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V pátek 11. 11. ’11 v 11.11 hodin
přivezl na slavkovský zámek svatý
Martin první letošní víno. Vítaly ho
stovky dětí z mateřských i základních škol.

Foto: V. Kohoutková

Svatý Martin
přijel na bílém koni

Foto: B. Maleček

Foto: R. Lánský

Hubertova jízda se vydařila
Nádherné, i když chladivé počasí, přilákalo letos
do zámeckého parku opravdu rekordní návštěvu. Hubertova jízda a k tomu mladá svatomartinská vína
i další doprovodný program měly zasloužený ohlas
a úspěch. Nepochybně k tomu přispěla i obměna programu, která nabídla nejen jeho atraktivní doplnění
(např. o ukázky sokolnictví s dravými ptáky nebo
ukázky historických vojenských scén na koních), ale
zejména eliminovala v minulosti připomínkované časové prodlevy a posuny v programu, které nebavily
hlavně nejmladší návštěvníky.
Diváci také ocenili proti minulým ročníkům
vyšší kvalitu a atraktivnější kostýmy jezdců i jejich
umění. A sv. Martin, který k tomuto období patří, pozval přítomné nejen na „své“ výborné mladé víno,
ale také na poslední letošní slavkovské akce
– Vzpomínkové akce k 206. výročí bitvy
u Slavkova. Oživené prohlídky zámku
a svatomartinská husa pak jen byly
příjemným doplněním jinak pestré
programové náplně.

I když se v poslední době obdobné aktivity objevují i v jiných místech a často se
tam snaží o jednoduchou kopii
ověřeného a úspěšného programu našeho zámku, nepoznamenalo to nijak letošní účast
u nás. Kopie zůstane jen kopií bez
invence, originál je pouze jeden
a vždy je o krok napřed… Naopak pozitivně se projevila
dobrá propagace a marketing,
které se odrazily právě ve zmíněné návštěvnosti. Více než dva
tisíce přítomných z širokého
okolí i ze Slavkova vytvořilo skvělou kulisu.
Lze si jen přát, aby příští již
5. ročník této akce byl neméně
úspěšný a vydařený.
Ing. Aleš Šilhánek,
ředitel ZS-A

Foto: R. Lánský

Foto: R. Lánský

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
přestože příznivé počasí posledních dnů
a týdnů nám mnohým
dává možnost v našich
sadech a zahradách
dokončit práce, které
jsme dlouho odkládali,
přestože máme šanci
trávit svůj volný čas kouzelnými procházkami přírodou, brzké stmívání a pohled do kalendáře nám dávají jasně najevo
blížící se příchod zimy a konec kalendářního roku.
(Pokračování na str. 3)

Příští číslo vyjde 17. prosince

Foto: R. Lánský

Podrobný program vzpomínkových akcí
ve Slavkově u Brna a v okolních obcích najdete na straně 9
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Slovo starosty k připravovaným akcím
(Dokončení ze str. 1)

V dnešních informacích z radnice bych se
chtěl věnovat činnostem, které jsou pro toto období typické. Jsou to především přípravy akcí,
které ve Slavkově u Brna proběhnou v nejbližších dnech. Je to také snaha úspěšně zvládnout
hospodaření města v letošním roce a současně
zodpovědně připravit rozpočet města pro příští
rozpočtové období.
Město Slavkov u Brna bude i letos jedním
z center Vzpomínkových akcí ke 206. výročí
bitvy tří císařů. Z připraveného programu,
který se odehraje na mnoha místech Slavkovského bojiště, bych chtěl zmínit především ty,
které celý projekt nejvíce reprezentují. Ve
čtvrtek 1. prosince se v našem městě již tradičně
uskuteční při příležitosti výročí této historické
události pietní vzpomínková akce pořádaná
obecně prospěšnou společností Mohyla míru –
Austerlitz, jejíž je Slavkov u Brna dlouholetým
členem. V 18 hodin se v kostele Vzkříšení Páně
bude konat zádušní mše svatá sloužená za oběti
bitvy tří císařů, po níž bude následovat v Historickém sále slavkovského zámku vzpomínkový
koncert žesťového Brno Brass Quintetu, na
který je vstup pro širokou veřejnost zcela
zdarma.
V pátek 2. prosince se začnou do jednotlivých obcí a měst na Slavkovském bojišti sjíždět vojenští nadšenci v dobových uniformách.
Vojska, čítající odhadem 900 mužů, 50 koní
a 20 děl, v sobotu 3. prosince u obce Tvarožná
svedou od 14 do 15.30 hodin věrohodnou rekonstrukci bitvy. Po ní se většina z vojáků přesune do Slavkova u Brna, kde v centru na
Palackého náměstí od 19.30 hod. pochodem nastoupí k závěrečnému defilé, které bude ve 20
hodin zakončeno tradičním ohňostrojem.
V neděli 4. prosince od 10.30 hod. bude celý
program ukončen u památníku Mohyly míru
v Praci pietním aktem k uctění památky všech
obětí bitvy 2. 12. 1805. Tato akce, která je
jednou z nejvýznamnějších událostí v rámci
cestovního ruchu na jižní Moravě, je plně financována díky významné podpoře Jihomoravského kraje, České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism a dalším partnerům bez nutnosti
použití zdrojů z rozpočtu našeho města.
Společnou snahou vedení města a jednotlivých samosprávných odborů Městského úřadu
ve Slavkově včetně všech našich příspěvkových
organizací (je jich sedm) i organizačních složek
města (jsou dvě) je zvládnout svá hospodaření
v souladu se schváleným rozpočtem pro toto
rozpočtové období (kalendářní rok 2011).
Cílem je dokončit všechny rozpracované akce
a prioritní potřeby bez nutnosti využití mimořádných mimorozpočtových zdrojů. Přestože
příjmy ze sdílených daňových příjmů od fyzických osob podávajících daňová přiznání a od
právnických osob zůstávají za očekáváním, díky
zapracované rezervě právě pro případ výpadku
těchto důležitých příjmů a rozpočtové kázni
v oblasti výdajů je reálný předpoklad, že hospodaření města i jeho výše uvedených složek
skončí mírným přebytkem.
V plném proudu jsou práce na přípravě rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2012. Zásadním problém zůstává očekávaná stagnace
daňových příjmů a současně avizovaný nárůst
cen energií, služeb i materiálů související nejen
s jejich meziroční valorizací, ale i v některých

případech se zvýšením sazby DPH. Přes
všechna tyto negativa bude základní filozofií
návrhu nového rozpočtu města zajištění financování plynulé realizace a dokončení akcí započatých v letošním roce, platební kázeň
u úvěrů a půjček z minulých let, minimalizace
nárůstu neinvestičních příspěvků organizacím
města včetně městského úřadu. Pokud se nám
tyto zásady podaří dodržet, věřím, že se v rozpočtu města objeví další zdroje na potřebnou reprodukci majetku města.
V oblasti bytového hospodářství by měly
pokračovat revitalizace městských bytových
domů na sídlištích Zlatá Hora a Nádražní
a v oblasti obnovy kulturních památek díky dotacím z MK ČR rekonstrukce střech radnice
a obnova fasád zámku. Po definitivním přiznání
dotace z MMR ČR by měla být zahájena stavební činnost na obnově zámeckého vodního
příkopu.
V oblasti životního prostředí nás od dubna
2012 bude čekat další rozšíření a optimalizace
sběru biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím TSMS. V oblasti volnočasových
aktivit budeme zvýšenou pozornost věnovat obnově stávajících prvků dětských hřišť a odpočinkových zón. Požádat bychom chtěli o dotaci
na vybudování nového dětského hřiště se sportovištěm na sídl. Nádražní vedle klubovny střediska Junáka. V oblasti inženýrských sítí bude
naším cílem uspět s žádostí o dotaci z ROP na
výstavbu přestupního terminálu u vlakového
nádraží, čímž by tento hojně využívaný prostor
dostal zcela novou dimenzi a poskytnul uživatelům požadovaný komfort. Projektově se připravují obnovy několika chodníkových těles.
Zapracovány jsou zdroje na pořízení projektové
dokumentace k žádostem o dotace na III. etapu
protipovodňových opatření, tentokrát v severozápadní a severovýchodní části města, před přívalovými dešti.

Dovolte mi seznámit vás i s několika dalšími
významnými investičními akcemi, které by se
v příštím roce měly ve Slavkově u Brna realizovat prostřednictvím vlastních investorů. Na
prvním místě mi u těchto „cizích“ investic dovolte zmínit II. etapu protipovodňových opatření mezi Litavou a Prostředníčkem státním
podnikem Povodí Moravy, která již v současné
době probíhá a jejíž plné dokončení je v plánu
na květen 2012. Souběžně s ukončením těchto
prací by měla být zahájena plánovaná výstavba
inženýrských sítí s následnou výstavbou bytových a rodinných domů v lokalitě Zelnice
brněnskou společností Kaláb – stavební firma.
S napětím očekáváme avizovaný termín definitivního rozhodnutí o potvrzení výstavby obchodního centra SPAR v areálu bývalého
cukrovaru včetně přináležející kruhové křižovatky. Pokud rozhodnutí rakouských vlastníků
tohoto obchodního řetězce bude kladné, pak
vlastní realizace celé této dlouhodobě připravované investice by měla být dokončena do září
2012. V současné době, v návaznosti na schválené pozemkové úpravy, jednáme s Pozemkovým úřadem o realizaci několika veřejně
prospěšných staveb již v příštím roce.
Poslední, přesto pro naše město velmi významnou investiční akcí, by měla být realizace
záměru akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a to výstavba nového přivaděče
pitné vody do Slavkova u Brna formou rozšíření skupinového vodovodu, větve Střed v délce
20,5 km, včetně úpravy prameniště a úpravny
vody v Manerově a vodojemů v Němčanech
a ve Slavkově u Brna.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát příjemné prožití blížícího se adventního období,
pro které je však mnohdy příznačný shon při
přípravách na vánoční svátky, při nákupech
dárků a potřeb pod vánoční stromeček.
Ivan Charvát, starosta města

Family Point ve Slavkově u Brna
Family Point je místo přátelské rodině, kam
mohou rodiče přijít pečovat o děti a kde lze získat
informace o službách pro
rodiny. Jeden z Family
Pointů se nachází také ve Slavkově. Bližší informace o jeho umístění a nabídce lze najít na portálu
www.jmk.familypoint.cz, kde najdete také informace o akcích a seminářích pro rodiny s dětmi
a seniory v Jihomoravském kraji. Až budete příště
vybírat kam s dětmi na výlet, nebo hledat co zají-

mavého se děje ve vašem okolí, podívejte se na
www.jmk.familypoint.cz, jistě si vyberete.
Family Point města Slavkov u Brna se nachází v budově MÚ na Palackého nám. 260,
1. patro, naproti výtahu. Provozní doba pro veřejnost je v pondělí a středu vždy v době od 7.30
do 17 hod.; v úterý, čtvrtek a pátek v době od
8 do 14 hod. Klíče od Family Pointu jsou k dispozici na odboru sociálních věcí.
Mgr. Petra Kovaříková, odbor SV
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

20. řádná schůze RM – dne 20. 10. 2011
1. RM bere na vědomí omezení provozu MŠ Zvídálek v době podzimních prázdnin.
2. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního
daru v hodnotě 5000 Kč od firmy Aleš Bajer, Zámečnictví a kovovýroba, Holubice na nákup výtvarného
materiálu a hraček pro děti.
3. RM schvaluje MŠ Zvídálek navýšení příjmové
položky školné o částku 38 000 Kč a navýšení výdajové položky ostatní služby o částku 38 000 Kč.
4. RM bere na vědomí požadavek o vyřazení majetku z evidence ZUŠ Fr. France.
5. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace
na činnost odborného lesního hospodáře ve výši
63 812 Kč a přijetí dotace na sociálně-právní ochranu
dětí ve výši 454 337 Kč a rozpočtová opatření č. 27–30.
6. RM neschvaluje předloženou žádost SK Slavkov u Brna o mimořádnou splátku kupní ceny za areál
stadionu ze dne 23. 9. 2011.
7. RM bere na vědomí zápisy č. 1/2011 z jednání
Školské rady Základní školy Komenského a Základní
školy Tyršova.
8. RM bere na vědomí informace o vzniku dluhu
paní J. Šedé.
9. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na
krizový byt č. 62 v Domě s pečovatelskou službou se
žádným z žadatelů o přidělení tohoto bytu.
10. RM bere na vědomí zprávu ve věci odstoupení
od koupě bytu.
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v budově Palackého
nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou GE Money Bank,
za kterou jedná Petr Rotter, Senior Facilities Manager, o 3 roky s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
12. RM bere na vědomí zprávu o změně formy poskytnuté dotace na revitalizaci polikliniky.
13. RM nesouhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2011 na akci: „Oprava
střechy budovy č.p. 123 – Slavkov u Brna“ se společností TESLICE CZ s.r.o.
14. RM bere na vědomí návrh na změnu poplatku
za parkování na Palackého nám.
15. RM ukládá TSMS provést předláždění místní
komunikace na ulici Palackého náměstí před budovou
České pošty č.p. 3 a MěÚ č.p. 260 v termínu do 30.
11. 2011.
16. RM ukládá funkcionářům města svolat schůzku
se zástupci TJ Sokol na základě stanoviska právníka
města.
17. RM souhlasí s převedením práv a povinností
vyplývajících z rozhodnutí č. 44/2011 ze dne 22. 8.
2011 vydaného MěÚ Slavkov u Brna odborem stavebního a územně plánovacího úřadu ve prospěch
města Slavkov u Brna na společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o.
18. RM pověřuje odbor IR vedením jednání s vlastníky pozemků pod předpokládanou přístupovou cestou v lokalitě Vinohrady (parc. č. 3483, 3482, 3481/1,
3492/1 a okolní) o výkupu částí jejich pozemků za
kupní cenu 20 Kč/m2.
19. RM ukládá právníkovi města prověřit právní
dopady při dočasném omezení přístupu občana na
vlastní pozemek.
20. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o výpůjčce mezi městem a Náboženskou obcí církve
československé husitské ve Slavkově u Brna.
21. RM bere na vědomí „Analýzu školství města
Slavkov u Brna v roce 2011“.
22. RM schvaluje pokračovat ve školním roce
2011/2012 v programu Adopce afrických dětí, projekt
pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout v roce
2011 občanskému sdružení Wontanara příspěvek na
úhradu školného za Ousmana Contého z položky určené na humanitární účely ve výši 7500 Kč.
23. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2011.

24. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.
25. RM odkládá zprávu ve věci žádosti o finanční
spoluúčast města na veletrhu Regiontour 2012.
26. RM bere poděkování Moravského rybářského
svazu na vědomí.
27. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
DDM na školní rok 2011/2012 a vyslovuje poděkování a ocenění celému kolektivu DDM za obětavou
činnost v rámci mimoškolních aktivit mládeže.
28. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
ZUŠ Františka France a vyslovuje poděkování a ocenění celému kolektivu ZUŠ Františka France.
29. RM bere na vědomí stížnost TSMS a projedná
na své příští schůzi celou problematiku vztahů na koupališti za přítomnosti zástupců SK Beachvolleyball.
30. RM bere na vědomí Zprávu o připravenosti
Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2011/2012
a vyslovuje poděkování a ocenění celému kolektivu
MŠ Zvídálek.
31. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Oprava podlah v budově MěÚ č.p.
260“ vylučuje nabídku předloženou p. Leošem Kulhánkem ze zadávacího řízení, rozhoduje, že jako nej-

vhodnější nabídka byla předložena nabídka společnosti
Reistav, s.r.o., a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s uvedenou společností za cenu 249 997 Kč vč. DPH.
32. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem kanceláře č. 203, Koláčkovo nám. 727, s firmou BARCELO GROUP s.r.o., za účelem poskytování služeb v oblasti finančního poradenství za
nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok + platba za vybavení
kanceláře ve výši 300 Kč/měsíc.
33. RM ukládá řediteli TSMS předložit RM v termínu do 2. 11. 2011 seznam nemovitostí, u kterých
budou TSMS provádět sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu.
34. Starosta města informoval členy RM o záměrech MK Austerlitz a o pozvání jejich zástupců na jednání RM.
35. RM byla seznámena s dopisem ve věci výsledku šetření České školní inspekce.
36. RM nesouhlasí s uspořádáním humanitární
sbírky Diakonie Broumov vzhledem k trvalé sbírce ve
městě organizované Charitou.
37. RM bere na vědomí informaci obyvatel ul. Jiráskova na špatný stav vozovky v úseku křižovatek
s ul. Pod Oborou a ul. Sadová a ukládá funkcionářům
města řešit tuto záležitost se správcem komunikace.
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21. řádná schůze RM – dne 2. 11. 2011
21. RM ukládá odboru BTH předložit na příští
jednání RM návrh výzvy ke zveřejnění pronájmu
bytu č. 5 Fügnerova čp. 109 v souladu s doporučením odboru uvedeným ve zprávě.
22. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6. k nájemní smlouvě ze dne 13. 1. 2006 se společností
AGRIA, a. s., týkajícího se pronájmu pozemků parc.
č. 4120 orná půda o výměře 556 m2 a parc. č. 4121
orná půda o výměře 2727 m2, oba v k.ú. Němčany
k zemědělskému obhospodařování za smluvní nájemné ve výši 1,75 % z průměrné ceny pozemků stanovené vyhláškou MZČR č. 412/2008 Sb., tj. celkem
378 Kč ročně. RM dále souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 4213 ostatní plocha, zeleň o výměře
1708 m2 a parc. č. 4222 ostatní plocha, zeleň o výměře 8917 m2, oba v k.ú. Němčany, obci Němčany za
účelem realizace biokoridoru za smluvní nájemné ve
výši 100 Kč ročně a nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4118 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 713 m2 v k.ú. Němčany. Pro případ
schválení ZM schvaluje komisi pro zajištění konání
prodeje ve složení: Ing. Jiří Tesák, člen rady města,
Mgr. Bohuslav Fiala, vedoucí odboru KT a pí Taťána
Pitáková, referentka evidence majetku.
23. RM bere na vědomí zprávu ve věci zklidnění
dopravy na Palackého náměstí – stanovisko odboru
dopravy a silničního hospodářství.
24. RM vydává v předloženém znění nařízení
města – Plán zimní údržby místních komunikací
2011/2012.
25. RM odkládá zprávu ve věci plnění usnesení
5.1. z 20. RM – sběr rozložitelného komunálního odpadu.
26. RM doporučuje dát do rozpočtu na rok 2012
potřebné finanční prostředky na postupné řešení
„Plánu péče a regenerace historických alejí města.“
27. RM souhlasí s pořádáním 8. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 7. 1. 2012 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci, schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu včetně místenky
ve výši 125 Kč, schvaluje cenu jednoho lístku do
tomboly ve výši 10 Kč, souhlasí s uzavřením smluv
na poskytnutí darů na 8. městský ples a schvaluje věnování 30 % výtěžku z tomboly pro: Centrum denních služeb – Pohoda, Malinovského 280, Slavkov
u Brna.
28. RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Vzpomínkové akce 2011“ rozhoduje, že nejvhodnější nabídka je předložena společností AusterlitzPro s.r.o., a schvaluje uzavření
smlouvy na realizaci uvedené akce s touto společností za cenu 500 000 Kč vč. 20 % DPH. RM současně schvaluje poskytnutí zálohy ve výši
250 000 Kč vč. 20 % DPH společnosti AusterlitzPro
s.r.o.
29. RM schvaluje uzavření předložené SERVISNÍ
SMLOUVY č. 490110799 programového vybavení
CODEXIS mezi městem a ATLAS consulting spol.
s r.o., a ukončení smlouvy o užívání ASPI s Wolters
Kluwer ČR, a.s.
30. RM odkládá žádost o úpravu rozpočtu ZS-A.
31. RM odkládá žádost o úpravu rozpočtu – snížení neúčelového příspěvku ZS-A.
32. RM schvaluje doplnění ceníku služeb, komerčních a nekomerčních pronájmů včetně souvisejících pravidel a otevírací dobu pro rok 2012,
poskytovaných příspěvkovou organizací Zámek
Slavkov – Austerlitz.
33. RM schvaluje použití znaku města Slavkov
u Brna pro ZS-A jako odznaku pro propagační účely.
34. RM ukládá vedoucí finančního odboru zařadit
do návrhu rozpočtu města na rok 2012 částku dle žádosti Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna.

