch uniformách mûstem, 18.30 ohÀostroj,
10–17 kost˘mované prohlídky zámku a podzemí
1. 12.
17.00 kult. Koncert Jurije Gorbunova s klavírním doprovodem Alekseje Aslamase
pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz
3. 12.
15.00 kult. Adventní zpívání dûtsk˘ch schol
9. a 16. 12. 10.00–16.00 sport. Zimní stﬁelecká liga
9. a 10. 12. 9.00–16.00 spol. Vánoce na zámku. prohlídky zámku s doprovodn˘m programem,
ukázky ﬁemesln˘ch v˘robkÛ, vánoãní dekorace, koledování s národopisn˘m
souborem Kﬁenováãek, Ïiv˘ Betlém, prohlídky podzemí, v sobotu 9.12. prohlídky
podzemí s vystoupením dûtského národopisného souboru ze Skoronic u Kyjova
10. 12.
13.30 spol. Zájezd do divadla Radost „Hraní o âervené karkulce“
(odjezd od kostela ve 13.30) vstupné: 110 Kã (doprava + vstupné)
10. 12.
15.00 kult. Adventní koncert
15. 12.
17.30 kult. Vánoãní koncert
16. 12.
13.30 sport. Pﬁedvánoãní aerobic s Ivou Majárkovou a jejími hosty
17. 12.
17.00 spol. Adventní recitaãní poﬁad Václav Renã: Popelka nazaretská
22. 12.
19.00 kult. Pﬁedvánoãní koncert pûveckého sboru Danielis z Rousínova
24. 12.
15.30 spol. ·tûdroveãerní m‰e pro rodiny
24. 12.
23.00 spol. PÛlnoãní m‰e svatá
25. 12.
16.00 spol. PrÛvod Sv. Rodiny a Tﬁí KrálÛ od dolní ãásti námûstí ke kostelu, vezmûte si zvoneãky.
26. 12.
16.00 kult. Vánoãní koncert Pûveckého sboru Gloria
30. 12.
10.00–16.00 sport. Silvestrovské stﬁílení
V˘stavy
1.–10. 12.
Adventní v˘stava v podzemí v první ãásti budou k vidûní profesionální adventní
dekorace floristického studia Ultraviolet z Brna, v druhé ãásti pak dûtské vánoãní
dekorace a dekorace studentÛ Ïìárského gymnázia
1.–10. 12.
V˘stava barevn˘ch fotografií ing. Stanislava Paludy
ze 190. v˘roãí rekonstrukce bitvy u Waterloo
1.–10. 12.
Napoleonské drobnosti ze sbírek Historického muzea ve Slavkovû u Brna
vstupné: dospûlí 20,- Kã, dÛchodci 15,- Kã, dûti, studenti 10,- Kã
do 3. 12.
Trocha Afriky – v˘stava kreseb a keramiky Jaroslavy Fi‰erové a Jany Brané
do 10. 12.
Prodejní v˘stava keramick˘ch objektÛ Kvûty Makovské
do konce sezony
Zbranû a zbroj 16.–18. století
v˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
do konce sezony
„Stﬁípky z odívání“. v˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné
stálá expozice
Virtuální bitva 1805. otevﬁeno soubûÏnû s provozem zámku

místo konání

poﬁadatel

Zámek, námûstí, park

Historické muzeum

Historick˘ sál zámku

Historické muzeum

kostel sv. Jana Kﬁtitele
Zámecká stﬁelnice
Zámek Slavkov

¤ímskokatolická farnost Slavkov
SSK 0750 E-com
Historické muzeum

Divadlo Radost

DDM

Divadelní sál
sál ZU·
tûlocviãna Z· Tyr‰ova
kostel Vzkﬁí‰ení Pánû
sál ‰kolsk˘ch sester
kostel Vzkﬁí‰ení Pánû
kostel Vzkﬁí‰ení Pánû

