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Vzpomínkové akce 2009
27.–29. listopadu (fotoreportáž na straně 2)

ážení spoluobčané,
když jsem spolu s mnoha
vámi v poslední listopadový
pátek v podvečer stál u slavnostně rozsvíceného smrku na
Palackého náměstí, přál jsem
vám pohodu a klid v adventním
čase, dnech typických předvánočních příprav a nákupů,
shonu, ve kterém často zapomínáme na své blízké, přátele,
známé, ale i své zdraví, odpočinek a pohodu. Ty dny utekly
stejně rychle jako celý letošní kalendářní rok. Opět
jsou tady Vánoce a konec roku, dny, ve kterých bychom měli slavit a rekapitulovat, zastavit se v dnešní
stále více uspěchané době a radovat se z běžných
každodenních maličkostí, věnovat se svým rodinám,
plnit dětem jejich přání, plánovat své další kroky,
sbírat fyzickou energii i psychickou sílu na práci
a plány v příštím roce. Zastavme se v těchto nadcházejících svátečních dnech a važme si každého

okamžiku, ve kterém prožíváme
radost, štěstí a úspěch – nezapomínejme, že vše může být během
malého okamžiku jiné a jinak.
Z celého srdce vám všem přeji,
abyste prožili letošní Vánoce
a vánoční svátky v klidu a pohodě, šťastně v kruhu svých nejbližších, aby ve vašich i jejich
tvářích zářil úsměv z dárků i dárečků, ze společně prožitých
chvil a zážitků a v očích všech
zářily hvězdičky štěstí stejně
jasně a třpytivě, jako světýlka na vašich vánočních
stromcích. Srdečně vám přeji veselé prožití silvestra
a šťastný vstup do nového roku 2010. Přeji vám
hodně štěstí a zdraví, pohody a spokojenosti, lásky,
naplnění všech vašich přání, plánů a novoročních
předsevzetí. Nám všem přeji vzájemnou pokoru,
úctu, toleranci a pochopení. Šťastné a veselé Vánoce.
Šťastný nový rok 2010.
Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkova u Brna

Zápis do 1. ročníku
základní školy

PF 2010
Příští číslo vyjde 30. ledna

Foto: B. Maleček

Zápis do ZŠ se uskuteční
v úterý 9. února. Se svými zákonnými zástupci se k zápisu
dostaví všechny děti, které do
31. 8. 2010 dovrší věku 6 let.
(Bližší informace budou ve
Slavkovském zpravodaji v lednovém čísle.)
Mgr. V. Soukop, ředitel ZŠ Komenského
Mgr. J. Půček, ředitel ZŠ Tyršova

Pozvánka na již 7. tradiční
silvestrovský ohňostroj
Jsem velice rád, že i letos (již posedmé) vás můžeme
pozvat na slavnostní silvestrovský ohňostroj. Již se
stalo krásnou tradicí, že na začátku posledního večera
posledního dne kalendářního roku se můžeme všichni
sejít v centru našeho krásného města a společně se
rozloučit s koncem starého roku, zavzpomínat si se
svými blízkými, přáteli i známými na zážitky, které
jsme v něm prožili (ty dobré i zlé, veselé i smutné)
nebo si jen tak popovídat o nedávno skončených vánočních svátcích a vzájemně si popřát mnoho štěstí
a zdraví do dalšího nového roku. V minulých dnech
jsme zcela vážně a zodpovědně zvažovali, zdali tradici těchto setkání a pořádání silvestrovských ohňostrojů máme i v době současné finanční krize a jejích
dopadů na rozpočet měst a obcí (tedy i toho našeho)
zachovat. Rozhodli jsme se, že i přesto vše také letos
naplníme tuto pěknou tradici. Náklady ohňostroje se
budeme snažit pokrýt sponzory, jeho délku a rozsah
přizpůsobíme dnešním finančním možnostem, i tak
však věřím, že se vám záře světlic a hluk petard doprovázené působivou hudbou budou líbit tak, jako
v letech minulých.
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen v tradičním
čase 31. prosince ve 20 hodin z přístupové cesty
(rampy) z náměstí do zámku a parku (tak jako vždy).
Čekání nám od 19.15 hodin zpříjemní nově „Pěvecký
sbor Karla Fikara“, který vystoupí před radnicí se
svými svátečními písněmi (zpívat mohou všichni, kdo
přijdou, texty písní si budou moci vyzvednout
u vchodu do radnice). Po celou dobu akce bude zajištěno svařené víno (a jistě i nějaké další ostřejší)
občerstvení.
Srdečně vás všechny spoluobčany i vaše přátele
a známé zveme a těšíme se na setkání s vámi.
Za vedení města Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu v pátek 27. 11.
Nástup historick˘ch vojsk k manévrÛm v parku

Vzpomínkové akce 2009

Jarmark v zámeckém parku

Manévry armád v parku

Jarmark v zámeckém parku

(Pokračování na str. 8)

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Veãerní defilé vojsk na námûstí

Veãerní ohÀostroj

Veãerní defilé vojsk na námûstí

Foto na straně: B. Maleček

¤emesln˘ jarmark v Husovû ulici

Ve dnech 27.–29. listopadu se uskutečnily již tradiční
Vzpomínkové akce ke 204. výročí bitvy tří císařů. Vždy se
s odstupem určitého času snažím u každé akce sám pro sebe
zhodnotit, jaká vlastně byla. Nejinak tomu je i tentokrát.
Přímý návštěvník ať si své hodnocení učiní samozřejmě sám,
přesto bych vám chtěl v následujících řádcích přiblížit, jak
příprava a průběh letošních Vzpomínkových akcí probíhaly
z mého pohledu, pohledu jednoho z organizátorů.
Hlavním organizátorem Vzpomínkových akcí je již několik let město Slavkov u Brna, tyto se však neodehrávají pouze
u nás, ale program je situován i do obce Tvarožná, kde se
mimo soustředění vojsk v obci (ležení a nástupy vojsk, nácviky bojových prvků) odehrává i působivá rekonstrukce
bitvy na polích pod Santonem, a do obce Prace, kde se u památníku Mohyly míru uskutečňuje pietní akt k uctění památky obětí bitvy, vojáků i civilních obyvatel. Konečný rozsah a program Vzpomínkových akcí, přestože jsou vždy
dlouhodobě připravovány, bývá do poslední chvíle nejistý,
důvodem čehož je především nejistota jejich financování.
Tak tomu bylo i letos, kdy o kladném přiznání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 mil. Kč bylo rozhodnuto Zastupitelstvem JMK až 5. října 2009. Za to patří všem
zastupitelům JMK i hejtmanu Mgr. Michalu Haškovi, který
převzal nad letošními Vzpomínkovými akcemi svoji osobní
záštitu, velký dík. Bez této významné podpory by se letošní
Vzpomínkové akce nemohly plnohodnotně uskutečnit.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

64. řádná schůze RM – dne 16. 11. 2009
1. RM vyslovuje poděkování členům komise pro
rozvoj města za jejich aktivní činnost v komisi. RM
současně ukládá MěÚ předložit na nejbližší řádnou
schůzi rady města podrobnou informaci k doporučení komise pro rozvoj města ze dne 1. 7. 2009
a ze dne 12. 8. 2009.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření města za 3. čtvrtletí roku 2009. RM současně ukládá MěÚ připravit rozpočtové opatření
na dofinancování víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova
ve výši 175 000 Kč a zajistit úpravu rozpočtu ve
výdajové položce č. 94 v důsledku nerealizace výkupů pozemků.
3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření školských PO za 3. čtvrtletí 2009.
4. RM doporučuje ZM ke schválení následující
úpravy rozpočtu: RO č. 39 – rezerva.
5. RM schvaluje ustanovení Směrnice určující
vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Slavkovem u Brna.
6. RM schvaluje MŠ Zvídálek čerpání částky do
výše 40 000 Kč z rezervního fondu k nákupu nové
škrabky brambor.
7. RM ukládá řediteli ZS-A předložit na nejbližší řádnou schůzi RM organizační strukturu ZSA platnou od 1. 1. 2010.
8. RM ukládá řediteli ZS-A předložit na nejbližší schůzi RM návrh na zajištění účasti města
a ZS-A na Regiontouru 2010.
9. RM bere na vědomí informaci o provozu
zámku na přelomu roku.
10. RM ruší usnesení: 4.13., bod 2. a 3, které
bylo přijato na 63.schůzi dne 2. 11. 2009 a z 63.
řádné schůze, konané dne 2. 11. 2009 pod bodem
4.7. a 4.8. RM dále souhlasí se stanovením smluvního nájemného ve výši 55,50 Kč/m2, s uzavřením
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005
na pronájem bytu s nájemci Martinem a Renatou
Šidlíkovými a s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 10. 2005 na pronájem bytu
s nájemcem paní Renatou Ruslerovou.
11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s panem Stanislavem Čermákem na byt v DPS,
Polní 1444, Slavkov u Brna, na dobu určitou do
28. 2. 2010.
12. RM souhlasí s předloženou nájemní smlouvou s SK Beachvolleyball s úpravou v části V. (vypuštění bodů 15 a 16).
13. RM vrací návrh nájemní smlouvy s manželi
Durkovými k přepracování a požaduje zapracování
následujících podmínek: jedna nájemní smlouva,
délka trvání nájmu 5 let, počet diskoték v areálu
5 za rok, v případě zrušení diskotéky nebude náhradní termín.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – Tyršova.
15. RM ukládá městskému úřadu zapracovat do
návrhu rozpočtu města na rok 2010 částku
70 000 Kč na opravu drobných památek a církevních objektů na území města.
16. RM bere zápis č. 6/2009 z jednání komise
pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov
u Brna na vědomí.
17. RM bere na vědomí zprávu o výzvě neplatičům.
18. RM ukládá FO zapracovat do rozpočtu města
na rok 2010 finanční příspěvek ve výši 22 000 Kč
Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

pro Mateřské a rodinné centrum Pramínek, o.s., na
úhradu nákladů spojených s provozem zařízení
a souhlasí s uzavřením dohody s tímto centrem až
do výše schváleného rozpočtu ZM.
19. RM ukládá funkcionářům svolat ve věci
oprav centra Bonaparte jednání s PRELAX s.r.o.,
a ukládá odboru IR zařadit do rozpočtu pro rok
2010 částku 200 000 Kč na vyčištění půdního prostoru a provedení nejnutnějších oprav střechy,
svodů dešťové vody budovy „Bonaparte“.
20. RM trvá na realizací stavby: „Rozšíření tří
beachvolleyballových kurtů“, kterou realizuje SK
Beachvolleyball Slavkov o. s., dle schválené projektové dokumentace.
21. RM souhlasí s výměnou oken v BD na ul.
Nádražní 1191, 1192, 1193 bez využití dotace „Zelená úsporám“a ruší usnesení 61. RM ze dne 5. 10.
2009 bodů 4.16.3 a 4.16.4.
22. RM ukládá odboru IR zařadit do rozpočtu
pro rok 2010 finanční prostředky na vypracování
projektové dokumentace stavebních úprav komunikací a chodníků v okolí nádraží ČD v Slavkově
u Brna.
23. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dodatku ke smlouvě o dílo se společností
Reistav, s.r.o., na revitalizaci bytových domů
č. p. 1153-4.
24. RM dává souhlas k prodloužení nájemní
smlouvy se společností SEPES MEDIA, spol. s r. o.,
ve znění dodatků č. 1 až 9 na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města
Slavkova u Brna na dobu určitou do 31. 12. 2011.
25. RM bere na vědomí informaci o pozemcích
v sídlišti Zlatá Hora.
26. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o výpůjčce pozemků města potřebných pro realizaci II. etapy protipovodňové ochrany
města se státním podnikem Povodí Moravy.
27. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
dohody o vydání pozemku parc. č. 3047/244 v k. ú.
Slavkov u Brna s dědici oprávněné osoby
MUDr. Otmara Stracha.
28. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2578/4 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města a postupuje tento záměr ZM.
29. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA®, s VERA,
spol. s r. o.
30. RM stanovuje příspěvek na služby: při konání sňatku na jiném vhodném místě než v obřadní
síni města Slavkov u Brna ve výši 1000 Kč, a to od
1. 1. 2010, při konání sňatku v jiný termín než je
stanoven radou města a to bez ohledu na zvolené
místo sňatku ve výši 2000 Kč, a to od 1. 1. 2010.
31. RM doporučuje ZM schválit závazek předfinancování prvních dvou etap na projekt „Stavební
úpravy předzámčí zámku-Napoleonská expozice“
ve výši 17 024 837 Kč, schválit závazek spoluúčasti na projektu „Stavební úpravy předzámčí
zámku – Napoleonská expozice“ ve výši
11 858 422 Kč. Z toho stavební úpravy + příprava
expozice 5 393 297 Kč a zřízení expozice včetně
projektu 6 465 125 Kč, schválit závazek provozování Napoleonské expozice po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od dokončení stavebních prací.
Jedná se o roky 2013–2017. Současně doporučuje
ZM financovat krytí nákladů přijetím překlenovacího úvěru na zajištění předfinancování prvních
etap a volných prostředků z fondu Zelnice.
32. RM neschvaluje objednávku inzerátu ve
Vyškovském deníku z důvodu nedostatku financí.

LII. schůze rady města dne 7. 12. 2009
1. RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2010 s celkovou výší příjmů a výdajů 165 547 700 Kč.
2. RM doporučuje ZM ke schválení plán vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2010.
3. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové
jednotky č. 5, sídliště Nádražní 1153, paní Renatě
Vargové za cenu 800 500 Kč + úhrada pohledávek
za předchozím uživatelem v celkové výši
55 597 Kč. Současně doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej uvedeného bytu.
4. RM odkládá zprávu ve věci žádosti MŠ Zvídálek o povolení čerpání rezervního fondu na výměnu čerpadla.
5. RM schvaluje MŠ Zvídálek úpravu rozpočtu:
Zvýšit výnosy na položce školné o 80 000 Kč, zvýšit náklady na položce plyn o 80 000 Kč. Přesuny
rozpočtu na nákladových položkách v celkové výši
120 000 Kč.
6. RM pověřuje ředitele ZS-A jednáním se zástupcem pořadatele hudebního festivalu Concentus Moravice o podmínkách zajištění závěrečného
koncertu festivalu v roce 2010 včetně finančních
nároků ze strany města a zámku.
7. RM souhlasí s podepsáním smlouvy s Agenturou Dobrý den, s.r.o. o přijetí 5000 Kč na podporu a rozvoj odpadového hospodářství.
8. RM bere na vědomí zprávu o pasportu infrastruktury.
9. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy

o budoucí nájemní smlouvě mezi městem a SK
BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV o.s.
10. RM ukládá právníkovi města zapracovat do
nájemní smlouvy s manželi Durkovými připomínky vznesené na schůzi RM.
11. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na pořízení zásahového dopravního automobilu pro
přepravu osob a výzbroje pro zásahovou jednotku
SDH Slavkov u Brna a souhlasí s okruhem zájemců
vyzvaných k podání nabídky a hodnotícími kritérii.
Současně souhlasí se složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
12. RM souhlasí s pořádáním 6. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 9. 1. 2010
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 a souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 6. městský
ples.
13. RM nesouhlasí s proplacením faktury
č. 2009099 ze dne 9. 9. 2009.
14. RM nesouhlasí s uzavřením předložené
smlouvy o nájmu prostor Kina JAS a ukládá řediteli ZS-A předložit k odsouhlasení návrh plánu akcí
na rok 2010 hrazených z příspěvku města.
15. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem
sálů Centra Bonaparte pro konání plesu Nadačního
fondu STUDENT při ISŠ Slavkov u Brna dne
12. 2. 2010.
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11. mimořádné zasedání ZM – dne 23. 11. 2009
1. ZM schvaluje závazek předfinancování prvních dvou etap na projekt: „Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská expozice“ ve výši
17 107 237 Kč, závazek spoluúčasti na uvedeném
projektu ve výši 10 696 997 Kč (z toho Stavební
úpravy + příprava expozice 5 393 297 Kč a zřízení
expozice včetně projektu 5 303 700 Kč), závazek
provozování expozice po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od dokončení stavebních prací (jedná
se o roky 2013–2017). Současně schvaluje financování krytí nákladů přijetím překlenovacího úvěru
na zajištění předfinancování prvních dvou etap
a volných prostředků z fondu Zelnice.
2. ZM schvaluje následující úpravy rozpočtu:
RO č. 33 - Beachvolleyball – technický dozor; RO
č. 34 – rezerva; RO č. 35 – rezerva; RO č. 36 – sociálně právní ochrana dětí; RO č. 37 – příspěvek na
péči.
3. ZM schvaluje: sdružení prostředků od obcí
a města Slavkova u Brna na zakoupení Alkotestu
7510 pro Policii ČR, obvodní oddělení Slavkov
u Brna na základě předložené Smlouvy o spolupráci a schvaluje uzavření této smlouvy; pořízení
Alkotestu 7510 z položky č. 2 – mimořádné události a krizové situace; poskytnutí daru Alkotest
7510 v hodnotě 39 984 Kč pro Policii ČR, obvodní
oddělení Slavkov u Brna na základě darovací
smlouvy; RO č. 38 – Alkotest.
4. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 000 Kč na pořízení
zásahového vozidla pro jednotku SDH a zařazení
částky 600 000 Kč na pořízení zásahového vozidla
pro jednotku SDH do rozpočtu roku 2010.
5. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 000 000 Kč na realizaci
Vzpomínkových akcí k 204. výročí bitvy u Slavkova.

6. ZM schvaluje zařadit do rozpočtu města rovnoměrně v průběhu příštích 3 let 15% podíl města
k dotaci z výzvy č. 40 ministerstva vnitra, OP LZZ
– Vzdělávání v eGON Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.
7. ZM schvaluje úpravu ,,Pravidel pro prodej
obecních bytů v domech na sídl. Nádražní
č. p. 1153 až č. p.1158“ doplněním věty na konci
odst.1 B v části IV. (Ceny bytů a platební podmínky) o text „maximálně do 20 % kupní ceny
a nákladů spojených s revitalizací domu – výměna
oken a výměna zdroje tepla“.
8. ZM v souladu s ,,Pravidly pro prodej obecních
bytů v domech na sídl . Nádražní č. p. 1153 až č. p.
1158“ schvaluje prodej bytu Petru Nešporovi za
kupní cenu 320 859 Kč – jedná se o cenu konečnou
při uplatnění 10 % slevy před podpisem kupní
smlouvy.
9. ZM v souladu s Pravidly pro prodej bytů
schvaluje prodej bytu na sídlišti Nádražní: manželům Pavlovi a Tamaře Dvořákovým za kupní cenu
644 766 Kč; manželům Petře a Michalovi Skotníkovým za kupní cenu 517 431 Kč; Ireně Pasekové
za kupní cenu 512 860 Kč.
10. ZM dává souhlas k uzavření směnné
smlouvy o směně pozemků v k. ú. Slavkov u Brna
parc. č. 2711/2 ost. plocha, parc. č. 2714/2 ost. plocha, parc. č. 2719/25 ost. plocha, parc. č. 2719/26
ost. plocha, parc. č. 2727/1 ost. plocha, parc.
č. 2727/2 ost. plocha, parc. č. 2728/3 ost. plocha,
parc. č. 2728/4 ost. plocha, parc. č. 2731/2 vodní
plocha a parc. č. 2738/6 ost. plocha z vlastnictví
města za pozemky parc. č. 353/1 vodní plocha,
parc. č. 353/2 ost. plocha, parc. č. 353/4 vodní plocha, parc. č. 2675/4 vodní plocha, parc. č. 2675/7
vodní plocha, parc. č. 2675/8 vodní plocha z vlastnictví Povodí Moravy s. p.

11. ZM souhlasí s nabytím spoluvlastnického
podílu (¼) na pozemku parc. č. 2928/6 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
12. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 3666/1 zahrada o výměře 492 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Mgr. Vladimíra Soukopa. Kupní cenu ve výši 30 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy.
13. ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 525/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
14. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 3039/1 orná půda o výměře 8672 m2,
parc. č. 3039/11 orná půda o výměře 808 m2, parc.
č. 3039/29 orná půda o výměře 1909 m2, parc.
č. 3039/35 orná půda o výměře 1958 m2, parc.
č. 3039/36 orná půda o výměře 2585 m2, parc.
č. 3039/45 orná půda o výměře 851 m2, parc. č. 3039/59
orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 3039/65 orná půda
o výměře 268 m2, parc. č. 3039/66 orná půda o výměře
256 m2 a parc. č. 3039/67 orná půda o výměře 384 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
15. ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BVY/3143 /2009BVYM (týkající se nabytí pozemků parc.
č. 2903/5; 2903/8 a 2903/10 v k. ú. Slavkov u Brna
do vlastnictví města) v předloženém znění.
16. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 3681/21 zahrada o výměře 443 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví manželů Libora a Jany Pitákových. Kupní cenu ve výši
30 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2977/7 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města.