35. RM schvaluje JSDH odprodej cisternové automobilové stříkačky.
36. RM souhlasí s přijetím věcného daru DDM ve
výši 10 000 Kč od p. Roberta Voláka, PVP Syntetik,
Praha. Jedná se o stůl na stolní tenis značky Joola
Transport, který bude využit pro činnost zájmového
kroužku stolní tenis.
37. RM bere udělení volna pro žáky ZŠ Tyršova
dne 18. 11. 2011 na vědomí.
38. RM souhlasí s navrženým řešením a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí.
39. RM doporučuje ZM schválit návrh starosty
města a pověřit p. Petra Smejsíka plněním uvedených
úkolů při řízení městské policie Slavkov u Brna.
40. RM doplňuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Město Slavkov u Brna –
obnova vodního příkopu zámeckého parku“ o Ing. Jiřího Doležela.
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
8. městský ples, který se bude konat v sobotu 7. ledna 2012 ve velkém sále Společenského domu Bonaparte. Začátek akce je
ve 20 hod. K tanci a poslechu zahraje skupina Panorama z Vyškova. Pro hosty je připraven bohatý program, jehož hlavní
hvězdou bude Karel Gott revival Morava
v podání Josefa Boudy z Bučovic. Nedílnou
součástí bude i bohatá tombola.
Vstupenky bude možné zakoupit od 12.
prosince 2011 na sekretariátu starosty u paní
Cenkové nebo přímo na místě konání plesu.
Vedení města Slavkova u Brna
Upozornění

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2011 a ukládá MěÚ,
JSDH a Městské policii předložit podrobný rozbor
hospodaření za III. čtvrtletí 2011.
2. RM doporučuje ZM ke schválení plnění plánu
vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku
2011.
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření ZŠ Komenského za III. čtvrtletí 2011.
4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření za III. čtvrtletí 2011 Základní školy Tyršova.
5. RM doporučuje ZM ke schválení rozbor hospodaření Mateřské školy Zvídálek za III. čtvrtletí
roku 2011.
6. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření ZUŠ Fr. France za III. čtvrtletí 2011.
7. RM doporučuje ZM schválit předložené rozbory hospodaření DDM za III. čtvrtletí 2011.
8. RM doporučuje ZM schválit výsledky hospodaření k 30. 9. 2011 Zámku Slavkov – Austerlitz. RM
zároveň ukládá řediteli ZS-A vyčíslit výdajovou položku rozpočtu „Oslava 300 let narození V.A. Kounice“ a doplnit komentář k rozborům o odhad
položky oprava-údržba.
9. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření TSMS za III. čtvrtletí 2011.
10. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na projekt „Kancléř čtyř panovníků – 300. výročí narození V. A. Kounice“ ve výši 50.000 Kč
a rozpočtové opatření č. 32. RM současně ukládá
MěÚ předložit RM návrh na rozpočtové opatření –
plánovací smlouva Zlatá Hora po vyhodnocení
plnění rozpočtu města pro rok 2011 ke 30. 11. 2011.
11. RM odkládá zprávu MŠ Zvídálek „Žádost
o dokrytí mzdových nákladů“.
12. RM doporučuje ZM schválit změnu zřizovací
listiny Základní školy Komenského nám. požadovanou ředitelem školy.
13. RM schvaluje ZŠ Komenského následující
rozpočtové změny (navýšení příjmové položky potraviny o částku 400 000 Kč, navýšení výdajové položky potraviny o částku 400 000 Kč, zařazení nové
položky v příjmové části v hodnotě 75 000 Kč, navýšení výdajů na položce oprava a údržba 20 000,Kč, navýšení výdajů na položce DDHM 3000 Kč,
navýšení výdajů na položce materiál 30 000 Kč, navýšení výdajů na položce voda 7000 Kč, navýšení
výdajů na položce služby 15 000 Kč).
14. RM bere udělení volna pro žáky ZŠ Komenského nám. dne 18. 11. 2011 na vědomí.
15. RM odkládá zprávu ve věci plánovací smlouvy
Zlatá Hora do doby vyhodnocení rozpočtu města na
rok 2011 ke dni 30. 11. 2011.
16. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
a provozu sběrného místa kolektivního systému se
společností EKOLAMP s.r.o.
17. RM schvaluje složení pracovní skupiny na zpracování koncepce obnovy historických alejí a zámeckého parku a dává souhlas, aby v případě potřeby velmi
odborné rady byl přizván Ing. Zdeněk Novák, ředitel
Národního zemědělského muzea v Praze, který se dříve
podílel na zpracování návrhů na obnovu parku.
18. RM jmenuje předsedkyní bytové komise paní
Věru Markovou. RM současně schvaluje přidělení
bytu č. 7, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, paní Věře
Chumchálové. Nájemní smlouva bude uzavřena na
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/ m2.
19. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje uvolněných bytů v předloženém znění.
20. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
užívání bytu ve dvorní přístavbě domu Fügnerova
109, Slavkov u Brna, s panem Jiřím Konrádem, na
dobu určitou do 31. 3. 2012 za zvýhodněné nájemné
ve výši 30 Kč/m2.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 6. prosince. Přednostně budou zařazeny články
na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

POZOR!
Uzávěrka pro příspěvky (články)

je již v úterý 6. prosince
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MĚSTO SLAVKOV U BRNA
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
usnadní občanům města Slavkov u Brna odevzdávání drobných,
vysloužilých elektrospotřebičů.
stacionární kontejnery
na elektro a baterie
Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání
vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými
elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho města nemusí
na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat
do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny
většinou u separačních stání na tříděný odpad.

Do stacionárních kontejnerů
Patří:

baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické
hračky a podobně

Nepatří:

televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, mikrovlnky,
chladničky, vysavače a podobně)

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny na těchto místech:
Koláčkovo náměstí (u synagogy)
ulice Polní (křižovatka s ulicí Lidickou)
ulice Nádražní (křižovatka s ulicí Československé armády)
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Slavkově u Brna, v sídlišti Zlatá Hora 1469.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.slavkov.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad Slavkov u Brna,
odbor životního prostředí, tel. 544 121 148.

11/2011

11/2011
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Vratislav Mal˘, Ivan Charvát, Marie Chatardová, André Poirot a manÏel velvyslankynû

Christian Poncelet pﬁedává medaili André Poirotovi
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Foto: 2x V. Mal˘

Ocenění André Poirota zlatou regionální medailí
Na osobní pozvání starosty francouzského
Darney navštívila oficiální delegace složená ze
zástupců města Slavkova u Brna a jeho „družebního výboru“ ve dnech 7.–9. října toto naše
partnerské město při příležitosti udělení zlaté
„Regionální medaile“ (Médaille régionale départmentale communale échelon or) dlouholetému předsedovi Družebního výboru města
Darney panu profesorovi André Poirotovi, který

Požár kontejneru na textil
Necelý týden na to, co byl firmou E+B textil,
Brno dodán druhý kontejner pro sběr použitého
textilu na stanoviště Polní ul. (chovatelé), došlo
dne 7. 11. k požáru uvnitř toho prvního kontejneru. Firmě tím vznikla škoda 16 700 Kč, nehledě na škodu textilního materiálu, který mohl
být ještě někým využit nebo použit pro další
zpracování. Současně byl v menší míře poničen
požárem nový kontejner.
I přes tento zavrženíhodný čin, kdy celý kontejner byl poškozen natolik, že jeho oprava již
není možná, bylo rozhodnuto o posílení tohoto
nejvíce využívaného místa. Na Polní ulici byl
přidán ještě jeden kontejner, aby se předešlo odkládání tašek a pytlů s textilem vedle kontejneru.
Podle informací firmy, jsou všechny kontejnery
na textil ve Slavkově u Brna hojně občany využívány a stoprocentně naplňovány.
Připomínáme, že v současné době jsou kontejnery na textil ve městě rozmístěny na těchto
stanovištích: Koláčkovo nám., sídl. Nádražní –
po 1 ks, ul. Polní (chovatelé) – 2 ks.
V případě naplnění kontejnerů je možné kdykoliv volat na bezplatnou linku 800 100 373.
Jiné požadavky lze sdělit na odbor ŽP MěÚ
Slavkov u Brna, tel.: 544 121 148, Ing. Kubešové.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

je současně zapáleným propagátorem spolupráce s naším městem i dalšími městy v České
republice a Slovenské republice a obětavým
správcem památníku a muzea věnovaným československých legionářům 21. pluku působícího
v Darney v letech 1917–1918. Jedná se o významnou osobnost, která je známa mnoha slavkovskými dětmi, které během dlouhých 23 let
spolupráce obou měst navštívily Darney, jako
„kouzelný dědeček“.
Celá tato slavnostní akce se pořádala pod záštitou bývalého předsedy senátu a ministra vlády
Francouzské republiky pana Christiana Ponceleta a starosty města Darney pana Hervé Buffa.
Mezi další významné hosty patřili čelní představitelé departementu Vosges a Loraine, jako jsou
například zástupce prefekta regionu Marc Tuchon, poslanec Jean-Jacques Gaultier a senátor
Jackie Pierre, dále zástupci předsedy regionální
rady Christian Frangueville a Yannick Dars. Význam a vážnost tomuto slavnostnímu aktu zcela
jistě dala osobní přítomnost paní Marie Chatardové, velvyslankyně České republiky ve Francii
a paní Edity Filadelfiové, tajemnice velvyslance
Slovenské republiky ve Francii. Akce se zúčastnili též vojenský přidělenec České republiky při
velvyslanectví v Paříži a předseda Československé legionářské společnosti v Paříži.
Po uvítání všech hostů a emotivním zazpívání
francouzské hymny většinou z přítomných postupně přicházeli k mikrofonu jednotliví významní představitelé veřejného a společenského
života se svými projevy plnými uznání a ocenění
zásluh pana André Poirota v oblasti mezinárodních vztahů, který zcela dojatý posléze převzal

z rukou pana Christiana Ponceleta výše uvedené
vyznamenání a zlatou medaili. Po loňském ocenění Cenou města Slavkova u Brna doplněnou
bronzovou pamětní medailí a pamětním listem
starosta města Ing. Ivan Charvát letos při této
slavnostní chvíli předal oceněnému z pověření
obecně prospěšné společnosti Mohyla míru –
Austerlitz pamětní medaili a pamětní list, které
mu byly uděleny tímto zájmovým sdružením
obcí a měst na území Slavkovského bojiště za
zásluhy o rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Francií.
Večer byl na počest pana André Poirota uspořádán ve zcela zaplněné lodi starobylého kostela
Saint Madelen v Darney koncert dechového orchestru 18. regimentu d’Epinal „Grognanos Epinal“, který čítá celkem 95 hudebníků.
Mimo uvedeného slavnostního ceremoniálu
jsme v sobotu dopoledne měli příležitost být
přítomni při otevření zrekonstruované přečerpávací a tlakové stanice skupinového vodovodu zásobujících několik obcí této části regionu Vosges
a čisticí stanice podzemních vod pro tento vodovod pramenících v lesích v okolí Darney.
Při příležitosti naší návštěvy v tomto poutavém partnerském městě v severozápadní Francii byly projednány další možnosti spolupráce našich měst a jejich organizací na období 2012–
2013. Ředitelce zahradnického centra, ve kterém
pracují lidé s lehkými psychickými problémy,
byla předána dokumentace k předložení nabídky
bezplatné výsadby záhonů na slavkovském
zámku v roce 2012.
Vratislav Malý, místopředseda komise RM
pro zahraniční vztahy

Koncert dechového orchestru z Epinalu v kostele v Darney

Foto: V. Mal˘
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Vánoční výtvarný seminář
Dům dětí a mládeže
ve Slavkově u Brna pořádá další z vánočních
výtvarných seminářů
pro ženy – Andělé. Přijďte si vyrobit vlastního
anděla z přírodnin jen tak pro radost… věnovat
se vám bude P. Martinková
Seminář se koná v úterý 13. prosince od 16.30
h. ve výtvarné dílně DDM Slavkov. Poplatek je
100 Kč za seminář vč. materiálu. Počet míst je
omezen. Na akci je nutné přihlásit se předem
osobně v DDM nebo na tel. 544 221 708. io

Kytarov˘ kvartet

Foto: archiv ZU·

Hudební večer žáků ZUŠ
V Základní umělecké škole
F. France ve Slavkově u Brna
se uskutečnil v úterý 8. listopadu první Hudební večer
žáků. Rodiče, žáci a přátelé naší školy si mohli
vyslechnout nástrojově pestrý program, který se
svými žáky nastudovali pedagogové ZUŠ.
Bývá zvykem, že tento koncert je doménou
většinou mladších žáků, ale mohli jsme slyšet
i žáky z vyšších ročníků. Svůj program předvedli I. Macháčková – housle, E. Svobodová,
M. Urbanová, V. Křížová, T. Šenkyříková – kytarový kvartet, na klavír hráli A. Maňasová,
K. Červinková, V. Horký, D. Blažková, A. Šujanová. Své první tóny na pódiu si vyzkoušel
J. Šujan na klarinet.
Dalšími účinkujícími byli M. Červinka
a P. Kramář – duo trubky a nejvíce žáků bylo
z pěveckého oddělení – D. Křetínská, V. Křížová,
S. Pátik, K. Kuklová, B. Kuklová, J. Andrlová.

Klavírní doprovody nastudovali žákyně
A. Šujanová a učitelé M. Červinka, J. Jelínková,
K. Jiráková a K. Sokolová.
Účinkující žáky připravili učitelé M. Červinka, K. Jiráková, M. Letecká, J. Mašová, M.
Okamoto, K. Sokolová, M. Uma a A. Vodička.
Všem žákům i jejich učitelům děkujeme za
výborně nastudovaný program. Tento malý koncert byl příslibem dalších akcí, které nás čekají
v nastávajícím předvánočním čase a na které
vás tímto jménem naší školy srdečně zvu.
Jarmila Mašová

Vánoční koncert
Vánoční koncert ZUŠ Fr. France se koná
v pátek 9. prosince v 17.30 hod. v Historickém sále zámku Slavkov – Austerlitz. Srdečně
zveme.
kolektiv učitelů ZUŠ Fr. France

Úãastníci turnaje

Foto: archiv DDM

Turnaj ve stolním tenise
DDM Slavkov zorganizoval v úterý 25. 10.
podzimní turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo
se celkem 12 dětí z obou základních škol a strávily pěkné sportovní odpoledne bojem o medaile, diplomy a pěkné věcné ceny. Ve finále
nakonec zvítězila Hana Navrátilová, 2. místo
získala Julie Floriánová a bronzový byl Lukáš
Zápotočný. Poděkování patří vedoucímu zájmového kroužku DDM trenérovi p. Daňkovi
Zdeňkovi za organizaci a přípravu turnaje,
všem dětem za účast, rodičům za podporu
svých ratolestí.
DDM Slavkov

Nabídka cvičení pro ženy
DDM Slavkov pořádá kondiční zdravotní
cvičení pro dívky a ženy s Mgr. Hanou Charvátovou každou středu 19–20 hod. v tělocvičně
ZŠ Tyršova (pozor změna! dříve v DDM), cena
40 Kč za 1 hodinu.
Aerobik pro dívky a ženy s Mgr. Ivou Majárkovou, každé úterý 18.30–19.30 hod.
v DDM Slavkov, cena 40 Kč za 1 hodinu.
Pilates – zdravotní cvičení s Mgr. Janou Sekerkovou, každý čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova, cena 40 Kč za 1 hodinu.
Kdo má zájem přijďte přímo do cvičení, není
nutné vyplňovat přihlášku. S sebou dobrou náladu, sportovní obuv a pití.
DDM Slavkov

Tﬁída BrouãkÛ

Foto: archiv M·

Třída Broučků z MŠ Zvídálek na výletě v Oboře
V rámci poznávání ročních období se naše
třída Broučků vypravila na podzimní výlet do
Obory, až na střelnici. Cestou děti potkaly skřítka
Podzimníčka, se kterým pak objevovaly podzimní přírodu. Pomocí úkolů od skřítka si rozvíjely a procvičovaly znalosti a dovednosti.
Poznávaly stromy, keře, rozlišovaly přírodniny,
listy, barvy, učily se vnímat krásnou podzimní

přírodu všemi smysly. Zvládly také chůzi po
kmenu spadlého stromu, přeskakování hromádek
listí i zdolávání pro ně náročného terénu. Podzimníček dětem také dovolil odnést si nasbírané
dary přírody, které využijí v tvořivých činnostech. Výlet za krásného slunečného počasí se vydařil a přinesl dětem mnoho zážitků a radosti.
Paní učitelky J. Volešová a S. Machalová

Den otevřených dveří
ZŠ Malinovského vás zde na den otevřených dveří, který se koná ve středu 14. prosince od 14 do 17 hodin v ZŠ, Malinovského
280 ve Slavkově u Brna.
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Pozvánka na Vzpomínkové akce 2011
Na pátek 2. prosince 2011 připadá 206. výročí bitvy tří císařů, bitvy u Slavkova, jedné
z nejvýznamnějších, jež se odehrály na dnešním území České republiky a ovlivnily dějiny
celé Evropy. Císař Francouzů Napoleon I. v ní
během několika hodin rozhodl tažení roku
1805, válku třetí protifrancouzské koalice.
Hlavními body programu budou tradičně sobotní (3. 12.) bitevní ukázka pod kopcem Santon (14 hod.), večerní defilé s přehlídkou
a ohňostrojem ve Slavkově u Brna (19.30 hod.)
a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místu nejtěžších bojů bitvy tří císařů (10.30 hod.). Scénář bitevní ukázky s komentářem historika
a autora oblíbených knih věnovaných napoleonským válkám Jiřího Kovaříka bude inspirován vybranou částí bitvy. Napoleonem akce
Austerlitz 2011 bude po třech letech opět pan
Mark Schneider z Virginie, USA. Byl Napoleonem u Slavkova již v letech 2005, 2007

Program akcí ve Slavkově u Brna
ČTVRTEK 1. PROSINCE
18.00 Mše svatá za oběti bitvy tří císařů (chrám
Vzkříšení Páně)
19.00 Slavnostní koncert pro trubku a klavír
(zámek – Historický sál)
SOBOTA 3. PROSINCE
8.00
Tradiční řemeslný a vánoční jarmark
(náměstí, Husova ulice, nádvoří zámku)
10–16 Veršované kostýmové prohlídky (zámek)
14.00 Autorské čtení knihy „Napoleonská
epocha na pohlednicích…“
(Zámek – Virtuální bitva)
19.30 Večerní vojenské defilé (náměstí)
cca 20.00 Slavnostní ohňostroj

a 2008, a svým vystupováním, fyziognomií
a jezdeckým uměním si v této roli získal přízeň
účastníků i návštěvníků akcí v celé Evropě.
Plánovaný počet účastníků akce Austerlitz
2011 je 900; jde o členy evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformách
armád Francie, Rakouska, Ruska a jejich spojenců, a přijedou kromě České republiky z řady
dalších zemí Evropy. Akce se zúčastní také na
40 koní a asi 20 děl.