Historické muzeum
ZU·. Fr. France
DDM
¤ímskokat. farnost Slavkov
¤ímskokatolická farnost Slavkov
¤ímskokatolická farnost Slavkov
¤ímskokatolická farnost Slavkov

kostel Vzkﬁí‰ení Pánû
Zámecká stﬁelnice

¤ímskokatolická farnost Slavkov
SSK 0750 E-com

podzemí zámku

Historické muzeum

Salla terrena

Historické muzeum

galerie naproti pokladny Historické muzeum
Galerie OK
podzemí zámku
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

galerie pﬁed pokladnou Historické muzeum
Zámek Slavkov
Historické muzeum
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Vážení přátelé dobré country a folku
201. VÝROČÍ
BITVY
U SLAVKOVA
Austerlitz 2006
1.–3. prosince 2006

Brno, Tvarožná a slavkovské bojiště
PROGRAM AKCE
Pátek 1. prosince 2006
od 17.00
Křenovice – dobové ležení historických jednotek na dvoře obecní
hospody
17.30
Zbýšov/Staré vinohrady – zapálení slavnostního ohně
17.30–18.00 Jiříkovické ohně na Žuráni
18.00–19.00 Jiříkovické ohně na Myslivně
v Jiříkovicích
18.30–21.30 Brno – slavnostní defilé centrem
Brna a obsazení Špilberku francouzskou armádou
19.00
Křenovice – pochod jednotek
obcí, zakončený pietním aktem na
Zlaté Hoře u hromadných hrobů
vojáků z roku 1805
19.00–20.00 Zbýšov – pochod vojáků v historických uniformách obcí
Sobota 2. prosince 2006
10.00–16.00 Tvarožná – jarmark na bojišti
a vojenské ležení v obci
12.00–12.30 Tvarožná – shromáždění obou armád na tvaroženské návsi
13.00–14.30 Tvarožná – bitva tří císařů 2006
u obce Tvarožná pod vrchem
Santonem a závěrečné defilé
před diváky
14.30–15.00 Tvarožná – defilé obou armád
obcí Tvarožná
19.00–21.00 Šlapanice – nástup na náměstí ve
Šlapanicích, defilé centrem města, přehlídka a ohňostrojna náměstí
19.30
Telnice – odhalení pomníku padlým vojákům uherských pluků
v Telnici, pochod vojáků obcí
09.00–09.30 Šlapanice – nástup jednotek na
náměstí ve Šlapanicích, přehlídka
Doprovodný program
Šlapanice burza militarií (8.00–12.00), jarmark na náměstí
Tvarožná
jarmark na náměstí, vojenské ležení na návsi

Skupina Poutníci natočila nové album –
v historii kapely již dvanácté. Jeho nahrávání
proběhlo během září 2006 ve studiu Honzy
Friedla ve Vyšším Brodě v jižních Čechách. Na
tomto CD jsou novinky z dílny kapelníka Jiřího

Karase Poly s texty Milana Jablonského, Josefa
Prudila, Tomáše Choury, Karla Plotěného a samotného Poly. Na nosiči jsou i dvě skladby od
velikána americké country Krise Kristoffersona, a to v české verzi. Hlavním zpěvákem je Jiří
Mach, přizvukují mu Zdeněk Kalina a Jiří Karas Pola. Poutníci si toto CD poprvé vydávají
sami vlastním nákladem. Jeho název je Poutníci 2006. Na trhu je album od začátku listopadu.
Tento nosič si ve Slavkově u Brna můžete zakoupit ve Videopůjčovně na Brněnské ulici
nebo v Občerstvení Demel. Objednat si ho můžete také na e-mailové adrese polakaras@iol.cz.
Poutníci tímto děkují všem sponzorům nového
CD – Pavlovi Krátkému a firmám EMES, DHL,
E-COM, Drtiče – Bond, BM TYPO, Občerstvení U Oťase – Ota Demel a Sport Line. Zvláště
pak naše poděkování patří DDM ve Slavkově
u Brna za poskytnuté přístřeší při zkoušení písniček na CD Poutníci 2006.
Za kapelu vás zdraví a veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeje
Jiří Karas Pola

