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Pozvánka na již 8. tradiční

silvestrovský ohňostroj

Pochod mraziv˘m zámeck˘m parkem

Foto: R. Lánsk˘

205. výročí bitvy u Slavkova
„Vojáci! Jsem s vámi spokojen. Splnili jste toho dne
u Slavkova, co jsem očekával od vaší neohroženosti.“
Tato slova zazněla také 4. prosince 2010 na
slavkovském náměstí při přehlídce jednotek, jež se
toho mrazivého odpoledne zúčastnily rozsáhlé
rekonstrukce bitvy tří císařů pod Santonem u Tvarožné
v rámci akce Austerlitz 2010.
Vzpomínkové akce v podstatě začaly již v neděli
28. listopadu, kdy z Nedvězího na Olomoucku

vypochodovala směrem k Brnu kolona rakouských
jednotek. Ve velmi tvrdých povětrnostních podmínkách
urazili granátníci, myslivci, dělostřelci, huláni a husaři,
k nimž se přidali později také některé ruské jednotky,
asi 90 km během šesti dní. A v úterý jim vyrazili vstříc
francouzští jezdci z Valtic, kteří ujeli podobnou
vzdálenost ve dvou dnech a zastavili v Němčanech, kde
byly v průběhu akce hlavní stáje Grande Armée.
(Pokračování na str. 6)

Vážení spoluobčané
Mrazivé počasí a sněhová nadílka,
která se velmi hlasitě přihlásila letos
ještě před příchodem Mikuláše a udělala radost především našim dětem,
slavnostní rozsvícení vánočního smrku v centru našeho
města v mrazivé atmosféře provoněné svařeným vínem
za doprovodu tónů a sborového zpěvu vánočních koled,
návštěvy předvánočních jarmarků a trhů ve městech
v našem blízkém okolí i v zahraniční, ale i v myšlenky
na potřebu pořízení vánočních dárků, mnohdy až hraničící s nákupní horečkou spojenou s tlačenicemi a nervozitou v nákupních centrech či v tržnicích, to vše je neklamným signálem blížících se vánočních svátků
a konce kalendářního roku. Před Vánocemi si velmi
často slibujeme, že tomuto shonu a napětí nepodlehneme a tyto nejkrásnější svátky prožijeme v klidu, míru
a pokoji, v blízkosti a kruhu svých nejmilejších. Konec
dalšího kalendářního roku v nás obvykle vyvolává potřebu vzpomínat na jeho průběh, události a momenty,
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vzpomínat na ty, kteří nás navždy opustili, snahu rekapitulovat to, co jsme prožili, co se nám podařilo či nepodařilo, splnilo či nesplnilo a v návaznosti na rok nový
plánovat své další kroky, rozhodnutí a dávat si nejrůznější předsevzetí a sliby.
Adventní doba, kterou právě prožíváme, by měla být
dobou příprav na Vánoce a dobou zklidnění. Všem bych
vám chtěl popřát, aby se vám právě toto naplnilo, abyste
svoji mysl i duši ještě před příchodem Štědrého dne
zklidnili a své tempo, v dnešní mnohdy hektické a náročné době, zpomalili. Aby se vánoční svátky pro vás
staly chvílí, kdy si naplno uvědomíte, že život se skládá
z momentů a okamžiků, maličkostí a střípků, díky nimž
je tak krásný. Abyste načerpali do dalšího období novou
fyzickou i psychickou sílu, pohodu a vyváženost k další
vaší práci, plánům a záměrům.
Z celého svého srdce vám přeji, abyste prožili letošní
Vánoce a vánoční svátky v kruhu svých nejbližších.
Přeji vám, aby na vašich i na jejich tvářích zářil šťastný
a radostný úsměv, v očích svítily jiskřičky štěstí i naděje, v mysli panovala spokojenost a pohoda, v duši
vládnul klid a mír. Přeji vám veselé prožití posledních
dnů roku 2010 a šťastný vstup do roku 2011. Přeji vám
hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, lásky, naplnění všech vašich novoročních přání, plánů a novoročních předsevzetí. Šťastné a veselé Vánoce. Šťastný nový
rok 2011. Toto vám přeji nejen za sebe, ale i za své kolegy radní a zastupitele města Slavkova u Brna.
Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkova u Brna