Informace o dopravě
Organizátor IDS JMK, společnost KORDIS,
ve spolupráci s dopravci, zajistí následující posílení dopravy: pro přepravu návštěvníků ze
Slavkova u Brna a Holubic na rekonstrukci
bitvy a zpět bude v době od 12.50 do 19.10 hod.
mimořádně odkloněna linka 106 obousměrně
mezi zastávkami Brno, Tržní a Slavkov u Brna,
aut. st. po trase a zastávkách linky 601 (linka
106 tak nebude vedena po dálnici, ale po souběžné státní silnici). Ze Slavkova u Brna k Rohlence bude linka 106 odjíždět v časech 12.52
hod. a 15.22 hod., zpět z Rohlenky do Slavkova
u Brna v časech 15.55 hod. a 18.55 hod.
Program ve Slavkově u Brna a na Zámku
Slavkov – Austerlitz
Úvodem bohatého bloku akcí, které proběhnou ve Slavkově u Brna bude program,
který pořádá obecně prospěšná společnost Mohyla Míru – Austerlitz ve čtvrtek 1. prosince.
Od 18 hodin se uskuteční v chrámu Vzkříšení
Páně mše svatá za oběti Bitvy tří císařů, kterou
bude sloužit slavkovský děkan P. Milan Vavro.
Od 19 hodin pak bude následovat v Historic-

Doprovodné akce v okolí
HOLUBICE sobota 26. 11. v 15.45 hod.
Pochod obcí od obecního úřadu k pomníku obětem Bitvy tří císařů za účasti historických vojenských jednotek, vítány jsou děti s lampióny
ŠLAPANICE pátek 2. 12. v 16.30 hod.
Odchod vojsk z Masarykova nám. na hřbitov
k hrobu napoleonských vojáků, přesun na ul. Riegrovu – pietní akt u pomníku francouzských lékařů
PODOLÍ pátek 2. 12. – 17.00–18.00 hod.
Napoleonské ohně na Žuráni – návrší Žuráň, památník bitvy tří císařů
JIŘÍKOVICE pátek 2. 12. v 18.00 hod.
Jiříkovské ohně – sportovní areál
ŠLAPANICE sobota 3. 12. – 8.00–11.00 hod.
Burza militárií – na orlovně
JIŘÍKOVICE sobota 3. 12. v 10.00 hod.
Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku Norberta Brassina
TVAROŽNÁ sobota 3. 12. dopoledne
Ruský a rakouský tábor na návsi, položení věnců
u pamětní desky podplukovníka Emila Kalába,
u pamětní desky ruských vojáků, u pomníku generála Valhuberta a na návsi u pamětní desky obětem bitvy – 13.00 hod.
TELNICE sobota 3. 12. v 16.00 hod.
Slavnostní odhalení sekelského pomníku kopjafa
obětem bitvy tří císařů
ŠLAPANICE neděle 4. 12. od 8.45 hod.
13. jarmark lidových řemesel – Masarykovo nám.

Mark Schneider jako Napoleon

Foto: B. Maleãek

kém sále Zámku Slavkov – Austerlitz slavnostní koncert pro trubku (Mgr. Vlastimil
Bialas) s klavírním doprovodem (prof. Milan
Bialas). Vstup na koncert je zdarma.
V rámci Vzpomínkových akcí se bude v sobotu konat tradiční řemeslný a vánoční jarmark, který bude umístěn na Palackého
náměstí, na Husově ulici a na nádvoří zámku.
Nabídka sortimentu více než 200 stánků bude
bohatá, od rozmanitých řemeslných výrobků
z rozličných materiálů, které se mohou stát vánočními dárky pro vaše blízké, po občerstvení,
jídlo a pití, všeho druhu.
Otevírací doba zámku bude v sobotu v neděli
v rámci Vzpomínkových akcí prodloužena do
17 hodin. Sobotní program nabídne vedle klasických komentovaných prohlídek prohlídkových tras Historických sálů, Historických
salónků a podzemí veršované kostýmované
prohlídky, které zajišťuje občanské sdružení
Per Vobis. Tyto prohlídky přenesou návštěvníky
do napoleonského období, ve kterém se setkají
s postavami té doby, které na zámku žily nebo
jsou s ním historicky spojeny. Na tyto prohlídky
je vhodná rezervace na tel. č. 544 227 548 nebo
na hanouskova@zamek-slavkov.cz.
V rámci Vzpomínkových akcí proběhne dále
v sobotu 3. prosince od 14 hodin v Městské
knihovně autorské čtení knihy „Napoleonská
epocha na pohlednicích ze sbírek Zámku
Slavkov – Austerlitz“ za účasti obou autorů –
PhDr. Vladimíry Zichové a Mgr. Martina Ráji,
PhD. Jmenovanou knihu bude možno zakoupit
na pokladně zámku za zvýhodněnou cenu.
Po celý víkend bude možné navštívit probíhající výstavy. První z nich je věnována 300.
výročí narození Václava Antonína Kounice
s názvem Kancléř čtyř panovníků. Další
z nich, která je pak vhodná především pro děti,
přináší Loutky pro radost z Radosti. Vánoční
náladu navodí výstava Krajka na zámku. Poslední z nabízených výstav, výstavu fotografií
z akcí napoleonského re-enactmentu, je
možné zhlédnout před kavárnou volně.
Srdečně vás zveme na bohatý program
Vzpomínkových akcí 2011.
Tereza Cenková, DiS.,
odbor kancelář tajemníka MěÚ
Mgr. Zuzana Venturová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Autorské ãtení knihy „Napoleonská epocha
na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz”
V rámci Vzpomínkových akcí proběhne
v sobotu 3. prosince od 14 hodin v prostorách
Městské knihovny autorské čtení knihy „Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz“.
Knihu vydal Zámek Slavkov - Austerlitz ve
spolupráci s Nakladatelstvím Beskydy. Publikace, která nepochybně zaujme odbornou
i laickou veřejnost, představuje reprezentativní
výběr více než 600 kusů pohlednic z rozsáhlé
sbírky, vztahující se k napoleonskému období, která je ve vlastnictví zámku.
Na pohlednicích představuje známé vojevůdce včetně Napoleona a jeho rodiny, další
významné osobnosti, bitvy i zásadní události

úzce spjaté s obdobím přelomu 18. a 19. století
a s dějinnými událostmi té doby. U každého vyobrazení jsou kromě základních údajů také informace o dějinných souvislostech doplněné
podle potřeby dalšími podstatnými údaji. Kniha
obsahuje i texty ve francouzštině.
Publikace o 350 stranách zaujme svoji nádhernou výpravou i reprezentativním provedením a je k zakoupení za zvýhodněnou cenu 650
Kč na pokladně zámku tel.: 544 227 548 nebo
na e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz.
Přijďte se za účasti obou autorů, historiků
zámku PhDr. Vladimíry Zichové a Mgr. Martina Ráji, PhD. seznámit s touto zajímavou publikací.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A
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Zámek Slavkov – Austerlitz výstavuje v historických prostorách paličkované krajky s názvem Krajka na zámku. Jde o výběr z tvorby
brněnské krajkářky, výtvarnice a lektorky Lenky Malátové a jejich

žákyň. Výstava paličkované krajky je umístěná v prohlídkové trase Historických salonků zámku v duchu vánočních dekorací a je ke zhlédnutí
do 11. prosince současně s provozem zámku.

Veršované oživené prohlídky zámku
při Vzpomínkových akcích
V rámci doprovodného programu letošních
Vzpomínkových akcí, které připadají na 2.–4.
prosince, si i letos zámek připravil ve spolupráci s občanským sdružením Per Vobis oblíbené kostýmované prohlídky zámku.
Po loňském úspěchu budou i letos tyto prohlídky předneseny ve verších. Celou prohlídkou bude návštěvníky s verši na rtech provázet
šlechtična nebo její služebná. Samozřejmě
i jednotlivé historické postavy budou mluvit ve
verších. Návštěvníci se budou moci potkat jak

se zakladatelem slavkovského panství – Dominikem Ondřejem Kounicem, tak samozřejmě
s další významnou osobností spojenou se zámkem – Napoleonem I. Bonapartem a s dalšími
historickými postavami.
Po velmi úspěšné premiéře v loňském roce
doporučujeme včasnou rezervaci termínu na
pokladně zámku (tel.: 544 227 548).
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jana Formánková
Zámek Slavkov – Austerlitz

Lovecká sezona na zámku
Návštěvníci
slavkovského
zámku si mohli v sobotu zpestřit
krásný slunný den při programu
Hubertovy jízdy, prohlídkami zámeckých interiérů. Občanské
sdružení Per Vobis připravila
scénky s loveckou tematikou
a tak se návštěvníci na zámku
mohli setkat s hrabětem Kounicem, správcem, lovčím, písařem
i dalšími postavami, kteří humornou formou doplnili výklad průvodců. Stalo se již tradicí, že
mohli ochutnat i připravená jídla zámeckých
pánů a děti dostaly malé sladkosti. Věříme, že

se nám podařilo návštěvníky pobavit a rádi se přijedou podívat na
další zajímavé programy.
Další vystoupení se uskuteční
při Vzpomínkových akcích
3. prosince veršovanou prohlídkou, ve které se návštěvníci
mohou seznámit se životem členů
rodu Kouniců i s významnými
osobami, které měly nějaký vztah
ke slavkovskému zámku. Věříme,
že si nenecháte ujít tuto zajímavost a přijdete se na naše vystoupení podívat. Těšíme se na vaši návštěvu
za občanské sdružení Per Vobis Ilona Zyková

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
Zámek Slavkov – Austerlitz i v letošním roce
vyhlásil tradiční soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Pro tento rok to bude souboj
dvou slavkovských škol, ZŠ Komenského a ZŠ
Tyršova. Vyzdobené stromečky budou vystaveny od pátku 2. prosince ve vstupní hale

zámku, kde budou moci pro svého favorita hlasovat všichni, kteří vstoupí do zámku vstoupí.
Vybírat ten nejkrásnější bude možné do
pátku 9. prosince, kdy proběhne při Vánočním
koncertu Základní umělecké školy vyhlášení
vítězů.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Z Š T Y R Š O VA

Soutěž v logických hrách: Piškvorky
Začátkem listopadu se uskutečnilo na naší
škole první kolo soutěže v logických hrách.
Žáky čekaly ve školním prostředí oblíbené PIŠKVORKY. Souboj křížků a koleček proběhl
v pondělí 7. listopadu odpoledne, a to ve dvou
kategoriích.
V kategorii 6. a 7. tříd se utkalo 14 žáků, kteří
mezi sebou svedli napínavý boj. První místo si
v této kategorii odnesl Matouš Jurajda ze VII.B,
který porazil Vojtu Dohnala z VII.A, ten se tak
může pyšnit 2. místem. Na 3. místě se pak po
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zásluze umístnila Adriana Baštýřová ze VII.A.
Ve starší kategorii soutěžilo celkem 10 osmáků a deváťáků. Ti se postarali o neméně napínavé klání. Nakonec v dramaticky vyvíjecí se
finálové skupině zvítězil David Rychlík
z VIII.B, který za sebou nechal na druhém místem Annu Bělohoubkovou z VIII.A a na třetí pozici Martina Záleského z IX.A.
Všem soutěžícím děkujeme za účast v piškvorkách. Vítězům blahopřejeme a doufáme, že
se opět potkáme v dalším kole.

Tradiční koncert o.p.s.
Mohyla Míru – Austerlitz
Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se v rámci
Vzpomínkových akcí 2011 uskuteční slavnostní koncert žesťového Brno Brass Quintetu,
který každoročně k výročí Bitvy u Slavkova
pořádá obecně prospěšná společnost Mohyla
Míru – Austerlitz.
Na slavnostním koncertu pro trubku a s klavírním doprovodem se představí Mgr. Vlastimil Bialas, člen orchestru Janáčkovy opery
v Brně a klavírista a hudební pedagog
prof. Milan Bialas. Koncert začíná v 19.00
hodin v Historickém sále Zámku Slavkov –
Austerlitz. Vstup na koncert je VOLNÝ.
Koncertu bude předcházet mše svatá za oběti
Bitvy tří císařů, kterou bude sloužit slavkovský
děkan P. Milan Vavro. Mše se uskuteční v 18.00
hodin v chrámu Vzkříšení Páně.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Provoz zámku, mûstské knihovny
a kina na pﬁelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce následujícím:
Zámek – poslední návštěvníci budou mít
možnost projít expozici v neděli 11. prosince.
Od pondělí 12. prosince 2011 do 21. března
2012 včetně jsou prostory zámku uzavřeny.
V této době je zámek přístupný pouze pro předem sjednané prohlídky a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna je od 15. 12.
uzavřena. Po Novém roce zahájí provoz
v úterý 3. ledna 2012 od 12 hod.
Kino Jas – také kino bude přes vánoční a novoroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení bude 21. prosince (středa), kdy uvádíme „romantickou komedii Půlnoc v Paříži.“
Sezónu 2012 zahajujeme v sobotu 7. ledna
2012 filmem „Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.“
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období bude omezeno promítání jen
na sobotu a neděli.
Děkujeme pochopení a přejeme všem našim
příznivcům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nadcházející rok 2012.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pﬁedseda), Eva Janková (místopﬁedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Velké Náměstí ve Vyškově, kolorovaná dopisnice poč. 20. stol.
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Vyhořelý zámek ve Vyškově po velkém požáru 21. 5. 1917

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (86)
Pohlednice (pokračování)
VYŠKOV (pokračování)
První písemná zpráva o působení školy pochází z roku 1561. Škola se však zde nacházela
již podstatně dříve. V letech 1872–1874 zde byla
otevřena německá měšťanská škola. V roce 1883
byla obecná škola rozdělena na českou a německou. Celé zdejší školství pak procházelo poměrně složitým vývojem. V současné době se
zde nacházejí nejenom školy základní, lze zde
získat rovněž středoškolské vzdělání. Není bez
zajímavosti, že již v roce 1884 byla otevřena
soukromá česká škola mateřská. Vyškov je
známý rovněž svými četnými památkami:
Zámek – původně pozdně gotický hrad, měl
půdorys nepravidelného pětiúhelníku se dvěma
obrannými věžemi a stával v těsné blízkosti
městských hradeb. V letech 1665–1682 byl
zámek přestavěn podle plánů italského architekta a stavitel Giovanniho Pietra Tencally. Po
rozsáhlém požáru v roce 1753 byly některé části
zámku zbořeny. V těsné blízkosti zámku se nachází zámecký park, který byl v roce 2007 kompletně zrekonstruován.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – byl postaven v letech 1464–1466. Původně gotická

stavba byla v 18. století barokně přestavěna.
Kapucínský kostel Panny Marie – byl založen v roce 1617 kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Výnosem císaře Josefa II. byl zrušen.
K zajímavostem patří fasádní freska představující mnicha františkánského řádu.
Kaple sv. Anny – jde o pozdně renesanční
stavbu ze 16. století. Kaple byla součástí bývalého špitálu na předměstí Vyškova.
Radnice – byla vybudována v roce 1569.
V průběhu staletí byla nesčetněkrát přestavena.
Svou dnešní podobu získala po roce 1945.
Morový sloup – byl postaven na náměstí sochařem Christianem Pröbstlem v roce 1719 na
paměť morové epidemie, která ve Vyškově
trvala celých 50 let.
Barokní kašna – na náměstí pochází z 18.
století a zdobí ji motiv Ganymeda.
Studna na náměstí – byla vyhloubená na
dnešním Masarykově náměstí v roce 1839.
V nedávné době prošla kompletní rekonstrukcí.
Pivovar – byl založen v roce 1680 biskupem
Karlem z Lichtenštejna. Olomouckému biskupství patřil až do roku 1855. V současné době zde
výroba piva pokračuje.
K největším novodobým pohromám patřil

požár města, který vypukl 21. května 1917 na
náměstí v Maixnerově domě. Požár byl uhašen
až za tři dny a způsobil ohromné škody jak na
lidských životech, tak na majetku. Obdobné
škody pak byly způsobeny při osvobozování Vyškova v dubnu roku 1945.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Austerlitz se
nachází 260 pohlednic Vyškova a dvě leporela. Pohlednice zobrazují vedutu Vyškova, kresby různých
vyškovských zákoutí, zámek s Muzeem Vyškovska,
Masarykovo (dříve Velké) náměstí a památky zde
umístěné, farní chrám Nanebevzetí Panny Marie,
hřbitovní kostel Panny Marie, špitální kapli sv.
Anny, synagogu, býv. klášter Dominikánek, budovy
školy a gymnázia, pohlednice Vyškova po požáru
v r. 1917, město po osvobození v r. 1945 a dále budovy býv. domova důchodců, Fototypie, hotelu
Dukla, Nemocnice, Okresního úřadu, Sokolovny,
a záběry na některé ulice. Několik pohlednice je věnováno rovněž býv. památníku Klementa Gottwalda v Dědicích a Leteckému muzeu ve Vyškově.
Množství pohlednic pak tvoří dálkové pohledy na
Vyškov a pohlednice s několika záběry umístěnými
na jedné pohlednici.
PhDr. Vladimíra Zichová
Zámek Slavkov – Austerlitz