Pﬁehled aktivit TJ Sokol Slavkov u Brna ve ‰kolním roce 2006/2007
Oddíl
Volejbal Ïáci

Tûlocv. Tyr‰ova

Tûlocv. Komenského IS·
Út 17.30–19.00
ât 17.00–18.00
Pá 18.30–20.00
So 16.30–18.00

Stolní tenis
Po, ât 17.00–19.00
Nohejbal
Ne 11.00–13.00
Kulturistika
Triatlon
Badminton
ât 20.00–21.00
V‰estrannost Ïeny
Po, ât 18.30–19.30
Zdravotní Ïeny
Po, ât 19.30–20.30
V‰estrannost muÏi St 20.00–21.00
So 19.00–20.00
Kondiãka Ïeny
Út, Pá 19.30–21.00
Tenis
tenisová hala pá 18.00–19.00, kontakt na rezervaci 720 225 729

Vedoucí
M. Florián

Z. Hejdu‰ek
M. Valníãek
Svoboda, posilovna
L. Sekerka
V. Eliá‰
L. Krahulová
L. Krahulová
R. Martínek
Kostíková, Chudárková
M. Îemla

Předvánoční koncert
Zámecké kapely
10. prosince 2006 v 15 hodin • Divadelní sál zámku
Doprovodný program – 9. a 10. 12. Vánoce na zámku
Na co se můžete těšit? Slavnostně vyzdobený zámek, vánoční stromy a dekorace, vystoupení národopisného souboru Křenováček, zámecké panstvo a služebnictvo, předvádění řemesel s možností zakoupení výrobků a také něco na zahřátí.
Vstupy: 11.00 | 11.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 hodin
1–10. 12. Adventní výstava v podzemí – Ultraviolet Brno

Neděle 3. prosince 2006
09.00–09.30 Šlapanice – nástup jednotek na
náměstí ve Šlapanicích, přehlídka
12.00–12.30 Prace – pietní akt na Mohyle
míru, uctění památky padlých
Doprovodný program
Šlapanice jarmark na náměstí
Denně
Stará pošta vojenské ležení, muzeum, poštovna
Mohyla míru expozice Napoleonské války
a české země
Křenovice vojenské ležení ve dvoře obecní
hospody
Změna programu vyhrazena.

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna,
pan Milan Metelka, majitel firmy na výrobu lihovin a likérů,
Česká barmanská asociace pořádá dne 6. prosince 2006

METELKA AUSTERLITZ CUP 2006
celostátní barmanskou soutěž v míchání horkých nápojů.
Na soutěži, která se koná ve sportovní hale ISŠ Slavkov u Brna, předvedou své dovednosti
mladí barmani a barmanky z celé České republiky.
Milan Metelka v. r.
Mgr. Josef Smékal v. r.
majitel firmy na výrobu lihovin a likérů,
ředitel ISŠ Slavkov u Brna
Moravské Prusy, hlavní sponzor soutěže
organizátor soutěže
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Oslavy 150. výročí školy v Křenovicích
ZŠ a MŠ Křenovice vás v rámci oslav 150.výročí postavení budovy školy srdečně
zve na tyto akce:
25. 11. od 10 do 17 h v hlavní budově ZŠ Den otevřených dveří a setkání bývalých učitelů.
27. 12. v 15 hodin
Vánoční koledování v sále na Václavské ulici.
Mgr. Regina Kokešová, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Křenovice

Oslavy „Halloween“ v ZŠ Velešovice
Svůj Halloween si oslavily i děti ve Velešovicích.Samotné oslavě předcházely výtvarné dílničky,kde si děti vyrobily vlastní
masky strašidýlek,vydlabaly si dýňový svícen a zhotovily si podzimní dekorace.
Nejmenší děti si do dílniček přivedly
i maminky, které si vyrobily vlastní gelové
svíčky. V pátek 3. listopadu se uskutečnila
ve škole strašidelná oslava. Žáci se převlékli do vlastnoručně vyrobených masek.