65. schůze rady RM – dne 30. 11. 2009
1. RM doporučuje ZM vzít zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města ke konci měsíce listopadu 2009 na vědomí.
2. RM ve věci odborného stanoviska k DPH žádá
o jeho doplnění v konkrétních případech města (pronájmy bytů, pronájmy nebytů, činnosti TSMS) při
ceně díla 4000 Kč + 19 % DPH.
3. RM doporučuje ZM ke schválení následující
úpravy rozpočtu: RO č. 39 – víceúčelové sportoviště
ZŠ Tyršova; RO č. 40 – příjmy z daní; RO č. 41 –
příspěvek na péči; RO č. 42 – Vzpomínkové akce
2009; RO č. 43 – pozemky; RO č. 44 – Dotace na
pořízení zásahového vozidla pro SDH.
4. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu manželům Vladimíře a Miroslavu Kosíkovým za konečnou
kupní cenu ve výši 515 746 Kč (uplatnění slevy 10 %
před podpisem kupní smlouvy) a panu Josefu Charvátovi za konečnou kupní cenu ve výši 505 905 Kč
(uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy).
5. RM ukládá odboru BTH zadat vypracování
studie jako podkladu pro projektovou dokumentaci
ve dvou variantách na zateplený a nezateplený objekt DPS na každou variantu v celkové výši 30 000
Kč, aby byla možnost rozhodnout, na kterou z variant bude vypracována projektová dokumentace na
rekon strukci kotelny v budově DPS.
6. RM ruší výběrové řízení na provádění servisu
a údržby zařízení pro vytápění bytů na sídlišti Zlatá
Hora ve Slavkově u Brna a ukládá odboru BTH
předložit návrh na nové výběrové řízení až po dokončení konečného hydraulického vyvážení soustavy na Zlaté Hoře a obdržení závěrečné technické
zprávy s konečným regulačním plánem a dosažení
bezproblémové dodávky tepla odběratelům.

7. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: „Výměna 52 balkonů na bytových domech
sídliště Zlatá Hora č. p. 1227, 1228, 1229, 1230
a 1237“.
8. RM nesouhlasí s doporučením komise pro rozvoj města ve věci změny územního plánu v lokalitě
Zlatá Hora – výška zástavby ze 3 na 4 nadzemní podlaží.
9. RM souhlasí s vyjádřením komise pro rozvoj
města ve věci žádosti společnosti FUERTES DEVELOP MENT o umožnění výstavby obchodního
centra na ulici ČSA.
10. RM doporučuje ZM ke schválení název ulice
„Zelnice“ ve Slavkově u Brna v lokalitě Zelnice.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na umístění nového kabelového vedení NN
a nové pojistkové skříně na pozemcích parc.
č. 354/13; 354/17 a 354/18 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s.
12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění nového kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně na části pozemku parc. č. 2902 v katastrálním území Slavkov u Brna se společností
E.ON Distribuce, a.s.
13. RM doporučuje ZM chválit plán společných
zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú.
Slavkov u Brna.
14. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BVY/
2927/2009-BVYM (týkající se nabytí pozemku
parc. č. 1650/87 v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města).

15. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemků v sídlišti Zlatá Hora parc. č. 1780/4;
1780/5; 1780/6; 1780/10; 1780/11; 1780/12;
1780/51; 1780/53; 1780/54; 1780/55; 1780/57;
1780/58; 1780/59; 1780/60; 1780/63 a 1780/69
vesměs ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
16. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí smlouvě s paní Věrou Závodnou.
17. RM souhlasí se zakoupením osvětlení do obřadní síně a předsálí za částku, kterou se podařilo
ušetřit z položky na provoz obřadní síně.
18. RM bere zprávu o projednání vyhlášky
č. 1/2007 (v platném znění) s Ministerstvem vnitra
na vědomí.
19. RM ukládá ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ zajistit sál kina Jas na besedu dne
2. 12. 2009 v době od 15 do 19 hod. Pronájem kina
bude poskytnut bezúplatně.
20. RM schvaluje ZŠ Komenského pronajímat
pec k vypalování keramiky ve výši 400 Kč za jeden
plný výpal.
21. RM schvaluje ZŠ Komenského pronajímat
mantinelový systém ve výši 100 Kč na hodinu – tréninky a 150 Kč na hodinu – turnaje.
22. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí majetkového daru pomůcky do přírodopisu – kufřík „Tajemství vody“, obraz, DVD a pracovní listy od firmy
Veolia Voda Česká republika, a.s.
23. RM doporučuje ZM schválit podání projektu
na KÚ JMK Brno na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2010 v rekreačním are(Pokračování na str. 5)
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Pro fanoušky
HC Kometa Brno
Město Slavkov u Brna se stalo partnerem HC
Kometa Brno v rámci projektu „JIŽNÍ MORAVA
– KRÁLOVSTVÍ KOMETY“. Jedná se o oboustrannou spolupráci, která přináší mnoho výhod.
Popis projektu a další informace lze najít na webových stránkách klubu www.hc-kometa.cz
v sekci „Jižní Morava – Království Komety“.
V současné době je na sekretariátu městského
úradu ve Slavkově u Brna možné zakoupit reklamní předměty, a to tričko „Jsem nedílnou
součástí“ s nápisem Slavkov u Brna (250 Kč)
a šály HC Kometa Brno také se jménem města
(290 Kč).
Od 4. 1. 2010 budou k prodeji také vstupenky
na domácí utkání proti Pardubicím, které se
uskuteční 5. 2. 2010. Cena vstupenky je 120 Kč.
Zájemci se mohou dále informovat na: austerlitz@meuslavkov.cz nebo na telefonním
čísle 544 121 162.
Tereza Cenková, Dis.,
odbor kanceláře tajemníka

Setkání s obãany mûsta v IS·

Foto: archiv MÚ

III. setkání s občany města
Dne 18. listopadu proběhlo v jídelně ISŠ setkání s občany města u kulatého stolu zaměřené
na komunitní plánování a rozvoj sociálních
a prorodinných služeb v našem městě.
Místostarosta Ing. Jiří Doležel v úvodním
slovu informoval o současných akcích města
a o plánech do budoucna.
Poskytovatelé sociálních a prorodinných služeb představili přítomným jednotlivé služby. Ředitel Oblastní charity Hodonín p. Václav Salajka
seznámil s pečovatelskou službu, která poskytuje v současné době služby 178 občanům
města. Dále informoval o činnosti centra denních služeb a sociálně právní poradny. Bc. Jana
Kubaláková z Rodinné pohody, o.s. Vyškov přiblížila činnost centra denních služeb pro postižené děti, které je provozováno na ulici Malinovského a navštěvuje jej průběžně 9 dětí.
Ředitelka DDM paní Ivana Olejníková infor-

movala o jednotlivých aktivitách, kterých se zúčastňuje celkem 920 účastníkům, z toho 639 dětí
a studentů a 281 dospělých. V dopoledních hodinách je pro matky s dětmi 4x týdně provozována služba Baby klub. Tento klub navštěvuje 82
matek s 86 dětmi.
S připravovaným komunitním plánem na další
období seznámila občany M. Oslíková.
Setkání moderovala vedoucí odboru SV
Ing. Jana Šolcová, která seznámila s dosavadním
průběhem komunitního plánování, jeho plněním
a spolu s Ing. Doleželem odpovídala na dotazy
občanů.
Poděkování patří vedení ISŠ za zapůjčení prostor a zajištění občerstvení, které připravili žáci
ISŠ pod vedení paní E. Havránkové.
Více informací naleznete na www.slavkov.cz
v části samospráva – komunitní plánování.
Martina Oslíková, DiS., odbor sociálních věcí

Pozvánka na 4. městskou zabijačku
Anketa nejlepší
sportovec Slavkova

Upozornění

Komise pro sport a volný čas společně s Městským úřadem ve Slavkově u Brna vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce města v mládežnických kategoriích do 18 let za rok 2009.
Žádáme sportovní oddíly a kluby, aby nejpozději do 31. 12. 2009 zasílaly svoje návrhy na adresu sportovni.komise@centrum.cz. U navržených sportovců odůvodněte krátce jejich
nominaci. Na základě těchto návrhů vyhodnotí
komise pořadí.
Anketa se pořádá v těchto věkových kategoriích: 5–10 let, 10–15 let, 15–18 let. Předem děkujeme za návrhy.
Za komisi pro sport a volný čas Jiří Knesl
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 18. ledna do 12 hodin. 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)

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a.s. zve milovníky tradičních
zabijačkových pochoutek na již čtvrté vepřové hody, které se uskuteční 30. ledna
od 8 do 11 hodin na Palackého náměstí (před radnicí u kašny). K ochutnávce zdarma
a k prodeji budou zabijačkové produkty a další uzenářské výrobky z vlastní produkce Rostěnic, a.s. Po celou dobu akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.
Přijměte naše pozvání ke strávení příjemného sobotního dopoledne.
Vedení města Slavkova u Brna

65. schůze rady RM – dne 30. 11. 2009
(Dokončení ze str. 4)

álu Pod Templštýnem, který bude organizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovice. RM současně souhlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání výchovně rekreačního tábora pro
děti v roce 2010.
24. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 6–8/2009 a s jejich zařazením do
sbír- kového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
25. RM schvaluje objednání silvestrovského ohňostroje u Ing. Ivana Martínka ve variantě č. 1 v ceně
60 000 Kč bez DPH.
26. RM souhlasí s obsahem zprávy ve věci rozpočtu MěÚ do konce roku a ukládá tajemníkovi MěÚ
připravit návrh nové směrnice o sociálním fondu.
27. RM schvaluje program XIII. řádného zasedání zastupitelstva města v doplněném znění.
28. RM vyslovuje poděkování všem organizátorům, spoluorganizátorům a všem ostatním složkám

a organizacím, které se podílely na přípravě a průběhu Vzpomínkovým akcí 2009 a ukládá MěÚ zaslat výše uvedeným dopis s poděkováním.
29. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky Tyršova č.p.
324 s firmou CONWIN s. r. o., s platností od
1. 12. 2009 na dobu určitou do 30. 11. 2010.
30. RM souhlasí s navrhovaným způsobem realizace komunikace SK Beachvolleyball a doporučuje
ZM navrhovanou změnu PD schválit.
31. RM odkládá zprávu ve věci Concentu Moraviae.
32. RM doporučuje ZM schválit snížení kupní
ceny uvolněných bytů na sídlišti Nádražní
o 200 000 Kč a zapracovat snížení kupní ceny do
Pravidel pro prodej obecních bytů v domech na sídl.
Nádražní č. p. 1153 až č.p. 1158.
33. RM odkládá zprávu ve věci návrhu rozpočtu
na rok 2010.
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Město se letos pustilo do mnoha investic
Město Slavkov u Brna vás touto cestou informuje o stavebních akcích, které se uskutečnily
v tomto roce. Některým akcím jsme se věnovali
podrobně již v minulých číslech zpravodaje
a nyní uvedeme pouze jejich přehled s fotodokumentací.
Pokud bychom to vzali ve vztahu k výši finanční náročnosti, tak na prvním místě je stavba
přístupových komunikací a parkovišť k zámku.
V tomto roce proběhla fakturace ve výši téměř
23 mil. Kč. Do konce roku skončí práce na nádvoří a do příštího roku se přejde s výstavbou
komunikací a parkovišť na severní straně.
Všechny práce budou hotové do června 2010.

Z prostředků MKČR z programu Záchrana
architektonického dědictví proběhla obnova fasády jižního křídla z nádvoří. Cena díla je 3,2
mil. Kč. Na příští rok město již požádalo o dotaci na zbývající části fasád. Dle zvyklosti se dá
očekávat pouze částečná dotace a pokračovat se
bude na fasádách směrem do nádvoří.

Fasáda nádvoﬁí zámku

Pﬁíjezdová cesta k zámku

Další významnou stavbou je dokončení
I. etapy revitalizace budovy polikliniky Malinovského č.p. 551, jejíž celkové finanční čerpání bylo ve výši 15 mil. Kč. Za tyto peníze se
vyměnila střešní krytina, výplně otvorů, rozvody
vody a kanalizace, podlahové krytiny, otopná tělesy, dále se opravily omítky, WC, interiérové
dveře, zasekání elektroinstalace pod omítku,
sádrokartonové podhledy a hlavně se budova zateplila minerální vatou (z důvodů zdravotnického provozu). Na příští rok je požádáno o dotaci na zateplení budovy Tyršova č.p. 324 ze
Státního fondu životního prostředí.

Poliklinika s novou fasádou

V sídlišti Nádražní byla v listopadu minulého
roku zahájena revitalizace a výstavba půdních
bytů na bytových domech č.p. 1153-4, která byla
dokončena v listopadu tohoto roku. V září bylo
započato s revitalizací posledního bloku, a to č.p.
1157-8, která bude dokončena do listopadu 2010.

Z prostředků MFČR byla v srpnu na tomto
sídlišti zahájena výstavba účelové komunikace
a parkovacích stání a v říjnu byla také dokončena. Cena díla je 2,23 mil. Kč.
Z prostředků MFČR jsme také vystavěli hřiště
a přístupové cesty ve dvoře ZŠ Komenského.
Cena díla dosáhla výše 2,36 mil. Kč.

Hﬁi‰tû v Z· Komenského

V měsíci září a říjnu proběhla II. etapa opravy
střechy na budově radnice č.p. 65 za přispění
dotačních prostředků z MKČR. Celková cena
opravy činila 1,20 mil. Kč.

Nová stﬁecha na budovû radnice

Bytov˘ dÛm na NádraÏní

Nová komunikace a parkovi‰tû na NádraÏní

Na závěr informace o dokončených stavebních akcích v tomto roce. V dubnu byla dokončena výstavba a zahájen provoz kompostárny,
jejíž investice byla ve výši 9 mil. Kč za výrazné
podpory Státního fondu životního prostředí.
V měsíci květnu proběhlo slavnostní zahájení
víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ Tyršova,
které je k dispozici široké veřejnosti. Hodnota
díla dosáhla výše 7 mil. Kč za dotační podpory
Regionálního operačního fondu Jihovýchod.
Podrobnější informace o rozvoji města jsou
uvedeny v průběžném plnění programu rozvoje
města na rok 2009, který je umístěn na portále
města www.slavkov.cz. Jeho aktualizace proběhla po jeho schválení zastupitelstvem města dne
14. 12. 2009.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Město Slavkov u Brna nabízí uvolněné byty
Město Slavkov u Brna, odbor bytového a tepelného
hospodářství, Palackého nám. 65, PSČ 684 01, tel.: 544
121 124, fax: 544 121 171 prodává uvolněný byt a vyzývá k podání nabídek. Město Slavkov u Brna vyhlašuje
záměr prodeje uvolněných bytů na sídlišti Nádražní
1155, Slavkov u Brna, byt č. 7 a sídliště Nádražní 1153,
Slavkov u Brna, byt č. 5. Prohlídka bytů bude umožněna
na základě domluvy na tel. č. 544 121 124.
Předmětem první nabídky prodeje je byt č. 1155/7 – byt
v budově č. p. 1155, 1156 ulice Nádražní v katastrálním
území Slavkov u Brna, na parcelách č. 2832/1 a 2833/1, ve
4. podlaží domu (vchod č. 1155), číslo bytu 7, jehož vlastníkem je město Slavkov u Brna. Dále spoluvlastnický podíl
o velikosti 5672/144323 na společných částech uvedeného
domu č. p. 1155,1156 na poz. p. č. 2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5672/144323 na pozemcích p. č. 2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna. Bytová jednotka je zapsána v k. ú.
na LV 4934 pro obec a k. ú.Slavkov u Brna, pozemky a budova na LV 4933.
Základní nabízená cena činí 1 000 000 Kč + dluh
po předchozím uživateli bytové jednotky ve výši

13 453 Kč včetně penále k datu 31. 8. 2009 + 10 000 za
částečné vyklizení bytu.
Předmětem druhé nabídky prodeje je byt č. 1153/5 –
byt v budově č. p.1153, 1154, sídliště Nádražní v katastrálním území Slavkov u Brna, na parcelách č. 2830/1
a 2831/1, ve 3. podlaží domu (vchod č. 1153), číslo bytu
5, jehož vlastníkem je město Slavkov u Brna. Dále spoluvlastnický podíl na společných částech uvedeného domu
č. p. 1153, 1154 na poz. p. č. 2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna a dále spoluvlastnický podíl na pozemcích
p. č. 2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna. Bytová jednotka je zapsána v k. ú. Slavkov u Brna, pozemky a budova rovněž v k. ú. Slavkov u Brna.
Základní nabízená cena činí 1 000 000 Kč + dluh
po předch. uživateli b. j. ve výši 19 897 Kč včetně penále k datu 28. 2. 2009 + 35 700 za vyklizení bytu.
S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva
o převodu vlastnictví bytové jednotky pouze za předpokladu, že se zaváže smlouvou o postoupení pohledávky
k odkoupení dluhu po předchozím uživateli. Zájemci
o účast v nabídkovém řízení nemohou být osoby, mající
jakýkoliv dluh vůči městu Slavkov u Brna.

Doručení nabídek:
Nabídky budou doručeny v zapečetěné obálce označené heslem „NEOTEVÍRAT“ – Prodej bytu č. 7, Nádražní č. p. 1155, Slavkov u Brna a „NEOTEVÍRAT“ –
Prodej bytu č. 5, Nádražní č. p. 1153, Slavkov u Brnave lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění záměru prodeje
uvolněného bytu na úřední desce města.
Obálka s nabídkou bude dále obsahovat osobní údaje
zájemce a smlouvu o postoupení pohledávky – návrh
smlouvy lze vyzvednout na odboru BTH.
Zájemci o odkoupení bytů s pozemkem mohou doručit
své nabídky buď osobně nebo zaslat poštou v zapečetěné
obálce s uvedením odesílatele a hesla – jak je výše uvedeno,
nejpozději do pátku 8. 1. 2010 do 13 hodin na adresu:
Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684
01 Slavkov u Brna.
V případě potřeby lze vyžádat další informace na Městském úřadu ve Slavkově u Brna, odbor BTH, Palackého n.
č. p. 65, Slavkov u Brna – kontakt Bc. Jitka Linhartová, tel.
544 121 124, e-mail: jitka.linhartova@meuslavkov.cz.
Bc. Jitka Linhartová,
vedoucí odboru BTH
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Foto: archiv MÚ

Návštěva partnerského města Darney
Ve dnech 19. a 20. listopadu zástupci města
Slavkova u Brna navštívili partnerské francouzské město Darney na pozvání pana starosty Hervé
Buffe. Cesty se zúčastnil starosta města Ing. Ivan
Charvát, tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák, referentka pro kulturu a zahraniční vztahy Tereza
Cenková, DiS. a dlouholetý člen komise pro zahraniční vztahy pan Vratislav Malý.
První místo, na které delegace zavítala, byl zámeček, ve kterém se nachází muzeum historie
Československa. Zde návštěvníci mohou poznat
historii vzniku našeho státu a legionářů za první
světové války. Jedna z místností je také věnována

Upozornění pro majitele
parkovacích karet
V průběhu ledna 2010 bude končit platnost
abonentních a rezidentních parkovacích karet vydaných v lednu 2009 fyzickým a právnickým osobám, které mají trvalé bydliště nebo sídlo firmy
na Palackého náměstí. V případě zájmu o předplacení parkování na Palackého náměstí se obraťte na Odbor investic a rozvoje Města Slavkov
u Brna. Nová parkovací karta vám bude vydána
na dobu jednoho roku od data vystavení (podrobné podmínky vydání parkovacích karet
najdete na webových stránkách města:
http://www.slavkov.cz – Město Slavkov u Brna –
Dokumenty města – platné – 2008 – dokument
č. 1 o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna). Ing. Petr Janek, odbor IR

Prodej známek na popelnice
Společnost RESPONO, a. s. pro rok 2010 zachovává ceny služeb na úrovni roku 2009. Z tohoto důvodu se nemění ani cena známek pro
občany. Vánoční svátky nebudou mít na termíny
svozu odpadů ve Slavkově žádný vliv. Staré
známky platí do 30. ledna 2010.
Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2010 se budou prodávat v termínu:
od 4. 1. do 17. 2. 2010
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
od 18. 2. 2010
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h.