Jsem velmi rád, že vás jménem vedení města
Slavkova u Brna mohu opět po roce pozvat na
společné rozloučení se s rokem 2010 a na přivítání nového roku 2011, které se již tradičně (poosmé) uskuteční v historickém centru našeho
města na Palackého náměstí v páteční podvečer
31. prosince 2010. Při společném setkání si můžeme nejen zpříjemnit začátek posledního dne
letošního roku, ale též pozdravit se svými přáteli,
kamarády a známými, zavzpomínat na chvíle,
které se úderem půlnoci stanou již pouhou vzpomínkou a historií, popřát si do nového roku
zdraví, štěstí, pohodu a úspěch.
Stejně jako v loňském roce, opět i nyní jsme
důkladně zvažovali, zdali tuto tradici můžeme
a máme v letošním roce v důsledku pokračujícího negativního dopadu na finanční plnění rozpočtu obcí a měst zachovat. Přes všechna negativa jsme se rozhodli i letos tuto akci uspořádat,
délku a rozsah ohňostrojové produkce jsme však
byli nuceni přizpůsobit úsporným opatřením.
Náklady se budeme snažit alespoň částečně sanovat ze sponzorských zdrojů. Přesto věříme, že
se vám záře a pestrobarevnost světlic, hluk petard
a působivá hudba jako tradiční doprovod slavkovských ohňostrojů budou líbit tak, jako v letech minulých.
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen v tradičním termínu 31. prosince ve 20 hod. z přístupové cesty (rampy) z náměstí do zámku (tak jako
obvykle). Čekání na tuto chvíli nám od 19 hodin
zpříjemní reprodukovaná sváteční hudba a od
19.30 hod. naše oblíbená Zámecká dechová
hudba. Po celou dobu této slavnostní akce bude
zajištěno horké občerstvení. Srdečně vás všechny
zveme a těšíme se na společné setkání s vámi.
Za vedení města
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Vánoční galerie
Vánoční obrazotepec mráz
vystaví samé originály.
Můžeš tak dárky poznat snáz
a nemusíš být kreseb znalý.
Čím zaplatit mám za umění?
Korunou, eurem dolarem?
Vždyť se ty kurzy pořád mění
dodává mráz už s rozmarem.
Ach ták, – chápu – není ke koupi.
Schovávám peněženku rázně –
někdo však obraz uloupí –
na sklo dýchne bez bázně.
Brigita Budíková

Veãerní defilé vojsk ve Slavkovû

Foto: B. Maleãek

Císaﬁská recepce v Historickém sále zámku

Cesta z Nûmãan do Slavkova

Foto: R. Lánsk˘

Foto: V. Kohoutková

Sobotní jarmark ve Slavkovû

Foto: B. Maleãek

Vzpomínkové
akce 2010

Veãerní defilé vojsk ve Slavkovû

Foto: B. Maleãek

Cesta z Nûmãan do Slavkova

V zámeckém parku

Příští číslo vyjde 29. ledna

Sobotní ohÀostroj

Foto: R. Lánsk˘

Pietní akt u Mohyly míru

Foto: V. Kohoutková
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. řádná schůze RM – dne 29. 11. 2010
1. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s panem Ing. Petrem Nykodýmem
na akci „Slavkov – Pod Oborou, ul. Sadová, Infrastruktura k RD“.
2. RM schvaluje program a termíny schůzí RM
a zasedání ZM na I. pololetí roku 2011 v upraveném znění.
3. RM bere na vědomí ukončení funkčního období následujících komisí rady města: komise
kulturní, komise pro sport a volný čas, komise
bytová, komise po zahraniční vztahy, komise pro
životní prostředí, komise pro regeneraci MPZ,
komise pro poskytování půjček z Fondu obnovy,
komise pro rozvoj města, redakční rada Slavkovského zpravodaje, Sbor pro občanské záležitosti.

4. RM pověřuje zastupováním města a hlasováním na valné hromadě svazku obcí Ždánický
les a Politaví dne 3. 12. 2010 starostu města Ing.
Ivana Charváta.
5. RM schvaluje poskytnutí odměny ve výši
rozdílu mezi výší měsíční odměny a výší odměny
za dobu od 1. 10. do 16. 10. členům zastupitelstva
města, jejichž mandát skončil dnem voleb do zastupitelstva města a v těchto volbách se již členy
zastupitelstva města nestali.
6. RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění textu koaliční smlouvy ze dne 9. 11. 2010
na webových stránkách města.
7. RM ukládá tajemníkovi MěÚ neprodleně na
webových stránkách města zřídit samostatný
odkaz (záložku) s názvem „veřejné zakázky“, kde