Během „strašidelného“ řádění si uvařily začarovaný ovocný nápoj, zatančily si, zazpívaly…
Musely také projít cestu „O překonání
strachu“, kde v závěru čekala sladká odměna. Celou akci ukončil maškarní průvod po
vesnici.V prosinci naši školu čeká několik
adventních dílniček,kde si žáci i maminky
vyrobí vánoční dekorace a přání.
J. Synková, ZŠ Velešovice

Halloween ve Velešovicích.

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt si vás dovoluje pozvat při příležitosti 201. výročí
bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody,
svěcení Božích muk a na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře.
V pátek 1. prosince 2005 od 16 hod.
bude veřejnosti přístupné improvizované
vojenské ležení, kde jako již tradičně uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských
rakouských a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře při
výrobě replik historických zbraní a upomínkových předmětů a vojenského kuchaře při
opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete
také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko – rakouských vojsk
upraveného z naší klubovny.
V 18.30 hod. vyjdou za svitu pochodní
jednotky uniformovaných vojáků s kanónem
taženým koňmi. Za ně se zařadí děti s lampi-

ony a průvod projde ulicemi Nádražní, Kopečnou, Sokolskou a Václavskou k nově obnoveným Božím mukám. Zde zazní krátký
projev a proběhne slavnostní vysvěcení. Jednotky se pak vydají ulicí Brněnskou směrem
ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy budou položeny květiny
a vystřelena čestná salva. Tímto prostým pietním aktem uctíme památku padlých, kteří zde
již 200 let odpočívají. Jako každoročně se zde
můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Zapálením svíček na
hromadných hrobech si symbolicky připomeneme všechny ty, kteří zde leží.
V neděli 3. prosince proběhne v Křenovicích v 10 hod. slavnostní nástup jednotek
u pomníku M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově, zakončený výstřelem čestné salvy.
Jitka Schovancová
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
MISSION: IMPOSSIBLE III. TOM CRUISE, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN.
Nikdy nebylo víc v sázce, akce nebyla nikdy Ïhavûj‰í. Ethan ãelí zatím nejvût‰ímu protivníkovi – sadistickému obchodnikovi se zbranûmi.
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR. HUGH JACKMAN, HALLE BERRY. âeká na
vás poﬁádná dávka akce, úÏesné speciální efekty a exkluzivní bonusy – je
to pﬁírodní síla, která s vámi zatoãí!
POSEIDON. KURT RUSSELL, JOSH LUCAS. Novoroãní oslava, pﬁípitek na
budoucnost. Ta pﬁichází ve zlomku vteﬁiny v podobû obﬁí vlny, která loì
pﬁevrátí…a zaãíná zoufal˘ zápas o pﬁeÏití.
TRISTAN A ISOLDA. Prastará povûst o bitvách, politick˘ch intrikách a zakázané vá‰ni, z dob, kdy symboly hrdinství a krutosti byly vypalovány ohnûm a vyr˘vány meãem. Bouﬁliv˘ pﬁíbûh o bezmezné oddanosti a kruté zradû.