Poplatek za komunální odpad
Cena známky na I. pololetí 2010
Týdenní svoz („A“)
Čtrnáctidenní svoz („C“)
Měsíční svoz („M“)
Jednorázový svoz
Pytlový svoz – pytel 70 l

850 Kč
650 Kč
540 Kč
90 Kč
90 Kč

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

partnerství mezi městem Slavkov u Brna a Darney, která vznikla v roce 1987 na doporučení československého velvyslanectví v Paříži.
Delegace neopomenula položit květiny k francouzsko-československému památníku, který se
nachází na vyvýšeném místě nedaleko Darney.
Památník byl postaven na počest událostí roku
1918, kdy v Darney francouzský prezident Raymond Poincaré uznal práva Čechů a Slováků na
nezávislý stát.
Delegace se během dvou dnů seznámila s významnými místy, památkami, kulturou a zvyky
partnerského města Darney. Navštívila mimo jiné
místní malou továrnu na výrobu příborů, ruční
výrobnu sladkostí a soukromou zemědělskou
farmu. Měla možnost si prohlédnout i tamní kos-

P. Janeba, I. Charvát a R. Lánsk˘

tel včetně krovů s ručně natahovacími hodinami
a nové prehistorické muzeum.
Předmětem oficiálního jednání bylo zhodnocení dosavadní velmi aktivní spolupráce nejen na
úrovni měst samotných, ale i mezi organizacemi
a sdruženími. Hovořilo také o rozvoji dalších
vztahů. Partnerské město Darney uvítalo možnost prezentace jejich kultury, řemesel a tradičních výrobků v našem městě, která by se měla
uskutečnit v roce 2010.
Návštěva partnerského města přispěla k utužení vztahů a dalšímu rozvoji spolupráce. Doufáme, že více než dvacetileté partnerství bude pokračovat stejným směrem jako dodnes.
Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka

Foto: archiv MÚ

Slavkov u Brna je třetí v třídění odpadů
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
a. s., ve spolupráci s Agenturou Dobrý den, s.r.o.,
uspořádala v tomto roce v rámci celé České republiky soutěže ve třídění odpadů. Pro všechny
obce a města Jihomoravského kraje se soutěž nazývá „My třídíme nejlépe“. V kategorii měst od
2001 do 10000 obyvatel (71 obcí) skončil Slavkov u Brna na vynikajícím třetím místě. Zásluhu na tomto skvělém výsledku máte především vy, občané Slavkova. Za to vám vedení
města děkuje.
Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen se uskutečnilo dne 2. prosince v Brně a za
Slavkov se zúčastnili Ing. Ivan Charvát, Ing. Pavel
Janeba a Radoslav Lánský. Výhra – 5000 Kč bude
použita pro rozvoj odpadového hospodářství.
A jak vlastně funguje systém EKO-KOM?
Obal je výrobek, který slouží k pojmutí, ochraně,
zajištění nebo manipulaci s jiným výrobkem nebo
výrobky. Obaly se vyrábí hlavně z papíru, skla,
plastů (PETky, fólie, přepravky,…), kovů atd.
nebo kombinací těchto materiálů (např. nápojové

kartony). Výrobci, dovozci a prodejci obalů mají
ze zákona povinnost zajistit bezplatný zpětný
odběr obalů od spotřebitelů. To je možné zajišťovat buď přímo vlastními prostředky nebo za poplatek prostřednictvím obalové společnosti EKOKOM, a.s. Peníze vybrané od producentů obalů
rozděluje EKO-KOM obcím podle množství odpadu v obci vyseparovaném (tzn. čím více odpadů vytřídíme, tím více peněz dostaneme).
Města a obce na Vyškovsku dostávají tyto peníze
do společné kasy společnosti Respono, a. s., která
pro obce zajišťuje v odpadovém hospodářství
komplexní služby. Respono tyto peníze investuje
zpět do separace odpadů například tak, že snižuje nebo alespoň nezvyšuje ceny služeb (od roku
1996 se nezměnila cena za pronájem a svoz kontejnerů na sklo – stojí stále 120 Kč/rok).
Soutěž v třídění bude pokračovat i v roce 2010
a záleží pouze na nás, na jakém místě se umístíme. Více o soutěži najdete na www.tridime-jihomoravsky.cz nebo na www.eko-kom.cz.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP
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Zástupci mûsta se ãleny chorvatské delegace

Foto: archiv MÚ
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Zástupci mûsta se ãleny nizozemské delegace

Foto: R. Lánsk˘

Vzpomínkové akce 2009
(Dokončení ze str. 2)

Atmosféra nadcházejícího víkendu začala být
ve Slavkově u Brna znát již v pátek odpoledne,
kdy se centrem města začaly trousit první skupinky vojáků v dobových uniformách, kteří přihlíželi slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu před Bonapartem (myšleno před Společenským domem, nikoliv postavou císaře), postávali u ohnišť rozmístěných po náměstí, někteří
navštívili přednášku Františka Kopeckého (starosty obce Tvarožná) k jeho nové knize O slavkovském bojišti. Sobotní ruch na náměstí i v zámeckém parku ožil od brzkého rána příjezdy
účastníků jarmarků, které svojí atraktivitou i sortimentem lákaly po celý den rekordní počet
místních občanů i návštěvníků města. Vojáci dopoledne pochodovali parkem i náměstím a nacvičovali na odpolední rekonstrukci bitvy, která
pod Santon i díky příznivému počasí přilákala
velký počet přihlížejících, kterým vojáci svou
organizovaností a nadšením připravili nezapomenutelné zážitky. Skutečnost, že opět zvítězila
francouzská armáda, již nikoho nepřekvapila.
Večerní závěrečné defilé všech vojsk zcela zaplněným slavkovským náměstím zakončené
OZNÁMENÍ
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

vedoucí finančního odboru
Druh práce: vedoucí finanãního odboru
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- V· vzdûlání ekonomického zamûﬁení
- znalost zákona o obcích
- znalosti v oblasti finanãního hospodaﬁení, nakládání s majetkem, rozpoãtu a úãetnictví územních samosprávn˘ch celkÛ a pﬁíspûvkov˘ch organizací
- velmi dobrá znalost práce s PC, pﬁíp. znalost ekonomick˘ch SW
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- zku‰enosti v ﬁídící práci
- zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejlépe 1. 2. 2010
Platové zaﬁazení: tﬁída 11
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 18. 1. 2010 do 13. hodiny
na podatelnu MûÚ nebo na adresu
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

slavnostním ohňostrojem nad dominantou města
(zámkem) celý sobotní program úspěšně zakončil. Potlesk diváků a návštěvníků je vždy tím
nejkrásnějším dárkem a odměnou pro pořadatele
a organizátory.
Nedělní nástup vojsk k pietnímu aktu uctění
památky všech obětí války, padlých a zmrzačených vojáků i místního obyvatelstva na dlouhá
léta poznamenaného touto krvavou bitvou, zakončil celý víkend věnovaný vzpomínce na bitvu
tří císařů, která se v blízkosti Slavkova u Brna
odehrála 2. prosince 1805. Přestože sám jsem si
vědom, že během přípravy i v průběhu Vzpomínkových akcí došlo k některým chybám a nedostatkům (věřím však, že k pouze drobným, ne
zásadním), pevně věřím, že jako celek byly zdařilou generálkou na 205. výročí v příštím roce.
Za to bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
tom podíleli. Pořadatelům, organizátorům, partnerům, sponzorům a především vojákům, bez
jejichž obětavosti a nadšení bychom tyto akce,
jež významně propagují tento region nejen v ČR
ale i v zahraničí, nemohly uskutečnit. Díky vám,
vojáci.
Po celou dobu Vzpomínkových akcí pobývaly
v našem městě delegace z holandského města
Zeist a jeho příměstské části Austerlitz, se kterými pojí město Slavkov u Brna již letité partnerství a z chorvatského ostrova Pag (města Pag
a obce Povljana), jehož zástupci u nás byli poprvé a mají o spolupráci s naším městem mimořádný zájem. Hosté se seznámili s naším měs-

Nizozemská delegace

Foto: R. Lánsk˘

tem, jeho bohatou historií i současností, prohlédli si jeho památky a další dominanty města,
které v nich zanechaly hluboký obdiv a dojem,
stejně jako celý program Vzpomínkových akcí,
kterými byli skutečně nadšeni. V průběhu celého víkendu jsme s hosty diskutovali možnosti
dalšího rozvoje stávající spolupráce, především
v oblastech cestovního ruchu, kultury, školství,
mládeže. Pro její naplňování zcela jistě budeme
hledat podporu i u Jihomoravského kraje, se kterým nás spojuje to, že obě místa leží v regionech,
s nimiž má Jihomoravský kraj velmi blízká partnerství (s provincií Utrecht, v níž se nachází
Zeist a Austerlitz a Zadarskou župou, v níž leží
Pag i Povljana). Věřím, že výsledky uzavřených
dohod se promítnou do vzájemných partnerských vztahů již v roce 2010.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Ztráty a nálezy – výzva majitelům
Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen
vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník věci znám,
je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž
území k nálezu došlo.
Za město Slavkov u Brna přebírá nalezené věci
odbor vnitřních věcí, konkrétně pracoviště podatelny, které je umístěné v přízemí ve dvoře budovy
radnice, Palackého n. 65. Převzatý nález se eviduje
do knihy nálezů a ztrát, kde jsou uvedeny podrobnosti k nalezené věci. Nalezené doklady (OP, ŘP,
CD) se předávají tomu odboru městského úřadu,
který zajišťuje dotčenou agendu. Pokud se vlastník
věci nepřihlásí do šesti měsíců od převzetí nálezu
úřadem, připadá věc do vlastnictví města. Vlastník
je rovněž povinen obci nahradit náklady, pokud jí
v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

Za poslední dobu máme mimo jiné nalezená
jízdní kola, ke kterým se doposud nepřihlásil
žádný vlastník. Z toho důvodu dáváme poslední
výzvu majitelům nalezené věci, aby se o tato kola
přihlásili, a to nejpozději do 31. 1. 2010. Po
tomto datu budou nalezená kola dána do veřejné
dražby. Mimo uvedených kol máme i několik
svazků klíčů, mobilní telefony a další nalezené
drobnosti.
Případný vlastník nalezené věci bude vyzván
k prokázání totožnosti a k předložení dalších
dokladů prokazujících vlastnictví věci (např. doklad o koupi kola, mobilního telefonu). Drobnosti jako jsou např. svazek klíčů budou vydány
po podrobném popisu věci.
Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Nalezená jízdní kola – poslední výzva majitelům
Datum nálezu
3. 9. 2007
22. 10. 2008
5. 11. 2008

Typ
Horské kolo
Horské kolo
Horské kolo

Značka
OLPRAN SPIDER
MILES, MTB SERIES
AUTHOR CHICAGO

Výrob. číslo
FD9040530
nezjištěné
HC0343688
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Beseda vedení města s občany
Ve středu 2. prosince se v městském kině JAS
uskutečnila beseda vedení města Slavkova u Brna
a vedení Technických služeb města Slavkova
u Brna s občany našeho města ke dvěma aktuálním tématům. Jelikož se tohoto setkání zúčastnilo
velice málo občanů, rozhodl jsem se napsat těchto
pár řádků v tomto článku.

Plesová sezona

zmírnit. Po delší debatě na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla přijata výše uvedená
novela, jejíž základní podstatou je přenesení odpovědnosti za tyto škody způsobené závadami ve
schůdnosti chodníků na jejich vlastníka, tedy většinou na obce a města. Momentálně je tedy údržba
chodníků a komunikací výhradně věcí města
a město odpovídá za škody vzniklé neprovedením
této údržby. Z této odpovědnosti se může vyvinit
pouze tehdy, pokud prokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit, u závady
vzniklé povětrnostními situacemi a jejich důsledky
pak takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Rozsah, způsob a lhůty
odstraňování závad věc schůdnosti chodníků
a místních komunikací stanoví svým nařízením
město a má možnosti vymezit také úseky, na kterých pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
odstraňování sněhu a náledí, tyto je pak povinno
označit příslušným dopravním značením. Uvedená
novela však neřeší pro obce a města to zásadní, a to
financování nárůstu nákladů z ní vyplývající.
Město Slavkov u Brna se v letech minulých snažilo a snaží se i letos udělat maximum pro zajištění
komplexní zimní údržby (jedná se o nákup nové
techniky a pracovního nářadí, zajištění posypového materiálu, nákup a rozmístění nádob na posypový materiál po městě, je zpracován a schválen
Plán zimní údržby, všichni pracovníci TSMS drží
v zimních měsících neustále pracovní pohotovost).
Jeho kapacity v rámci Technických služeb města
Slavkova u Brna jsou však nedostatečné pro okamžitý celoplošný a účinný zásah. Stejně jako jiná
města se letos i my musíme vypořádat s novými
povinnostmi pro zajištění sjízdnosti většiny silnic
a téměř všech chodníků. Proto chceme vyzvat
a požádat vás, občany, vlastníky nemovitostí na
katastrálním území Slavkova u Brna o pomoc při
zimní údržbě. Bez vás a vašeho dobrovolného rozhodnutí i nadále odklízet sníh z chodníků před vašimi nemovitostmi nejsme schopni zajistit rychle
a celoplošně bezpečnost jejich schůdnosti a zmírnit tak možná rizika úrazu. Nechceme úseky označovat dopravními značkami typu „Tento úsek se
v zimním období neudržuje“. Nechceme zvyšovat

6. městský ples

Tříkrálová sbírka

P. Janeba, R. Lánsk˘, I. Charvát

Foto: archiv MÚ

První část programu byla věnována oblasti odpadového hospodářství, svozu biologicky rozložitelného a jeho kompostování na nově vzniklé
městské kompostárně. O její výstavbě v prostorách rekultivované části bývalé skládky i o pořízení nové techniky ke svozu biologicky rozložitelného odpadu, jejichž financování bylo zajištěno
díky významné dotaci získané ze Státního fondu
životního prostředí, vás již dříve na stránkách
Slavkovského zpravodaje informoval Ing. Pavel
Janeba z odboru životního prostředí. O vlastním
svozu, průběhu procesu kompostování a možnostech získání kompostu pro potřeby občanů města
vás pak pravidelně informuje ředitel TSMS Radoslav Lánský.
Druhá část programu byla věnována změnám
v povinnostech souvisejících s údržbou chodníků
a místních komunikací. Letošní novelou silničního
zákona došlo ke změnám dosavadního principu
údržby chodníků, který stál tradičně (již od dob
Rakouska-Uherska) na zásadách, že závady ve
schůdnosti chodníků je povinen odstraňovat vlastník přilehlého rodinného nebo bytového domu.
Ten také ze zákona odpovídal za škody vzniklé těmito závadami, pokud neprokázal, že nebylo v mezích jeho možností tyto závady odstranit nebo

Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
6. městský ples, který se bude konat v sobotu
9. ledna ve velkém sále Společenského domu
Bonaparte. Začátek je ve 20 h. K tanci a poslechu hraje skupina Panorama z Vyškova. Nedílnou součástí bude i bohatá tombola. Vstupenky
bude možné zakoupit od 14. 12. na sekretariátu
starosty u paní Gehrové nebo přímo na místě konání plesu. Vedení města Slavkova u Brna

Ples ZŠ Komenského
Základní škola Komenského ve Slavkově
u Brna a Klub přátel školy si vás dovolují pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná
v sobotu 16. ledna v Kulturním domě. Zahájení
ve 20 hodin, vstupné 120 Kč.
zšk

Rybářský věneček
MRS MO Slavkov u Brna, o. s. si vás dovoluje
pozvat na tradiční Rybářský věneček v sobotu
23. ledna ve 20 hodin v sále Kulturního domu ve
Slavkově. K tanci a poslechu hraje skupina Vocalband Brno. Jako host večera vystoupí Bob
Frídl. Další info na www.momrs-slavkov.cz.

Vážení občané, Charita Česká republika uspořádá v roce 2010 opět Tříkrálovou sbírku. Charita
pomáhá potřebným u nás, ale financuje mnoho
projektů i v zahraničí. Zaměřuje se nejen na přímou pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami, ale podporuje vzdělání lidí v různých
částech světa, aby byli schopni vyvinout vlastní
usilí a hledat cesty, jak si pomoci sami. Také na
tyto projekty je určena část z Tříkrálové sbírky.
Prosíme, podpořte podle svých možností činnost
charity při Tříkrálové sbírce. V našem městě tato
sbírka proběhne v sobotu 9. ledna 2010.
Farní charita Slavkov

Poděkování
Děkuji svým spolupracovníkům za obětavou
a nezištnou práci v redakční radě Slavkovského
zpravodaje. Přeji všem pokojné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a sil v roce 2010.
Hana Frimmerová, předsedkyně RRSZ
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jiﬁí BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Úãastníci besedy

Foto: R. Lánsk˘

daně z nemovitostí, abychom vyšším příjmem této
daně mohli pokrýt zvýšené náklady na zimní
údržbu. Nechceme tímto způsobem přenášet finanční zatížení (dopady) na vás občany. Nechceme
hledat další volné zdroje v rozpočtu města na posílení výdajů vyplývajících se změny silničního
zákona. Tyto prostředky by nám všem chyběly
jinde, ve školství, kultuře, sportu i jiných oblastech, zajišťujících pohodový standard vašeho života. Město Slavkov u Brna prostřednictvím
TSMS udělá vše (stejně jako v minulosti) pro odklízení sněhu v zimních měsících. Město Slavkov
u Brna nemá však další volné zdroje a další volné
pracovní a technické kapacity k zajištění rychlé
a celoplošné zimní údržby, která může být především v případě sněhové kalamity velmi náročná.
Město Slavkov u Brna však má vás občany, na
které se tímto chceme obrátit s touto výzvou, žádostí, prosbou. Pomozte nám se zimní údržbou
a úklidem sněhu a náledí na chodnících před svými
nemovitostmi (tak, jak jste činili doposud). Pomozte nám dbát o bezpečnost v našem městě. Pomozme si navzájem. Děkuji vám.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Místní komunikace
1. MK tř. III. (silnice) 79 položek
délka
15 159 m
plocha
89 790 m²
Ø 5,92 x 15 159 m
2. MK tř. IV. (chodníky) 252 položek
délka
26 381 m
plocha
48 378 m²
Ø 1,83 x 26 381 m
Celkem:
III. + IV. délka 41 540 m
III. + IV. plocha 138 168 m²
3. Parkoviště 54 položek
15 104 m²
4. Účelové komunikace 37 položek
délka
8 386 m
plocha
30 442 m²
Ø 3,63 x 8 386 m
Celkem:
silnice MK tř. III.
89 790 m²
chodníky MK tř. IV.
48 378 m²
parkoviště
15 104 m²
účelové komunikace
30 442 m²
Celkem plocha
183 714 m²
silnice MK tř. III.
15 159 m
chodníky MK tř. IV.
26 381 m
účelové komunikace
8 386 m
Celkem délka
49 926 m

StráÏníci zamezili krádeÏi na hﬁbitovû
Pomocí videokamery se slavkovským strážníkům dne 13. listopadu dopoledne podařilo
zdokumentovat, jak dvě osoby J. J. a J. L. kradou z hrobů na místním hřbitově svíčky.
Oba pachatele přestupku hlídka zadržela
a místo odcizených svíček si odnesli tisícikorunovou pokutu.
Strážníci touto cestou oznamují občanům
města Slavkova u Brna, že budou nadále provádět nepravidelné kontroly místního hřbitova,
aby alespoň částečně zamezili dalšímu lidskému
vandalství.
Pavel Ehrenberger, velitel MP
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Provoz zámku a Mûstské knihovny
na pﬁelomu roku 2009
Vážení, dovolujeme si vám oznámit, že zámek
a Městská knihovna jsou z provozních důvodů od
středy 16. prosince 2009 do neděle 3. ledna
2010 vč. uzavřeny. V této době je zámek přístupný pouze pro předem sjednané prohlídky
a návštěvy.
Provoz zámku bude zahájen opět v pondělí
4. ledna 2010 a provoz v Městské knihovně bude
zahájen v úterý 5. ledna ve 12 hodin, kdy se
začne opět půjčovat.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme všem
příznivcům dobrých knih příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný nadcházející rok 2010.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A, ved. MK
Adventní koncert na zámku

Foto: R. Lánsk˘

Adventní koncert na zámku
V neděli 6. prosince se uskutečnil v Historickém sále zámku již třetí ročník adventního koncertu. Více než 160 přítomných vyslechlo
skladby v provedení žesťového kvinteta pod vedením Miroslava Červinky a klarinetového tria
pod vedením Martina Umy, které vykouzlily
nádhernou předvánoční atmosféru. Skladby Vejvanovského, Mozarta, Bacha, Telemanna a dalších skladatelů vyzněly v nádherné akustice sálu
a mnohým přítomným z jejich provedení do-

slova běhal mráz po zádech… Výborné výkony
všech hudebníků i vkusné doprovodné mluvené
slovo tak všem přítomným vpravdě navodily atmosféru, kterou posluchači odměnili dlouhým
potleskem.
Adventní koncert tak mimořádně zdařile navázal nejen na předcházející koncertní ročníky,
ale také na předvánoční jarmark z posledního listopadového víkendu.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Mûstská knihovna – v˘pÛjãní doba v r. 2010
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře, že
od ledna 2010 se rozšiřuje výpůjční doba v městské knihovně. K dosavadnímu úternímu odpoledni přibývá možnost návštěvy i ve středu. Výpůjční doba bude tedy následující:
Úterý:
12–17 hod.
Středa:
9–11.30
12.30–17 hod.
Přejeme všem čtenářům a návštěvníkům knihovny klidné prožití vánočních svátků a dobré
vykročení do dalšího roku.
Mgr. Jiří Blažek, MěK Slavkov u Brna

Novoroční přání
Vážení, dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkoval za projevy
přízně, které jsem od vás já i moji kolegové po celý uplynulý rok obdrželi,
vnímali a pociťovali. Dokladem toho jsou nejenom vaše slova uznání, ale
především vaše přítomnost a spokojenost na akcích, které jsme pro vás
v uplynulém roce připravovali.
Věřím, že se nám podařilo nabídnout vám pestrý program kulturních,
vzdělávacích, duchovních i zábavných akcí, ve kterých si každý mohl najít
to „své“. V tomto nastoupeném trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím období, na které připravujeme pro vás, doufám, příjemná překvapení.
Přeji vám jménem svým i svých kolegů krásné Vánoce, k Novému roku
hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a po celý rok 2010 vše nejlepší
a hlavně i zachování přízně vůči nám a k našim aktivitám. Na vaši návštěvu
se budeme těšit i v příštím roce.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Úspěch florbalistů ZŠ Malinovského