budou uvedeny jak vypsané soutěže včetně zadání, tak i jejich závěrečná vyhodnocení.
8. RM ukládá tajemníkovi MěÚ předložit RM
návrh novely směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu s úpravou dle ustanovení koaliční
smlouvy ze dne 9. 11. 2010.
9. Starosta města informoval o poděkování
okresní organizace Českého svazu chovatelů ve
Vyškově a základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Slavkově u Brna za podporu Okresní
soutěžní výstavy drobných zvířat ve Slavkově
která se konala ve dnech 12.–13. 11. 2010.
10. Starosta města informoval o oznámení společnosti Respono, a. s. o tom, že v roce 2011 se
ceny za veškeré služby v oblasti nakládání s odpady
nemění a zůstávají na cenové úrovni roku 2010.

LXXIV. mimořádná schůze RM – dne 15. 11. 2010
1. RM ukládá FO předložit na nejbližší schůzi
RM aktualizovaný vývoj daňových příjmů včetně
očekávané skutečnosti ke 31. 12. 2010 (splatnost
jednotlivých daní, vývoj plnění jednotlivých daní
v letech 2007, 2008, 2009 v měsících 11 a 12).
2. RM žádá o konkretizaci stavu řešení u následujících pohledávek: p. Cagášek, p. Hložek, pí Sedláková, pí Straková, VaK, a.s.
3. RM ruší usnesení 76. schůze RM pod bodem
4.3. (ve věci poptávky revolvingového úvěru).
4. RM doporučuje ZM schválit změnu účelu finančních prostředků položky č. 25 na Účelový příspěvek TSMS – bezpečnostní prořez stromů.
5. RM nedává souhlas Čeňkovi Berouskovi k pravidelnému pořádání prodejních a výstavních trhů ve
Slavkově u Brna.
6. RM nesouhlasí s uhrazením daně z převodu
nemovitostí panu Pavlu Komárkovi.
7. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zastoupená společností VYDIS s.r.o., na pozemcích
parc. č. 2733/11 a 2743/49 (Slavkov – 75818 –
LIKO-S-IOL Ethernet) v k.ú. Slavkov u Brna.
8. RM schvaluje zveřejnění záměru převést z majetku města část podílu na pozemcích 2830/1
a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna o velikosti rozdílu
mezi 110512/146581 a 56291/74601 vlastníkům bytových jednotek 1153/10, 1153/11, 1153/12,
1154/10, 1154/11 a 1154/12 v budově č.p. 1153

Obãany informují krizové
a informaãní SMS
Jak už Městský úřad ve Slavkově u Brna nedávno informoval, připravil pro Vás nový způsob informování v krizových situacích, a to pomocí moderního komunikačního kanálu. Jde
o posílání SMS zpráv na váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat informace např.
o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice,
přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i informační zprávy z kulturního dění
ve městě a okolí, zaregistrujte se pomocí pokynů na webových stránkách www.slavkov.cz,
příp. www.veslavkove.cz.
Ladislav Stehlík, odbor kancelář tajemníka

a 1154 na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov
u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu na
společných částech uvedené budovy.
9. RM souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky Tyršova č.p. 324,
o výměře 20,16 m2 s firmou CONWIN s.r.o., s platností
od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011 za stávajících podmínek.
10. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 1. 2010 na pronájem bytu
uzavřené s manžely Markétou a Bedřichem Pospíšilovými obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, do 31. 12. 2011 za smluvní měsíční nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
11. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2008 na pronájem bytu
uzavřené s nájemcem paní Marií Jeřábkovou obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do
31. 12. 2015 za smluvní měsíční nájemné ve výši
55,50 Kč/m2.
12. RM souhlasí s výměnou obecních bytů mezi
nájemci paní Helenou Ondráčkovou a paní Julií Přibilíkovou za stávajících smluvních podmínek, tj.
paní Ondráčková na dobu neurčitou a paní Přibilíková na dobu určitou do 30. 6. 2014.
13. RM odkládá zprávu o úpravě rozpočtu MěÚ.
14. RM odkládá zprávu o uzavření smlouvy
o vzájemné spolupráci s HC Kometa Brno.
15. RM souhlasí s pořádáním 7. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 8. 1. 2011 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci

a schvaluje: cenu vstupného pro jednu osobu včetně
místenky ve výši 125 Kč, cenu jednoho lístku do
tomboly ve výši 10 Kč a věnování 50 % výtěžku
z tomboly pro Centrum denních služeb – Pohoda.
RM dále souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí
darů na 7. městský ples.
16. RM schvaluje objednání silvestrovského ohňostroje u Ing. Ivana Martínka ve variantě č. 1 v ceně
66 000 Kč včetně DPH.
17. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 21-23/2010 a s jejich zařazením
do sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
18. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu
sálů Společenského domu Bonaparte pro konání
plesu Nadačního fondu STUDENT při ISŠ Slavkov
u Brna dne 11. 2. 2011.
19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
včetně dodatku č.1 na stavební práce na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“ se společností IMOS, Brno a.s.
20. RM bere na vědomí informaci starosty o poděkování Svazu diabetiků ČR, územní organizace
Slavkov u Brna zastupitelstvu města, Městskému
úřadu a TSMS za příkladnou pomoc ve prospěch
diabetikům.
21. RM ukládá řediteli ZS-A předložit radě
zprávu o stavu hrobky Kouniců.
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Pozvánka na
5. vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Roštěnicemi, a.s., zve milovníky tradičních zabíjačkových
pochoutek na již páté vepřové hody,
které se uskuteční 29. 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

Vánoãní zpívání

Foto: P. Maleãek

Vánoční zpívání
Již podruhé se v předvečer Štědrého dne
uskuteční zpívání vánočních koled.
Všichni jsou srdečně zváni na 23. prosince
od 18 h. na Palackého náměstí k vánočnímu
stromu naladit se na sváteční pohodu.
Ing. Karel Fikar, Tereza Cenková, DiS.,
odbor kaceláře tajemníka
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2. řádná schůze RM – dne 6. 12. 2010

Upozornění

1. RM uděluje pamětní list a pamětní medaili
města p. Bohumíru Hrabovskému, dlouholetému
veliteli jednotky Hasičského záchranného sboru ve
Slavkově u Brna.
2. RM odkládá zprávu ve věci žádosti o pronájem
části pozemku p. č. 528 do doby stanovení pravidel
a současně ukládá MěÚ předložit radě návrh základních pravidel pro rozšiřování provozoven na
Palackého náměstí formou záboru veřejného prostranství pro celoroční provoz (typ provozovny,
šířka komunikace, provozní doba, cenové podmínky, hlučnost provozu).
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet
města Slavkova u Brna pro rok 2011.
4. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace
– Sčítání lidu ve výši 21 033 Kč a rozpočtová opatření č. 55–59.
5. RM bere na vědomí zprávu o vývoji daňových
příjmů k 30. 11. 2010.
6. RM bere na vědomí zprávu o konkretizaci
stavu řešení vybraných pohledávek.
7. RM schvaluje přidělení bytu paní Martině Mikuláškové za podmínky jednorázové úhrady dlužného nájemného ve výši 70 181 Kč při podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou na 1 rok za smluvní nájemné ve
výši 55,50 Kč/m2. RM dále chvaluje jako dalšího
v pořadí na přidělení bytu slečnu Petru Pecinovou
za podmínek uvedených v bodě 1. RM současně
ukládá odboru BTH předložit RM návrh cenové
kalkulace rekonstrukce bytu.
8. RM neschvaluje prominutí nájmu za 10, 11,
12/2010 v celkové výši 4860 Kč na poliklinice ve
Slavkově u Brna Bc. Luboši Mertovi.
9. RM schvaluje předloženou změnu Směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 4. 10. 2010.
10. RM odkládá zprávu o návrhu vyhlášky města
Slavkov u Brna o místních poplatcích a zve předkladatele zprávy k jejímu projednání.
11. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu budov předzámčí zámku ve Slavkově u Brna na
parcele č. 969, 970 a 968 v k.ú. Slavkov u Brna.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 4. 9. 2010
mezi městem Slavkov u Brna, Ing. Jiřím Karkoškou
a Ing. arch. Davidem Kudlou. RM dále doporučuje
ZM dát souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. 2. 2010 s Ing.
Jiřím Karkoškou.
13. RM ukládá MěÚ předložit RM chronologii
jednání s p. Slavojem Leitnerem ve věci směny pozemků – prodloužení komunikace v ul. Čelakovského.
14. RM ukládá funkcionářům města zahájit
s Mgr. Vostřelem jednání o podmínkách případného
výkupu části pozemku parc. č. 1318 (část zahrady
Církve československé husitské) v k. ú. Slavkov u Brna.
15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 3069/1; 349/3 a 3063/1 (přípojka VN
parc. č. 3065/5 Plachetka) v k. ú. Slavkov u Brna.
16. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Dagmar Maláčovou na pronájem
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 16)
s ročním nájemným ve výši 112 Kč.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 17. 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)

17. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemku parc. č. 3750/89 orná půda o výměře
51 m2 a pozemku parc. č. 3750/71 orná půda o výměře 4 m2 v z vlastnictví pana Petera Hermanna
Haubse do vlastnictví města. Kupní cena ve výši
16 500 Kč bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení smlouvy s doložkou o vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené
s převodem (geometrický plán, správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.
18. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
části pozemku parc. č. 1479 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 120 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví p. Martina Jandla Kupní cenu
ve výši 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
(vypracování geometrického plánu na oddělení prodávané části a 500 Kč správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
19. RM doporučuje ZM převést z majetku města
část podílu na pozemcích 2830/1 a 2831/1 v k. ú.
Slavkov u Brna o velikosti rozdílu mezi
110512/146581 a 56291/74601 vlastníkům bytových jednotek 1153/10, 1153/11, 1153/12, 1154/10,
1154/11 a 1154/12 v budově č.p. 1153 a 1154 na
poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna
v poměru podle velikosti jejich podílu na společných částech uvedené budovy.
20. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2910/2 ostatní plocha o výměře
226 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví paní Moniky Tomanové. Kupní cenu ve
výši 113 000 Kč a náklady spojené s prodejem (500
Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do
KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
21. RM doporučuje ZM trvat na usnesení XVI.
ZM ze dne 13. 9. 2010 k bodu č. 4.12 ve věci výkupu pozemků v lokalitě Zlatá Hora od manželů
Koubkových.
22. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ zahájit se společností e-Trading, s.r.o., jednání ve věci
vybudování komunikace v průmyslové zóně v ulici
Bučovická dle předložené žádosti.
23. RM schvaluje vyplácení odměn za svatební
obřady oddávajícím v navržené výši 250 Kč za
každý obřad, s platností od 1. 1. 2011, výše ostatních odměn zůstává nezměněna.
24. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ
Zvídálek ve dnech ve dnech 27. 12. až 31. 12. 2010
včetně.
25. RM souhlasí s uzavřením předložené

smlouvy o spolupráci mezi společností KOMETA
GROUP, a.s. a městem Slavkovem u Brna.
26. RM schvaluje předloženou Zadávací dokumentaci a dává souhlas k vypsání výběrového řízení
na dodávku didaktické techniky pro mobilní počítačovou učebnu v rámci projektu OPLZZ č.40 „Vzdělávání v eGon-centru Slavkov“. RM dále schvaluje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
27. RM doporučuje ZM schválit předložený
návrh obecně závazné vyhlášky města Požární řád
města Slavkov u Brna.
28. RM schvaluje poskytnout finanční příspěvek
TJ Zora Praha ve výši 400 Kč formou úhrady za zaslané plánovací kalendáře z výdajové položky rozpočtu města Slavkova u Brna – Městský úřad – materiál.
29. RM schvaluje program I. řádného zasedání
ZM v doplněném zněmí.
30. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města do sdružení Ždánický les a Politaví starostu
města pana Ing. Ivana Charváta.
31. RM doporučuje ZM delegovat do dozorčí
rady Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje
pana Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení
obcí a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. Petra
Kostíka.
32. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města do Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. starostu
města pana Ing. Ivana Charváta.
33. RM doporučuje ZM stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova
u Brna v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb.,
takto: člen rady města 2570 Kč, předseda výboru
1560 Kč, předseda komise 1560 Kč, člen komise
rady 0 Kč, člen výboru 0 Kč, člen zastupitelstva
města 660 Kč. RM doporučuje ZM v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto: člen rady města a současně
předseda výboru nebo komise 4130 Kč, člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo
komise 2220 Kč.
34. RM bere na vědomí informaci o provozu
zámku na přelomu roku.
35. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 24-26/2010 a s jejich zařazením
do sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
36. RM vyslovuje poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu Vzpomínkových akcí ve dnech 3. 12.–5. 12. 2010.
37. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu
sálů Společenského domu Bonaparte pro konání.