SUPERMAN SE VRACÍ. BRANDON ROUTH, KATE BOSWORTH, KEVIN
SPACEY. Nejznámûj‰í komiksová postava v‰ech dob je zpût!
SEXY PISTOLS. SALMA HAYEK, PENELOPE CRUZ. Pí‰e se rok 1880 a drsn˘
zákon Divokého západu ne‰etﬁí ani Mexiko. Dvû mladé Ïeny jsou odhodlány
pomstít své otce a ochránit rodinnou pÛdu za kaÏdou cenu. Mladé dámy se
mûní v drsné pistolnice, pﬁed kter˘mi se záhy zaãíná tﬁást celá zemû…
RYCHLE A ZBùSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA. Aby pﬁeÏil, musí mistrovsky
zvládnout drifting – nov˘ styl závodûní, pﬁi nûmÏ se nadupaná auta ﬁítí
smykem zatáãkami, jakoby pro nû gravitace neexistovala – a absolvovat
závod na Ïivot a na smrt.
GARFIELD 2. Dal‰í dobrodruÏství nejoblíbenûj‰ího kocoura, kter˘ si na náv‰tûvû v Anglii uÏije doslova královského zacházení! âesk˘ dabing Vladimír âech a Ota Jirák.
ZA PLOTEM. Svût lidí je k prasknutí nacpan˘ jídlem, které ãeká jen na to,
aÏ ho po zimû vyhladovûlá zvíﬁátka ukoﬁistí a zba‰tí. Animovan˘ film.
MAXIMÁLNÍ LIMIT. MATTHEW MCCONAUGHEY, AL PACINO, RENE
RUSSO. Napínav˘ thriller o svûtû sportovních sázek, ve kterém nûkdy staãí hodit mincí a mÛÏete vydûlat celé jmûní.
TANâÍM, ABYCH ÎIL. ANTONIO BANDERAS. Pﬁíbûh o cestû k sebedÛvûﬁe, pln˘ energie a sexy taneãních pohybÛ.
¤ÍM. Láska a zrada, vládci a otroci, obdiv a nenávist. Seriálové drama zachycuje bouﬁlivou éru mezi zánikem republiky a zrozením impéria.
SVùT VE VÁLCE. Tato unikátní televizní ﬁada shromáÏdila vzpomínky spolu s archivními z˘bûry do jedineãného silného a úspû‰ného historického
dokumentu v‰ech dob. V epizodách jsou zaznamenány v‰echny dÛleÏité
historické události, které zmûnily tok dûjin lidstva.
ZMRAÎENÁ POJISTKA. ROBIN WILLIAMS, HOLLY HUNTER, WOODY
HARELSON. KdyÏ potﬁebuje‰ nûjaké tûlo, tak si ho najdi, Komedie o mrtvole, která je Ïádoucím zboÏím.
MLHA. Nervy drásající pﬁíbûh démonické odplaty. Dávno mrtví námoﬁníci se
vracejí a pátrají po potomcích lidí, kteﬁí zavinili jejich smrt. Skr˘vají se zahaleni v pﬁízraãné mlze hrÛzy. V‰ichni, kdo jim stojí v cestû, jsou ohroÏeni.
NEODOLATELN¯. EMILY BLUNT, SAM NEILL, SUSAN SARANDON. Pﬁekroucené lÏi se stávají smrtelnou posedlostí. Sophie je v síti, ze které není úniku.
Jen ona mÛÏe odhalit pravdu, ta je v‰ak stra‰nûj‰í neÏ její nejhor‰í sen.
NIKDY TO NEVZDÁVEJ. HILARY DUFF. Terri je pevnû rozhodnutá nepromarnit jedineãnou pﬁíleÏitost. Navíc poznává nové kamarády, v˘borného
uãitele a první velkou lásku.
CONNORSOVA VÁLKA. Agent Connors je vybaven novou mimoﬁádnou
schopností vidûní, díky níÏ je schopen splnit odváÏn˘ úkol, pﬁi nûmÏ zjistí, Ïe byl podvodnû zataÏen do krádeÏe smrtící chemické bomby, která má
b˘t pouÏita ke zvrácenému teroristickému útoku.
FINAL FANTASY VII. Animovan˘ vánoãní pﬁíbûh.
V·ECHNO NEJLEP·Í. JAN DOLANSK¯, VIKTOR PREISS. KaÏd˘ dostane,