Letní pobytov˘ zájezd s DDM

Ve středu 25. listopadu naši žáci reprezentovali okres Vyškov na krajském kole ve florbalu, pořádaného ZŠ
a PŠ Znojmo a o.s. Sportment. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, rozdělených do dvou skupin. Ve skupině
jsme nejprve remizovali s domácím
Znojmem 4:4, zvítězili nad silným
Brnem 3:2 a rozstříleli Hustopeče 9:0.
Jako vítěz základní skupiny jsme se
tak dostali do finále, kde jsme po dramatickém boji podlehli obhájcům
prvenství z loňského roku – hráčům
Hodonína 4:5.
Naši školu reprezentovali: Jiří
Tlustý, Jiří Trávníček, David Novák,
Jakub Hanák, Vít Pavlík, Roman Durböck, Jiří Blažek a Ondřej Šimoník.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen
David Novák. Mgr. Karel Durda

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna nabízí
rodičům s dětmi a mládeži pobytový zájezd do
Chorvatska na Makarská riviéru. Ubytování je
v Živogošče – kemp Dole v termínu 18.–27. 6.
2010. Cena zájezdu je 3300 Kč na osobu. Zvýhodněná cena pro kolektivy zahrnuje:
- dopravu autobusem ze Slavkova
- ubytování v zařízených stanech pro 4–6 osob
jen 50m od oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře
- spotřebu elektřiny a vody, služby delegáta,
pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje:
- stravu (stravování z vlastních zásob nebo polopenze v místní restauraci za příplatek)
- pobytovou taxu: děti do 12 let – 0 Kč, 12 až
18 let – 140 Kč, nad 18 let – 280 Kč.
Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit do 28.
února 2010! Přihlášky a informace v DDM (8 –
16 hod.) nebo na tel. 544 221 708.
ddm
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Šardičky 1. pol. 20. století

Šlapanice – významné budovy obce – 1. pol. 20. století

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (74)
Pohlednice (pokračování)
ŠARDIČKY
Malá obec leží cca 4 km severovýchodním
směrem od Bučovic. Nejstarší písemná zpráva
pochází z roku 1356 a týká se vlastnictví Šardiček. Významnější zmínky o změně vlastníků
obce pocházejí až ze 16. století. V roce 1522
prodal Tas z Ojnic ves Václavu Pacákovi z Pačlavic. V roce 1542 tento majetek držel Václavův
syn Hynek Pacák s manželkou Markétou
z Opatova. Již v roce 1548 však získává Šardičky Vilém z Víckova. V následujících letech
jsou jako vlastníci dále vzpomínáni: Přemek
z Víckova, r. 1550 Mikuláš Kokorský z Kokor
a jeho manželka Marta ze Sloupna či Mikulášova druhá manželka Apolena z Prusinovic.
V letech 1569–1570 Šardičky drželi Petr Doupovec z Doupova a jeho manželka Anna z Miličína, 1575–1583 Mikuláš Doupovec s manželkou Alinou Přepyskou z Rychenburka. Po
rodu Doupovců kupuje Šardičky v roce 1612 za
8300 zlatých Kryštof Martinkovský z Rozseče.
Další majitelé se střídali v poměrně krátkých
intervalech. Poté, co Václav Ferdinand svobodný pán z Fragsteina prodává Šardičky na
počátku 18. století Antonínu Bravantskému
z Chobřan, je obec připojena ke Kojátkám. Dochází k lepšímu obhospodařování půdy a rozkvětu obce. V polovině 18. století však nastal obrat a v roce 1754 jsou zadlužené
Šardičky společně s Kojátkami prodány Josefu
Polzerovi.
Do školy děti chodily v Kojátkách, kde byla
škola založena v roce 1810, 1874 pak rozšířená
na dvoutřídní. Škola působila až do roku 1938.
V současné době je školství soustředěno do Bučovic. Šardičky byly přifařeny nejprve do Milonic, nyní patří k Bučovicím.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází pouze jedna černobílá pohlednice z období I. republiky, která zobrazuje
ulici s přízemními domky v Šardičkách.
Kolektiv DDM Slavkov přeje všem čtenářům
Slavkovského zpravodaje
klidné a pohodové Vánoce, hodně radosti a rozzářených dětských tváří
u vánočního stromečku a těšíme se na Vás
v novém roce 2010.
Děkujeme všem externím vedoucím za
obětavou a trpělivou práci s dětmi během celého roku.
DDM Slavkov
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ŠLAPANICE
Obec leží asi 8 km jihovýchodně od Brna.
Název je odvozen od staročeského slovesa šlapan
– šlapat. Nejstarší písemná zmínka pochází
z roku 1235 a hovoří o osadě s kostelem a farou.
Bohaté archeologické nálezy však dokazují osídlení podstatně starší.
Ve 13. století patřily Šlapanice olomouckému
biskupství. V roce 1262 je zmíněn biskup Bruno,
který za významné služby daroval brněnskému
měšťanovi Gilethovi dva lány půdy ve Šlapanicích a osvobodil je od veškerých daní a plateb.
Tímto způsobem olomoučtí biskupové rozdali
mnoho pozemků ve Šlapanicích. Další léna byla
pronajímána. Ve 14. století jsou jako leníci uváděni Stubner, Pohirlicer, Rinherová, Haymanová,
Johlin, Kateřina či Mikuláš ze Šlapanic. V roce
1354 byly Šlapanice společně s dalšími statky
olomouckého biskupství zastaveny moravskému
markraběti Joštovi jako zástava za půjčku 550
hřiven – až do doby splacení celého dluhu.
Po smrti nájemce Jana Pinduly v roce 1562
prodal olomoucký biskup Marek jeden lenní
dvůr, který osvobodil téměř od všech daní
a dávek. V roce 1594 pak byl z biskupského majetku odprodán šlapanický mlýn.
To, že Šlapanice ležely při obchodních
cestách, přinášelo obci na jedné straně značné
bohatství, na druhé straně stejné cesty přiváděly
rovněž loupeživá vojska. Dne 17. května 1430
byla u Šlapanic poražena husitská vojska. V období třicetileté války (1618–1648) byly Šlapanice dvakrát vypleněny švédskými jednotkami,
6. dubna 1742 byla obec vydrancována a zpustošena pruským vojskem Friedricha II.
V roce 1750 zahájil baron Blümegen výstavbu
barokního zámku. Od 80. let 18. století zámek
sloužil jako klášter řádu paulánů. V době bitvy
u Slavkova 1805 v něm francouzská armáda vybudovala ústřední lazaret. Na počátku 20. století
zde byla zřízena škola a v roce 1993 pak gymnázium.
O škole se dovídáme v souvislosti se žalostným stavem po třicetileté válce. Přes všechny obtíže však v obci zůstala škola i učitel. V roce
1764 byla postavena nová škola, která byla obnovena po velkém požáru Šlapanic v roce 1790.
Další budova školy byla zpřístupněna v roce
1873, o jedno poschodí zvýšena pak v r. 1886.
V roce 1901 byla v budově bývalého zámku zřízena chlapecká měšťanka. Školní budovy však
neměly dostatečnou kapacitu, proto byla na počátku 70. let 20. století započata výstavba nové
základní školy na Masarykově náměstí. Ta v obci
působí dodnes.

K významným památkám patří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní stavba byla vypálena Ješkem z Boskovic při bojích s Jiřím z Poděbrad. Následně byl kostel obnoven v gotickém
slohu. Barokní podobu dostal po požáru v roce
1755. Po bitvě u Slavkova 1805 byli v kostele
umístěni zajatí Rusové. V zákristii a na zámku
pak byla zřízena nemocnice, která ošetřovala raněné z bitvy tří císařů. Lazaret byl umístěn rovněž v barokní budově šlapanické scholasterie.
Dnes v této bývalé scholasterii sídlí Muzeum Brněnska.
Ze Šlapanic pochází mnoho veřejně známých
osobností. K nejvýznamnějším patří malíř-krajinář Alois Kalvoda (*1875 Šlapanice u Brna
†1934 Běhařov u Klatov). Obraz „Břízy“ od tohoto autora se nachází v pozůstalosti po Václavu
a Josefíně Kounicových ve sbírkovém fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz.
Ze Šlapanic rovněž pochází nezapomenutelná
představitelka Popelky a dalších divadelních i filmových rolí Libuše Šafránková. Ve Šlapanicích
pobýval známý český režisér Antoním Moskalyk
(1930–2006). Z množství jeho filmů lze připomenout např.: seriály Četnické humoresky, Dobrodružství kriminalistiky, legendární Babičku
s Jarmilou Kurandovou v roli Babičky a Libuší
Šafránkovou jako Barunkou či pohádku Třetí
princ.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 22 různých pohlednic Šlapanic. Pohlednice lze datovat do počátku 20. století a období první republiky. Pouze barevná pohlednice,
znázorňující stárky s hodovým právem, pochází
pravděpodobně z přelomu 60. a 70. let 20. století.
Vydalo ji tehdejší šlapanické muzeum a pohlednice
současně sloužila jako vstupenka do tohoto muzea.
K nejstarším patří ještě dopisnice představující
pohledy na významná místa Šlapanic, většinou rámované secesními motivy. Tyto dopisnice byly odeslány v letech 1898, 1900 a 1901. V roce 1902 byla
odeslána dopisnice zobrazující šlapanickou továrnu na zpracování vlny a kolorovaná dopisnice
s dálkovým pohledem na obec. K těmto dopisnicím
lze přiřadit ještě dopisnici z roku 1907 s pohledem
na měšťanskou školu – bývalý zámeček. Z 20.–40.
let 20. století pocházejí většinou černobílé pohlednice zobrazující celkové pohledy na Šlapanice,
Šlapanické náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, pohled na budovu sokolovny, včetně černobílé kreslené pohlednice, vydané ve prospěch
výstavby této budovy někdy ve druhé polovině 20.
let 20. století. Další pohlednice představují areál
cukrovaru postaveného v 70. letech 19. století či
bývalé hospodářské školy, dobudované v roce
1899.
PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Nová učební pomůcka
Současný trend ve vzdělávání dětí je méně klasického vyučování a co nejčastější zařazování
praktických činností, aktivit ve skupinách, v přírodovědných předmětech vyučování nejen ve
třídě, ale i poznávání okolí školy, vyučování v terénu, v přírodě.
Výukové pomůcky vytvořené společností Veolia Voda Česká republika – kufřík Tajemství vody,
pracovní listy, DVD na téma Voda a mapa Rozložení sladké vody na Zemi tomuto trendu plně odpovídají. Veolia Voda Česká republika je největší
společností na českém vodohospodářském trhu.
Své služby poskytuje 4 milionům obyvatel z 1050
měst a obcí a zajišťuje vodní hospodářství pro více
než 40 průmyslových podniků. V krajích, kde působí, distribuuje do všech škol svoje výukové pomůcky o vodě zdarma.

Slavkovských škol se tato možnost získání pomůcek zdarma netýkala, jelikož v Jihomoravském
kraji společnost Veolia nepůsobí. Výukové materiály mne však natolik zaujaly, že jsem oslovila
zástupce společnosti Veolia, zda by nebylo možné
jejich kufřík Tajemství vody a další pomůcky
nějak získat. Byla jsem velmi mile překvapená
ochotným a vstřícným jednáním a nabídkou, že
mimořádně může společnost Veolia poskytnout
svoje materiály i naší škole, i když jsme z jiného
regionu.
A tak již měsíc vlastníme skvělé a ne zrovna
levné pomůcky, díky nimž mohou naši žáci provádět nejrůznější pokusy s vodou, seznámit se
s fyzikálními i chemickými vlastnostmi vody
a především si uvědomit, že …bez vody, nelze žít.
MiL

Koho odnesl čert
Ještě jste tu všichni? Ptala se naoko leckterá
paní učitelka ve čtvrtek po velké přestávce. Byl
totiž ohlášen Mikuláš s čertem, ale nikdo nevěděl, kdy vlastně přijdou. Vzhledem k očekávání
takové události nestálo vyučování ten den za nic.
Přišli tři: Mikuláš, anděl a čert. Měli věrohodné masky, čert byl opravdu strašidelný. Při
jejich návštěvě bylo ve třídě hrobové ticho, i ti
největší hrdinové po vyzvání rychle zazpívali písničku nebo přednesli báseň. Jablíčko za odměnu
jim také chutnalo.
Ale když odešli, děti se ptaly: jak to, že měl
anděl náušnice? Od kdy nosí čert bílé tenisky?

A proč mluvil Mikuláš dívčím hlasem? Inu, máme
ve škole zvídavé žáčky, nedají se snadno oklamat.
V pátek se ozval zvoneček u mateřinek a děti
byly znovu ochotné přivítat čerta. Jenže to už
musely počkat na toho skutečného, který přišel
s Mikulášem v sobotu, a možná jim nadělil něco
víc než uhlí a syrovou bramboru.
Dnešní čerti jsou laskaví a jejich strašení platí
leda na mrňata. Přesto symbolizují staletou tradici, jež je předzvěstí nejkrásnějších svátků
v roce. Proto je budou příští rok zase všichni netrpělivě očekávat a těšit se na ně.
Jana Formánková

Poradenské služby pro rodiče
Snad každý rodič má přání, aby jejich dítě bylo
v životě úspěšné. S nástupem základního vzdělávání se však mohou objevit první nedostatky, které
dětem i rodičům způsobí nemalé problémy. Většinou se jedná o specifické poruchy učení a ADHD,
tzv. „neklidné dítě“. Ne vždy je rodič na tuto skutečnost připraven. Proto se vedení školy rozhodlo
nabídnout nejprve učitelům a pak i rodičům odbornou pomoc.
Naše pozvání přijala paní Mgr. Bínová, pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Brno,
která s touto problematikou blíže seznámila učitele, a to zejména s uplatněním nových, moderních a konkrétních metod a postupů ve výuce, jak
případnou poruchu učení zohledňovat. To znamená zadávat úkoly tak, aby je dítě bylo schopné
splnit. V žádném případě to neznamená snižovat
úkoly z hlediska jejich obsahu a omlouvat dítě
v případě, že si zadávané úkoly neplní.

Obdobný „seminář“ nabídneme v měsíci únoru
i rodičům našich žáků, zejména těm, u jejichž dětí
byly diagnostikovány specifické poruchy učení.
Chceme je prostřednictvím tohoto semináře seznámit, jak pracovat s dítětem doma, aby došlo
k postupné nápravě diagnostikované poruchy.
Nápravu ve škole zajišťujeme v rámci poradenských služeb prostřednictvím dyslektických
kroužků. V současné době máme otevřené tři.
Přesto je nutné, pokud rodiče chtějí dosáhnout nápravy, aby se svým dítětem doma pracovali a společně se snažili zlepšit výsledky jeho školní práce.
Jsme připraveni konzultovat s rodiči jakýkoliv
problém ve výuce jejich dítěte. Obrátit se mohou
na třídní učitele, nebo na výchovnou poradkyni.
Naším cílem je nejenom rodiče informovat
o průběhu vzdělávání jejich dětí, ale zejména je aktivně do tohoto procesu zapojit a společně dosáhnout toho, aby jejich dítě bylo úspěšné.
zšk

PomÛcky pro v˘uku

Foto: archiv ‰koly

Poděkování
V měsíci říjnu navštívili starší žáci ŠD depozitář slavkovského zámku. Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní PhDr. Vladimíře Zichové, která
při prohlídce vysvětlila přiměřeným a vhodným
způsobem k věku dětí význam některých předmětů, jako jsou například kalamář, lenoch, mandl,
krinolína, harmonium, nebo hmoždíř a jejich použití. Slavkovský zámek navštěvují děti ŠD často
a vždy se na nové a zajímavé expozice těší.
Minulý týden jsme byli na výstavě krajkových
betlémů a i letos budeme se všemi žáky v těchto
aktivitách pokračovat.
Za ŠD D. Andrlová

Spolupráce na projektu CLIL
ZŠ Komenského se spolu s dalšími 6 školami
(ZŠ a gymnázia) zapojila do projektu Katedry
anglického jazyka PdF MU pod názvem CLIL do
škol. O co se v tomto projektu jedná? Jde o vytvoření metodických materiálů pro zavádění prvků
anglického jazyka do všech vyučovacích předmětů. Nyní byla zahájena první etapa projektu, ve
které se 12 pedagogů ZŠ Komenského aktivně zapojilo do vytipování a sbírání vhodné slovní zásoby v jednotlivých předmětech a ročnících.
Sesbíraný materiál budou překládat do angličtiny pracovníci katedry anglického jazyka v Brně.
Postupně tak vzniknou metodické sešity a DVD,
která bude moci využívat pedagogická veřejnost
v celé republice.
PhDr. Hana Sokoltová

Plánování léta

Foto: archiv ‰koly

Podpora školní úspěšnosti

Vánoce za dveﬁmi a my plánujeme léto

V letošním školním roce jsme využili možnost
pomoci našim prvňáčkům úspěšně nastartovat jejich studijní dráhu. O specifických poruchách
učení (dyslexii, dysortografii), které znepříjemňují
školní práci žáků, všichni víme. Obyčejně se diagnostikují od druhého ročníku. Je však lépe jim
předcházet, než vzniklé problémy řešit. Proto jsme
se ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou ve Vyškově a se souhlasem rodičů zapojili do projektu Podpora školní úspěšnosti. Žáci,
prvňáci, pod vedením kvalifikované pracovnice

Pondělní ráno, 16. listopad. Školákům nezvoní
budík, nemusí vstávat, ale mohou se pěkně schoulit pod peřinu a užívat si pohodu a klid. Mají totiž
ředitelské volno. Ne tak učitelé. Ti se scházejí po
osmé hodině ve ztichlé školní budově ke společné
práci. Mají za úkol vymyslet téma a začít plánovat červnový projektový den, jehož konání začíná
být tradicí. Je to tak, 4. června 2010 se budeme na
ZŠ Komenského učit trošku jinak. Však se na nás
budete moci přijít podívat. A co že to ti učitelé vymysleli? Nechte se překvapit!
zšk

z Pedagogické poradny ve Vyškově (cca 20 min.)
plnili různé úkoly. Na základě jejich vyhodnocení
byly pak doporučeny učitelům i jejich rodičům
vhodné metody, postupy a způsoby práce s dětmi,
které pomohou projevy specifických poruch učení
eliminovat, popřípadě zcela potlačit.
Zapojení do tohoto projektu nabídneme i rodičům nových prvňáčkům. Věříme, že podchycení
projevů specifických projevů učení a jejich včasná
náprava usnadní žákům lépe zvládat jejich další
vzdělávání.
zšk
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Moravské muzeum v Brně a Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí ve Vyškově
Deštivé ráno 11. listopadu letošního roku rozhodně nepřipomínalo první sněhové vločky,
které jsme od něj očekávali. Našim deváťákům
ale nevlídné počasí vůbec nevadilo, protože je
čekalo zpestření výuky výjezdem do Moravského muzea v Brně. Navštívili expozici minerálů a hornin a mnozí z nich se přesvědčili, že
i neživé přírodniny dovedou člověka okouzlit.
Řada žáků viděla poprvé na vlastní oči vltavíny,
některé polodrahokamy nebo různě zabarvenou
ropu. Prohlídka expozice byla doplněna odborným výkladem, který obohatil žáky o mnoho nových poznatků.
Před polednem se všichni přesunuli do PDA
Vyškov na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Na poměrně malé ploše měli možnost
seznámit se s různými středními školami našeho
regionu i okolí. Postupně navštívili stánky čtyř

desítek škol a sbírali informace, které jim
usnadní rozhodování o budoucím povolání.
Přehlídka škol byla doplněna o takzvanou
Živou knihovnu, která představila návštěvníkům
vybrané profese. Organizátorům akce – Úřadu
práce Vyškov a Okresní hospodářské komoře
Vyškov – patří naše poděkování za výborně zorganizovanou přehlídku. Žákům devátých ročníků přejeme, aby si každý vybral školu, která
splní jeho očekávání a dobře jej připraví na budoucí profesi.
Při volbě povolání jim bude škola nápomocna
i v příštích týdnech. Přímo ve výuce je navštíví
ředitelé některých středních škol a v prvních prosincových dnech se uskuteční návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce
ve Vyškově, kde bude možno konzultovat své
záměry s odbornými poradci.
zšt

Exkurze na Mohyle míru
První prosincový den si žáci osmých ročníků
udělali malý výlet do historie. Podnikli totiž exkurzi na Mohylu míru. Zde zhlédli novou, moderní expozici, která jim poutavým způsobem přiblížila slavnou bitvu tří císařů u Slavkova. Měli
možnost prohlédnout si spoustu zajímavých exponátů a nakonec si zakoupit nějaký suvenýr. Za
doprovodu průvodkyně, která jim poskytla zajímavý výklad o vzniku a významu památníku, se
žáci podívali i dovnitř Mohyly míru a „na vlastní

uši“ si mohli vyzkoušet zdejší
unikátní akustiku. Při zpáteční
cestě si ještě udělali krátkou
zastávku na kopci Žuráň, odkud 2. prosince 1805
císař Napoleon řídil bitvu, jež skončila jeho slavným vítězstvím.
I když počasí nebylo příliš přívětivé, výlet za
poznáním jedné epochy v dějinách Slavkovska
se vydařil. Příští osmé ročníky se mají určitě na
co těšit.
K. Seitlová, T. Žižlavská, 8.A

Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pro žáky 1. stupně
základních škol a studenty středních škol z celé
České republiky pořádaná Mensou ČR, ve které
o úspěchu nerozhodují naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového
rozhodování. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení
není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy
o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející přede-

vším schopnost samostatného logického uvažování. Bohužel průběh úvodní část soutěže, která
probíhala prostřednictvím internetu, provázely
drobné technické potíže. Ty snad v dalším roce
budou odstraněny.
Nominačního kola letošního ročníku soutěže
se zúčastnilo více než 10 000 žáků a studentů
z celé ČR. Zúčastnilo se i několik žáků z naší
školy. Velkým úspěchem byl postup Veroniky
Klinkovské do krajského kola v Brně (60 nejlepších z kraje).
zšt

Mikulá‰ská besídky

Foto: archiv ‰koly

Mikulášská nadílka
Advent je tu a s ním i Mikuláš. Také letos zavítal k nám do školy. A nepřišel sám, s sebou měl
i své pomocníky – anděla s čertem. Žáci z každé
třídy měli připravenou krátkou básničku nebo písničku. Anděl všechny hodné děti odměnil drobnou
sladkostí, čertík zase trošku pohrozil těm, které
letos zlobily. Na závěr pak všechny děti slíbily, že
se určitě polepší.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní
Dvořáčkové za sponzorský dar a studentkám z ISŠ
za pomoc při organizaci Mikulášské nadílky. zšt

Divadlo Radost
Ve středu 11. listopadu navštívili žáci z 1. a 2.
třídy brněnské divadlo Radost. Tentokrát jsme
z bohaté nabídky divadelního programu vybrali
pohádku Datel a bubeníček a jiné muzikantské
pohádky. Jednalo se o dramatizaci Hurníkových
hudebních pohádek, tak bylo samozřejmé, že
v inscenaci bude plno hudby. V příběhu vystupovali bubeníček, basa a violoncello, flašinet, vítr
muzikant a spousta dalších. Celé představení děti
nejen pobavilo a zaujalo, ale také zábavnou a nenápadnou formou přiblížilo hudební svět. zšt

Virtuální prohlídka školy
Návštěvníci našich internetových stránek
www.zsslavkov.cz si zcela jistě všimli novinky,
která doplňuje informace o naší škole. Pomocí panoramatických i statických fotek se můžete podívat, jak to vypadalo koncem září 2009 v budově
školy a jejím okolí.
Přejeme příjemnou procházku po škole přímo
od stolu a počítače.
zšt

Tvořivá dílnička
Pro šikovné děti a rodiče pořádá DDM Slavkov každý měsíc společnou „Tvořivou dílničku“. Tahle byla čertovská! Malí umělci pomocí otisků barev stvořili úžasného čerta
a maminky si pohrály s vytvořením čerta látkového. K dispozici je i herna DDM, a kdo už nemůže tvořit, může si hrát…
P.M.