Na přechodech bezpečně
Mnozí z vás si jistě povšimli strážníků městské policie, kteří během školního roku dohlíží
nad silničním provozem v okolí základních
škol. Protože strážníkům není a ani nesmí být
lhostejné, zdali se děti dostanou bezpečně do
školy, můžete je vidět v každém počasí, kterak
stráží u přechodů pro chodce v okolí základních škol.
Pro řidiče sice vyplývá povinnost dát chodcům na přechodu přednost, a tím spíše dětem,
ale to, co mnozí „řidiči“ předvádějí, nemá
s ohleduplností pranic společného a pirát silnic
je lichotivé označení. Ku cti strážníkům městské polici může sloužit fakt, že za dobu, kdy se
dětem takto ráno i v době, kdy končí vyučování, věnují, nebylo zraněno jediné dítě!
Činnost strážníků přitom není jednoduchá.
Předpokládá se perfektní znalost vyhlášky
o provozu na pozemních komunikacích a také
samozřejmě určitá dávka předvídavosti i od-

Pﬁechod u ‰koly

Foto: B. Maleãek

vahy, protože aktivní zasahování do provozu
a jeho řízení či usměrňování je na našich silnicích mnohdy hazardem s vlastním zdravím.
Takže až ráno budete děti posílat do školy,
poučte je, aby poslouchaly pokynů strážníků
a sami sobě slibme, že coby řidiči, budeme pozorní k ostatním účastníkům silničního provozu.
Pavel Ehrenberger, velitel MP
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Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
7. městský ples, který se bude konat v sobotu
8. ledna ve velkém sále Společenského domu
Bonaparte. Začátek akce je ve 20 hod. K tanci
a poslechu zahraje skupina Panorama z Vyškova.
Nedílnou součástí bude i bohatá tombola.
Vstupenky bude možné zakoupit od 13. prosince na sekretariátu starosty u paní Cenkové
nebo přímo na místě konání plesu.
Vedení města Slavkova u Brna

Setkání s obãany mûsta

Foto: archiv MÚ

IV. setkání s občany města
M. Kasáãek a L. Navara

Foto: J. BlaÏek

Autoři představili
Příběhy třetího odboje
Ve čtvrtek 9. prosince se v obřadní síni Městského úřadu ve Slavkově u Brna uskutečnilo
uvedení nové publikace na trh s názvem Příběhy
třetího odboje. Knihu přišli představit sami autoři pan Luděk Navara a Miroslav Kasáček.
Tři příběhy pojednávají o protikomunistickém
odboji v 60. letech minulého století a čtenáře
zavedou i do Slavkova a jeho okolí. V rámci programu proběhla debata, které se zúčastnili i pamětníci. Akce byla také doplněna tematickou
výstavou, kterou bylo možné zhlédnout v budově radnice do 16. prosince 2010.
Tereza Cenková, DiS., OKT

Psi čekají na majitele
V současné době se v záchytných kotcích
městské policie nachází dva odchytnutí pejsci.
Majitelé psů nebo případní zájemci o ně, ať se
ozvou na tel. 725 746 435, 725 746 436, nebo
se osobně dostaví na služebnu městské policie
na Palackého nám. 89 ve Slavkově u Brna.
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Dne 24. 11. proběhlo v jídelně ISŠ již IV. setkání s občany města zaměřené na komunitní plánování a rozvoj sociálních a prorodinných služeb
v našem městě.
Starosta Ing. Ivan Charvát v úvodním slovu
informoval o současných akcích města a o plánech do budoucna.
V rámci plánování sociálních služeb ve městě
Bc. M. Oslíková informovala občany o naplnění
Komunitního plánu sociálních služeb města
Slavkova u Brna do roku 2009. Dále seznámila
přítomné s prioritami a jednotlivými opatřeními,
které byly schváleny v rámci 2. komunitního
plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
na období 2010–2012.
Mgr. Kuchyňková, zástupce ředitele Oblastní
charity Hodonín, představila charitní služby,
které jsou poskytovány v domě s pečovatelskou
službou na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna.
Jedná se o:
Centrum denních služeb pro seniory
a zdravotně postižené, které v současné době
poskytuje služby 9 klientům, zde dochází k aktivizaci seniorů, k zachování jejich fyzických dovedností, motoriky, paměti a uchování relativní
samostatnosti.
Sociálně – právní poradnu, ve které bylo
v 1. pol. 2010 poskytnuto 182 konzultací 59 klientům z oblasti dávek, bydlení, zadluženosti, domácího násilí a poskytování jiných služeb.
Dále poskytla informace o pečovatelské
službě, která je v současné době poskytována
v terénu ve městě Slavkov u Brna 116 občanům
a 9 klientům v okolních obcích.
Bc. Kubaláková, ředitelka Rodinné pohody
o.s. Vyškov, představila sociální služby, které poskytují zdravotně postiženým dětem ve věku od