Glitter Stars přivezly osm medailí z Prahy
V sobotu 12. listopadu se podařilo slavkovským roztleskávačkám obstát v konkurenci
těch nejlepších a přivést si z letošního ročníku
CZECH SPIRIT CHEER CUP dvě zlaté, čtyři
stříbrné a dvě bronzové medaile, a tím překonat
medailovou „sklizeň“ z loňského roku.
Úspěch slavily obě věkové kategorie. Gratulujeme! Opět po roce se děvčata ze skupiny Glitter
Stars ze Slavkova u Brna zúčastnila neoficiálního
mistrovství ČR – závodu Czech Spirit Cheer Cup
2011 pořádaný ve Sparta Aréně Českou asociací
Cheerleadingu.
Tato soutěž má v názvu anglický termín spirit,
což znamená něco jako týmový duch, nadšení,
zápal, sebevědomí a radost. Vyjadřuje důraz na
týmovou spolupráci, souhru a toleranci. Vyzývá
účastníky k vytvoření pozitivní atmosféry při
sportovních a společenských akcích.
Vrcholný závod byl velmi náročný, protože se
závodilo od rána do dvacáté hodiny večerní.
Mezinárodní porota musela zhlédnout 272 vystoupení (o 56 více než loni) 32 týmů. Hodnotila
se všestrannost, náročnost sestav a jejich provedení – stunty, pyramidy, skoky, akrobacie a tanec.
Naše dívky se na tuto soutěž velmi pilně připravovaly. Absolvovaly tréninky třikrát týdně
a poslední týden před soutěží každý den. Pro

závod bylo vytvořeno 18 nových sestav včetně
tínkové, Denise Oborné, Nikole Sedláčkové, Evě
mixovaných skladeb. Tato tvrdá práce se vyplaŠimoníkové a Lindě Štěrbové, dále trenérkám
tila. Před plnými tribunami povzbuzujících diMgr. Renátě Macharové, Ivetě Sukové a Denise
váků získala děvčata v kategoriích „Double
Ciesarové a ostatnímu technickému zázemí.
Dance peewees“ a „Double Dance junior“ zlaté,
A co ještě děvčata letos čeká? Ty nejlepší
v kategoriích „Group cheer peewees“, „Pom pon
budou hájit barvy České republiky 10. prosince
dance junior“, „Theme cheer show peewees“
na závodech ELITE Beach Cup 2011 v Tropical
a „Theme cheer show junior“ stříbrné a v kateIslands v Německu. Přejeme jim tedy hodně
gorii „Group cheer junior“ a „Tumbling shock juštěstí. 16. prosince v 16 h se pak všechny přednior“ bronzové medaile. V kategorii „Pom pon
staví domácímu publiku na Vánoční exhibici,
dance peewees“skončila děvčata těsně čtvrtá. Je
která se koná v hale ZŠ Komenského, kam jste
to velký úspěch, když z devíti obsazených katevšichni srdečně zváni.
HH
gorií bylo získáno osm umístění do 3.
místa.
Velký dík patří závodnicím: ve věkové kategorii peewees – Kláře Čalkovské, Žanetě Čermákové, Kláře
Dočekalové, Anitě Kučerové, Karolíně
Kutrové, Sabině Macharové, Kristýně
Mannerové, Sáře Müllerové, Kateřině
Plchové, Michaele Sukové, Denise Šilerové, Markétě Vojtkové a Andree Zittové a junior – Tereze Ballon-Mierné,
Kristýně Borovské, Michaele Hudcové,
Natálii Hudcové, Dominice Kantkové,
Michaele Krejčířové, Anetě MachaVíce fotografií najdete na www.veslavkove.cz
rové, Kristýně Maradové, Daniele Mar-
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Vánoční jarmark
budeme pořádat v naší škole již potřetí. A tak můžeme říci, že se pomalu
stává tradiční a neodmyslitelnou součástí období před Vánoci. Stejně jako v předchozích letech si připraví třídní kolektivy pod
vedením svých učitelů výrobky a ty pak za symbolickou cenu nabídnou k prodeji návštěvníkům
školy. Jarmark se bude konat v úterý 13. prosince od 15 hodin ve staré školní budově. Vchod
do školy bude otevřený od kostela. Výtěžek
z prodeje se rozdělí mezi Klub přátel školy
a třídy, které je využijí dle svého uvážení.
Na návštěvu rodičů, prarodičů, bývalých zaměstnanců a žáků a na přátele školy se těší žáci
a učitelé.
Na‰i Ïáci na vernisáÏi v˘stavy

Foto: archiv ‰koly

Úspěšná vernisáž výstavy
V tomto roce vzpomínáme 300. výročí narození významné osobnosti 18. století – Václava
Antonína Kounice. Touto událostí žila od září
prakticky celá naše škola. Na chodbách se začaly
objevovat elegantní dámy v dokonalých róbách
s hlubokými výstřihy a obrovskými účesy – samozřejmě jen na výkresech našich mladých výtvarníků. Ty zvídavější čekala fakty nabitá
nástěnka a členky dramatického kroužku začaly
nacvičovat vystoupení pro vernisáž na zámku.
Při ní tři zvědavé pohádkové sudičky sledovaly
a kontrolovaly život Václava Antonína Kounice.
Na pomoc si pozvaly různé osobnosti z jeho
doby, například rektora vídeňské university nebo
Marii Terezii, a rovněž služebnictvo ze slavkovského zámku. Všichni potvrdili, že to byl člověk
vzdělaný a pracovitý. Chápal, co znamená pověst, které se dnes říká image, a proto velkolepě

dokončil rodové sídlo ve Slavkově, nechal postavit kostel, měl domy ve Vídni. Dokázal se
i bavit, navštěvoval plesy. O ukázky dobové
hudby a o atmosféru dvorských plesů se skvěle
postarali žáci ZUŠ F. France. Zahráli ukázky
z tvorby Bacha, Mozarta, Beethovena a zatančili
jak na plese v opeře. Nesmíme zapomenout ani
na poutavou prezentaci, kterou připravili vyučující ZŠ Tyršova, a která fundovaně doplňovala
obrázky a fotografiemi vše, co se dělo na scéně.
Vystoupením na zámku ale pro naše žáky celá
akce neskončila. Po návratu do školy je čekal
vědomostní kvíz o životě a působení V. A. Kounice. Osm nejlepších řešitelů bylo odměněno
pěknými cenami, které jim předal ředitel zámku
Ing. A. Šilhánek. Všem účinkujícím a autorům
vernisáže patří ocenění a velký dík.
PhDr. H. Sokoltová

Sbírali jsme starý papír
Sběr starého papíru se na naší škole již stal
tradicí. Při letošním podzimním sběru, který se
konal v úterý 18. října, odevzdali žáci a učitelé
celkem 10 286 kg novin, kartonů, letáků a jiného
odpadního papíru a naplnili tak dva velkoobjemové kontejnery.
Nejlepšími sběrači se stali žáci IV. A, kteří pracovali jako tým a to se jim vyplatilo, neboť
v podmínkách sběrové soutěže bylo nejen odevzdat patřičné množství, ale rozhodoval i počet zúčastněných sběračů ze třídy. Čím víc žáků

z jedné třídy se podílelo na sběru, tím výhodnější
přepočet třída měla. Z toho plyne, že vyhrál ten,
kdo se zúčastnil. První cena, cena putovní, stolní
fotbal tedy putuje do IV. A , sladké odměny za 2.
místo do I.A a za 3. místo do VIII.A.
Dík patří nejen všem zúčastněným sběračům,
ale také pomocníkům, především chlapcům ze
VII.A, kteří při nakládání papíru na kontejner od
brzkého rána do pozdního odpoledne obětavě
pomáhali, i když už bylo po vyučování a oni
mohli být doma.
Hana Stárková

Příprava na volbu povolání
V probíhajícím školním roce stojí před žáky
9. ročníku závažné rozhodování – vybrat si své
budoucí povolání. Škola se snaží být jim při tom
nápomocna. Proto se od začátku školního roku
konají různé akce zaměřené na volbu povolání.
První z nich byla návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde se již několik
let prezentují školy technického a strojírenského
zaměření. Jejich zástupci žákům stručně představili svá školní zařízení, předvedli krátké prezentace či dokonce výrobky studentů.
Další tradiční akcí pro žáky 8. a 9. ročníku
je návštěva Informačního poradenského střediska při Úřadu práce ve Vyškově. Školená pracovnice seznámila chlapce a děvčata se situací
na trhu práce, s problémem nezaměstnanosti

v regionu a doporučila vhodnou školu vzhledem k prospěchu a zaměření žáků.
Novou akcí byla letos konference projektu
kariérového poradenství, která se konala 19. 11.
v Bučovicích. Cílem bylo vést žáky k zodpovědné volbě budoucího povolání, k získávání
informací o pracovních místech. Zástupci šesti
zapojených škol si připravili pro své spolužáky
prezentace o povoláních z nejrůznějších oblastí, např. loutkař, pyrotechnik, kynolog aj.
Tento maratón akcí završila 15. listopadu
burza středních škol na ZŠ Komenského. Burzu
navštívili zástupci 16 středních škol, kteří poskytli rodičům vycházejících žáků potřebné informace a rady. Přejeme všem správnou volbu.
PhDr. Hana Sokoltová

Halloween black cat
31. říjen je spojen s populárním svátkem anglicky mluvících zemí – s Halloweenem. Tento
„svátek duchů“ naši žáci už dobře znají. Každým rokem si v hodinách anglického jazyka připomeneme základní fakta o Halloweenu – proč,
kdy a jak jej lidé slaví.
Letos, již začátkem října, jsme pro žáky připravili soutěž s názvem Halloween black cat –
černá kočka, jako jeden ze symbolů Halloweenu. Každý ze soutěžících pojal toto téma po
svém. Kabinet anglického jazyka se brzy začal
zaplňovat zajímavými výrobky. Překvapilo nás,
jak nápadití dovedou žáci být.
Popisy koček psané anglicky doplňovaly kočičky vyrobené z nejrůznějších materiálů, pozvánky na halloween party i vydlabané
dýňokočky. Zadané téma tedy propojilo několik
předmětů – anglický jazyk, výtvarnou výchovu
a pracovní činnosti; což bylo cílem soutěže.
A kdo zvítězil? První místo za nejzajímavější
a nejobsáhlejší popis černé kočky v anglickém
jazyce získali Vlastimil Kroupa a Anita Mrázková z 8. ročníku. Druhé a třetí místo obsadila
děvčata Zuzana Chladilová a Terezie Šenkyříková, obě ze 7. ročníku. Velmi originální a nejpracnější halloweenská pozvánka Žanety
Lažkové ze VII. A si bezesporu zasloužila první
místo. Ostatní rukodělné výrobky kočiček byly
tak jedinečné, že zvítězily všechny.
Autory jsou: B. Lónová – kočka jako budík,
A. Mrázková – kočka z perníku, V. Kroupa –
kočka z PET láhve, Z. Chladilová – kočky z korálků, A. Saundersová – kočka jako polštářek,
K. Borovská – kočka ušitá z podkolenky, Ž. Lažková – kočka zrcátko, A. Miková – kočka obrázek,
T. Ševčíková – kočka z papíru. Černá dýňokočka
K. Mannera a M. Žemly získala čestné místo.
Nápady svých spolužáků mohli ocenit všichni
žáci , kteří zhlédli minivýstavu black cats v pracovně Aj. Jejich tvůrci obdrželi sladkou odměnu
a zaslouženou pochvalu.
Olga Ryšavá

Halloween

Foto: archiv ‰koly
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Integrovaná stﬁední ‰kola Slavkov u Brna

Soutěž Metelka Austerlitz Cup 2011
Dne 3. listopadu proběhl na ISŠ
určeného množství destilátu bez
Slavkov u Brna již jedenáctý ročpoužití odměrek.
ník barmanské soutěže v míchání
Vítězství v klasické soutěži si
horkých drinků Metelka Austerlitz
odnesl Jiří Hasoň ze SOŠ a SOU
Cup. Soutěž má dvě části: první
Blansko a v soutěži flair byl nejklasickou, kde se míchá horký
lepší student HŠ Fortika Lomnice
nápoj, druhou je pro diváky atraku Tišnova Jakub Bielik.
tivní flair. V ní své dovednosti
Naši školu reprezentovali Ivana
předvedou nejšikovnější barmani
Smutná, Michaela Šmídová, Eliška
a vyhrává ten, který diváky nejvíce
Hlobilová a Rudolf Forman. Všem
pobaví a svým vystoupením za- Metelka Cup Foto: archiv ‰koly žákům blahopřejeme k pěknému
ujme i odborné komisaře. Samostatně se hodumístění a přejeme hodně úspěchů ve studiu
notí tzv. pouring test – co nejpřesnější nalévání
i v dalších soutěžích. M. Novoměstská, ISŠ

Úãast dûtí z domova mládeÏe na veﬁejné sbírce PROJEKTU ·ANCE
Vychovatelky domova mládeže ISŠ každoročně zajišťují účast ubytovaných žáků na charitativních akcích. Jednou z nich byl dne 9.
listopadu projekt ŠANCE, kterého se naši ubytovaní žáci zúčastnili.
Je to první preventivní a humanitární program
pro komerčně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí.
Projekt Šance se již 16 let snaží pomáhat mladým
lidem, kteří shodou různých životních okolností
ztratili své životní zázemí a svůj život prožívají
na ulici naší společnosti. Většina dětí a mladých
lidí je z rozvrácených rodin, dětských domovů
a různých výchovných ústavů. Hledají své zázemí, místo ve společnosti, svou rodinu. Pracovní

dílna, v jejíž prospěch byla veřejná sbírka pořádána, od samého začátku splňuje svůj účel bezezbytku. Někteří klienti získávají více sebedůvěry,
jiní díky odměnám za práci hledají novou střechu
nad hlavou. Zvyšuje se počet klientů, kteří dílnu
opouštějí a hledají si práci na pracovním trhu.
Dílna pro ně je impulsem, který potřebují.
V měsíci říjnu se naši žáci rovněž zúčastnili
veřejné sbírky Bílá pastelka. Na konto nevidomých a slabozrakých bylo zasláno 5412 Kč.
Všem, kteří se na těchto sbírkách podíleli, patří
velký dík. Rovněž tak všem spoluobčanům za
přispění jakékoli částky. Je vidět, že jim osud
postižených občanů není lhostejný.
Zdena Kocmanová, ISŠ

Pětidenní barmanský kurz
V měsíci říjnu jsem se spolu s dalšími studenty naší školy zúčastnila pětidenního barmanského kurzu ve vzdělávacím středisku
v Brně. První den jsme se školiteli probírali teorii a učili se receptury jednotlivých nápojů. Další
dny jsme trénovali praktickou část – míchání
koktejlů a aperitivů. Závěrečné zkoušky se skládaly z písemného testu, obhajoby a praktického
míchání. Poslední den byla vyhlášena dobrovolná soutěž. Měli jsme za úkol vymyslet vlastní
nealkoholický drink včetně jeho názvu. Poté
byly vyhlášeny tři nejlepší drinky a jejich autoři

byli odměněni krásnými cenami. V závěru celého kurzu jsme dostali osvědčení o absolvování
specializačního barmanského kurzu.
Hned pár dní po kurzu jsem se zúčastnila barmanské soutěže v míchání horkých drinků Metelka Cup 2011, která probíhala na naší škole
ISŠ Slavkov u Brna již jedenáctým rokem.
V této soutěži jsem obsadila krásné šesté místo.
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost barmanský kurz absolvovat a díky němu se zúčastnit soutěže.
Michaela Šmídová, 2.B HT, ISŠ

Stolní tenis ovládl ISŠ
Jako každý rok naše škola pořádá školní
a okresní kolo středních škol ve stolním tenisu.
Jde o náročnou sportovní akci, kdy se tělocvična ISŠ promění ve velké hrací pole s devíti
stoly včetně mantinelů. Školního kola konaného
24. října se zúčastnilo 82 žáků ze všech tříd. Vítězem hochů se stali žáci 3.A AU ve složení: Hasala Jiří, Plaček Petr a Hampejs David.
Vítězkami dívek se stalo družstvo 4.B HT ve
složení Halasová Martina a Hlobilová Eliška.

Okresní kolo pořádané 25. 10. se zúčastnily 4
družstva hochů a 5 družstev dívek. Vítězem celého turnaje v kategorii hochů se stali žáci Gymnázia Bučovice, žáci ISŠ Slavkov u Brna ve
složení Konečný Radek, Gec Libor, Hasala Jiří
a Pilát Michal obsadili třetí místo.
V soutěži dívek vyhrály zástupkyně GymnáziaVyškov a naše dívky ve složení Halasová
Martina a Kotolanová Pavlína obsadily 3. místo.
J. Lekavý, ISŠ

Sluneční soustava a vesmír kolem nás
Mgr. Patáková, ředitelka Hvězdárny Vyškov,
nabídla naší škole zajímavé výukové programy,
a to toulky sluneční soustavou a vesmír kolem
nás. Beseda se uskutečnila 21. října a zúčastnili
se jí žáci 1. a 2. ročníků oboru hotelnictví.
Mgr. Patáková velmi poutavým způsobem objasnila pojmy planeta, hvězda, Slunce, jednotlivé planety sluneční soustavy, Země, Měsíc

a komety. Nezapomněla vysvětlit, proč je život
na Zemi dosud ojedinělý jev ve vesmíru a proč
na ostatních planetách není život možný.
Ve spolupráci s Mgr. Patákovou budeme nadále pokračovat. Žáci naší školy mohou navštívit
vzdělávací centrum v ZOO Vyškov, popřípadě
je možná i návštěva Hvězdárny Vyškov.
Ing. Otáhalová, ISŠ
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Dny otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna si
dovoluje pozvat všechny zájemce o studium na
naší škole a další veřejnost na Dny otevřených
dveří, které proběhnou ve dnech 2. prosince od 9
do 17 hodin a 3. prosince od 9 do 13 hodin.