úãastníci mikulá‰ské besídky

Foto: DDM

Mikulášská besídka
Tvoﬁivá dílniãka

Foto: DDM

V pátek 4. prosince jsme pro maminky s dětmi, kteří navštěvují „Baby klub“ při DDM Slavkov,
připravili mikulášskou nadílku. Mikuláš s čertem a andělem rozdali hodným dětem až na 50 čokoládových adventních kalendářů.
kol. DDM
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ODDLUŽÍME
VAŠI NEMOVITOST,
PŘÍPADNĚ VYKOUPÍME
A ZAMEZÍME EXEKUCI.
VŽDY SERIOZNÍ JEDNÁNÍ,
S PRÁVNÍM SERVISEM.

pro firmy i drobné odběratele

Tel.: 722 940 000
info@patriabrno.cz

• výroba vrat, schodišť, zábradlí, plotů
a dalších výrobků z obyčejné a nerezové
oceli včetně montáže u Vás

LIKO-S, a. s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 5 44 22 11 11
e-mail: info@liko-s.cz

Prodejna
Zdeňka
přeje všem zákazníkům příjemné
prožití vánočních svátků a hodně
zdraví v novém roce 2010

www.liko-s.cz

• svařování hliníku, opravy hliníkových odlitků
• ohýbání plechu do délky 4 m a tl. 12 mm
• tvarové řezání kovových a nekovových materiálů (včetně kamene a keramické dlažby)
vodním paprskem

Rychle, kvalitnû, spolehlivû

Typografické studio BM Typo přeje čtenářům Slavkovského
zpravodaje a svým zákazníkům do nového roku pevné zdraví,
štěstí a hodně úspěchů v práci i v soukromí.

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

pátek 22. ledna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.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
mobil: +420 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz
Platnost do 31.3.2010

FT makléřská pojištění - domácnosti, firmy, letadla a autodopravci, vozidla  leasing  stavební spoření

Vánoce na zámku se slavkovskými školami se opět vydařily

Foto na stranû: R. Lánsk˘

Již na třetím ročníku této akce
předvedlo 125 dětí své umění pro
více než 500 návštěvníků v nádherných prostorách slavkovského
zámku, kteří sem zavítali v průběhu
soboty 12. prosince.
V komponovaném programu s vánoční tematikou se představily děti
z obou slavkovských Základních
škol, z Mateřské školy Zvídálek,
z Domu dětí a mládeže, z Integrované střední školy, zejména však ze
Základní umělecké školy FF. Program se setkal s velmi příznivou
odezvou návštěvníků, kteří postupně
obdivovali nejen hudební, pěvecké,
taneční i recitační výkony dětí, ale
také jejich zručnost a jimi připravenou vánoční výzdobu.
Za přípravu akce patří dík nejen
všem účinkujícím dětem, ale také pedagogickým pracovníkům a dalším
organizátorům, kteří se na ní spolupodíleli.
„Vánoce na zámku se slavkovskými školami“ tak svou návštěvností znovu potvrdily, že stále patří
na čelní místo mezi nejúspěšnější
akce, které se na zámku uskutečnily.
Tato tradice na slavkovském zámku
stylově přispívá ke sváteční předvánoční atmosféře.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Tip na vánoãní dárek!
Motivy historického
Slavkova v dřevěných
rámečcích
33x43 cm

350 Kã
TYPOGRAFICKÉ STUDIO

Brnûnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661

STAVEBNÍ FIRMA âÁSLAVA-STAV
Vás v rámci své bytové výstavby srdečně zve na

Přijmeme zaměstnance na pozice

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

• příprava výroby - rozpočty

Akce se koná dne 29. prosince od 10 do 15 hodin

pož. vzdělání: ÚSO – stavební nebo VŠ stavební

• montér - pokládka sportovních povrchů
zaškolíme

Informace: JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 221 476, 603 169 909

Josef NOVOMĚSTSKÝ

Přejeme všem hezké svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás zdraví směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.

Prodejna:
Tyr‰ova 136
684 01 Slavkov u Brna
tel., fax: 544 221 298
mobil: 736 670 567
Sídlo firmy:
Jiráskova 1171
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 221 718
www.novomestsky.cz
josefnovomestsky@quick.cz

• Autobaterie
• Oleje – filtry
• Autodíly
• V˘fuky
• AutodoplÀky
• Autokosmetika

v Rousínově v novém bytovém domě na ul. Nad Školou,
při výjezdu z Rousínova směr Habrovany.
K mání jsou poslední 3 volné byty.
Při včasné rezervaci nabízíme 5% slevu.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í
firma âáslava-stav a R.K. Comfortreal

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



604 272 975
603 112 474

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

Všem svým zákazníkům přejeme příjemné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu

300 Kč

Další práce – AKCE!

A
M
R
A
ZD

Střih, otitulkování
a tvorba DVD s kapitolami
Krabička a přebal

250 Kč
50 Kč

12/2009
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HOTEL FLORIAN
Vážení a milí,
děkujeme Vám
za přízeň,
kterou nám
věnujete
a přejeme Vám
hezké svátky vánoční
prožité v klidu a pohodě…
Přejeme vám,
ať je nový rok 2010
Vaším
šťastným rokem!
Hana a Přemek Florianovi
a zaměstnanci
Hotelu FLORIAN

NÁŘADÍ

I

ý

zámeck

oku
ového r ek
N
d
o
h
c
ám
pří
oslavit slavkovský z
a
Přijďte
n
Nabízíme Vám netradiční prostředí a především
možnost vybrat si svou silvestrovskou večeři,
která bude připravena formou rautu. Na rautovém stole naleznete studené i teplé pokrmy
nejen z tradiční české kuchyně. Můžete se těšit
i na nevšední speciality.
Na grilu se bude točit selátko. Samozřejmě
nebude chybět živá hudba, při níž budete mít
možnost protančit se do Nového roku.

Vstupné zahrnuje:
• Slané pečivo a jednohubky založené
na stolech
• Raut (neomezená konzumace)
• Láhev sektu Bohemia demi sec 0,3 l

Cena vstupenky: 750 Kč
Vstupenku zakoupíte přímo v restauraci –
na její koupi se nevztahují slevové karty.

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 544 212 166 • fax: 544 212 116 • e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

NÁ STROJE

w w w. a z v e rc a j k . c z

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
• Realizace staveb
AUTODOPRAVA
• Realizace přípojek

Všem našim zákazníkům a čtenářům Slavkovského
zpravodaje přejeme hezké prožití vánočních svátků
a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a úspěchů

JAROMÍR HÁLA

Čs. armády 347 (býv. cukrovar), Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 644, mobil: 777 577 990
e-mail: hala.naradi@hcomputers.cz

• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,
příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače
3,5–4 t
Jiří Šlimar
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Pavel Maršík
• Traktorbagry
8–12 t
mobil: 608 816 835
• Kolové bagry
12–20 t
mobil: 604 634 253
• Pásové bagry
5–27 t
• Avia kontejner
3,5 t
slimarj@seznam.cz
• Renault Kerax sklopka
15 t
bagrymarsik@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t
Rousínov – Vyškov
• Volvo – čelní nakladač
15 t

www.demolicniprace.eu

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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ZLATNICTVÍ GOLD
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata

11/2009

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

www.veslavkove.cz

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY
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

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto
barevných kombinacích s černým základem:
modrá, zelená, šedá, žlutá, červená.
Nabízíme různé tvary: čtverec, obdélník,
kruh, ovál. Razítka „datumovky“.

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Pá: 9–11.30 • 12–18 h.
So: 8–11.30 • 15–18 hod.

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod
ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

V listopadu Vás na webu

www.veslavkove.cz
nejvíce zajímalo:
1. Tisíce lidí nav‰tívily Vzpomínkové akce
2. Mûstem chodí Mikulá‰
3. Nález potvrdil existenci 4. kﬁídla zámku

www.veslavkove.cz

PřejemeVám klidnéVánoce
a šťastný nový rok 2010

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
Otevírací doba na konci roku:

21.-23. 12. a 28.-30. 12.
8–17 hodin

olkový zpěvák Slávek Janoušek pochází z Ústí nad Orlicí, osud a láska k okolí
Brna jej však zavály do Nížkovic. Známější bude možná obyvatelům Kobeřic,
pro které každoročně pořádá vánoční koncert v Sokolovně. Jeho zatím poslední album Nestíhám vyšlo v roce 2007 a loni vydal DVD Příjemný večírek, které
obsahuje koncert v Balbínově poetické hospůdce v Praze a je doplněné knížkou
s texty, komentáři, dosud nepublikovanými fotografiemi a dětskými a studentskými
ilustracemi na téma Janoušek.
Protože tento článek vznikal v předvánočním čase, rozhodla jsem se Slávka
Janouška zeptat nejen na jeho hraní, ale také na to, jak on sám Vánoce prožívá.

F

O hraní, Vánocích a „Slávkově“

se Slávkem Janouškem
• Ve Vašem kalendáři je v předvánočním čase docela
nabito. Jezdíte po celé zemi, až nakonec zakotvíte
zpátky v Nížkovicích. Jak vnímáte to předvánoční
hemžení, které už postihlo celou republiku?
Já se toho hemžení nerad zúčastňuju, mám raději
klid. Do supermarketů a obchodních domů mě před
Vánoci nikdo nedostane, dárky raději vyrábím, nebo
není-li zbytí, kupuji je vždy někde na šňůře, pokud
možno v jeden den na jednom místě, např. na nějakém trhu. To to jdu vydržet. Raději si užívám adventního času v pohodě doma. Ale pravda: letos se
mi sešlo hodně charitativních hraní, pro vozíčkáře,
pro děti z dětských domovů, pořad Daruj hračku ve
Vaňkovce v Brně, pro přístroje na dětskou onkologii
nebo pro vyškovskou nemocnici. Budu mít hodně
plusových bodů za dobré skutky, ale taky nezaplacené složenky. A to jsem ještě odmítl několik dalších
charitativních hraní – pro vězně, pro stromy a jiné
potřebné věci.

• Vím o Vás, že rád cestujete. Na Vašich stránkách jsou fotografie
z USA, Austrálie či Skotska. Kam
se chystáte vyjet příští rok?
Na žádnou velkou cestu se nechystám, aspoň o tom zatím nevím.
Ale ono se to kolikrát semele
během krátké doby a jede se. Ale
vzhledem k tomu, že máme malou
dceru, to moc nepředpokládám.
Spíš asi jen na chvíli někam k moři,
až bude čas na dovolenou.
• Před Mikulášem jste hrál pro studenty Slovanského gymnázia
v Brně. Jak se Vám spolupracuje
s mladou generací?
No to byla moc krásná akce, kterou vymysleli a realizovali mladí
nadšenci z řad profesorského sboru.
Nazvali to Literární víkend, studenti přímo bydleli ve škole ve spacácích, měli různé netradiční semináře o tvorbě spojené s autorským čtením brněnských
autorů a hry s literární tematikou, vše probíhalo ve fantasticky pojednaném školním klubu a po celé škole
včetně sklepení. Můj úkol byl provést textovou dílnu,
která jinak funguje na mém webu www.slavekjanousek.cz. Studenti napsali texty, které jsme na místě zhudebnili a zazpívali a pak byl ještě koncert. Byl jsem z té
akce naprosto nadšený. Nazval bych to polidštěním
školy. Do takové se potom musí žákům chodit mnohem
líp i v ty všední dny na „normální výuku“. Rozhodně
příklad k následování.
• Jak se slaví Vánoce u Slávka Janouška?
Naprosto tradičně, hrajeme a zpíváme koledy, odpoledne jdeme do lesa dát zeleninu zvířatům a večer stro-

Slávek Janou‰ek pﬁi hﬁe na sitár

Foto: archiv SJ

meček, dárečky, rybí polévka, šupina pod talířem,
kapr, salát, pohoda, klid. Na závěr půlnoční mše.
• A samozřejmě si nemohu odpustit otázku na novoroční předsevzetí. Máte nějaké předsevzetí, které
byste si v příštím roce rád splnil?
Zásadně si nedávám žádná předsevzetí spojená
s Novým rokem, tj. 1. lednem, ani jsem si nikdy nedával. Na to je přece celý ten nový rok. A proč si stanovovat, že něco chci nebo hodlám udělat od Nového roku? Člověk má svá předsevzetí realizovat
rovnou, i když ho to napadne třeba uprostřed dubna.
Za rozhovor děkuje a příjemně prožité vánoční
svátky přeje
Hana Sokoltová

CRAZY FIT – VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ
• Znalci oznaãují tento posilovací stroj za revoluci ve fitness, pﬁiná‰í
nov˘ rozmûr do kondiãního cviãení.
• Je urãen˘ pro v‰echny vûkové kategorie, Ïivotní styl a tûlesné schopnosti.
• Cviãení na nûm je velmi snadné a nenároãné.
Slávek Janou‰ek na koncertû

Foto: archiv SJ

• Naše periodikum se jmenuje Slavkovský zpravodaj, a proto se nemohu nezeptat: Jaký je Váš vztah ke
Slavkovu? Zavítáte k nám občas?
No to je otázka. Ve Slavkově jsem pomalu denně.
Řeším tu spoustu věcí všedního života. A líbí se mi
tu. Slavkov je příjemné malé město s tradicí a je příjemné vidět, že se díky každoročnímu připomenutí
napoleonské bitvy stává na začátku adventu i mezinárodním srazištěm, kde zní všechny možné evropské jazyky. Styděl jsem se jen jednou a to zrovna
v roce dvoustého výročí bitvy, kdy se tato akce hrubě
nepovedla. Ale to nechci nikomu sahat do svědomí.
Letos to bylo perfektní. A pak se mi taky líbí, že kamarádi říkají Slavkovu Slávkov.

PŘÍNOSY:
zu
Prokazatelné účinky
V provo 010
✔ redukuje podkožní tuk
a2
od ledn děcí
✔ zvyšuje elasticitu pokožky a svalů
za zavá
✔ zlepšuje krevní oběh
ceny!
✔ snižuje hladinu cholesterolu
✔ snižuje krevní tlak
✔ zklidňuje nervový systém
Solárium V. Brejšková
✔ stimuluje zažívání
Slavkov u Brna, Polní 974
✔ zlepšuje fyzickou kondici
tel.: 722 522 022
✔ posiluje imunitní systém
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Proč se o Vánocích chodí do kostela v noci?
Vždyť ráno nebo navečer by to bylo pohodlnější. Mohli bychom všechny důvody shrnout do
dvou hlavních. První důvod je skutečně časový,
chceme si připomenout okamžik, kdy se narodil
Ježíš Kristus v Betlémě,
a chceme se tomuto okamžiku co nejvíce přiblížit.
Chceme také podstoupit
nějaké to nepohodlí, protože i pro něho, pro Marii,
Josefa i pastýře to nebylo
pohodlné.
Druhý důvod je důležitější, jde o symboliku
světla. V biblickém čtení
Îiv˘ Betlém (2008)
slyšíme, že se při narození
Krista objevilo světlo. Pokud se podíváte dobře
na obrazy znázorňující narození Krista, tak velmi
často malíři do svých obrazů zakomponovali
světlo. Většinou bývá na obraze tmavá chýše
nebo jeskyně, ale vevnitř je narozené dítě, od kterého vychází světlo. Ti, kteří jsou kolem dítěte,
jsou nějakým způsobem ozářeni, více nebo
méně, podle toho, jak jsou daleko nebo blízko.
Boží působení lze těžko vyjádřit. Proto se
v církvi mnoho událostí předkládá skrze symboly. A hlavním vyjádřením půlnoční bohoslužby je pozvání k přijetí tohoto Božího světla,
pokoje a radosti, které nám přináší dítě Ježíš. Zde
se již nejedná o nic abstraktního, ale o skuteč-

nost, kterou je však možné poznat a přijmout jen
vírou. Ježíš přichází, aby nám podal ruku a na
nás je, abychom tuto podanou ruku přijali. On
přichází, aby nám dal radost, aby nám dal pokoj,
ale také od nás něco čeká.
Že budeme jednat podobně, jako jedná toto
dítě.
„Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu
všem lidem,“ napsal svatý
Pavel, aby zdůraznil, že
Ježíš, Zachránce, přišel
pro všechny, ne jenom pro
některé. Vánoční svátky
Foto: P. Maleãek
jsou tak populární právě
z tohoto důvodu, že si většina lidí uvědomuje:
„Přišel i pro mě, ale jde o to, abych já jeho podanou ruku přijal, abych ji stiskl a abych od něho
přijal vánoční poslání být jeden druhému nablízku a jako Bůh podává ruku nám, podávat si
vzájemně ruku jeden druhému.
Vánoční noc je připomínkou toho, že Bůh
myslí na nás. Je připomínkou toho, že Bůh hledá
lidi, kteří budou ochotni ho následovat v tom, co
začal jeho syn Ježíš Kristus. Ozářenou tvář mají
ti, kteří jsou blízko, kteří se nebáli přijít až do
blízkosti tohoto dítěte. Udělejme o Vánocích i my
tuto duchovní cestu až k tomuto dítěti.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Zase ty daně
Vánoce a daně – to nejde dohromady. Stále se
mluví o vybírání daní, o státním rozpočtu, o dluzích, o tom, kde získat peníze, když se vybírá
méně na daních… a při tom bychom se měli připravovat na Vánoce, na svátky pokoje. Už jednou
tu ta souvislost ale byla. Tak někdy kolem roku
0, za římského císaře Augusta, došlo k velkému
sčítání lidu. On to byl vlastně majetkový soupis,
který měl římským úřadům ulehčit vybírání
daní. Zase šlo o peníze a snad i o státní rozpočet. Lidé se prý tehdy museli vydat na cestu do
svého „domovského města“, kde byly zapsáni.
A tak se daly davy do pohybu, aby učinily nepříjemné povinnosti zadost. Na cestu se tehdy
vydala spousta malých, obyčejných lidí. S těmi
se ale nepočítá. Těm se to jenom spočítá – zvlášť
při každoročním zdanění. Vždyť lidé jsou jen
čísla… Doby se mění, ale my si tak někdy – jen
jako čísla – také připadáme. Naše jednotlivé
osudy se v mašinerii více či méně fungujícího
aparátu ztrácí. Připadáme si bezvýznamní, když
jdeme na úřad, při předvánočním shánění v obchodech, v bance nebo spořitelně, nemluvě
o hledání pracovního místa. Jen mezi svými se
snad neztrácíme. Snad proto jsme rádi na menším městě, že nejsme tak moc anonymní.
Tehdy v roce 0 byla jednou z figurek na šachovnici císaře Augusta i Marie. I ona se vydala
na cestu ke sčítání zdaněných hlav s Josefem,
svým snoubencem. Byla jen jedna z cestujících
davů. Ale navzdory tomu, že jsou lidé bráni
jenom jako loutky ve velké finanční hře, se událo
to, co Bůh kdysi slíbil. Nenápadně, tiše se
z plánů císařových vymaňují jednotlivé postavy.
Vždyť to Bůh s nimi počítal už před tím, než tu
nějaký císař Augustus byl. A nekalkuloval s nimi
jako s davy a masami, ale víme, že všichni lidé
ve vánočním příběhu mají jména: Josef, Marie,
Ježíš, dokonce i onen císař. Je však pozoruhodné, že císař se stává jen doprovodnou postavou a jeho sčítání je jen kulisou pro narození

Páně. Ten nejdůležitější – a jenom kulisou. Bůh
má naopak místo pro ty „málo důležité“, o nichž
historici mohou pochybovat, zda vůbec byli.
Davy se někam valí, hrnou, daně se vybírají,
peníze sčítají, císaři nastupují na trůn a padají
a vlády se volí... Počítají se hlasy, finance, příjem daní, počet klientů… a do toho zmatku se
narodí Boží Syn.
Zdá se, že sem nepatří. Nevejde se do plánů
států, do veřejných rozpočtů, do našeho postupu
a spěchu. Ale on se sem klidně narodí, klidně si
přijde, nechá se položit na to nejubožejší místo,
totiž do jeslí ve stáji – a je tu. Bůh se nad tím
zmatkem nepohoršil, věděl, že my lidé to často
jinak nedovedeme. Nechal malého Ježíše, aby se
narodil i tak.
Jakoby nám říkal: smiřte se s tím. Můžeme Ježíše o Vánocích jen započítat k dalším tradicím
nebo ani to ne. Můžeme někam spěchat a starat
se o financování dárků. Anebo jej můžeme vzít
vážně, že tu je jako ten, ke kterému můžeme přijít. Navzdory plánovanému vybírání daní nebo
rozpočtovému zmatku a hlavně navzdory svým
plánům se mnozí zastavili u betlémských jeslí.
Spěchali k nim, radostně přišli, aby nalezli toho,
pro kterého nemusí být místo ve velkých propočtech císařů a vlád, ale který zasáhl do běhu tohoto světa víc, než by si kdo dovedl představit.
Přišli se jen poklonit. Nic víc. Očekávali však,
že nějak zasáhne do jejich osudů, do našich životů. On pro ně měl místo vždycky. Jde jen o to,
jestli si pro Ježíše, narozeného v Betlémě, uděláme místo a čas my. Letos o Vánocích, příští
rok, vlastně vždycky. Může to pro nás být pozváním i na Vánoční bohoslužby…
Jedním z míst, kde se budou konat bohoslužby o Vánocích je i evangelická modlitebna
na Tyršově ulici. Na Štědrý večer se zde konají
bohoslužby v 16 hodin a na Boží hod vánoční
(25. 12.) ve 14 hodin.
Jarmila Řezníčková, farářka
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Vánoční program
v kostele ve Slavkově
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi,
24. 12. v 15.30.
PÛlnoãní m‰e svatá, 24. 12. ve 23.00 h.
Silvestrovská prohlídka zvonÛ a hodin s v˘stavkou „Náv‰tûva Benedikta XVI. v âR“,
31. 12. od 14.00 do 16.00 h.