Místní poplatek ze psů
Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově
u Brna informuje občany o změně v evidenci
místního poplatku za psy.
Od 1. 1. 2011 držitel psa, fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území města Slavkova u Brna, má povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců do evidence, a to do
15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je držitel povinen ohlásit veškeré změny,
které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové
povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel,
který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku.
Výše místního poplatku za psy zůstává pro
rok 2011 ve stejné výši. Poplatek je splatný bez

vyměření předem, a to nejpozději do 31. března
2011.
Sazba poplatku ze psa na území města činí
ročně:
za prvního psa
250 Kč
za druhého a každého dalšího
375 Kč
Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je
poživatel starobního, invalidního a vdovského
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
činí ročně:
za prvního psa
200 Kč
za druhého a každého dalšího
300 Kč
Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj.
ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním vý-

7 do 26 let v Centru denních služeb – Pohoda
ve Slavkově u Brna, Malinovského 280. Dále
Mgr. Spisarová informovala o aktivizačních a odlehčovacích službách a paní Vávrová přiblížila
občanům služby canisterapie.
Ředitelka Domu dětí a mládeže Slavkov
u Brna pí Ivana Olejníková informovala občany
o volnočasových aktivitách poskytovaných
v tomto zařízení a také o činnosti klubu pro maminky s dětmi.
Celé setkání moderovala Ing. Šolcová, která
v rámci diskuse informovala občany o změně
právních předpisů na úseku sociálním, ke kterým dochází od 1. 1. 2011 přijetím zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednalo se
především o změnu v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě které dochází ke snížení výše vypláceného příspěvku na péči pro občany starší
18 let v I. stupni ze 2000 Kč na 800 Kč měsíčně.
Dále informovala o Senior pasech, tj. o projektu Jihomoravského kraje, který se týká občanů starších 55 let. Díky projektu mohou tito občané využít slevy na kulturu, rekreaci, stravování,
ubytování, vzdělání aj.
Doprovodným programem celého setkání byla
výstava a prodej výrobků klientů zařízení Oblastní charity Hodonín a občanského sdružení
Rodinná pohoda. Dále děti z centra denních služeb v úvodu předvedly ukázku své činnosti.
Poděkování patří vedení ISŠ za zapůjčení prostor a za zajištění občerstvení, které připravili
žáci ISŠ pod vedením paní Havránkové.
Více informací naleznete na www.slavkov.cz
v části samospráva – komunitní plánování.
Bc. Martina Oslíková, DiS., odbor SV



měrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze
ho navýšit dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.
V příštím roce dochází ke změně v evidenci
známek. Již nebudou platit původní evidenční
známky podle čísla domu, ale každý přihlašující
dostane novou evidenční známku podle pořadí,
ve kterém od 1. 1. 2011 přijde zaplatit místní
poplatek na pokladnu finančního odboru Městského úřadu. Evidenční známka slouží ke kontrole prokázání skutečnosti, že je pes evidován.
Při odhlášení psa z evidence držitel psa evidenční známku vrátí.
Bc. Klára Vránová, vedoucí FO
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Projev Napoleona (rekonstrukce bitvy pod Santonem)

Foto: R. Lánsk˘
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Napoleon na Mohyle míru

Foto: L. Jedliãka

205. výročí bitvy u Slavkova
(Dokončení ze str. 1)

Sněhová kalamita zkomplikovala, nikoli
však ohrozila příjezd účastníků, který byl naplánován na páteční odpoledne a večer. Jednotky najížděly do svých ubikací v domluvených
časech, ve Slavkově se rozložili již tradičně
Francouzi, ve Tvarožné Rakušané, Rusové zde
ustavili svůj stanový tábor, v němž trávilo ledové noci na 150 vojáků, kteří tak měli příležitost na vlastní kůži poznat podmínky ještě tvrdší, než před 205 lety.
Oficiální zahájení akce Austerlitz 2010 proběhlo v pátek večer v Historickém sále zámku
Slavkov – Austerlitz formou malé císařské recepce. Příchod „císaře a císařovny“ podpořil
slavnostní atmosféru setkání, během něhož předalo Jeho Veličenstvo repliku kříže Čestné legie
prezidentu Projektu Austerlitz, Miroslavu Jandorovi.
Přijelo na 1200 účastníků z prakticky celé
Evropy. V sobotu dopoledne probíhal již ve
Slavkově předvánoční jarmark a jednotky se
věnovaly v zámeckém parku přípravě na rekonstrukci bitvy pod Santonem. Zatímco
„pluky“ nastupovaly do výchozích pozic, Jeho
Veličenstvo pozdravilo shromážděné hosty ve
stanu za tribunou. Ve 14 hodin byla ukázka zahájena představením jezdectva, postupně se zapojily ostatní zbraně a byla zahájena ohlušující