co si zaslouÏí. O tom, co v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ si chcete poﬁádnû uÏít
narozeniny.
TVOJE, MOJE A NA·E. RENE RUSSO, DENNIS QUAID. 18 dûtí, jeden
dÛm, Ïádná ‰ance.
ZAMO¤ENI. JAMES VAN DER BEEK, IVANA MILICEVIC. Apokalyptick˘ thriller od tvÛrce filmÛ Hellraiser a Pán kouzel.
KRUTÁ RASA. Hon na ãlovûka zaãíná. Po ostrovû se pohybuje smeãka
zmutovan˘ch psÛ, která rozhodnû nemá zájem na tom, aby se v˘pravû podaﬁilo uniknout…
ZBOÎ≈UJU PRACHY. JENNIFER ANISTON, JOAN CUSACK. Pﬁíbûh je bolestnû vesel˘m obrazem Ïivota sociálnû citlivé západní ãásti Los Angeles.
ROVNOU DO PEKEL. Okouzlující pﬁíbûh o lidskosti, která pﬁeÏívá I v tûch
nejhor‰ích podmínkách.
PROLOMENÁ STEZKA. THOMAS HADEN CHURCH, ROBERT DUVAL.
Klasick˘ dojímav˘ western.
JEN TRO·KU ·TùSTÍ. LINDSAY LOHAN, CGRIS PINE. Zábavná kamedie.
DOKAÎTE MI VINU. VAN DIESEL. Drama natoãené na základû skuteãného pﬁíbûhu o nejdel‰ím mafiánském procesu v americké historii.
V¯PRODEJ. Dva cesÈáci v opravdové krizi, kteﬁí dostanou druhou ‰anci.
Skvûl˘ obchodní plán skonãí mezi hromadami masa, bezohledn˘mi zabijáky a Ïhav˘mi svÛdnicemi.
SVùTÁK. BEN AFFLECK. Hollywoodsk˘ agent Jack má v‰e: úspû‰nou kariéru, peníze, krásnou manÏelku. Najednou zji‰Èuje, Ïe musí zaãít bojovat,
aby to v‰e neztratil…
TICH¯ SPOJENEC. Thriller o drsném a nelítostném svûtû, kde organizovan˘ zloãin, nájemné vraÏdy a politická korupce jsou jen ‰piãkou ledovce.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Práce na zahradû v prosinci
Pranostika: Prosinec proměnlivý a vlahý, nadělá nám zima těžké hlavy
Je tu opět poslední měsíc roku 2006 – prosinec. Příroda, hlavně ovocné stromy a keře
přecházejí do období hlubokého klidu – dormace. Je to období, kdy je možno odebírat
rouby z koncových částí letorostů (ne z vlků).
Rouby neodebíráme za silných mrazů. Teplota by neměla klesat pod –3 °C. Odebrané rouby označíme a uschováme zahrnuté na severní
straně domů nebo stromů, popřípadě je uložíme do vlhkého písku v chladném sklepě.
Pokud je dostatečně silná sněhová přikrývka,
přihrnujeme sníh ke stromům, aby byly chráněny před mrazy a při tání sněhu měly dostatek vláhy. Nezapomínejme také přikrmovat
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ptactvo, aby neuhynulo a v příštím roce nás na
zahradách potěšilo zpěvem a hlavně sběrem
škůdců ovocných dřevin. Při častých pochůzkách do sadů a zahrad kontrolujeme
oplocení, aby nám zajíci a srny neokousali
ovocné stromy a keře, což by bylo nevratné.
Ve sklepech kontrolujeme uskladněné ovoce,
sledujeme teplotu a vlhkost ve skladovacích
prostorách.
Příroda odpočívá a nabírá sílu na úrodu
v příštím roce. My si také odpočiňme a v klidu
a míru si užijme pohodu vánočních svátků. ZO
ČZS Slavkov u Brna se připojuje ke všem, kteří vám budou přát.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS
Vladimír LUŽA