Vánoční program
římskokatolické farnosti
Svátost smíﬁení pﬁed Vánocemi:
pondûlí 21. 12. a úter˘ 22. 12. farní kostel, 17.00 –
19.00, zpovídá více knûÏí.
24. 12. ·tûdr˘ den
Betlémské svûtlo dopoledne v kostele.
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, farní
kostel 15.30, zpívá schola s hudebním doprovodem.
PÛlnoãní m‰e svatá, farní kostel 23.00, zpívá PS
Gloria „II. past˘ﬁská m‰e Fr. Kolaﬁíka“.
Dal‰í pÛlnoãní v okolí: NíÏkovice 20.00, Hodûjice
21.00, Her‰pice 21.30, Nûmãany 22.30
25. 12. Narození Pánû
M‰e sv. Slavkov pouze v 9.30, zpívá PS Gloria, veãerní nebude.
26. 12. sv. ·tûpána
M‰e sv. Slavkov pouze v 9.30, zpívá schola.
27. 12. nedûle - Svátek Svaté Rodiny
M‰e sv. s modlitbou za rodiny Slavkov 8.30 hraje Zámecká kapela „Koledová ÏesÈová m‰e“, v 18.00
m‰e sv. s lidov˘m zpûvem koled.
31. 12. sv. Silvestr
Dûkovná m‰e sv. v 16.00 s pﬁehledem za rok 2009.
Prohlídka zvonÛ a hodin s v˘stavkou „Náv‰tûva Benedikta XVI. V âR“, 31. 12. od
14.00 do 16.00.
1. 1. 2010 Nov˘ rok
M‰e sv. Slavkov 9.30 a 18.00.
3. 1. nedûle Slavnost Zjevení Pánû
M‰e sv. s Ïehnáním vody, kﬁídy a kadidla, v 8.30 zpívá
PS Gloria, v 18.00 m‰e sv. s lidov˘m zpûvem koled.
Sbírky o Vánocích v kostele budou na potﬁeby
kostela.
NÁV·TùVY BETLÉMÒ ve farním kostele a u sester
v klá‰teﬁe na Zahradní ulici:
·tûdr˘ den 24. 12. a Silvestr v dobû 14.00–15.30.
Narození Pánû 25. 12., Sv. ·tûpána 26. 12., 1. 1. 2009
Nov˘ rok v dobû 10.30–11.30 a 14.00–16.00
Tﬁíkrálová sbírka, sobota 9. 1.
Klub aktivních seniorÛ, farní sál, pondûlí 4. 1.
a 18.1. v 18.00.
Ples slavkovského dûkanství 23. ledna 2010
v Brankovicích
Pravidelné bohosluÏby: nedûle 8.30 a 18.00, úter˘
bohosluÏba pro dûti 18.00, ãtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota 7.30.
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00 a 15.30–16,30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Vážení spoluobčané,
radostné Vánoce a požehnaný nový
rok 2010 Vám i Vašim rodinám přejí
kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

12/2009

Îáci IS· v Nissanu

Budoucí automechanici
ISŠ v Nissanu
Počátkem prosince žáci druhých ročníků oboru
automechanik zavítali v rámci partnerské
smlouvy Integrované střední školy Slavkov
u Brna do J.P.N. Cars s.r.o., Brno-Slatina, autorizovaného prodejce automobilů NISSAN. V automobilních dílnách viděli žáci servisní prohlídky
nových vozidel, dále diagnostiku, mechanické
a elektronické opravy, geometrie kol, opravy karoserií a další. Nová vozidla velmi zajímala naše
žáky, zejména sportovní automobil NISSAN 370
Z a praktická osobní vozidla NISSAN Qashgai.
Odbornou exkurzí nás po celou dobu prováděl
Ing. František Zadělák, ředitel firmy J.P.N. Cars
s.r.o., Brno-Slatina.
Ing. L. Palásek, ISŠ Slavkov u Brna
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Îáci IS· na Santonu

Foto: archiv ‰koly

Po stopách Napoleona Bonaparta
V roce 2010 ukončím studium na místní
střední škole. Pro praktickou maturitní zkoušku
jsem si vylosovala exkurzi v názvem Po stopách Napoleona Bonaparta. Bylo nutné zajistit
autobusovou dopravu, seznámit se s trasou exkurze, dohodnout návštěvu muzea, zařídit stravu
pro účastníky zájezdu.
Exkurze se konala 10. listopadu za účasti tříd
1.B HT a 4.B HT. Pedagogický dozor konaly
Mgr. Dana Mihálová, Mgr. Marie Hlaváčková
a hlavní vedoucí praktických maturitních zkoušek Mgr. Ludmila Hofmanová.
Přípravu exkurze jsem zahájila tím, že prostředníctvím CK Antea jsem zajistila autobusového dopravce, osobně jsem objednala návštěvu

muzea na Mohyle míru. Informovala jsem se
o všech cenách, vypočítala cenu na jednoho
žáka a peníze jsem od všech vybrala. Výklad
pro průvodcovskou činnost jsem našla na internetu, v odborných příručkách a v historických
knihách.
Navštívili jsme Mohylu míru, muzeum se zajímavým výkladem, Žuráň, kopec Santon a nakonec Starou pozořickou poštu. Při návštěvě
každého stanoviště jsem svým spolužákům podala historicky zajímavý výklad.
Chladné počasí nám připomínalo dobu Napoleona. Spolužáci a paní učitelky byli milí a ohleduplní. Doufám, že se exkurze všem líbila.
Jana Laštůvková, ISŠ Slavkov u Brna

Pozvání k ekumenick˘m bohosluÏbám
Zveme vás na ekumenické bohoslužby, setkání našich církví, které proběhnou v rámci
Týdne modliteb za jednotu křesťanů:
V pondělí 18. ledna v 18 h v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Slavkově na
Fügnerově ulici, káže Libor Škrla, kazatel
Církve adventistů sedmého dne.
Ve středu 20. ledna v 18 h v kostele sv. Matouše v Heršpicích, káže Jarmila Řezníčková,
farářka Českobratrské církve evangelické.

Vendulka a 11 trpaslíků
Farní divadlo Simsala Bim srdečně zve na
pohádku Vendulka a 11 trpaslíků. Představení
budou v sále římskokatolické fary:
Premiéra v sobotu 23. 1. v 16 hodin
Reprízy: v neděli 24. 1. v 15 h.; v sobotu
30. 1. v 16 h. a v sobotu 6. 2. v 16 h.
Derniéra v neděli 7. 2. v 15.00

Zpívání u vánoãnímu stromu
Vánoční svátky už se opět nezadržitelně blíží
a ať už je slavíme jakkoliv a každý po svém, bývá
tohle období pro většinu lidí příležitostí ke zklidnění tempa, k zamyšlení v kruhu nejbližších, ale
také k setkání s přáteli. Rád bych vás na jedno takové pozval. Přijďte si zazpívat koledy v předvečer Štědrého dne, tedy ve středu 23. 12. od 19 h.
na slavkovské Palackého náměstí k vánočnímu
stromu a naladit se na sváteční vlnu. Případným
zájemcům, kteří se mi ozvou mailem na adresu
k.fikar@seznam.cz, rád pošlu texty připravených
koled. Teplé občerstvení bude zajištěno.
Ing. Karel Fikar

Volejbalisté IS·

Foto: archiv ‰koly

Odbíjená středních škol
Dne 1. a 2. prosince ožila tělocvična Integrované střední školy ve Slavkově u Brna volejbalem. V okresní soutěži ASŠK se zde utkalo jedenáct družstev středních škol okresu Vyškov,
z toho šest chlapeckých a pět dívčích.
Ve dvou skupinách se v úterý odehrála vzájemná utkání hochů. V tělocvičně ISŠ bojovala
družstva OA Bučovice, Gymnázia Bučovice
a ISŠ Slavkov u Brna, v hale ZŠ Komenského
hráli zástupci Gymnázia Vyškov, SŠZZE Vyškov a SOŠ SOU Vyškov. Vítězství a postup do
kraje si odneslo družstvo OA Bučovice před SOŠ
SOU Vyškov. Hoši ISŠ skončili čtvrtí. Druhý
den sehrála vzájemná utkání děvčata Gymnázia
Bučovice, OA Bučovice, Gymnázia Vyškov,

SŠZZE Vyškov a ISŠ Slavkov. Do krajského
kola postupují děvčata Gymnázia Vyškov. Domácí družstvo děvčat skončilo čtvrté. Podle vyjádření rozhodčích pana Arnošta Šmerdy a Lukáše Konečného měl turnaj středních škol dobrou
úroveň, výkony družstev byly velmi vyrovnané.
Družstvo dívek: Kateřina Koudelková, Denisa
Floriánová, Petra Kliková, Sabina Spiříková, Jana
Dvořáková, Pavlína Kotolánová, Martina Zborovská, Irena Putnová, Ivana Smutná.
Družstvo chlapců: Ondřej Ryšánek, Tomáš Šedivý, Rudolf Forman, Jaroslav Bretter, Aleš Šmerda,
Jakub Krejčiřík, Petr Klimčík, Lukáš Horák, Miroslav Rajci, Richard Jurásek, Marek Halda.
Mgr. Jana Sekerková, ISŠ Slavkov u Brna
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 25. listopadu uplynulo dlouhých 25 let od úmrtí paní

K V Ě TO S L AV Y F R E YOV É
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a dcera s rodinou.

PRODEJNA

KRÁSA + ZDRAVÍ
V. Brejšková, Polní 974, Slavkov u Brna

www.solarium-slavkov.cz

VÁNOČNÍ AKCE
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Pavel Martínek
Křenovice
tel. 605 777 412

Jízdní kola, sport
• Prodej a opravy jízdních kol
• Půjčovna a servis lyží
• Sportovní zboží i zimní
• Sáně, boby, brusle,
koloběžky, přilby…
• Do konce února sleva
na opravy kol 25 %
KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna

âI·TùNÍ kobercÛ,
sedaãek, koãárkÛ
KŘENOVICE
tel. 605 414 856

Malíﬁství & natûraãství
Bedřich Dufek, Slavkov u Brna
tel. 737 784 045

ZANA

Vzpomínka
V listopadu 2009 uplynulo 41 roků, co nás tragicky opustil náš tatínek,
manžel a dědeček, pan

L A D I S L AV M Á J E K
ze Slavkova u Brna
Stále vzpomínají manželka, dcera Hela, synové Karel, Ladislav s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 26. prosince 2009 by se dožila 80 let naše milovaná maminka, paní

MILENA PÝRKOVÁ
Dne 23. listopadu 2009 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Brigita s manželem, syn Hubert s rodinou.
Vzpomínka
Dne 4. prosince 2009 uplynuly čtyři smutné roky,
co nás náhle opustil náš syn a bratr, pan

LADISLAV COUFAL
Chybíš nám – s láskou stále vzpomínají tatínek, Silvinka a Vašek.
Vzpomínka
Už to budou 4 smutné roky, co k Tvému hrobu míří naše kroky.
V našich srdcích spoustu vzpomínek zažehuje svíce bledý plamínek.
Ten, kdo Tě znal a měl Tě rád, bude s námi vzpomínat.
Dne 7. prosince 2009 by se dožil 76 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna, dlouholetý řidič autobusu ČSAD.
Dne 19. ledna 2010 uplynou čtyři roky od jeho úmrtí.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučátka.
Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 13. prosince 2009 uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy opustila
ve věku 59 let naše milovaná a drahá maminka, paní

EMILIE TRČKOVÁ
rozená B O Ř K OVÁ ve Slavkově u Brna
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. S láskou a bolestí
stále vzpomínají zarmoucené děti – dcera Ilona a syn Milan z Písku.

TRUHLÁŘSTVÍ
Vzpomínka
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
Vratislav Fuxa

Dne 17. prosince 2009 uplyne 1 rok, kdy nás nečekaně opustil pan

J I Ř Í VAG N E R

• koupelny
• kuchyně
• vestavěné
• pokoje
skříně
• kanceláře

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka a synové s rodinami.

Oznámení přispěvatelům do rubriky Rodinná oznámení
683 52 Hrušky 51
Tel.: 606 386 286
e-mail: fuxavratislav@seznam.cz

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 (nad prodejnou Zdeňka) od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena
za zveřejnění je 100 Kč (od ledna 2010).

12/2009

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 20. prosince 2009 uplyne 100 let, kdy se narodil
a 7. června 2009 uplynulo 40 let, kdy zemřel
můj tatínek a náš dědeček, pan
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Opustili nás
Miroslav Maštera (1933)
Antonie Vaverková (1925)
Anežka Neužilová (1935)

15. 11.
18. 11.
27. 11.

Š I M O N VO Z D E C K Ý
učitel ve Slavkově
a 22. prosince 2009 uplyne 16 let od doby, kdy zemřela
moje maminka a naše babička, paní

JA RO S L AVA VO Z D E C K Á
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Syn Luboš jménem celé rodiny.

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle
a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.
Dne 30. prosince 2009 uplyne 6 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

Vzpomínka
Rád žil a pracoval a svou rodinu miloval.
Dne 1. ledna 2010 by se dožil 80 let pan

HLÍDÁNÍ vašeho dítěte v RD nekuřáků se zahradou v klid. prostř. dět. hřiště bez siln. provozu 20 km od Brna. Tel. 544 220 119.

S TA N I S L AV M AT U Š T Í K

SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vážany n. Lit., tel. 544 220 119.
KONTEJNERY od 4–20 m3, plachtový kontejner,
MAN, AVIA do 5 tun. Odvoz odpadů, dovoz stavebnin, železa aj. Pavel Martínek, Křenovice,
mob. 605 777 412.
PŘÍJEM navíc, finanční nezávislost, více volného
času – chcete to také? Volejte 722 522 022.
ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH souprav (od 400 Kč)
i z kůže, koberců, plyšáků vč. třásní, kočárků.
AKCE: každý 3. koberec zdarma (leden–březen).
Doprava do 15 km zdarma. Fa Xena99, Křenovice, tel. 605 414 856.
PRONAJMU půdní byt 1+kk 42 m2 na Zlaté
Hoře ve Slavkově u Brna. Cena 6000 Kč bez inkasa. Tel. 603 978 646.
PRODÁM pozemek, výměra 1903 m2, k.ú.
Habrovany naproti fy Jitona. 603 247 584.
NABÍZÍME nové prostory k podnikání ve
Slavkově na Brněnské ul. (nad prodejnou
Zdeňka). Vhodné využití: kancelář, kosmetika,
kadeřnictví, masáže a jiné služby. Volné ihned.
Tel. 737 867 922.

ze Slavkova u Brna
Stále vzpomínají manželka, dcera Hela a syn Svaťa s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dny, týdny i roky plynou, ale nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 8. ledna 2010 uplyne 15 roků, co nás navždy opustila
naše milovaná dcera a sestra

M A R C E L K A K U Č E ROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem děkuje rodina Kučerova.
Vzpomínka
Dne 9. ledna 2010 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2010 uplynou čtyři roky od úmrtí
našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA

HLADKÁ MAGDALENA

Za vzpomínku všem, kteří ho měli rádi, děkuje rodina.

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

Vzpomínka
Jak ten čas utíká – letí…
Dne 15. ledna 2010 uplyne 15 let od úmrtí pana

JA NA BÁ RT Y
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka Liba a dcery s rodinami.
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:
• zpracování daňových přiznání
FO a PO
• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech
Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075
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Přednáška o životě a díle J. A. Komenského

Pﬁedná‰ka o J. A. Komenském

Vážení čtenáři, ohlédněme se za hlavními
myšlenkami, jež zazněly při listopadové přednášce na slavkovské faře CČSH, k výročí úmrtí
J. A. Komenského, z úst Th. Dr. Světluše Košíčková, farářky CČSH z Brna. Přednášející otevřela téma večera úvodní otázkou: Co bylo určující v životě J. A. Komenského? Láska k Bohu
a víra v Něho. To mu dávalo sílu zvládat těžkosti
30leté války i ztrátu manželky a dvou dětí při
morové epidemii.
Ač o sobě říkal, že je teolog a Moravan, většinu svého života pobýval v cizině. Po celou
dobu války doufal, že se obnoví náboženská svoboda v Českých zemích, že vedle sebe budou
schopni žít v pokoji katolíci s protestanty. Vestfálský mír, jímž byla v r. 1648 ukončena třicetiletá válka, ponechala České země Ferdinandově
zvůli. Platilo heslo: „Čí vláda, toho náboženství“.
To, spolu se smrtí druhé manželky, vyvolalo
u Komenského silné pocity zklamání a beznaděje, vyjádřené ve spise „Kšaft ( tj. odkaz ) umírající matky jednoty bratrské“, v níž Jednota (JB)
odkazuje evangelickým církvím ve světě svůj boj
o lepší, křesťanštější svět. Z této knihy pochází

ŽALUZIE • ROLETY
MARKÝZY • SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna
Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

Na Štěpána s Osadou
Zveme vás v sobotu 26. prosince do restaurace Gól na posezení, které jsme nazvali Na Štěpána s Osadou. Začátek je v 19.30 hodin. Čeká
na vás tombola a půlnoční překvapení.
V sobotu 9. ledna vás zveme tamtéž na diskotéku – Free Party Live.

Ztratil se kocourek
Dne 28. listopadu se ztratil
tříletý krátkosrstý černý kocourek, který slyší na jméno Tom.
Prosím, ozvěte se, pokud jste ho
našli nebo jste ho viděli. Děkuji.
Lenka Bartáková, ČSA 998, Slavkov. Volejte
nebo pište na 604 325 402.