Středoškolské logické hry
Dne 4. listopadu se na vyškovském gymnáziu
proběhlo oblastní kolo v piškvorkách. Z naší
školy se soutěže zúčastnily dva týmy. Tým
A (Kristýna Pospíšilová, Jana Hlaváčková, Jakub
Klimek, Filip Raška, Radomír Šášek) se v konkurenci pěti družstev umístil na třetím místě těsně
za dvěma domácími týmy. Všem soutěžícím
srdečně blahopřejeme.
Mgr. Břínková, ISŠ

Studenti IS· na Gaudeamu v Brnû
Již poosmnácté navštívili studenti maturitních
ročníků ISŠ Slavkov u Brna evropský veletrh
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011. V bohaté nabídce stánků prezentujících se vysokých a vyšších odborných škol
využili maturanti příležitost setkat se s lidmi,
kteří na školách studují či studovali, zapojili se
do nejrůznějších vzdělávacích programů. Studenti ocenili možnost lépe se zorientovat v pestré
nabídce dalšího vzdělávání a zajímat se právě o tu
školu, která jim může pomoci odstartovat jejich
kariéru.
Mgr. A. Spáčilová, ISŠ

Veletrh vzdělávání
Dne 1. listopadu se uskutečnil ve Vyškově již
XV. veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
tentokrát v prostorách SOŠ a SOU Vyškov.
Svoji nabídku učebních i maturitních oborů zde
představilo celkem 33 středních škol a v rámci
živé knihovny představili zástupci firem nejžádanější profese regionu. Naše škola ve své expozici podala zájemcům podrobné informace
o studiu a prezentovala práce našich žáků v jednotlivých oborech. Žáci ZŠ i jejich rodiče se zajímali o práce truhlářů, automechaniků, ale
i kuchařů nebo barmanů. Z maturitních oborů
byl jako vždy největší zájem o hotelnictví. Naši
účast na veletrhu tak můžeme hodnotit jako
úspěšnou. Se zástupci naší školy se můžete také
setkat ve dnech 25. a 26. listopadu na Veletrhu
středních škol na brněnském výstavišti, popř.
přímo v naší škole.
Ing. V. Bábek, ISŠ

ZA-MET-SI
Začátkem listopadu se na naší škole uskutečnil
pilotní projekt ZA-MET-SI (Zavádění simulačních her do výuky na SŠ) v anglickém jazyce. Podobné akce sice již probíhají po celé ČR, v rámci
našeho kraje se však jednalo o premiéru. Princip
„hry“ spočívá v navození reálné situace, kdy studenti nejprve dostanou podkladové materiály
včetně důležité odborné slovní zásoby, a poté
mají hodinu na přípravu svých prezentací, diskuzních příspěvků, připomínek, apod. Každý kraj
si určí svoje téma, v našem případě studenti 4.B
HT simulovali jednání břeclavského zastupitelstva, zda povolit či nepovolit těžbu ropy. Plynulá
diskuze v angličtině trvala více jak 30 minut bez
nutnosti zásahu lektorů, kteří na závěr nešetřili
chválou a slíbili, že nás navštíví i v příštím roce.
Mgr. Hirt, ISŠ

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU
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Nová technika, konterjnery
a biopopelnice na svoz bioodpadu
Foto: 6x R. Lánsk˘

Slavkov u Brna umí třídit
Tři roky je velmi úspěšně realizován projekt
„Systém nakládání s bioodpady a kompostárna
pro město Slavkov u Brna.“ Na tento projekt získalo město dotaci 95 % z EU fondu soudržnosti,
SFŽP a ŽPJMK. Dotace činila 8,929 mil. Kč.
Podstatou systému je třídění odpadů tak, aby
na skládku a nebo do spalovny v Brně byl ze
Slavkova u Brna odvážen pouze neroztřiditelný
komunální odpad.
Slavkov u Brna se řadí mezi špičku v ČR, kde
se občané města zapojili do třídění plastů, papíru,
skla a biologicky rozložitelných odpadů a dosahují mimořádných výsledků srovnatelných
s nejlepšími státy EU. Ve Slavkově u Brna
odpad ze zeleně nepálíme, ale kompostujeme
a vracíme zpět jako organické hnojivo.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů
od občanů
r. 2009
r. 2010
r. 2011

405,80 t
538,30 t
530,60 t

Za 75 dnů na naší kompostárně přírodním
procesem aerobním rozkladem (za přístupu kyslíku) vznikne z odpadu kvalitní kompost, kompostovací substrát, přírodní organické hnojivo,
humus. Při kompostovacím procesu dochází
k hygienizaci odpadů ze zeleně. Teplota po několik dnů překračuje 65 °C. Průběžně jsou prováděny rozbory kompostu odbornou firmou.
Podle odborné veřejnosti, která hojně navštěvuje
provoz kompostárny patří kompostárna ve Slavkově u Brna k absolutní špičce v ČR!
Kompostárnu už navštívilo víc, jak sto delegací. Nejvíce je ceněna na kompostárně „čistota“
naváženého odpadu. Bez nežádoucích plastů,
skla, kovů, textilu a podobně. Vstupní materiál je
rozhodující pro výstup z kompostárny – kompostovací substrát.
Odpad ze zeleně se ve formě kompostu, kompostovacího substrátu, organického hnojiva, humusu vrací zpět do půdy.

Tím, že občané Slavkova u Brna mimořádně
„čistě“ třídí odpad ze zeleně, jsme vzorem pro
obce a města, která dnes ještě nesplňují legislativní požadavky na třídění odpadů a hledají, jakou
cestou se vydat.
Neanonymní sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad občanů a z údržby veřejné zeleně je na druhé straně velice náročný.
TSMS hledaly cestu, jak tento systém zracionalizovat. Dobrou zkušeností z EU je zařadit
do třídění a svozu odpadů ze zeleně hnědé 240litrové nádoby. Vhodně je umístit především do
zástavby rodinných domů, kde vzniká naprostá většina odpadů ze zeleně.
TSMS se souhlasem RM a ZM získaly v roce
2011 z Evropské unie – Fondu soudržnosti
a Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu ŽP dotaci 90 %
na projekt: Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“.
Dotace činí 4,33 mil. Kč a příspěvek Technických služeb Města Slavkova u Brna je 0,481 mil.
Kč. Cílem projektu je pořízení svozových vozidel s kontejnery a nádobami na biologický
odpad, které budou sloužit občanům města Slavkova u Brna ke sběru biologických odpadů.
Dne 11. 11. 2011 nám byly předány v rámci
tohoto projektu dvě svozová vozidla, 300 ks 240
litrových hnědých nádob a 10 ks 2,5 m³ kontejnerů. Tyto prostředky nám všem začnou sloužit od příštího roku cca od 1. dubna 2012. 300 ks
hnědých 240 litrových nádob na kolečkách budou
zdarma předány do vytipovaných domácností
v rodinné zástavbě města. 10 ks kontejnerů
o objemu 2,5 m³ bude sloužit operativně na úklid
z veřejných ploch.

Zapojením 300 ks vhodných nádob a 10 ks
malých kontejnerů 2,5 m³ sníží pracnost a zvýší
efektivitu sběru a svozu (biologicky rozložitelných odpadů). Konstrukce nádob umožňuje svážet tento odpad ve 14denních cyklech. Po třech
letech našich zkušeností se svozem a kompostováním zapojíme do tohoto systému nově získané
prostředky a od dubna 2012 zahájí TSMS čtvrtý
rok třídění biologicky rozložitelných odpadů
se změnami, které včas občanům města sdělíme.
Předpokládáme, že sběr odpadů ze zeleně by
mohl být ve čtrnáctidenních cyklech se zapojením nádob a svoz haluzí 1x měsíčně. Předpokládáme, že postupně sběr v pytlech bude
nahrazen 240litrovými nádobami BIO a z ulic
města postupně zmizí nevábné pytle s bioodpadem. Systém sběru by tak měl být nejen
racionálnější, ale i efektivnější, a tím i ekonomičtější.
Zájemci o bezplatnou hnědou bio nádobu
240 l se mohou postupně hlásit na TSMS.
Propagační materiál bude včas rozeslán do
domácností, především v rodinné zástavbě a do
domácností, které se za tři roky zapojily do tohoto projektu nebo mají vážný zájem třídit bioodpad ze zeleně.
Věřím, že ve Slavkově u Brna postupně zvládneme i svoz v bio nádobách tak, jak slavkováci
zvládají ukázkově dnešní systém svozu.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Kompost, substrát – odběr do domácností
Rok
2009
2010
2011

Počet výdejních dnů
16
27
27

Občan/domácnosti
833
687
756

∅
52
26
28

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

NAPOLEONSKÉ HODY
2.–4. prosince

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

Cena vstupenky na osobu: 499 Kč

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

Vstupné zahrnuje:
• 20.30 – Živá hudba Karel Gott revival
• 21.00 – Servírovaná večeře:
Zámecký kord s mačkanými
bylinkovými bramborami
• Jednohubky, koláče, Cantuccini
• 23.00 – Vyhlášení tomboly
• 00.00 – Novoroční přípitek – láhev sektu

www.akr-stehovani.cz

nabízíme

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK
- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky
z přírodního kamene

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

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

Překvapení večera:
v 01.00 h. krocan ze zámeckého
grilu pro všechny zdarma!
Rezervace na tel.: 606 637 666, 544 212 166, info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz
Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: již v pátek 9. prosince do 16 hodin

www.kamenictvi-safranek.cz

Podmínky viz www.bmtypo.cz

✁
Komplex bytových domů

kolaudace 7/2012

„Na vyhlídce u škol“ Bučovice

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

a na prodejně v Újezdě u Brna
Tato nabídka platí do 17. 12. 2011.

Platí po odevzdání kuponu

✁

✁

Bytový dům s 21 byty v osobním vlastnictví.
K každému bytu lodžie a sklep.
Typy bytů 2+kk, 2+1, 3+kk, 4+kk.

Ceny od 1 375 000 Kč
(včetně DPH)

BONUS DO KONCE ROKU 2011:
Dárek v hodnotě 50 000 Kč.
Parkovací stání zdarma.
Cena bytu bez navýšení DPH.

COMFORT REAL

Františkánská 6, Brno
tel.: 515 533 822
mobil: 603 768 608
e-mail: comfortreal@comfortreal.cz

www.comfortreal.cz

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.
www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077

âERVINKA, s.r.o.

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.



604 272 975
725 397 914

ČSN EN ISO 9001:2001

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz
ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

PRODEJ







hasicích pﬁístrojÛ
hydrantov˘ch systémÛ
poÏárních ÏebﬁíkÛ
autolékárniãek
v˘straÏn˘ch vest
hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
 hasicích pﬁístrojÛ
 poÏárních vodovodÛ
 tlaková zkou‰ka hadic

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

www.cervinka-hodejice.cz

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

Obdarujte své blízké a darujte
dárkový certifikát na wellness
služby, masáže, kosmetiku

Novinky Lázeňského domu:
■ INDICKÁ AJURVÉDSKÁ KOSMETIKA
■ AJURVÉDSKÁ MASÁŽ
■ INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
■ KOMBINOVANÉ BALÍČKY SAUNA,

WHIRLPOOL, MASÁŽ
■ MOŽNOST POŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍCH VEČÍRKŮ,

TEAMBUILDINGOVÝCH AKCÍ
(zajišťujeme občerstvení, ubytování, wellness služby)

POZOR!
Rezervace na tel. č.: +420 544 227 485
více informací na www.austerlitz.cz

V sobotu 10. prosince se koná dopolední
nordic walking pod vedením certifikovaných lektorů. Zájemci se mohou objednat
na tel. č. 608 380 350
(možnost zapůjčení nordicwalking holí).

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

POŠTOVNÍ SPOØITELNA JE
SOUÈÁSTÍ ÈESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Chcete stavìt,
koupit dùm
nebo provést
rekonstrukci?
OZ
Era hypotéka

Era hypotéku získáte:
pøímo u obchodního manažera
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Era pùjèka na bydlení

KOMPLETNÍ
KADEŘNICKÉ SLUŽBY
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0
sob
.cz

Svùj domov si s námi,
poøídíte jednoduše.

Era hypotéka

bez poplatku za poskytnutí

se sazbou již od 3,29%

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

Nemáte jasno v otázce financování? Nemusíte nikam chodit, rádi poradíme
a vše vyøídíme za Vás.

TEL. 739 662 691

800 210 210

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ

VINOTÉKA AUSTERLITZ

Výroba razítek Colop

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

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

www.veslavkove.cz
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Máte-li zájem o inzerci v ročence, kterou se listuje celý
rok, napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 544
220 661. Podmínky pro inzerci a ceník najdete na
adrese www.bmtypo.cz

Brněnská 484
684 01 Slavkov u Brna
mobil: 603 819 952
tel.: 544 220 574

Tímto automaticky nevzniká
nárok na půjčku.

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

1
2
3
4


Volejte
zdarma

Jasná pravidla
Flexibilní způsob splácení
Žádné skryté poplatky

Zavolejte nám a dozvíte se více

722 798 772
601 601 092
800 124 123

www.provident.cz

ZLATNICTVÍ
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

Nabízíme ke koupi:

Peníze i během několika minut

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků
• snubních prstenů ze zlata
i stříbra
• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů
• zhotovení gravírovaného portrétu na zlatou destičku
• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna
telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ
Vánoční dárek v podobě 30% slevy
na vybrané

NOVÉ OBRUBY!!

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz

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

www.rumpova.cz
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Nejúãinnûj‰í reklama
ve slavkovském regionu je na serveru

Denní náv‰tûvnost:

více neÏ 1150 unikátních pﬁístupÛ
si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz

AKCE!

ní aÏ
zerce nyinzerce
InPříjem

o 50 %
levnûj‰í!

Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. srpna do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Banner jiÏ od 290 Kã na t˘den

âtu
MgA. Jana Jelínková, ﬁeditelka ZU· Fr. France

Ceník inzerce najdete na www.veslavkove.cz
tel.: 544 220 661 • info@bmtypo.cz

Lampionový průvod
Po dlouhém očekávání především našich nejmladších
se v sobotu 12. listopadu opět uskutečnil stále oblíbenější lampionový průvod. V pět hodin se za kostelem
tísnilo více než dva tisíce lidí natěšených na hromadný
pochod městem. Lampiony pluly tmou za doprovodu
Zámecké dechové kapely a stejně jako ony zářily
i šťastné dětské tvářičky. Na náměstí plápolal oheň a nechyběly špekáčky ani čaj nebo svařák na zahřátí. Zámeckou kapelu vystřídalo folkové trio, které doplnilo už
tak výbornou atmosféru. Proběhla také soutěž o nejhezčí
lampion a dětské karaoke. Přestože v pozdějších hodinách začalo trošku přituhovat, provázel celý večer smích
a dobrá nálada.
Děkujeme všem, kteří pomohli s realizací letošního
lampionového průvodu a těšíme se na brzké setkání při
Foto: P. Vykoupil některé z našich dalších akcí.
aa

Foto: R. Lánsk˘

Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

Foto: P. Vykoupil

Foto: R. Lánsk˘

Foto: P. Vykoupil
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NEHTOV¯ RÁJ

Blahopřání
Budiž pravdou dávné rčení, stár že člověk nikdy není.
Cítí-li se v duši mlád, žije si na světě rád.
Ať Tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví…

Dagmar HloÏková
·pitálská 779, Slavkov u Brna

Dne 9. prosince 2011 oslaví své 80. narozeniny pan

Tel. 773 973 520

VILÉM HOLÁSEK

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKÁZKY
KOSMETIKA

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přeje manželka Věra,
dcera Hana, syn Mirek s manželkou, 5 vnoučat a 4 pravnoučata.

• permanentní make-up
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

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

www.brejskova.cz

Blahopřání
Dne 23. prosince 2011 oslaví
zlatou svatbu manželé

JANA A PAVEL LOSKOTOVI
ze Slavkova u Brna
Srdečně blahopřejí a pevné zdraví přejí
dcery Edita a Simona s rodinami.

Vzpomínka

KADEŘNICTVÍ

Dne 3. listopadu 2011 uplynulo první smutné výročí,
kdy mě navždy opustila moje zlatá maminka, paní

Martina Sedláková

BLAŽENA JURDOVÁ

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

S láskou vzpomíná dcera Renáta s rodinou.

Tel. 603 904 404
JINLONG CLUB

PROSINEC

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! každý víkend super akce na drink
2. 12.
3. 12.
9. 12.
10. 12
16. 12.
17. 12.
23. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.
10. 12.

DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop
DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/ Club/ House/
Techno/ R&B
Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky, pro večerní
pohodu
Rockotéka live – Baboset, Šašci v manéži, Co to
sakra je
DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
Rockotéka live - E X I T- Slavkov u Brna
DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/House/Techno/
R&B
SILVESTROVSKÁ PÁRTY - DJ DAVE and DJ TUBLAT - Soutěže a výhry celou noc
Čaj o paté - k poslechu i tanci hraje skupina DUO
AMIS – od 17 do 21.:30 hod. - Velký sál Bonaparte

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

JÍZDNÍ KOLA
SPORT Reška
• půjčovna lyží
• servis lyží
• sáně, boby, brusle
• zimní akce na jízdní kola
Za Branou 276
(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna

mobil: 732 502 893

Dûti z Karolínky

Foto: archiv ‰koly

Dûti z Karolínky v zahradnictví

Foto: archiv ‰koly

Zprávy z Karolínky
Říjen jsme zakončili na zámku pásmem divadelních představení, které si pro nás připravili pohádkové bytosti (paní učitelky jim říkají
herci) z divadla Radost. Kromě tří pohádek jsme měli jedinečnou příležitost
prohlédnout si vystavené loutky, jež
mnohdy byly vyšší než my samotní
a některé nám nahnaly trochu strach.
Naštěstí s námi byly paní učitelky a ty
naše slzičky rychle a zkušeně zažehnaly. Stejně jako v říjnu, tak i v listopadu jsme se snažili co nejvíce otvírat svá očka
i srdce a za vše Bohu děkovat. Poznali jsme
mnoho nového o slunci, vodě, vzduchu, Zemi,
rostlinách a živočiších. Různě jsme experimentovali, povídali si, dramatizovali a dokonce se
i trochu učili. Přeci jen se musíme připravit na

úspěšný vstup do školy. Navštívili jsme zahradnictví u pana Tesáka, abychom viděli, co se tam
všechno děje před svátkem všech zemřelých.
Na slavkovském hřbitově jsme vzbudili
naším malým vzrůstem i věkem zájem
ostatních návštěvníků a vyloudili úsměv
u všech babiček a dědečků. Vyprávění
pana myslivce, který se setkal s obrovským jelenem, zazpíval nám písničku
o malém myslivečkovi a vymyslel pro
nás soutěž o parůžky, pírka a kančí špičák, bylo lepší než večerníček. Poslední dobou
si ze všeho nejraději hrajeme venku s listím, do
kterého se různě zavrtáváme a stavíme z něj postýlky pro sebe i zvířátka.
Děti ze třídy Rybiček
a paní učitelka Marie Nedorostková

Dobročinný vánoční jarmark
MC Ententyky pořádá v neděli 27. listopadu od 14 hodin 5. dobročinný vánoční jarmark
před Obecním úřadem v Heršpicích. Jarmark nabídne tradiční výnočné výrobky, adventní
věnce, ozdoby, ochutnávku pravého vánočního punče, starodávné placky nebo opékané klobásy. Nakoupíte zde výrobky z domácích dílen za nízké ceny. Vánoční atmosféru dokresí živý
betlém a také nebude chybět vystoupení dětí z Heršpic a ze ZUŠ F. France ze Slavkova.
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Vzpomínka
Dne 17. listopadu 2011 uplynulo 8 let, co nás opustila paní
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Opustili nás
Jiřina Volfová (1929)
Dalibor Šícha (1988)
Jindřiška Polová (1937)

28. 10.
2. 11.
13. 11.