Zájezd pořádaný Svazem diabetiků do brněnského Anthroposu.

Několik snímků ze Dne pro zdraví, který se konal 24. října ve společenském centru Bonaparte

Všem diabetikům připomínáme, že se už teď
mohou zaregistrovat v nové diabetologické ambulanci, kterou vede MUDr. Jana Palová. Ordinuje v přízemí polikliniky ve Slavkově (naproti
ord. MUDr. Hartla) ve středu 7–14.30 a ve čtvrtek 7–16.30 hodin. K registraci stačí kartička pojišťovny. Tímto se diabetikům z našeho regionu
dostane náležité péče a odstraní se také dlouhé
čekání na vyšetření.
Dne 8. 11. 2006 bylo v Praze na Staroměstské
radnici slavnostní shromáždění ke Světovému
dni diabetu, spojené s udělením medailí „50 let
života s diabetem“ a plakety MUDr. Syllaby –
nestora české diabetologie. Na závěr všem oceněným přišel zahrát houslový virtuos a patron
Svazu diabetiků ČR Pavel Šporcl.
Děkujeme také všem, kteří se dne 14. listopadu zúčastnili Pochodu proti diabetu.
Na závěr roku dne 19. prosince ve 14 hodin
v restauraci Gól pořádáme pro své členy a pro diabetické děti Vánoce s diabetem. Předvánoční posezení u stromečku oživí vystoupení dětí s koledami a tombola. Vstupenky v ceně 30 Kč si můžete
vyzvednout v naší kanceláři na poliklinice.
Vánoce, Silvestr, Nový rok – pro mnoho lidi je
to čas oslav, hodování a lenošení. Jenomže když
máte diabetes, musíte o své zdraví pečovat neustále. To ovšem neznamená, že si musíte odepřít
veškeré radosti. Nějaké dobroty si tedy dopřejte
i vy. Můžete si dát tradičního kapra s bramborovým salátem, kde bude více zeleniny. Nějaký zákusek nebo sklenička vína být může. Ovšem musíme si častěji změřit glykémii a podle toho
upravit další stravování a denní program. Jezte
častěji a v malých porcích, nezapomínejte na pitný režim. Sladkosti můžete nahradit ovocným
pohárem s tvarohem a nízkotučnou šlehačkou.
Než pozvednete pohár k přípitku, najezte se. Je
také důležité po syté večeři nebo obědě jít na procházku, rozpohybovat se, nebo si i zatančit. Pamatujte, vy nejste na žádné zvláštní dietě, jíte
pouze zdravě a vyváženě a vybíráte si vhodné potraviny. Můžete jíst a pít totéž, co všichni ostatní.
Musíte ale vědět kolik a kdy přestat. Využijte
volno o svátcích k vycházkám do přírody, nezapomeňme se ale vhodně obléct a obout, vzít si
nějaké sušenky, ovoce, teplý čaj. Také v nepříznivém zimním počasí nechoďte sami na odlehlá
místa v případě náhlé nevolnosti.
Zapomeňte o svátcích na své nemoci a trápení
a prožijte Vánoce krásné, v kruhu svých rodin
a přátel. Ať se o Vánocích v lidských srdcích
a v dětských očích rozsvítí plamínky štěstí a lásky z betlémského světla. Děkujeme všem, které
jsme naším programem pro zdravý život ostavili
a zučastnili se na něm. Přejeme všem příjemné
prožití vánočních svátků, pevnou vůli, hodně
zdraví, splnění všech vašich přání a dobré vykročení do nového roku 2007!
Ještě netradiční úprava kapra s mandlemi a ořechy: 200 g kapra (2 porce), 10 g mandlí, 10 g ořechů, 60 g cibule, 1 stroužek česneku, lžička citronové šťávy, 20 g oleje, sůl, pepř, olej na vymazání
formy. Jemně nasekané spařené mandle a ořechová jádra zakapeme citronovou šťávou, přidáme nastrouhanou cibuli, utřený česnek a pepř. Vše promícháme. Osolené porce kapra opečeme krátce na
oleji po obou stranách, potřeme připravenou směsí, naskládáme do vymazané ohnivzdorné misky
a zapékáme asi 15 minut v předehřáté troubě.
1 porce obsahuje: 18 g bílkovin, 22 g tuku, 5 g
sacharidů, 1,6 g vlákniny = 290 kcal.
Marie Miškolczyová
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PROSINEC 2006 – LEDEN 2007