Foto: M. Vostﬁel

i text písně „Modlitba“, zpěvačky M. Kubišové:
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, ať zloba, závist, zášť, strach a svár navždy pominou…“.
Neobnovení JB u nás vnímal Komenský – jako
trest lidu, pro neposlušnost Bohu – jako příležitost k duchovní očistě. Míru sepjatosti člověka
s Bohem přirovnával k vzdálenosti od Středu rotujícího kola, od Osy (Krista). Čím jsme dál, tím
větší na nás působí odstředivá síla a tím je i větší
pravděpodobnost, že nás nepřátelské síly Spasiteli vzdálí.
Komenský poznal, že je třeba usilovat o nápravu celého světa a tím prvním krokem je zlepšení výchovy. Proto věnuje velkou část života
dětem. Tyto nevnímal jen jako zmenšeninu dospělého člověka a málo výkonnou pracovní sílu.
Rozpoznával zvláštnosti dětského věku. Z toho
důvodu vymýšlel hračky i metodiku výchovy

dětí (viz Velká didaktika) rozdělenou do čtyř
stupňů: do 6. roku věku:škola matčina. 6–12 let:
povinná školní docházka. 12–18 let: školy latinské a gymnázia; pak univerzity a zahraniční zkušenosti. Zaváděl též přestávky ve vyučování,
prázdnin a požadavek nejvíce 50 žáků ve třídě.
Známou je i jeho zásada: „Ať vše plyne přirozeným způsobem, ať je věcem vzdáleno násilí“
(Omnia sponte fluant absit violentia rebus). Komenský vycházel u dětí z jejich zvědavosti a přirozenosti; z toho, co je zajímá a co jsou schopny
pochopit.
Vydal i spisy v češtině s cílem povzbudit vytrvalost ve víře v Boha. Jeho Pansofia a Panergia
usiluje o jednotný výklad a definice pojmů, aby
si národy lépe porozuměly, hovoří-li spolu. Komenský se setkal i s R. Descartesem, ale nerozuměli si pro rozdílnost názorů. Descartes (1596 až
1650, fr. matematik, fyzik, filosof a zakladatel
osvícenství)byl přesvědčen, že nejvyšší autoritou
je lidský rozum, vůle, sebeprosazení; rozum,
který má vše pod kontrolou. Oproti Komenskému, který bral za nejvyšší autoritu Stvořitele
a poslušnost Jemu. Jan Amos zdůrazňoval vzdělání, včetně morálního, a osvícení Duchem svatým. Kartezianismus a osvícenství se později
staly východiskem ateismu a „podhoubím“ pro
nacismus a komunismus, potažmo pro vznik
1. a 2. světové války, tj. za spoluúčasti nauk
K. Marxe a Ch. Darwina (evoluční teorie, mj.
o boji jedinců, z nichž vzejde vítěz; odtud i myšlenka o nadčlověku).
Jsme rádi, že opět můžeme veřejně hovořit
o Komenském jako o významném pedagogovi
i teologovi, jemuž právě láska a úcta k Hospodinu a Jeho stvoření, byla zdrojem a osou smysluplného života i díla.
Zapsal M. Vostřel, farář CČSH

Pastorační dopis
Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid;
poručil, aby apoštoly na chvíli vyvedli ven, a řekl:
„Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi
chcete udělat. Před nedávnem povstal Theudas
a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři
sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po
něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský
a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr
a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li
z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete
přece bojovat proti Bohu.“ Dali mu za pravdu…
Bible, Skutky apoštolů 5, 34–39
Vážení spoluobčané, sousedé, minulý měsíc
jsme vzpomínali 20. výročí sametové revoluce.
V dějinách našich národů proběhlo, jak víme, už
více kvalitativních změn společnosti. Přirovnámeli však kalendářní rok k dějinám osvobození, dějinám spásy člověka, jasně nahlédneme, zvl. coby
biblicky věřící, že nejsme osvobozeni zcela a trvale, hodnotíme-li přínos pro harmonii svých životů a stupeň demokracie v našich zemích událostmi, jakými byly např. Vítězný únor (r. 1948 ),
Pražské květnové povstání ( r. 1945 ), 28. říjen (r.
1918) nebo praktická šíře změn v politice či ekonomice po 17. listopadu r. 1989.
Společenský kvas, ať byl jakkoli bouřlivý, skutečnou revoluci se všemi dobrými a „trvalými“

následky nepřinesl. To se podařilo až dění na
konci roku, až Vánocům – narozením Spasitele,
Krista. Poučeni historií poznáváme, že nejúčinnější a nejužitečnější revoluce není vnějšího, ale
vnitřního charakteru; nikoli vnější (byť svobodu
shromažďování i volného pohybu přinášející), ale
vnitřní, mentální, duchovní pohyb ( aniž se i fyzicky hneme z místa…) je posléze skutečně osvobozující. Tedy „revoluce srdce“, obrat ve smýšlení, a pak i obrat v postojích, v jednání, v životní
cestě; řecky – metanoia. Až poté, co se budeme
více podobat milosrdnému, božímu obrazu
–v KAŽDÉM z nás ukrytému – se nám bude žít
vzájemně lépe a pokojněji. Životní zkušenost
předků, otců, nám vzkazuje: každý, kdo vsadil
a osobně realizoval „vánoční revoluci“, došel nakonec vytouženého cíle – království pokoje.
Právě takovou revoluci, revoluci čistého srdce –
jak vodu v horské bystřině – přeji všem vám
i vašim blízkým (i sobě), a to nejen v čase vánočním.
Pokud můžete, a chcete, přijměte i naše pozvání na některé vánoční bohoslužby CČSH konané ve Slavkově u B., Husův sbor, Jiráskova 959
24. prosince ve 22 hod. „půlnoční“, 26. prosince,
v 8.30 hod., s vystoupením dětí; v Kobeřicích
u B., Husův sbor 25. 12. v 10.30 hod.; v Nemochovicích 25. 12. ve 13 hod.; v Újezdě u B.-Rychmanově (kostel ČCE) 26. 12. ve 14 hod. nebo
na silvestrovskou pobožnost v Husově sboru,
Slavkov u B. 31. 12. v 16 hodin.
Milan Vostřel, farář CČSH
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Rady do zahrady – leden
Pranostika: Je-li teplo v lednu, sahá bída ke
dnu.
V lednových dnech je práce na zahradě značně
omezena počasím a krátkými dny. Proto si můžeme v klidu dovolit „nečinnost“ a nemusíme
mít výčitky, práce počkají. Zvláště když půdu,
stromy i keře zasypou sněhové vločky, zahrada je
čistě uklizena a odpočívá.
Pokud by nás ovšem „svrběly ruce“ můžeme
kupříkladu: opravit rýče a motyky, nabrousit
a naolejovat nože, nůžky a pilky. Nakoupit jmenovky, pásku, drátky a jiný vázací materiál pro
štěpování. Při návštěvách zahrady zkontrolujeme
stav oplocení, upravíme chrániče na kmíncích
před okusem zvěře. Můžeme odebrat rouby peckovin ze zdravých stromů, které uložíme ve
sklepě nebo na severní stranu budovy či v mikrotenových sáčcích v chladničce. Taktéž nezapomeneme na přikrmování užitečného ptactva,
plnícího funkci regulátora hmyzích škůdců.
Pokud napadne větší sněhová přikrývka, odha-

zujeme sníh z cest a volných ploch pod koruny
dřevin, čímž chráníme kořeny před silnými
mrazy. Sklepáváním mokrého a těžkého sněhu
zabráníme polámání větví stromů. Při silnějších
mrazech odložíme udržovací řez (průklest) starších stromů jabloní a hrušní na pozdější dobu.
Tou je předjaří, kdy se stromy začínají probouzet
a nehrozí nebezpečí mrazů.
V klidu „nečinnosti“ můžeme též přemýšlet
a sestavovat osevní plány – kam přijde mrkev, kam
cibule, zelí, rajčata, okurky a jiná zelenina. Nezapomeňme, že i brambory z vlastní zahrádky chutnají lépe než ty, které zakoupíme v supermarketech. Již nyní se rozhodněte kolik kilogramů
budete potřebovat, protože naše organizace bude
pro jaro 2010 zajišťovat uznanou bramborovou
sadbu. O odrůdách a další podrobnostech vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje a na
vývěsce v domě zahrádkářů Čs. armády 252.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

Dovolte, abych se s Vámi pro letošní rok rozloučil a popřál Vám za sebe
i ZO ČZS Slavkov u Brna hodně zdraví, pěkné prožití vánočních svátků,
mnoho úspěchů jak při zahrádkářské činnosti, tak i v osobním životě v roce
2010. Při vstupu do roku 2010 vyjděte do přírody a objevujte tam její krásu.
Vladimír Luža

Mikulášské setkání muzikantů v Křenovicích
Dne 10. prosince proběhly dva koncerty, které
již tradičně skvěle organizuje p. R. Kokešová
z křenovické ZŠ. V na této záslužné akci se podíleli také významně i žáci slavkovské ZUŠ pod vedením svých učitelů p. Killarové, Vodičky, Handrly a J. Mašové. Ke skladbám z klasického
repertoáru přidávali za nadšeného potlesku publika i soudobou tvorbu z oblasti populární písně.
Svými výkony zaujaly klavíristky Nella Koke-

šová a Petra Dvořáková a dále zpěvem Andrea
Francúzová a Dan Kurdík. Program uzavírala orchestrální úprava Beethovenovy Ódy na radost, po
níž se spokojení posluchači rozcházeli zcela jistě
předvánočně naladěni. Doufejme, že tento koncert
se stane předvánoční tradicí a nelze, než popřát
organizátorům mnoho zdaru a pevné nervy do dalších úspěšných ročníků.
Antonín Vodička,
učitel hry na kytaru ZUŠ Slavkov

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Na cestu rokem 2010
Říká se, že třemi úhlavními nepřáteli v životě
člověka jsou: spěch, hluk a dav. Lze je shrnout
do jednoho slova: STRES. Ten zase velice úzce
souvisí s jiným fenoménem, o kterém říkáme, že
ho máme stále méně, a přitom ho máme pořád
stejně: 24 hodin denně. Je jím čas. Právě čas
nám ukazuje, že se chýlí ke svému závěru rok
2009 a my si brzy budeme zvykat psát letopočet
2010.
V rychle ubíhajícím čase ale nejde ani tak o to,
aby člověk měl plno práce, ale spíš o to, jaký k ní
má důvod. Stačí malá exkurze do přírody: včelu
všichni chválí, zatímco vosu honíme s plácačkou.
V jedné kdysi hodně známé písni zpěvák Pavel
Bobek zpívá: „Někde v dáli cesty končí, každá
prý však cíl svůj skrývá…“ a v jejím refrénu zní
slova: „Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť
i já – tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě
dál, cesto má…“
Skutečností je, že na cestě života člověka s Ježíšem, na cestě života křesťana, platí zdánlivě nelogická rovnice: „Ať počítáš jak počítáš, vždycky
ti vyjde paradox rovnice víry – jít vpřed rovná se
obrátit se.“
I když žijeme v době velkého rozvoje lidského
poznání, má stále větší váhu jeden z citátů, které
rád sbírám: „Čím je člověk moudřejší, tím víc potřebuje Boha, aby ho chránil před přesvědčením,
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že všechno ví.“ (G. Webb) Slova jednoho z Božích
mluvčích, kterým byl starozákonní prorok Jeremiáš, jsou potvrzením toho, že ani po 2500 letech
neztratila nic ze své aktuálnosti, ba právě naopak:
„Řiďte se v životě ukazateli správného směru
a ptejte se vždy na jejich cíle. Věnujte pozornost
cestám, po nichž se vydáváte.“ (Jer. 31,21 parafrázovaný text); „Stojíte na rozcestí – proto zbystřete svůj zrak, ptejte se a pátrejte po té staré
dobré stezce. Vydejte se po ní a naleznete skutečný pokoj.“ (Jer. 6,16 parafrázovaný text)
Tou starou, ale dobrou, bezpečnou stezkou je
život s Ježíšem Kristem, který nám říká: „A život
věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše
Krista.“ (Jan 17,3) Toho Krista, který i nám,
lidem žijícím v postmoderním světě 21. století,
říká ze stránek Bible, jako náš nejlepší možný
průvodce pro čas nadcházejícího roku 2010: „Já
jsem ta cesta, pravda i život.“ (Jan 14,6)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V lednu vás
zveme na soboty 2., 16. a 30. 1. na adresu Lidická 307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha
nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Máme za sebou vánoční svátky a vykročili
jsme do nového roku 2010. Doufám, že jste se
o svátcích řídili našimi radami a teď se nemusíte
bát jít k lékaři, protože vaše tělesné hodnoty
budou v normě. Ještě několik slov k jednání
8. sjezdu Svazu diabetiků ČR, který se konal ve
dnech 27. a 28. listopadu v Praze v hotelu Olšanka. Řídícím orgánem bude 14členný Výkonný
výbor, kde jsou zástupci všech krajů, kteří budou
dál koordinovat práci územních organizací. Jihomoravský kraj bude zastupovat Dr. Antonín Zralý
ze Strážnice. Předsedou SD ČR byl zvolen
Ing. Vladimír Horák z Kladna a předsedou kontrolní a revizní komise Mgr. Jiří Krmenčík z Pardubic. Rozhodnutím sjezdu budou členské příspěvky na rok 2010 stejné, to je pracující 150 Kč,
důchodci, studenti 60 Kč ročně.
A teď bych se zaměřila na program naší organizace v nastávajícím roku. Začínáme už v pondělí 11. ledna v 15.30 h v tělocvičně ISŠ rekondičním cvičením pro diabetiky a seniory. Přijďte
si s námi zacvičit, nejen pro zlepšení fyzické zdatnosti, ale i radost z pohybu a udržení dobré kondice do vysokého věku. Cvičení vede Mgr. Jana
Sekerková, která ho přizpůsobuje našim zdravotním a věkovým možnostem. Budeme také pokračovat v přednáškách se zdravotníky. První přednáška na téma: Prevence a léčba chřipkového
onemocnění se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve
14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.
Musíme se však chovat zodpovědně a v případě
chřipkové epidemie odložit další společné akce.
Počítáme s informací o využívání už zavedených
sociálních služeb v našem městě, další tematika
bude Senioři sobě a pak něco praktického o kompenzaci diabetu. V měsíci březnu uspořádáme
přednášku o zdravém obouvání, spojenou s celodenním prodejem zdravotní obuvi značky MEDI,
kterou vyrábí firma Baťa v provozovně Dolní
Němčí. Chtěli bychom se také více věnovat novo
zjištěným diabetikům, na které lékaři nemají
mnoho času a na recept jim nemohou napsat, jak
mají žít do konce svého života s cukrovkou. Pro
ně bude určena poradna vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách v naší kanceláři, kde máme
k dispozici odbornou literaturu, časopisy Dia
život a Dia styl, několik druhů glukometrů, tonometr, sacharidové výměnné jednotky, dietní kuchařky. Diabetici, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti, jak žít s cukrovkou jim mohou
poradit.
Už teď máme zamluvený týdenní rekondiční
pobyt v lázních Luhačovice v termínu 1.–8.
června s ubytováním v LD Taťána a se stravováním ve Společenském domě. Stejně tak hodláme
uskutečnit ozdravný pobyt u moře v italském přímořském letovisku Bibione v termínu 3.–12. září
2010. Chceme také zopakovat zájezd do termálních lázní.
Všechno však bude záležet na vás, pacientech,
kteří jste nositeli nemoci, která má sladké jméno
„diabetes mellitus – cukrovka“. Přijďte za námi
a přihlaste se, co pro vás můžeme udělat, aby
Vaše tělesné hodnoty byly celý rok v normě. Najdete nás každé úterý dopoledne a ve čtvrtek odpoledne v dětské části polikliniky, vchod je z Tyršovy ulice.
Marie Miškolczyová

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Moje konto
Prosba vánočního stromu
(Předneseno při rozsvícení prvního poválečného
vánočního stromu před radnicí ve Slavkově.)

Teamgym

Foto: archiv

TeamGym ve Slavkově
Gymnastická soutěž TeamGym vznikla
v Evropské gymnastické federaci před 15 lety
a sdružuje závodníky od dětského věku až po
seniory.
Soutěž TeamGym tvoří tři disciplíny: akrobacie na gymnastickém pásu, skoky s pomocí
trampolíny a pohybová skladba, ve které se
představí všichni členové družstva. Všechny tři
disciplíny se cvičí s hudebním doprovodem,
proto je soutěž dynamická a divácky velmi
atraktivní.
Od roku 2008 působí i ve Slavkově družstvo
TeamGym pod vedením trenéra p. Miroslava

Hrazdila a jeho asistentky Míši Janíkové. Družstvo sdružuje chlapce i dívky z obou slavkovských škol. Hlavní výhodou tohoto sportu je, že
cvičení v týmu je zábavnější a mohou zde cvičit děti nejrůznějšího věku a výkonnosti pohromadě. Od začátku svého působení udělaly
děti velké pokroky a už nasbíraly své první zkušenosti na závodech v Olomouci a Chropyni
v kategorii TeamGym Junior.
Přejeme panu trenérovi i jeho svěřencům,
aby se jim i v příštím roce dařilo a radost ze
sportování vydržela dětem až do kategorie
TeamGym Senior.
R. Vojtková

Já, váš bratr z lesa mlčenlivý,
lidskou řečí k vám dnes hovořím.
Hlouček srdcí, horkých lidských srdcí kolem
zřím
prohořívat do dne zimavého.
Za holátka malá světa tvého
prosím, člověče, svou drsnou rukou:
Lásce brány cest svých otevřete,
malé pěstičky když na ně tlukou.
Ó, vy rozumíte řeči stromu, dlani natažené
nevyhnete.
Já, váš bratr z lesa mlčenlivý,
hovořím k vám řečí člověka:
Zdaž i tebe, bratře, neleká
opuštěných život zimomřivý?
Neboť cokoli jste učinili nejmenšímu z těchto
nejmenších,
ohněm tepla laskavého vzplane,
aby malé děcko uplakané
poznalo, jak hřeje šťastný smích.
Jako bosý poutník prosím tiše,
nevidoucím do cesty se stavím,
ty, kdo jednou neslyší mne v pýše,
denně znovu jménem lásky zdravím.
Vy jste přijali mne, díky za to,
byť vás byla hrstka jenom malá.
Nad tvrdostí světa, bratři, bděte,
aby Jezulátka neplakala.
Ó, vy rozumíte řeči stromu, dlani natažené
nevyhnete !
Lubomíra Kropáčková

Odborné sociální poradenství
Persefona je občanské sdružení poskytující odborné sociální poradenství osobám starších 18
let, které jsou obětí domácího násilí, znásilnění
a sexuálního zneužívání. Jsme tu
také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.
Co je domácí násilí?
Tímto pojmem se označuje fyzické, psychické
a sexuální násilí mezi partnery, které se odehrává
v soukromí, je opakované a má vzrůstající tendenci. Zahrnuje veškeré násilí, které probíhá za
zdmi domova. Může směřovat nejen k partnerům
a manželům, ale i ke starým lidem, dětem a zdravotně postiženým. Vyskytuje se v případech, kdy
lze konstatovat nerovnováhu moci.
Rádi bychom vás upozornili, že naše poradna,

která působí v rámci Charitní poradny Bučovice
a Slavkov na adrese Polní 1444 Slavkov u Brna,
bude poskytovat odborné sociální poradenství
i v následujícím roce, a to každé
třetí pondělí v měsíci (18. ledna,
15. února, 15. března, 19. dubna)
od 13–17 hod.
Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám
podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro váš příběh.
Po předchozí konzultaci je možné si domluvit
i jiný termín, a to na mobilní lince 737 834 345
nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny
v čase 9–17 hod.
Persefona o. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno
domacinasili@persefona.cz, www.persefona.cz

Psí salon Dá‰a
Dagmar Rychlíková
koupání, stříhání a úpravy psů
objednávky na tel.: 721 609 351
www.salondasa.cz
Provozovna: Čs. armády 952, Slavkov u Brna

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
Jarmila Jilichová • tel. 724 755 514
Palackého nám. 77, Slavkov u Brna
PRODEJ DÁRKOV¯CH POUKAZÒ

Kalendář akcí – leden 2010
Datum

9. 1.
9. 1.
14.–17.1.

16. 1.
21. 1.
23. 1.
23. 1.
30.1 .

hod.

druh

akce

místo konání

20.00 spol. Městský ples
sál centra Bonaparte
10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
10.00–18.00 spol. 19. ročník Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2010
Výstaviště Brno
Přijměte pozvání do společné expozice města Slavkova a Zámku Slavkov – Austerlitz
na veletrhu cestovního ruchu (14. a 15. 1. dny pro odbornou veřejnost, 16. a 17. 1. dny pro veřejnost)
20.00 spol. Ples ZŠ Komenského
sál centra Bonaparte
14.00 spol. Prevence a léčba chřipkového onemocnění (přednáška)
zasedací místnost MěÚ
10.00-–16.00 sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
20.00 spol. Rybářský ples
sál centra Bonaparte
8.00–11.00 spol. Městská zabijačka
náměstí před radnicí

poﬁadatel

Město Slavkov
SSK 0750 E-com
Výstaviště Brno

ZŠ Komenského Slavkov
ÚO Svazu diabetiků ČR
SSK 0750 E-com
Rybářský svaz Slavkov
Město Slavkov u Brna

12/2009

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

27

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (20)
PAMĚTNÍ KÁMEN VE VYŠKOVSKÉM
MUZEU
V předchozích částech jsme se zabývali výhradně kamennými památkami, na nichž byl
alespoň naznačen motiv kříže. Některé pamětní kameny však tento motiv vůbec mít nemusí. Dokládá to pamětní kámen, pocházející
z pole na cestě z Pustiměře do Ivanovic na
Hané.