LIBUŠE ŠOLCOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Libuše s rodinou.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 6. prosince 2011 uplyne již 30 let od tragické smrti paní

FRANTIŠKY ŽIŽLAVSKÉ
S láskou vzpomínají syn Přemysl a dcera Jana s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2011 uplynulo devět let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud,
avšak láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.

Dne 25. listopadu 2011 uplynulo 8 smutných let, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku společně s námi.
Manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2011 uplyne 6 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.
Vzpomínka
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak krutý sen.
Proč se tak stalo, znovu se ptáme a tiše s láskou vzpomínáme.

Dne 6. prosince 2011 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Stále vzpomíná s láskou a úctou manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. prosince nás před sedmi lety navždy opustil náš milý manžel,
tatínek a dědeček, pan

INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 258 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění autoklimatizací, čištění interiérů automobilů.
Brněnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin - Křenovice, 605 414 856.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží
vozem Seat Alhambra 1,9 TDI s klimatizací,
míst 6+1, cena 10 Kč/1 km Slavkov. Tel.
608 634 575, www.vranaslavkov.cz
KOUPÍM POLE nebo sad ve Slavkově a okolí
do 10 km. Platba v hotovosti. Nutná příjezdová
cesta přímo k pozemku. Tel. 603 542 928.
KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slavkově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
PRODÁM málo používaný plynový sporák
Mora 1101. Cena 1000 Kč + odvoz (Popůvky
u Brna). Tel.: 603 348 715.
PRODÁM treckové kolo Author Classic
v dobrém stavu, velikost rámu 21, 21 převodů. Cena 1000 Kč + odvoz (Popůvky
u Brna). Tel.: 603 348 715.
POHLÍDÁM vaše dítě – příležitostně, odpoledne,
večer i o víkendu. Pedagogickou praxi mám.
Tel. 776 313 080.
RK CENTURY21 hledá pro své klienty RD i byty
ze Slavkova a okolí. Nabízíme pro vás služby
zdarma, děkujeme za nabídku. Tel.: 775 674 570.

JAN LOHNICKÝ
a 19. prosince by se dožil 90 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina Lohnických.
Vzpomínka
Dne 9. prosince 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

LUBOMÍR NAVRÁTIL
S láskou vzpomínají synové Luboš a Petr s rodinami.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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Hovoří Bůh k lidem?
Téměř každý člověk se v životě zabývá otázkou o existenci Boha. Hledání je většinou spojené s otázkami po původci tohoto světa,
případně jeho dalšího vlivu na život člověka.
Křesťanství nám dává odpověď formou „zjevení“, tedy poselství pro člověka, jehož autorem je sám Bůh. Nejde v něm jen o technický
popis světa a života člověka, ale především
o zprávu, že Bůh má zájem o navázání vztahu
s lidmi.
Křesťanské Vánoce mají svůj Advent, dobu
očekávání, kterou prožíváme každý rok během
čtyř týdnů. Toto období však prožívalo historicky starozákonní společenství Izraele po

dlouhá staletí. Zásadní roli zde hrál Hospodin,
Bůh Izraele, který zaslíbil lidem příchod pokoje
a záchrany z toho, co člověka v životě tíží. Bůh
se zde zjevuje jako přítel, který mluví k lidem.
V Adventu zaznívá prorocké „Těšte, těšte můj
lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma...“
(Iz 40,1). Každý z nás se navzdory všemu nepokoji vnějšího světa i nepokoje našeho nitra
může považovat za součást tohoto lidu, ke kterému mluví Bůh.
Abychom jednou v srdci zaslechli tento hlas,
je třeba k tomu vytvořit prostor. K Bohu totiž
nevede jiná cesta, než skrze naše vlastní nitro.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

70 let od úmrtí děkana Mons. Uhýrka
V sobotu 3. prosince uplyne 70 let od úmrtí
slavkovského faráře a děkana, monsignora Václava Uhýrka. Narodil se dne 24. září 1856 v Nechvalíně u Kyjova. Na kněze byl vysvěcen dne
10. června 1883 v Brně. Do Slavkova přišel
z nedalekého Rousínovce, kde působil 3 roky.
Při slavnostním uvedení do úřadu, které se konalo 22. června 1894, kázal Antonín Cyril Stojan, farář z Dražovic a pozdější olomoucký
arcibiskup. Mons. Uhýrek byl jmenován arciknězem (pro děkany na Slavkovsku a Hodonínsku) a biskupským a konzistorním radou
(poradní orgány biskupa a biskupského úřadu).
Výročí svého kněžského svěcení oslavil v roce
1933. Ve Slavkově působil v letech 1894–1941,

tedy celých 47 let. Za
posledních 400 let se
stal nejdéle působícím
farářem ve slavkovské
farnosti. Za jeho působení se mimo jiné maloval v r. 1924 kostel,
pro svůj vztah k zemědělství pečoval o farní
hospodářství. Zemřel 3.
prosince 1941 na slav- Mons. Václav Uh˘rek
kovské faře v požehnaném věku 85 let. Jeho
hrobka se nachází na slavkovském hřbitově u sákristie kostela sv. Jana Křtitele.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Vzpomínka na Mons. Uhýrka
„V mé duši květy zasedly, vděčnost a láska
vroucí, kéž přání moje v dnešní den Bůh splní
Všemohoucí.“
Tyto verše mě učila moje třídní učitelka, sestřička Cecílie, protože jsem byla žákyní první
třídy klášterní školy. Blížil se den sv. Václava –
28. září – a já měla jít přát našemu tehdejšímu
panu faráři a děkanovi MSGRE Václavu Uhýrkovi, který slavil svátek svého patrona. Byl také
naším příbuzným a jméno Václav bylo v naší rodině velmi vážené.
Stála jsem před starým pánem, oblečeným
v klerice a biretu na hlavě. Oči za skly brýlí
bystré, ale vlídné, uši pozorně naslouchaly
mému přání. Je to už tak dávno, ale některé momenty mi zůstaly v paměti.
Znala jsem ten farní pokoj – pracovnu pana
děkana z dřívějších návštěv se svým tatínkem.
Chodívali jsme popřát k svátkům. A někdy jen

tak na pozvání: „Přijďte.“ Návštěva se nikdy neprotahovala. Pan děkan kromě svého kněžského
povolání měl rád půdu, rodnou zem, vedl hospodářství, k farnosti patřily pozemky. A tak při
návštěvě jsem naslouchala hovoru o tom, co se
kde urodilo, jaký byl výnos.
Stávalo se také, že pan děkan po vizitaci
v klášterní škole mě pověřil úkolem: „Řekni dědečkovi, ať za mnou přijde.“ Šli jsme tenkrát
s tatínkovými rodiči.
A někdy znenadání přijela navečer bryčka
s panem děkanem k nám domů. Kočí Frantík
byl spolehlivý. Pan děkan si prohlédl celé hospodářství a na besedu vlastně ani nebyl čas. Rok
utíkal a strýček děkan začal churavět, ani na
přání, se už nemyslelo. Celý podzim bylo u nás
tísnivo a já vše prožívala s rodiči a prarodiči.
Přišel prosinec s tuhými mrazy a se sněhem.
Seděli jsme večer doma v kuchyni celá rodina.
Najednou klepla klika u vrat, chvatné kroky
v průjezdu, prudké otevření dveří a čeledín
Frantík vyhrkl: „Děkan umírá.“ Dědeček Štěpán vzal na sebe kabát, měl jej připravený, protože poslední měsíc denně na faru chodíval.
Odešel s Frantíkem, vrátil se asi za hodinu se
slovy: „Je konec.“
Pohřbu se účastnilo snad celé město i okolí.
Naše klášterní škola a všechny městské školy.
Smuteční obřady v kostele, dlouhý průvod na
hřbitov, procházelo se kaplí sv. Jana Křtitele
a ke hrobu. Zástupy kněží v bílém. Zástupy lidí.
A najednou jsem pocítila smutek.
Na závěr děkuji Vám, otče Vavro, za obětavý
úkol vzpomenout a oživit farnosti osobnost
kněze, který tu před mnoha lety působil.
Marie Bednářová-Uhýrková
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby: neděle 8.30 a 18.00,
úterý bohoslužba pro děti 18.00, čtvrtek 7.00,
pátek pro mládež 18.00, sobota 7.30.
Roráty v adventu:
• pro děti v úterý v 6.45 h (od 29. 11.), večerní
mše nebude.
• pro dospělé v sobotu v 6.45 (od 3. 12.)
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 1. 12. v 8.00.
Zádušní mše sv. za padlé v bitvě u Slavkova,
čtvrtek 1. 12. v 18.00 farní kostel.
Návštěvy nemocných, pátek 2. 12.
Otevřený kostel, sobota 3. 12., možnost prohlídky 9.00–21.00.
Vzpomínka 70. let od úmrtí děkana Mons.
Uhýrka, neděle 4. 12. při mši sv. v 8,30.
Mikulášská nadílka, neděle 4. 12. po ranní mši
sv.
Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie,
čtvrtek 8. 12. mše sv. v 18.00, světelný průvod.
VÁNOCE 2011
Upozornění: všechny sváteční mše sv. 25. 12.
až 1. 1. budou v 9.30 h.
Zpovědní dny, farní kostel pondělí 19. 12.
a úterý 20. 12. vždy 17–19, zpovídá 6 kněží.
Betlémské světlo, 24. 12. po celý den v zádveří
kostela.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, 24.
12. v 15.30, zpívá schola s hudebním doprovodem.
Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, zpívá PS
Gloria.
Narození Páně, 25. 12. mše sv. v 9.30, zpívá
PS Gloria. Večerní v 18 s lidovým zpěvem.
Svatého Štěpána, 26. 12. mše sv. v 9.30, zpívá
schola, večerní nebude.
Koledování dětí v kostele, 26. 12. v 15,30.
Prohlídka hodin a zvonů, 31. 12. kostel,
10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
Silvestrovská mše sv. na poděkování, 31. 12.
v 16.00.
Nový rok, 1. 1. 2012, mše sv. 9.30 a večerní
v 18.00.
Vánoční koncert – Tříkrálové koledování,
cimbálová muzika „Hudci z Kyjova“, neděle
8. 1. kostel Slavkov v 16.00.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Výzva čtenáře
Finančně podpořím neziskový projekt ve
Slavkově u Brna a okolí v některé z oblastí
• sociální
• kultura, ochrana historických památek
• ochrana přírody, životní prostředí
• práce s dětmi zaměřená na uvedené aktivity
Anotaci Vašeho projektu, rozpočet a kontakt
předejte do redakce Slavkovského zpravodaje do
30. listopadu 2011 pod značkou „PROJEKT“.

Charita děkuje
V Charitní pečovatelské službě Slavkov
u Brna jsme obdrželi od firmy Lohmann &
Rauscher darem přepravní vozík, prostředky
pro osobní hygienu a obvazový materiál. Tento
dar bude využit v rámci charitních služeb pro
občany Slavkova u Brna.
Děkujeme tímto firmě Lohmann & Rauscher
za věcný dar a také městu Slavkov u Brna za
zprostředkování.
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Pošmurný prosinec dobré to znamení pro sady, lučiny i všechna osení.
Letošní rok opět končí prosincem. Je čas na
hodnocení jaká byla úroda, jaké počasí a jak se
vše vzájemně ovlivňovalo.
Z mládí si pamatuji, že babička říkala: brambory jsou ve sklepě, prase ve škopku a tak
může přijít zima a děda se přidal: slivovice je
v demižonu a tak zbývá jen zatlouct okenice
a venku ať se čerti žení.
Kdybychom tento rok hodnotili takto, tak ta
zima může být dvakrát po sobě. Brambor se
totiž urodilo mnoho a některé velikostně dosáhly do třídy rekordů a švestek, těch bylo
tolik, že pálenice budou pálit dlouho po novém
roce a rádi se budeme scházet na koštech slivovice a hodnotit jaká se urodila. Také zájemců
o vaření povidel bylo dost. Tady můžeme být
spokojeni. Horší situace a to asi vinnou jarních
mrazíků byla u meruněk, broskvoní, ořechů
a jablek. Místy bylo průměrně a někde nic.
Jedním z faktorů, které ovlivňují úrodnost
plodin jsou dešťové srážky. Ty se nám letos vyhýbaly a jsou mírně nad polovinou loňského
stavu, kdy bylo 778 mm. Letos byl poslední
déšť 25. října a zatím je zaznamenáno 404 mm.
Pokud nepřijde zima bohatá na sníh, tak bude
ohrožena úroda i v příštím roce.
Počasí bylo začátkem roku většinou mrazivé,
v noci teploty pod nulou a ve dne mírně nad

bodem mrazu. Srážkově podprůměrný jen asi
23 mm. Jaro začalo příjemným teplým slunečným počasím, ale přišla středa 13. dubna a přízemní mrazík sežehl většinu bohatě kvetoucích
meruněk. Slivoně byly již odkvetlé a těch se to
nedotklo. Srážkově průměrné se srážkami
142 mm. V červnu bylo poměrně teplo, ale červenec byl dost chladný, podmračený s častými
dešťovými přeháňkami. Srpen a září teplotně
nahradily dosavadní počasí. Srážkově byla situace podprůměrná. 14. října přišel skok z léta
ihned do zimy, kdy teploty klesly na –1 °C až
–4 °C. Potom ještě přišlo oteplení s babím
létem a slunečným počasím. Další změna přišla
10. listopadu, kdy se velmi ochladilo se studeným větrem a ten zřejmě ohlásil nástup zimy.
Takovému počasí odpovídá i výskyt chorob
a škůdců. Mandelinka bramborová se vyskytovala minimálně. Infekční tlak u plísní bramborové a na okurkách byl střední. Moniliová
hniloba plodů peckovin a jádrovin se vyskytla
jen málo. Napadení mšicemi bylo obvyklé
a výskyt byl jen místně. Vrtule třešňová napadla plody jako v jiných letech. Ovšem rez
hrušňová se v naší oblasti začíná velmi rozšiřovat a bude nutno radikálně zasáhnout.
Celkově lze hodnotit po stránce úrodnosti za
průměrný až vyrovnaný.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Druhé housle
Ivan hrál krásně na housle. Ve školním smyčcovém orchestru však vždycky hrál druhé
housle. Snad proto, že se neuměl důrazněji prosadit, snad proto, že s ním hráli houslisté o něco
lepší. Nereptal. Ale se vší zodpovědností se připravoval na každou zkoušku. Před Vánocemi ho
však kapelník vyzval, aby si doma zkusil nacvičit part pro první housle u známé koledy
Tichá noc. S neskrývanou radostí běžel domů.
A pustil se do cvičení. Se vší pílí hrál a hrál, piloval detaily...
Když ho na zkoušce orchestru kapelník vyzval, aby zahrál svůj part, Ivan zpaměti spustil… Když dohrál, nejen kapelník, ale i ostatní
hráči mu bouřlivě zatleskali! To byla nádhera!
To nikdo nečekal! Jaké štěstí, že tentokrát první
housle hrál ten, tak trošku odstrčený, Ivan! Od
té doby míval podobných sól více. Nikdy nezklamal.
Podobně je to i v našem životě. Mnoho lidí

hrává dlouhou dobu v zaměstnání, ale i v osobním životě jakési druhé housle. Trpělivě, zodpovědně, bez reptání. Až do chvíle, kdy se jejich
skryté klady projeví. A já přeji každému z vás,
abyste se dočkali příležitosti i ocenění jako můj
spolužák Ivan…
„...usilujte o to, aby vaše srdce patřila cele
Kristu. Využijte každé příležitosti ke svědectví
o vaší víře, hovořte však skromně a s úctou.“
(SNC - parafráz. překlad Bible – 1. list Petrův
3,15)
„Dlouhé rozmýšlení příležitost často zabíjí.“
P. Syrus
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v měsíci prosinci na sobotní bohoslužby konané 17. a 31. 12. na adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789
034 (kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Ve velkém sále se něco děje – čaj o páté
Pokud jste šli v sobotu 12. listopadu
podvečer ve společnosti lidí, kteří mají rádi

2011 mezi pátou a půl desátou navečer
hudbu, tanec, zpěv a veselí. Nezapomeňte, že
okolo Společenského centra Bonaparte, mohli
jste zaslechnout příjemnou hudbu. Pokud jste
nahlédli dovnitř velkého sálu viděli jste, jak se
na parketě protáčejí taneční páry při polce, valčíku, foxtrotu, tangu a nebo waltzu. Zněla i moderní hudba a někdy dokonce i rokenrol. Tuto
akci pro milovníky tance pořádají majitelé Bonaparta.
Vstaňte od nudných sobotních televizních
pořadů, kde na vás neustále útočí reklama, násilí, střelba a vraždy. Přijděte strávit příjemný
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v dnešní uspěchané a přetechnizované době je
každý pohyb, který pro sebe vykonáte navíc jen
k vašemu prospěchu. Proto si do kalendáře poznačte červenou tužkou datum 10. prosince od
páté do půl desáté, to je datum, kdy se opět
bude konat již čtvrtý Čaj o páté. Vezměte
s sebou svoje přátele a přijďte se pobavit s těmi,
kteří se pravidelně těchto čajů o páté zúčastňují
a odcházejí spokojeni.
Vladimír Luža, Ivan Machala
a dalších více jak 60 spokojených účastníků