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

WORLD TRADE CENTER

2. 12. sobota
3. 12. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

129 min.
Policisté Jimeno a McLoughlin jako první 11. záﬁí 2001 reagovali na volání o pomoc. KdyÏ se Svûtová obchodní centra zﬁítila, zÛstali
zasypáni troskami. Film USA podle skuteãné události.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

5. 12. úter˘
6. 12. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Komedie o tom, jak si nelze dûlat vÛbec Ïádné iluze. Nov˘ ãesk˘ film Vûry Chytilové. Hrají: J. Janûková, B. Polívka, J. Krausová a dal‰í.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

9. 12. sobota
10. 12 nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Pﬁíbûh lásky plné drog. Pﬁekraãují nepﬁekroãitelné hranice a podléhají závislosti na drogách a Ïenou se do opojného blaÏeného snu.
Romantick˘ pﬁíbûh. Film Austrálie.
Vstupné: 65, 68 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

12. 12. úter˘
13. 12. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Nejlep‰í piloti na stopû teroristÛ, kteﬁí se zmocnili jedné ze stíhaãek bûhem letecké show. Bájeãní muÏi na létajících strojích jsou vûãní.
Francouzsk˘ akãní film.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

16. 12. sobota

19.30 hod.

113 min.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupina cestujících, které ãeká ﬁada komick˘ch, ale i absurdních situací. Komedie
podle bestselleru Michala Viewegha. Velmi úspû‰n˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 70, 73 Kã
MládeÏi pﬁístupno

17. 12. nedûle

16.30 hod.

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
CANDY

SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH

ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU

AUTA

116 min.

Auta „Ze lhoty“ ukáÏí, Ïe na svûtû existují i dÛleÏitûj‰í vûci neÏ trofeje, sláva a sponzoﬁi. Animovan˘ film USA v ãeském znûní!
Mluví: V. Zawadská, P. Trávníãek, J. Lábus, L. Sobota aj. Rodinná komedie.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

BRAT¤I

110 min.
Mûl vÏdycky v‰echno: úspû‰né zamûstnání, krásnou Ïenu, dûti. Jeho bratr Ïil na hranici zákona. Ale v‰echno mÛÏe b˘t jinak. Pﬁíbûh
o lásce a co v‰echno pﬁiná‰í Ïivot. Dánsk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

19. 12. úter˘
20. 12. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

6. 1. sobota
7. 1. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

9. 1. úter˘
10. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

13. 1. sobota
14. 1. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

135 min.
Nová herecká mise agenta 007. Objeví se na rÛzn˘ch místech a vÏdy pﬁekvapí. Madagaskar, Bahamy, âerná Hora, ale i âesko jsou
místa, kde se v‰ude objeví ‰aramantní James Bond.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

16. 1. úter˘
17. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Mladiãkou absolventku Ïurnalistiky nemá v oblibû královna módy a redaktorka ãasopisu pro Ïeny. Pﬁes velké úsilí a nadlidskou snahu se
jí nedaﬁí. Pﬁedlohou filmu je stejnojmenn˘ kniÏní hit. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

V TOM DOMù STRA·Í!

91 min.

Zaklepejte s námi na dveﬁe záhadného domu a dozvíte se ﬁadu pﬁekvapení. Animovan˘ film v ãeském znûní!
MládeÏi pﬁístupno

GRANDHOTEL

96 min.

„Lidé jsou jako mraky“, tvrdí se v novém ãeském filmu reÏiséra Davida Ondﬁíãka. Jsou podivní, tajemní, sráÏejí se i roztrhávají.
Hrají: M. Taclík, K. Issová, J. Plesl, D. Zábranská a dal‰í.
MládeÏi pﬁístupno

CASINO ROYAL

ëÁBEL NOSÍ PRADU

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie

Všem příznivcům a návštěvníkům kina
přejeme radostné Vánoce
a úspěšný nový rok 2007!
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