Tento kámen má výšku 84 cm, šířku 44 cm
a tloušťku 20 cm. Na obou stranách je vyryt
částečně poškozený nápis, který nebyl dosud
rozluštěn. Dnes je tato památka vystavena
v expozici Muzea Vyškovska ve Vyškově.
Doplňuji náčrtek tohoto zajímavého kamene.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Pamětní kámen s nerozluštěným nápisem

Luká‰ Michalãík na trati závodu

Foto: archiv

Motoklub Austerlitz informuje
Motoklub Austerlitz v těchto dnech připravuje program sportovních a kulturních akcí na
rok 2010. Momentálně jsme požádali sekci motokrosu AČR o zařazení dětských závodů MX
50, 60 a 80 ccm do seriálu v r. 2010. Jednalo by
se o jeden nebo dva závody, jaro – pozdim. Snad
nám AČR naši žádost schválí. Tím bude i naše
závodní trať u Fi LIKO-S zařazena do těchto přeborů. Vytvořit vlastní seriál 2 až 3 závodů, který
by byl hodnocen v rámci ČR. Hodnota bodů by
se započítávala do sezóny registrovaným i neregistrovaným jezdcům (s licencí nebo bez licence).
Dále na 1. května 2010 hodláme pořádat již
7. závod Fechtlcupu.
Z kulturních akcí – největší akcí bude uspořádání 3. motobálu, který se koná 5. února v kulturním sále SC Bonaparte – hudba i doprovodný
program jsou předběžně zajištěny.

Členská schůze MK Austerlitz se bude konat
10. března 2010. Všichni členové budou včas informováni.
Další informace je o úspěšné sezoně našeho
člena Juniora – motokrosaře třídy MX 2 na čtyřtaktní YAMAZE 250. Jedná se o Lukáše Michalčíka a seznámení s jeho velmi dobrými výsledky:
Lukáš Michalčík v roce 2009 přestoupil z kategorie 85 ccm do vyšší třídy MX2 junior (14 až
19 let) a jezdil na novém čtyřtaktním motocyklu
YAMAHA YZ 250 F, který mu na letošním motobále pokřtil Ivo Kaštan. Lukáš si vážil toho, že
to byla právě tato významná osobnost českého
motocyklového sportu. Zůstal věrný značce YAMAHA, se kterou v roce 2008 získal titul
MISTR MORAVY. Na začátku sezony nastupoval do závodů s ambicemi umisťovat se do poloviny startovního pole. To se mu také splnilo.

Nejlepší cukrárnou v kraji je Style Cafe ze Slavkova
Ve středu 2. prosince byly na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje vyhlášeny a předány ceny
Sdružení českých spotřebitelů Spokojený zákazník Jihomoravského kraje.
Mezi oceněnými patnácti firmami je i kavárna
ze Slavkova – STYLE CAFE na Palackého náměstí. Zdůvodnění komise: Město Slavkov spolu
s živnostenským úřadem vytipovalo několik podnikatelů a poté měli občané možnost hlasovat na
internetových stránkách města. S převahou vyhrála výše uvedená provozovna na Palackého náměstí. MF Dnes v listopadu minulého roku
otiskla velmi pozitivně hodnotící článek o této
kavárně.
Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje
služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že na-

plňuje nejen požadavky dané obecně závaznými
platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má
dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost
a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své
služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce,
poskytuje potřebné informace spotřebitelům,
např. o zajištění odborného servisu a podobně.
Komisí ustavenou při SČS bylo přihlédnuto
i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.
Ocenění se uděluje na dva roky. V Jihomoravském kraji finančně podpořil a převzal záštitu nad
předáním ceny hejtman Jihomoravského kraje
pan Mgr. Michal Hašek. Ceny předal v jeho zastoupení radní Jihomoravského kraje pan
PhDr. Jiří Altman. Cena je udělována osmým
rokem.
Podle TZ JmK red.

Luká‰ Michalãík

Foto: archiv

Zúčastnil se 14 závodů:
Karlín
11. místo Přebor Moravy
Kroměříž
11. místo Meteor cup
Holý Kopec
14. místo Meteor cup
Šternberk
16. místo Přebor Moravy
Karlín
13. místo Přebor Moravy
Jihlava
8. místo Meteor cup
Slavičín
4. místo Přebor Moravy
Dalečín
10. místo Meteor cup
Dubňany
5. místo Livi cup
Vranov u Brna
11. místo Meteor cup
Pacov
20. místo Meteor cup
Slavičín
5. místo Přebor Moravy
Prakšice
12. místo Meteor cup
Břeclav
5. místo Meteor cup
Závodů se účastní 30–35 jezdců. Nejlépe byl
obsazen závod v Pacově, kde startovalo 42
jezdců což je maximální možný počet. Nejvíce
si cení 5. místa ve Slavičíně a v Břeclavi, protože
se tam sjela velká konkurence. V červnu si na
tréninku zlomil palec pravé ruky a musel jeden
závod vynechat. I když mu kvůli úrazu unikly
body přesto se umístil celkově v seriálu Metero
cup 2009 na 6. místě ze 104 jezdců. Letošní výsledky se sériovým strojem jsou dobré. Motocykl pro příští sezonu zůstává stejný, ale bude
předán do rukou odborníků v k vyladění. Nyní
se věnuje zimní přípravě = v tělocvičnách, kde
posiluje a udržuje svoji fyzickou kondici.
Na závěr tohoto článku a roku 2009 Motoklub
Austerlitz přeje všem čtenářům a příznivcům
Motosportu příjemné a klidné prožití vánočních
svátků. Motoristům hodně úspěšných kilometrů
bez poruch, pokut a trestných bodů.
Soutěžícím i závodníkům všech tříd přejeme
mnoho výstupů na stupně vítězů v r. 2010. J.M.
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Pﬁi v˘robû adventní v˘zdoby

Foto: Z. ·oukalová
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Verãa a Jirka pﬁi práci

Foto: Z. ·oukalová

Vyrobené svícny

Foto: Z. ·oukalová

Adventní dílnička se vydařila
Dne 28. listopadu se vedle Napoleonských
slavností konala ve Slavkově ve skautské klubovně i adventní dílnička Mateřského a tvořivého centra WRTulka o.s. Zájemci, jak z řad
dospělých, tak i dětí, měli možnost si vytvořit
tradiční adventní věnec, svícen či netradiční „ramínko“. Tři hodinky tvoření utekly jako voda
a že se všem výzdoba povedla, si můžete ověřit
na přiložených fotkách.

Věříme, že se naše společné odpoledne vydařilo, že všichni účastníci byli spokojení a že
jim věnce a svícínky alespoň trochu zpříjemní
uspěchaný adventní čas.
Na všechny tvořivé lidičky se už teď těšíme
na dalším výtvarném kurzu tentokráte na téma:
Krásný šperk = 100% dárek pro každou ženu.
Těšíme se na Vás.
Ing. Zdenka Šoukalová, MTC WRTulka o.s.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku vpravo byla kanadská guvernérka Michaëlle Jean.
Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherce:
1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restaurace Austerlitz získává Markéta Hošková, Slavkov u Brna
2. cena – knihu získává Otto Vinklárek
3. cena – knihu získává Pavla Kocourková, Slavkov
Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.
Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. ledna. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restaurace Austerlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava- Otázka: V roce 2009 navštívila slavkovský zámek jedna známá zpětelství BM typo knihu.
red. vačka (na fotografii vlevo). Kdo to byl?

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

KOMPLETNÍ SERVIS:

OTEVÍRACÍ DOBA:

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky
ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûﬁíme
ZDARMA!
• ZboÏí vám pﬁivezeme ZDARMA!

Pondûlí–pátek: 9–17 h
KONTAKTY:
Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

www.koberce-pvc.cz

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

V‰em klientÛm a ãtenáﬁÛm
zpravodaje pﬁeji krásné
proÏití svátkÛ vánoãních,
pevné zdraví, ‰tûstí a pohodu
v novém roce 2010.
Marie ZdraÏilová
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Dobrovolní hasiãi ze Slavkova

Foto: archiv SDH

Ocenění pro hasiče
Ve čtvrtek 3. prosince proběhl v sále Rotundy
A v areálu BVV slavnostní večer, během něhož
mimo jiné ocenil hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek vybrané jednotky Sborů dobrovolných hasičů, které se podílely na likvidaci
následků ničivých povodní v letošním roce. Zástupcům těchto jednotek předal také pamětní
listy. Kromě hejtmana poděkoval hasičům i přítomný ministr obrany Martin Barták.
V průběhu večera přispěl ke slavnostní atmosféře Vojenský umělecký soubor Ondráš,
který předvedl část svého repertoáru pro potěchu očí i uší všech přítomných. Tento folklorní
soubor s více než 100 členy absolvuje ročně
přes dvě stě vystoupení doma i v zahraničí a své
příznivce má i v tak vzdálených zemích, jako
jsou Japonsko, Izrael či USA.
Za naši jednotku SDH Slavkov u Brna se
akce zúčastnili bratři Mimránek a Šidlík, kteří
z rukou hejtmana převzali pamětní list. Oba dva
se také velkou měrou podíleli na zorganizování

humanitární sbírky pro oblasti postižené povodněmi a také tuto pomoc byli osobně předat
v obci Životice u Nového Jičína.
Závěrem chceme ještě jednou poděkovat
slavkovským občanům, kteří do sbírky přispěli
a pomohli tak zmírnit následky povodní.
Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Ministr M. Barták a hejtman M. Ha‰ek Foto: archiv

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 1010
Představenstvo spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a .s. rozhodlo na svém zasedání 27. 11. 2009
o cenách pro rok 2010. Dochází ke zvýšení ceny
vodného o 1,50 Kč/m3 a stočného o 2,00 Kč/m3.
Hlavní příčiny cenového nárůstu jsou skryty ve
zdražení vstupů – zejména nakupované povrchové
vody o 7 % a dalších služeb souvisejících s výrobou
a distribucí pitné vody nebo odváděním vody odpadní, zvýšení sazby DPH z 9 na 10 % a současně
i s poklesem spotřeby a fakturace. Naše ceny i přes
Ceny platné od 1. 1. 2010
bez DPH (Kč/m3) vč. DPH (Kč/m3)
Vodné
29,09
32,00
Stočné
27,73
30,50
Celkem vodné a stočné
56,82
62,50
Zákaznické centrum Vyškov, Brněnská 13
Provozní středisko Slavkov u Brna

toto zvýšení zůstávají na úrovni blížící se cenám
v našem regionu i v ČR.
Hotovostní platby, provozní doba o Vánocích
Připomínáme možnost získat důležité informace jako je např. kvalita dodávané vody na
stránkách www.vakvyskov.cz. Stránky je dále
možné využít pro zadání tzv. samoodečtu vodoměru nebo se na společnost obrátit s jakýmkoliv
dotazem. Doporučujeme našim odběratelům využít možnost zálohových plateb trvalým příkazem přímo ze svého účtu. V případě zájmu kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum:
telefon 517 324 930, 511 111 822 (VoIP), e-mail
info@vakvyskov.cz.
Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti
bez poplatku na pokladnách společnosti takto:
pondělí až čtvrtek
pátek
pondělí až pátek

7.00–16.00 hodin
7.00–14.00 hodin
7.00–14.00 hodin

Dovolujeme si vám současně oznámit, že k 31. 12. 2009 rušíme provozní středisko v Bučovicích,
a tudíž nebude po tomto datu k dispozici pokladna pro hotovostní úhrady. Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 21. 12. do 30. 12. 2009 od 7 do
14 hodin. Dne 31. 12. 2009 bude uzavřeno zákaznické centrum i provozní střediska.
Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme vám pěkné
Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2010.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti

TERMINÁTOR:SALVATION. CHRISTIAN BALE, SAM WORTHINGTON. Po Dni zúãtování stroje ovládly svût a John Connor musí odvrátit niãiv˘ plán na vyhubení lidstva. Souboj
o budoucnost lidské rasy nakonec vysílá oba muÏe na krutou cestu do samotného srdce nepﬁítele.
HANEBNÍ PARCHANTI. BRAD PITT, CHRISTOPH WALTZ,
DIANE KRUGER, MÉLANIE LAURENT. Pﬁíbûh zaãíná
v Nûmci okupované Francii a pokraãuje jinde v Evropû
u skupiny Ïidovsk˘ch vojákÛ, kteﬁí se chtûjí mstít nacistÛm.
Pﬁíbûhy se proplétají a kaÏd˘ se snaÏí dosáhnout svého cíle.
G.I. JOE. SIENNA MILLER, DENNIS QUAID. Záhadná organizace Cobra se zmocnila supertajné zbranû a s její pomocí
chce pﬁevrátit svût vzhÛru nohama. Parta chce pﬁekazit plán
teroristÛ a pou‰tí se do boje s ãasem.
V ELEKTRIZUJÍCÍ MLZE. TOMMY LEE JONES, JOHN GOODMAN. Ve mûstû prolezlém korupcí vyplouvají na povrch
zdánlivû jiÏ dávno pohﬁbená tajemství, která znovu probouzejí zá‰È a zmar a hluboce zasáhnou do soudÛ v‰ech zúãastnûn˘ch.
NORMAL. DAGMAR HAVLOVÁ, MILAN K≈AÎKO, PAVEL
GAJDO·. Podle skuteãného pﬁíbûhu masov˘ch vraÏd z 3O.
let minulého století. VraÏedné ﬁádûní i dramatick˘ stﬁet uvûznûného vraha a jeho obhájce.
OPERACE DUNAJ. JI¤Í MENZEL, BOLESLAV POLÍVKA, JAROSLAV DU·EK, RUDOLF HRU·ÍNSK¯ ml., EVA HOLUBOVÁ, MARTHA ISSOVÁ, JAN BUDA¤. Komediální pﬁíbûh
o jednom ostﬁe sledovaném polském tanku, kter˘ se stﬁetl
s ãeskou realitou.
ZVLÁ·TNÍ ·KOLA. JASON BIGGS, EVA LONGORIA PARKER,
ROB CORDORY. Ztﬁe‰tûná komedie o nástrahách a trampotách veﬁejného ‰kolství.
MILIONOVÉ VÁNOCE. PATRICK SWAYZE, CARMEN
ELECTRA. Dvû dûti, obchoìák a milion dolarÛ….o nemÛÏe
mít chybu!
âTVERY VÁNOCE. REESE WHITERSPOON, VINCE VAUGHN,
JON VOIGHT. KaÏd˘ rok na Vánoce usedají do letadla a míﬁí
nûkam daleko. Letos padla mlha, a tak musí v jeden den absolvovat ãtvery rodinné vánoce. PﬁeÏije to jejich vztah?
TAK SI P¤EDSTAV. EDDIE MURPHY. Vzru‰ující cesta otce
a dcery, bûhem které zjistí, Ïe nûkdy není potﬁeba nic neÏ jen
trocha fantazie …. A spousta lásky.
ZABIJÁCI LESBICK¯CH UPÍREK. Dva kamarádi vyrazí na
v˘let na venkov a setkají se s partou místních dûvãat. Pﬁestane jim b˘t do smíchu, kdyÏ se z dûvãat najednou vyklubou krvelaãné lesbické upírky.
KRÁLOVSTVÍ SURIKAT: P¤ÍBùH ZAâÍNÁ. StaÀte se svûdky
Ïivotní pouti malé Flower a její pﬁemûnu z nezku‰eného mládûte v silnou dominantní samici.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD
v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.
• Totální v˘prodej v‰ech VHS.
• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰íﬁili ‰irokou nabídku ‰perkÛ ze stﬁíbra, chirurgické oceli
a oceli.
• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá
9–12 h 14–19 h
Út + ât
14–19 h
So
9–11 17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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LEDEN–ÚNOR 2010
Program kina téÏ na:

www.veslavkove.cz

nebo

kina.365dni.cz

5. 1. úterý
6. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

JULIE A JULIA
123 min.
Vášeň, odhodlání, máslo. Máš vše, co je třeba? Meryl Streep a Amy Adams v komedie, inspirované americkou kuchařskou
hvězdou Julií Child. Co se stane, když se třicetiletá sekretářka z Queens Julie Powell jednoho dne rozhodne, že během jednoho
roku uvaří 524 receptů z klasické kuchařky „Mastering The Art Of French Cooking“, kterou v r. 1961 napsala Julie Child?
Vstupné: 74, 79 Kč
Mládeži přístupno

9. 1. sobota
10. 1. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
90 min.
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se počasí
mění třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmany počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když
prší – z nebe padá ovocná šťáva. Vstupné: 74, 79 Kč
Mládeži přístupno

12. 1. úterý
13. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
96 min.
Tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show (Heigl) se nechtěně zaplete do sérií pobuřujících testů svého šovinistického
dopisovatele (Butler), aby dokázala jeho teorie o přátelství, a to jí pomohlo najít lásku. Avšak jeho chytré triky vedou
k nečekanému výsledku. Vstupné: 74, 79 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

16. 1. sobota
17. 1. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
94 min.
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Nová „doba ledová“ zavede hlavní
hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem
mrazivého prostředí z prvních dvou „dob ledových“. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů, země plná tajemných míst.
Mládeži přístupno

19. 1. úterý
20. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

KNĚŽNA LIBUŠE
99 min.
Česko-americký koprodukční snímek o legendární kněžně. Za dávných časů vládl zemi české kníže Krok, který měl tři dcery
obdařené nadpřirozenými schopnostmi. Po smrti otce převzala vládu na jeho přání právě nejmladší dcera Libuše.
Mládeži přístupno

23. 1. sobota
24. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ZAKLETÝ V ČASE
107 min.
Film je natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Clare (Rachel McAdams) je zamilovaná do Henryho (Eric
Bana) celý svůj život. Věří, že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy. Film USA.
Mládeži přístupno

26. 1. úterý
27. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

PROTEKTOR
100 min.
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají své vlastní drama soukromé. Český film.
Vstupné: 74, 79 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

30. 1. sobota
31. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
119 min.
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková, M. Etzler,
O. Vetchý a další. Český film.
Vstupné:
Mládeži přístupno

2. 2. úterý
3. 2. středa

19.30 hod. 2012
158 min.
19.30 hod. Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i koncem světa. A zdá se, jako by na temných
předpovědích něco bylo. Režie: Roland Emmerich. Hrají: John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Oliver Platt, Woody
Harrelson. V původním znění s titulky.
Vstupné:
Mládeži přístupno

6. 2. sobota
7. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
95 min.
V okouzlující romantické komedii najde turistická průvodkyně Georgiana sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to
nejmíň čeká. Film USA / Španělsko. V původním znění s titulky. Režie: Donald Petrie. Hrají: Nia Vardalos, Richard Dreyfus, Alistair
McGowan a další.
Vstupné:
Mládeži přístupno

9. 2. úterý
10. 2. středa

97 min.
19.30 hod. SAMEC
19.30 hod. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít. Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky.
Film USA v původním znění s titulky. Režie: David Mackenzie. Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Maria
Conchita Alonso, Hart Bochner a další.
Vstupné:
Mládeži přístupno od 12 let

13. 2. sobota
14. 2. neděle

123 min.
19.30 hod. LOVE AND DANCE
19.30 hod. „Love and Dance“ je film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve které první krůčky hrdinů po parketu strhnou lavinu
nečekaných událostí. Film Polsko – v původním znění s titulky. Režie: Bruce Parramore. Hrají: Iza Miko, Mateusz Damiecki,
Katarzyna Figura, Jacek Koman, Anna Bosak.
Vstupné:
Mládeži přístupno

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

✁

Naše firma nabízí kvalitní bezdrátové připojení
k síti Internet za bezkonkurenční ceny.

ZDARMA

Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Křenovice,
Hodějice, Marefy, Bučovice

BRA·NA NA 24 CD
Ceník služeb:

P¤I NÁKUPU
NAD 100 Kã.
Obj. ã. 106036

Platí po odevzdání
kuponu.

Ceník instalací:
✁

Cena instalace
900,- Kč
1200,- Kč
1900,- Kč

PLATÍ NA V·E (AKâNÍ I LETÁKOVÉ) ZBOÎÍ A LZE SâÍTAT
S JIN¯MI AKCEMI.
Platnost akce do 30. 1. 2010.

JI¤Í DRÁÎDIL

Kontaktujte nás:
Tel.: 737 747 659
mail: info@netdeluxe.cz
url: www.NetDeluxe.cz

• SVÁ¤ECÍ TECHNIKA, NÁ¤ADÍ, OCHRANNÉ
POMÒCKY, BRUSNÉ A ¤EZNÉ KOTOUâE
• SVÁ¤EâSKÁ ·KOLA – ·KOLENÍ A P¤EZKOU·ENÍ
SVÁ¤EâÒ, PORADENSTVÍ
BUâOVICKÁ 158, SLAVKOV U BRNA
www.drazdil.cz • info@drazdil.cz
603 233 260, 605 260 418, 544 221 206

950,–
v . DPH!

4850,–
v . DPH!

Samostmívací kukla ASK 300
plynulá regulace tmavosti 9-13, nastavení
citlivostí stmívání a doby zpoždění,
stavitelný polstrovaný upínací kříž.

AKCE
PROSINEC
Svařovací invertor
Alfa In 160
lehký a výkonný stroj
pro domácí použití
i zámečnickou dílnu
do průměru elektrod
3,2 mm. Umožňuje
svařovat všemi druhy
elektrod.

• Dále nabízíme: ve‰keré sváﬁecí zaﬁízení a pﬁíslu‰enství, pﬁídavné dráty a elektrody,
technické plyny, kotouãe, pracovní rukavice, ochranné pomÛcky, hadice pro svaﬁování.
• Pro firmy i jednotlivce ‰kolení, pﬁezku‰ování a do‰kolování sváﬁeãÛ, poradenství
v oblasti svaﬁování, sváﬁeãsk˘ dozor.

✁

Délka smlouvy
3 roky
1 rok
neurčito
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