Nejdříve chci poděkovat všem členům výboru ÚO Svazu diabetiků ČR, kteří pro vás po
celý minulý rok připravovali různé akce. Na
„Dnu pro zdraví“ obdrželi diplom a poděkování
Městský úřad Slavkov, VZP, zastoupená reklamní agenturou Marco Brno, ISŠ Slavkov,
Střední zdravotní škola Vyškov, BM TYPO,
MUDr. Kovaříková, Abbott Diabetes, Johnson & Johnson a Roche. Naše poděkování patří
všem 22 vystavovatelům a také všem občanům,
kteří si přišli zkontrolovat svůj zdravotní stav
a nakoupili si třeba vánoční dárky pro sebe
a své známé. Ti, kteří měli naměřené vyšší hodnoty, než je doporučený limit, by měli navštívit
svého ošetřujícího lékaře a požádat o kontrolní
vyšetření. Nepodceňujte příznaky onemocnění
na cukrovku, i když vás nic nebolí, ale bolí její
neléčené následky.
Poslední akcí, kterou pořádáme pro své členy
je tradiční setkání u stromečku s názvem „Vánoce s diabetem“. Toto předvánoční setkání bude
ve čtvrtek 15. prosince od 14 hodin v Zámecké
vinárně u Edy Andrly. Vystoupí nejmladší děti
z mateřské školy Zvídálek, bude tombola a občerstvení. Vzhledem ke kapacitě vinárny, si můžete zakoupit vstupenky do konce listopadu
v naší kanceláři na poliklinice, vchod F.
Diabetiky čekají právě v prosinci největší nástrahy ve formě prostřených stolů s mnoha vydatnými pokrmy o vánocích a alkoholickými
nápoji o Silvestru. Musíme odolat všem těmto
nástrahám a uvědomit si, že oslava konce roku
nespočívá jen v hojnosti jídla a pití. Vyzkoušejte vánočního kapra s křenem, nebo v bylinkovém těstíčku a do bramborového salátu
přidejte více zeleniny. Tučné pečínky a řízky
nahradíme kvalitním libovým masem a zeleninovými saláty dle vlastní fantazie. Vánoční cukroví můžeme pouze ochutnat a místo šlehaček
a krémů zařadit jako dezert ovocný pohár s našlehaným tvarohem. Z ovoce upřednostňujeme
tradiční české jablíčko a citrusové plody.
I v zimě musíme dodržovat pitný režim, nejlepší je vlažný čaj s mnoha příchutěmi. Pivo
a víno v malém množství, jenom po jídle spíše
jako přípitek. Nezapomeňte si častěji změřit
glykémii a podle toho upravit stravování a svůj
program. Získané kalorie je vhodné spálit procházkou v přírodě, vždyť chůze je nejpřirozenější lidský pohyb.
Citronový tvarohový krém: 200 g žervé, nebo
tvarohu, 120 g bílého jogurtu, 2 lžíce citronové
šťávy, sladidlo. Žervé rozmačkáme vidličkou,
přidáme jogurt, šťávu a sladidlo a vše ušleháme.
Tato porce obsahuje pouze 8 g sacharidů a 250
kcal.
Mezi nejoblíbenější svátky patří Vánoce, Silvestr a Nový rok. Přeji vám, abyste je prožili
v kruhu svých rodin a přátel, abyste zapomněli
na své nemoci a trápení. Všichni si přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Děkuji
všem, které jsme naším programem pro zdravý
život oslovili a spolu s námi se na něm podíleli.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků, pevnou vůli, zdraví a splnění všech vašich přání
a dobré vykročení do nového roku 2012.
Marie Miškolczyová

Foto ze Dne zdraví na str. 27
Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz
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Večery tiché radosti
„…také dnes může člověk vnitřně přepnout –
a v době, kdy se z obchodních domů ozývají koledy či vánoční šlágry, může uhájit v sobě vnitřní
ticho, které sluší adventu…“
Tomáš Halík
Vážení posluchači, přijměte, prosím, pozvání
na adventní koncerty:
• Ve čtvrtek 8. prosince, od 18 hod., do Husova sboru ve Slavkově u B., ul. Jiráskova 959,
na komorně laděný večer ve společnosti klasické kytary a hebrejské poezie. Večerem Vás
provedou manželé Lindtnerovi.
(Martin Lindtner, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění a člen Brněnského kytarového kvarteta, Michaela Lindtnerová, vystudovala
Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity.)

SVATEBNÍ SALON LUCIE

Poté chvíle posezení při občerstvení.
• V neděli 11. prosince, od 16.30 hod., do
Husova sboru v Kobeřicích u Brna.
Hrají a zpívají: Naďa Bláhová - solistka
Opery Janáčkova divadla v Brně, František Jeřábek st. – trombonista orchestru Opery, Tomáš
Jeřábek – varhanář a varhaník, František Jeřábek ml. – zpěváček v dětském sboru při Národním divadle.
V programu zazní díla J. S. Bacha, C.
Francka, G. F. Händela, A. Dvořáka, V. Trojana,
S. K. Vrbky.
Vstupné na obě akce dobrovolné.
Za radu starších náboženské obce CČSH vás
srdečně zve
Milan Vostřel, farář

V˘prodej svatebních ‰atÛ, ‰atÛ
do taneãních a pro druÏiãky –
100–2000 Kã

tel. 606 669 712, 544 220 119

PRODEJ UHLÍ
pondûlí–pátek
7–15 hodin
Plachetka a spol., spol. s r.o.
U Splavu 380 (smûr Chemis)

tel. 544 223 000
724 042 250
KVĚTINY KORUNA
Věra Štrofová, Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

Aratinga zlatohlav˘

Foto: B. Maleãek

Papouščí zoo v zimě
I když má papouščí zoo v zimě zavřeno,
i přesto se stále něco děje. Denní provoz sice
končí 30. listopadu, ale na dlouhé zimní měsíce
připravujeme celou řadu akcí. U některých akcí
již přesný termín známe, ostatní se zatím připravují a přesný termín včas sdělíme.
První z nich se koná již v sobotu 17. prosince
od 14 hodin. Můžete se přijet podívat na velmi
zajímavou akci, kterou je předvánoční krmení
papoušků. Tato akce je učena pro děti starší 10
let a samozřejmě pro dospělé.
Na druhou polovinu ledna chystáme výstavu
nejzajímavějších a nejkrásnějších tropických motýlů.

Na únor připravujeme přednášku o životě
papoušků v jejich domovině. V jednání je
i další přednáška o cestě po Etiopii.
Následovat bude prodejní výstava obrazů
slavkovské malířky Aleny Slezákové – tato
výstava je plánována na únor a březen. O přesných termínech akcí budeme včas informovat
na www.veslavkove.cz a na stránkách zoo:
www.papouscizoo.cz.
Naše zoo se může pochlubit mláďaty arating
slunečních – celkem šesti mláďaty od dvou
chovných párů, které přišly na svět v listopadu.
Dalšími papoušky, kteří se pomalu připravují
k hnízdění, jsou africké druhy papoušků – žakové, papoušci senegalští apod. I v teplotách
těsně nad nulou jsou papoušci stále ve voliérách. Kdo má zájem ještě před ukončením letošní sezony pokochat se krásou papoušků,
musí si pospíšit.
Hana Škrháková

NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. MDDr. MARTIN HROZA
zahajuje provoz 2. ledna 2012
v ulici B. Němcové č. 228
ve Slavkově u Brna
Více informací nebo rezervace
termínu ošetření již nyní
na tel. čísle 777 864 590
www.mudrhroza.cz

721 184 239

PÒJâOVNA LYÎÍ –
SKI SERVIS – PU·KÁâ
V˘prodej lyÏí a lyÏaﬁské obuvi 100–1000 Kã

tel. 606 669 712, 544 220 119
Denně aktuality ze Slavkova

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

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

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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Novinky u slavkovských skautů
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Co psal Slavkovský
zpravodaj před 25 lety
Na hřbitově pokrokově
Zamysleli jste se někdy na hřbitově nad
třídním složením bývalé společnosti? Mohutné náhrobky a hrobky měly být pro mnohé
demonstrací jejich bytí a postavení ve společnosti. Setkáváme se zde často s nápisy, připomínající c. k. radu, velkostatkáře, průmyslníka
a jiné podobné. Tedy nejen za života, ale i po
smrti měly se výsady postavení ve společnosti
zhmotnit ve studeném kameni. A ten přetrval
desítky let a dnes nám dokládá třídní složení
společnosti. Prostý člověk rozhodně neměl na
honosné náhrobky. Stěží obhájil sporé živobytí. Proto byly v prostředí hřbitovů prosté
hroby. Nebyla to místa těch, z jejichž práce
blahobytně žila vrstva mocných. Jak prostě
žili, tak i odcházeli. Jejich pomníky jsou
domy, továrny, komunikace, výrobky trvalého
charakteru, vše, co ještě dnes nás obklopuje.
Proto na našem novém hřbitově, který budeme budovat, nebude místa pro honosné pomníky. Ještě dnes jsou mnozí maloměšťáci
schopni stavět honosné pomníky, ukázat, „že
na to mají“. Na novém hřbitově bude dovoleno stavět jen pomníčky do 90 cm výšky,
i když věříme, že stále více zesnulých bude
pohřbíváno buď sypem nebo uložením jen
pod epitafní desku nebo rozptylem.
Slavkovský zpravodaj, únor 1986

Opraven˘ bytov˘ dÛm

Foto: R. Lánsk˘

Poděkování
Děkujeme za kvalitní a rychlou opravu
včetně zateplení bytového domu čp. 333, 334
a 335 na Komenského náměstí ve Slavkově
u Brna. Zakázku provedla ke spokojenosti
všech nájemníků firma Fasády Rozehnal z Mutěnic. Velký dík patří p. Milanu Plotěnému,
který bez ohledu na osobní čas se podílel na
opravě. Současně děkujeme Ing. Zdeňku Floriánovi, CSc., který má nesporný podíl na přípravě celé revitalizace objektu.
Obyvatelé opraveného domu
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Nová kamna
Za pomoci příspěvku z rozpočtu města Slavkova u Brna se nám před nastupující zimou
podařilo vyměnit přestárlá kamna ve všech našich klubovnách. Díky novým krbovým kamnům s výrazně vyšším výkonem se tak děti
každý čtvrtek a pátek na družinovkách nebo oddílovkách těší z vyhřáté místnosti o poznání
rychleji než dříve a ještě jim k jejich aktivitám
plameny hrají za sklem své krásné ohnivé divadlo. Za dotaci radnici moc děkujeme!

Mikulášská besídka
Jako každým rokem i letos se každá družinka
a oddíl předvede nejen před sebou navzájem,
ale i před přítomnými rodiči a hosty na tradiční
Mikulášské besídce. Ta se letos koná v neděli
4. prosince v koncertním sále na ZŠ Komenského od 14 hodin. Těšíme se na všechny, kdo

Mikulá‰ská nadílka

Foto: archiv

se přijdou podívat na scénky i hudební vystoupení a samozřejmě na Mikuláše, který každému
z přítomných dětí přinese nějakou dobrotu.
Vedoucí Junáka Slavkov u Brna
www.junakslavkov.cz

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, motocyklová sezona 2011
skončila. Pro MKA úspěšně a bez problémů. Na
úplný závěr sezony a roku ještě připravujeme
akci Zavírání šoupátek (plochá dráha), kterou
jsme poprvé pořádali loni. Akce se líbila jezdcům i přítomným divákům. Termín pořádání
akce je 30. prosince se začátkem ve 12 hodin po
rozjížďkových jízdách.
Na závěr motocyklové sezony na přírodních
okruzích bylo vyhodnocení výsledků všech
jezdců a obsahových tříd. Pro Moravu se konalo
ve čtvrtek 27. října ve Starém Městě v Nové sokolovně. Celá akce byla velmi pečlivě připravena – živá regionální hudba s pohoštěním.
Všechny přítomné přivítal a pozdravil starosta
města pan Libor Karásek – sám několikaletý
pilot sajdkáry a zahájil tuto zdařilou akci. Celý
průběh a vyhlašování výsledků jezdců komentoval pan profesor Kratochvíl, známý z uvádění
slavkovských Oldtimerů. Vyhlašování jezdců
zahájila třída 125 cm3 SP, kde na nejvyšším
stupni stál Oldřich Hanák ze Slavkova s velkým
pohárem jako mistr republiky. Následovalo blahopřání, fotografové a pravá motorkářská zábava plná sdělováním zážitků a emocí ze
závodů. Samozřejmě byli hodnoceni i ostatní
jezdci všech objemových tříd.
Hodnocení pro české jezdce se konalo hned
v pátek 28. října v Hořicích ve známém středisku okruhu Tři sta zatáček Gustava Havla.
Toto hodnocení a vyhlašování výsledků jezdců

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

mini

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 7.–9. prosince

se konalo na louce ve velkém stanu. Po stručném zahájení následovala minuta ticha za tři kamarády, kteří utrpěli smrtelná zranění. Nedobře
se o této skutečnosti píše. Hodnocení bylo jen
pro třídy 600 cm3 a 1000 cm3 obsahu motorů. Ve
třídě 600 cm3 obsadil Oldřich Hanák ze 74
jezdců 10. místo. Tuto třídu jezdil první sezonu
a jen 4 závody, což je vynikající úspěch. Umístění se započítává do seriálu CSZE – CHROAD
– RASINK. Tohoto vyhodnocení se zúčastnili za
MKA Olda Hanák, Vendula Andrlová a Jaroslav
Marek.
Druhý den, po prohlídce areálu nás zaujal
stylový stojan se štítky všech ročníků a vítězů
všech obsahových tříd. Na mosazném štítku
z roku 1966 vítěz ve 250 cm3 pan Adolf Gorus,
který jel na motorce Jaroslava Ludvíka ze Slavkova. Opravdu pěkná vzpomínka. Následovalo
rozloučení s přáteli a projížďka 2 kol po tomto
fantastickém a náročném okruhu, právem nazývaným Český tourist trophy. Po krátké zastávce
a zapálení svíčiček u křížků podél silnice, jsme
se po dvou dnech, plných zážitků a dojmů, vraceli domů. Tímto jsme ukončili sezonu silničních motocyklových závodů.
Ve středu 16. listopadu se koná třetí letošní
setkání členů AMK Brno. Na programu bude
řešení problémů v dotacích motoklubů. Nastává
konečně boj o sportovní autoritu – Abrahám
nebo Ječmínek. S výsledkem vás seznámím
v příštím čísle Zpravodaje.
J.M.

ˇ
ˇ
Prednáska
Téma:

Problém dnešní doby – acidóza.
Řízená očista těla Prodej

st 7. 12. a čt 8. 12.: 14–20 h., pá 9. 12.: 14–22 h.

Kdy: středa 7. prosince v 17 h.

Připraveny jsou speciality

Kde: Čelakovského 839, Slavkov

z divočáka, jelena, zajíce, bažanta a daňka
Rezervace stolů na tel. 724 145 627.
Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem

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

Foto: B. Maleãek

Infotabule

Foto: archiv
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Práce na rámovém propustku

Foto: B. Maleãek

Informační panel k stavbě protipovodňového opatření
Státní podnik Povodí Moravy osadil poblíž
stavby při ulici Československé armády nový
informační panel, kde se občané i návštěvníci
města mohou dočíst o právě probíhající stavbě,
která má za cíl zlepšit protipovodňovou
ochranu v městě Slavkov u Brna. Budované
opatření ochrání spodní část města poblíž toku
Prostředníček a ochrání přilehlou část města
i proti zpětnému vzdutí z Litavy. Jednou z dominant stavby bude i rozsáhlý mokřad skládající se z dílčích lagun, v budoucnu doplněný
o výsadbu zeleně. V polovině října byla ukončena objízdná trasa a došlo k zprovoznění provozu v ulici Československé armády.
Momentálně probíhající stavební práce tak již

nezasahují do běžného provozu ve městě.
Postupně pokračují práce na dokončení pokračování rámového propustku směrem k prostoru budoucího mokřadu. Nově se objevily
první laguny, které stavaři začali postupně těžit
a tvarovat od října. Vytěžená zemina z lagun
se průběžně ukládá do ochranných zemních
hrází na stavbě. Momentálně je natvarováno
pět lagun z celkového počtu patnácti. Jednotlivé laguny mají proměnlivou hloubku dna od
30 centimetrů přes půl metru až do 1,2 metru.
Prostor lagun je trvale zavodněn hladinou
spodní vody. Dále pokračují práce na navazujícím břehovém opevnění z kamene ukládaného do drátokošů a na betonové ochranné zdi

při ulici Nerudova. Nově byly zahájeny přípravné zemní práce na budoucím hradícím objektu u ČOV. Stavba protipovodňových
opatření byla zahájena letos v květnu a průběžně stavební práce pokračují dle harmonogramu. Po půl roce stavebních prací ve
Slavkově, začíná stavba nabývat již konkrétních obrysů, jsou vidět již dílčí hotové části
na protipovodňovém opatření. Do konce letošního roku by měl být proveden objem stavebních prací v rozsahu cca 70% z celkového
objemu prací. Dokončení stavby se plánuje na
květen příštího roku.
Ing. Jan Jelínek,
technický dozor stavby, Povodí Moravy, s. p.
k&m tour s.r.o., nám. Míru 25, 679 74 Olešnice
tel./fax: 516 454 447, e-mail: ckboskovice@kmtour.cz, www.kmtour.cz

CHORVATSKO
ostrov Rab, Banjol
kemp Padova III. – stany

29. 6.– 8. 7. 2012
JEN 3 DNY Z DOVOLENÉ = TÝDEN U MOŘE!

CENA: 3 950 Kč
Cena zahrnuje:
• ubytování ve stanech (zařízené stany v polostínu borového háje,
odděleně od ostatních návštěvníků kempu, vzdálené 80–130 metrů
od hlavní polopísečné pláže s pozvolným vstupem do vody)
• autobusovou dopravu ze Slavkova u Brna
• služby delegáta, pojištění CK pro případ úpadku
Příplatky:
pobytová taxa (děti do 12 let zdarma, od 12 do 18 let 140 Kč, od
18 let 280 Kč / osoba / pobyt)

KONTAKT: Táňa Uhlířová, tel. 728 202 008
VOLEJTE IHNED – počet míst je omezen!

Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

Vítûzové

Foto: R. Lánsk˘

Tlačenka Open 2011
V sobotu 29. října proběhla v restauraci Klobouk soutěž o nejlepší vyrobenou domácí tlačenku. Letošní ročník neměla porota vůbec
lehké, vybrat mezi 14 přihlašenými vzorky tu
nejlepší!
Porotu zastupovali řezníci ze Slavkova
a okolí ve složení: Josef Šopík, Miloš Procházka, Zdeněk Červinka. Hodnotila se vůně,
chuť, vzhled řezu a soudržnost tlačenky.
Umístění soutěžících dle hlasování odborné
poroty bylo v pořadí: 1. Jiří Závodný a Petr Šafránek, 2. Anička Řičánková a Pavel Plašek (Žarošáci), 3. Jan Zavadil a Jan Pešica. Po
ohodnocení odbornou porotou měli možnost určit
si svoji vítěznou tlačenku návštěvníci restaurace.

Nejvíce hlasů získala tlačenka Stanislava
Skřivánka a Jaroslava Hortvíka. Následovaly
místa Jiřího Závodného a Petra Šafránka se
stejným počtem hlasů jako bratrů Kohoutkových. Na třetím místě se umístil Vlastík Bayer.
Večer byl velice vydařený, proto děkujeme
všem návštevníkům, soutěžícím, porotě a sponzorům.
Monika Šemorová s kolektivem
Zveme vás na tradiční domácí zabijačku,
která se koná v sobotu 10. prosince. Přijďte
zhlédnout práci řezníků, ochutnat pravé zabijačkové speciality. Začátek v 8 hod. Prodej výrobků od 10 hod. V restauraci vepřové hody od
10 hodin.

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA
mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna
Fotogalerie k článkům ve zpravodaji najdete na:

www.veslavkove.cz
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Roman Kukleta

Smutná zpráva zastihla nedávno všechny
fanoušky fotbalu: ve věku 46 let v Brně zemřel bývalý vynikající fotbalista, a také na jaře
2009 a celou sezonu 2009/2010 trenér SK
Slavkov Roman Kukleta.
Kdysi skvělý útočník a miláček tribun stadionu Za Lužánkami odešel náhle. Podle
prvních informací zemřel 26. října, když mu
přestaly fungovat životně důležité orgány.
Roman byl v osmdesátých letech jednoznačně největší hvězdou Zbrojovky. Bohužel
pro něj se však brněnský klub v této době pohyboval převážně ve druhé lize. Kukleta byl
rozeným kanonýrem, což dokázal například
během tří druholigových sezon, během nichž
nastřílel za Zbrojovku neuvěřitelných 66 gólů
v 70 utkáních. V sezoně 1986/87 měl dokonce průměr víc než gól na zápas, když si
ve 28 startech připsal 32 přesných zásahů.
A proti Mladé Boleslavi se trefil hned šestkrát! K postupu to ovšem nestačilo.
Po třech neúspěšných pokusech o návrat
nakonec podlehl vábení pražské Sparty. Asi
žádný jiný fotbalista, který odcházel z Brna
do Prahy, neměl u fanoušků takové pochopení. Později se stal králem ligových kanonýrů, prosadil se do reprezentačního týmu
a poté přestoupil do španělského Betisu Sevilla. Odtud se vrátil na závěr profesionální
kariéry zpět do Brna.
Kromě toho, že byl výborným fotbalistou,
dokázal lidi kolem sebe mnohokrát pobavit.
Některé jeho hlášky, podtržené výrazným
brněnským hantecem, jsou pověstné. Jednu
z jeho oblíbených často adresoval svým spoluhráčům při taktických poradách: „Déte mně
to a běžte se vobjímat!“
Čest jeho památce. A díky, Kuki!

Den pro zdraví, Slavkov 14. listopadu, sál Bonaparte

Den pro zdraví

Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

Foto: 2x B. Maleãek

Výzva pro pořadatele společenských akcí ve Slavkově u Brna
Žádáme všechny organizátory společenských, kulturních, sportovních a podobných
akcí, aby od 1. října 2011 zasílali informace, které chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve
Slavkově u Brna, na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.
Tereza Cenková, DiS., odbor kancelář tajemníka

Kalendář akcí – prosinec 2011
Datum

hod.

druh

1. 12.
18.00 spol.
1. 12.
19.00 spol.
2. a 3. 12. 9.00–17.00 spol.
3. 12.
9.00–21.00 spol.
3. a 4. 12.
spol.
3. 12.
3. 12.
3. 12.

od 9.00 spol.
od 10.00 spol.
14.00 spol.

akce

místo konání

Zádušní mše sv. za padlé v bitvě u Slavkova
Koncert Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
Dny otevřených dveří ISŠ Slavkov (pá: 9–17, so: 9–13)
Otevřený kostel – možnost prohlídky
Vzpomínkové a pietní akce k 206. výročí bitvy u Slavkova (náměstí a zámek)
Doprovodný program: oživené prohlídky zámku s Napoleonem, předvánoční řemeslný jarmark, ohňostroj
Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark
Veršované oživené prohlídky zámku. Rezervace na pokladně zámku: tel. 544 227 548
Autorské čtení knihy „Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek ZS-A“
Za účasti jejich autorů PhDr. Vladimíry Zichové a Mgr. Martina Rájy, PhD.
Vánoční koncert žáků ZUŠ Fr. France
Vánoční výtvarný seminář pro ženy – Andělé
Den otevřených dveří ZŠ Malinovského
Vánoce s diabetem – předvánoční setkání s programem
Betlémské světlo
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi - zpívá Schola s hudebním doprovodem
Půlnoční mše svatá- zpívá pěvecký sbor Gloria
Koledování dětí v kostele
Prohlídky kostelních hodiny a zvonů
Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem

farní kostel Vzkříšení Páně
Historický sál zámku
ISŠ Slavkov u Brna
farní kostel Vzkříčení Páně
Zámek Slavkov – Austerlitz

poﬁadatel

ř.-k. farnost Slavkov
Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
ISŠ Slavkov u Brna
ř.-k. farnost Slavkov
Proj. Austerlitz, ZS-A
Město Slavkov u Brna
nádvoří zámku, město
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Městská knihovna
Zámek Slavkov - Austerlitz

9. 12.
17.30 kult.
Historický sál zámku
13. 12.
16.30 spol.
výtv. dílna DDM
14. 12.
14.00–17.00 spol.
ZŠ Malinovského 280
15. 12.
14.00 spol.
Zámecká vinárna u Edy
24. 12.
celý den spol.
zádveří kostela
24. 12.
15.30 spol.
farní kostel Vzkříšení Páně
24. 12.
23.00 spol.
farní kostel Vzkříšení Páně
26. 12.
15.30 spol.
farní kostel Vzkříšení Páně
31. 12.
10–12 13–15 spol.
farní kostel Vzkříšení Páně
31. 12.
20.00 spol.
Palackého náměstí
Probíhající výstavy:
do 11.12.
Výstava fotografií z rekonstrukcí bitev 2011 - v prostorách před kavárnou
do 11.12.
Loutky pro radost z Radosti - výstava loutek v galerii v přízemí
do 11.12.
Krajka na zámku - výstava paličkované krajky v historických saloncích
do 27.5.2012
Kancléř čtyř panovníků - výstava 300. výročí narození V. A. Kounice v galerii v prvním patře.
Otevírací doba Zámku Slavkov - Austerlitz v prosinci: úterý–neděle 9–16 hod., do 11. 12. 2011, na Vzpomínkové akce zvláštní režim.

ZUŠ Fr. France
DDM Slavkov
ZŠ Malinovského
Svaz diabetiků Slavkov
ř.-k. farnost Slavkov
ř.-k. farnost Slavkov
ř.-k. farnost Slavkov
ř.-k. farnost Slavkov
ř.-k. farnost Slavkov
Město Slavkov u Brna
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Utkání florbalu

Foto: archiv FBC

FBC SOKOL SLAVKOV

Florbal ve výsledcích
Okresní v˘stava drobného zvíﬁectva ve Slavkovû

Foto: 5x B. Maleãek

Okresní výstava drobného zvířectva
Ve dnech 11. a 12. listopadu se konala v chovatelském areálu ZO Slavkov u Brna Okresní
soutěžní výstava drobného zvířectva – králíků,
holubů a drůbeže. Výstava byla podpořena
kluby, které si zde uspořádaly svou speciálku
v rámci ČR, kteří naši výstavu podpořili Český
červený, Český luštič, Český strakáč, Rex a barevný Rex.
Po celé dva dny panovala v celé hale ta pravá
chovatelská atmosféra – povídaly se zážitky
z minulých výstav, vystavovatelé prodávali
a návštěvníci kupovali zvířata, tak jak to bývá
na každé takové akci. Kdo měl chuť, tak se zúčastnil tomboly, která v letošním roce byla
velmi bohatá svým obsahem. A kdo měl chuť
na něco dobrého na zub tak mohl využít bohatého občerstvení, které zajišťoval personál kuchařek s kuchtíkem Pepíkem v čele. V sobotu
kdy byl den poslední a zároveň také ukončení
výstavy, tak proběhlo předání poháru těch nejlépe oceněných zvířat. Svou přítomnost nám

při předávání pohárů přislíbil pan starosta
města Slavkova, ale nakonec nedorazil, což
všechny přítomné překvapilo a zklamalo. Po
celou výstavu zde byla nainstalována expozice
okrasného ptactva, kterou nám zajistil
p. Mlčůch, který ochotně zodpovídal dotazy
přítomným vše na co se ptali za což mu patří
dík. Tato výstava byla hojně navštívena asi 650
zájemci o zhlédnutí zvířat z celé republiky
a bylo i slyšet dnes již zahraniční Slováky. Děti
z mateřských škol a základních škol moc nevyužili toho, že mají od vystavovatelů vstup
zdarma, ale i v menší míře než loni výstavu navštvívili a odnášeli si zážitky i výhry z tomboly.
Krásné chovatelské dva dny utekly jako voda
a všichni už se těšíme na příští rok, kdy bude
další ročník této populární výstavy.
V závěru bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit bohatou tombolu, všem kteří jakýmkoliv dílem „přiložili
ruku k dílu“.
Vendula Andrlová

Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

Družstvo juniorů odehrálo 23. října další
zápasy 3. ligy – divize VI. Hrálo se v Holešově
s týmy z horní poloviny tabulky FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní a Atlas ČKD Blansko.
Klukům se nedařilo a i přes zlepšený výkon
v průběhu turnaje zůstali bez bodů. Oba zápasy
skončily shodným výsledkem 6:5 ve prospěch
soupeřů.
3. liga juniorů – divize VI. 3–6. kolo
FBC Sokol Slavkov–FbC 666 Hornets BrnoZŠ Horní 5:6 (2:4,2:1,1:1)
Atlas ČKD Blansko–FBC Sokol Slavkov 6:5
(2:0, 3:3, 1:2)
FBŠ Hattrick Brno–FBC Sokol Slavkov 1:1
(0:1, 0:0, 1:0)
FBC Sokol Slavkov–TJ Sokol Zín 2:4
(0:2,1:0,1:2)
Družstvo mužů odehrálo zápasy 5. a 6. kola
Jihomoravského přeboru – divize B o uplynulém víkendu ve Valticích. Soupeři nám byly
celky FRC Mikulov a FbC Aligators Šitbořice
B. I přesto, že jsme byli v obou utkáních lepší,
stále bojujeme s proměňováním šancí, což nás
stálo očekávaný posun v tabulce směrem nahoru.
Jihomoravský přebor mužů – divize B 5.
a 6. kolo
FBC Sokol Slavkov–FRC Mikulov 4:4 (0:1,
2:2, 2:1)
FbC Aligators Šitbořice B–FBC Sokol Slavkov 3:7 (1:1, 2:0, 0:1)
Slavkovu patří aktuálně 4. místo s 11 body,
přičemž ztráta na první Kuřim je 5 bodů.
Podrobné výsledky i další informace naleznete na http://florbal-slavkov.webnode.cz/.
FBC Sokol Slavkov

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
Oznámení o pﬁeru‰ení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie v pondělí 28. listopadu 2011 od 7.30 do 14.30 hodin v Luční
ulici č. 1458, 1470, 1471 a 1472 ve Slavkově
u Brna. Děkujeme za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Svoz odpadu ze zeleně
Technické služby m. Slavkova sdělují, že
svoz odpadu ze zeleně z úklidu veřejných
ploch bude probíhat operativně až do prvního
sněhu.
tsms
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Pozvánka na pochod
slavkovským bojištěm

Zkrocení zlé Ïeny na pódiu SC Bonaparte

Foto: archiv divadla

Zkrocení zlé ženy opět na Bonapartu
Tato Shakespearova hra v podání Farního
ochotnického divadla Simsala Bim má za sebou
pět úspěšných představení, která provázel jeden
společný jmenovatel, a to ať už to byly Shakespearovské divadelní dny ve Slavkově, ochotnický festival v Bučovicích nebo reprízy v sále
farního Pastoračního centra.
Tímto společným jmenovatelem byly přeplněné sály, do nichž se mnozí diváci nedostali.
Velice si vážíme velkého zájmu a zároveň je
nám líto, že nemůžeme uspokojit všechny návštěvníky našich představení.
Proto jsme se rozhodli pozvat vás opět do di-

vadelního sálu Společenského domu Bonaparte
ve Slavkově, kde se uskuteční ještě 2 reprízy
této zdařilé hry. Nejbližším termínem bude neděle 11. prosince v 15 hod. Představení bude
současně benefičním a jeho dobrovolné
vstupné bude příspěvkem na dokončení stavebních oprav kaple sv. Urbana, jejichž první
etapa proběhla v tomto roce.
Další reprízu plánujeme na březen a její termín bude včas ohlášen. Termíny představení divadla naleznete na jeho webových stránkách
simsalabim.farnostslavkov.cz
L. Nosková
Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

V˘lov rybníka Dvorsk˘

Foto: P. Zvonek

Rybářský kroužek na výlovu
Ke kouzelným toulkám podzimní malebnou
přírodou, bezesporu patří také návštěvy tradičních výlovů chovných rybníků. Na jeden
z mnoha v našem okolí, jsme uspořádali pro
děti z rybářského kroužku zájezd do Hodonína
na rybník Dvorský. V sobotním prosluněném,
podzimním ránu mohli děti a jejich rodiče sledovat náročnou práci rybářů při zatahování,
slovování a třídění ryb. Veškeré klání kolem
této zajímavé činnosti moderoval tamní vodník
Čochtan. Pořadatelé připravili pro příchozí návštěvníky bohatý doprovodný program s akva-

rijní ukázkou našich sladkovodních rybničních
a jezírkových druhů ryb. Děti tak mohly přímo
na vlastní oči porovnat živé exempláře s ilustrační literaturou a zároveň obdivovat barevnost a velikost některých ulovených jedinců.
Když jsme se po příjezdu zpět u autobusu vzájemně loučili, rodiče nám poděkovali za to, že
pro mládež děláme takovéto akce nad rámec
výchovy v učebnách kroužků. Závěrem děkuji
příznivcům Petrova cechu, za jejichž přispění
můžeme podobné zájezdy pro děti pořádat.
Petr Zvonek

Skupina historického šermu Buhurt Křenovice, napoleonská sekce, by vás ráda pozvala
k pochodu slavkovským bojištěm. Zájemci
o tento netradiční pochod po stopách slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu 26. listopadu
na horní nádraží v Křenovicích, kdy bychom
odjeli vlakem v 7.54 hod do Újezda u Brna. Zájemci se také mohou přidat kdekoliv po cestě.
Pěšky bychom se pak vydali ke kapličce sv. Antonína Paduánského a potom na Mohylu míru,
kde se můžeme občerstvit v místní kavárně, či
navštívit expozici v muzeu. Dále bychom pokračovali k pomníku nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do Křenovic.
Celá trasa měří cca 13 km a pro více zdatné
může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud
se mohou dopravit zpět do Křenovic opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17
hod. Doufáme, že se nám vydaří počasí, a my si
tak společně týden před samotnými vzpomínkovými akcemi projdeme tuto kompletně vyznačenou turistickou trasu. Uniformovaní vojáci,
civilní obyvatelstvo a rodiče s dětmi jsou v hojném počtu srdečně vítáni. Pro děti bude připraveno malé překvapení.
Oldřich Bartošek, SHŠ Buhurt, Křenovice

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt, KEN
a obec Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti 206. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře
Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských
jednotek Na Liškově, na pochod k hromadným
hrobům na Zlaté hoře, k malému pietnímu aktu
u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné
salvě u pomníku M. I. Kutuzova.
V pátek 2. prosince od 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení,
kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách
kolem táborových ohňů. V letošním roce posílí
naše řady francouzská pěší jednotka z Polska, 1
Kompania Grenadierów 1 Legia Polsko-Włoska.
Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.
V 18 hodin se jednotky přemístí do ulice Na
Liškově, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných
armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.
V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny
a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 206 let odpočívají.
Při tomto pietním aktu budou položeny květiny
a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na
hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se,
jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně
svařeným vínem nebo teplým čajem.
V sobotu 3. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám k malému pietnímu
aktu v 11 hodin.
V neděli 4. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských
jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky
přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

30

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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PROSINEC 2011–LEDEN 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

3. 12. sobota 19.30 hod. AUTA 2
110 minut
4. 12. neděle 16.30 hod. Hrdinové filmu Auta 2 společnosti Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní
okruhy. Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem
Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. Film v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný
7. 12. středa

19.30 hod.

KRÁLOVA ŘEČ
118 minut
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V (Michael Gambon) je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí
vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje
silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta (Bonham Carter)
proto domluví setkání s úspěšným, ale svérázným terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush).
Repríza nejlepšího filmu roku, ověnčeného několika Oscary, včetně za hlavní mužský herecký výkon. Film VB
s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč
Přístupný od 12 let

10. 12. sobota 19.30 hod. MUŽI V NADĚJI
115 minut
11. 12. neděle 19.30 hod. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen. Ženská
má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit...
Scénárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem
věnovaný tentokráte mužům. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica
Kerekés. Repríza divácky velmi úspěšného filmu, který navštívilo více jak půl milionu diváků.
Vstupné: 75, 80 Kč
Přístupný od 12 let
14. 12. středa

19.30 hod.

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
118 minut
Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) prožívá svůj sen – má dobrou práci, hezký dům, skvělé děti a za
manželku lásku ze střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) podvádí a chce se sním
rozvést, jeho „dokonalý“ život vezme za své. A co je horší – Cal se ocitne ve světě svobodných, jenže sám už
několik desítek let nerandil, a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Režie:Glenn Ficarra a Denise Di Novi. Dále
hrají: Marisa Tomei, Kevin Bacon, Carroll Lynch, Emma Stone. Romantická komedie.
Přístupný od 12 let

17. 12. sobota 19.30 hod. BASTARDI 2
95 minut
18. 12. neděle 19.30 hod. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni,
že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat
a hledají důkazy. Ty hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí
„Bastardů“ něco nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy. Režie: Jan
Lengyel. Hrají: Tomáš Töpfer, Jiří Krampol, Martin Dejdar, Radoslav Brzobohatý, Kateřina Brožová, Gabriela
Vránová, Václav Vydra a další.
Přístupný od 12 let
21. 12. středa

7. 1. sobota
8. 1. neděle

19.30 hod.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
94 minut
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do
Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat.
Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu
odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Režie: Woody Allen. Dále hrají: Marion Cotillard,
Kurt Fuller, Carla Bruni. Romantická komedie s českými titulky.
Přístupný od 15 let

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

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

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

Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2012!
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3200 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: Grafické podniky Kusák, Vy‰kov. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz.
Za pÛvodnost a vûcnou správnost uveden˘ch pﬁíspûvkÛ odpovídají autoﬁi. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neruãí za vûcnou ani jazykovou správnost textÛ na inzertních plochách.

ŠIROKÝ SORTIMENT DOMÁCÍCH POTŘEB, NÁŘADÍ A NÁSTROJŮ
e rok
Do konc

u 2011

Slavkov u Brna, âs. armády 943
Provozní doba:

Po–Pá 8–12 13–17 h.
So
8–11 h.

(areál STK naproti
autobusovému nádraÏí)

Tel.: 544 220 644, 777 577 990
obchod@azvercajk.cz • www.azvercajk.cz
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