palba pušek i dělostřelba po celé linii. Počáteční francouzský postup zaváhal po obchvatu,
který po vzoru skutečného manévru knížete Bagrationa provedla ruská armáda, pak se však již
začala projevovat francouzská převaha (předepsaná scénářem) a s ubývajícím denním světlem zůstali na bojišti jen „vítězní“ Francouzi.
Císař vyznamenal a povýšil nejstatečnější, mezi
nimi Václava Řehu, který je služebně nejstarším
účastníkem vzpomínkových akcí, a Radka Balcárka, pro něhož byl letošní Slavkov třicátým
v řadě.
Císařsko-královský pěší pluk Kaunitz-Rietberg č. 20 přišel položit věnec do hrobky Kouniců ve Slavkově a v půl osmé večer pak bylo
v centru Slavkova zahájeno defilé zakončené
přehlídkou na náměstí. Následoval ohňostroj
provázený hudbou, tradičně připravený ohněstrůjcem Ivanem Martínkem.
Po ohňostroji proběhla na schodech slavkovského kostela rekonstrukce ceremonie přísahy na nový prapor provedená fyzilíry k.k. IR.
20, a v Historickém sále pak podpis příměří, jež
bylo na tomtéž místě podepsáno 6. prosince
1805. Po rázném vojenském přípitku proneseném Olegem Sokolovem, historikem Armádního muzea v Paříži a „divizním generálem“
jednotek re-enactmentu, byl sobotní oficiální
program uzavřen.

V neděli dopoledne v půl jedenácté byl na
Mohyle míru u obce Prace zahájen tradiční
pietní akt; nastoupené jednotky vyslechly proslovy náměstka hejtmana Jihomoravského
kraje Václava Horáka či starosty obce Prace,
Jana Vovesného, modlitbu katolickou opata
starobrněnského Lukáše Evžena Martince
a uvnitř kaple také pravoslavnou; v kapli pak
položili účastníci pietního aktu věnce.
Tím byly vzpomínkové akce u příležitosti
205. výročí bitvy u Slavkova završeny. Z hlediska pořadatelů proběhly navzdory mrazivému počasí a úvodní sněhové kalamitě
hladce. Na prvním místě za to děkujeme všem
„vojákům“ vojensko-historických klubů, všem,
kdo podpořili akci umožněním ubytování
účastníkům vzpomínkových akcí: ve Slavkově
řediteli ZŠ Komenského, panu Soukopovi, řediteli ZŠ Tyršova, panu Půčkovi, v Blažovicích panu starostovi Plevovi, a obci Tvarožná
za tradičně dobré zázemí zde umístěných vojáků koaličních.
Velký dík patří partnerům a sponzorům akce,
bez nichž by rozsáhlé půlkulaté výročí nemohlo
být v tomto rozměru uspořádáno: v první řadě
Jihomoravskému kraji a České centrále cestovního ruchu.
Jakub Samek, prezident C.E.N.S.
(Středoevropské napoleonské společnost)

Povinnosti provozovatelů lokálních topenišť do 50 kW
V rámci úspor či z neznalosti věci jsou často
opomíjeny povinnosti dané zákonem o ochraně
ovzduší č. 86/2002 Sb. Od 1. ledna 2011 platí
nové nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Asi není třeba popisovat, k jak značným škodám na majetku či na zdraví by mohlo dojít jejich zanedbáváním. Proto aktuálně připomínáme nejdůležitější části z výše uvedených
zákonných předpisů.
Povinnosti provozovatelů malých zdrojů
do 50 kW:
• uvádět do provozu tyto zdroje jen v souladu
s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
• dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém
okolí a obydlené oblasti
• počínat si tak, aby při provozu komína a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru
• provádět kontrolu, revizi a čištění spalinových
cest ve stanovených lhůtách

• provádět kontrolu spotřebiče paliv ve stanovených lhůtách
Kontroly se nově budou týkat nejen komínů
na pevná paliva, ale i na plyn. Každý používaný komín musí alespoň jednou za rok
zkontrolovat kominík. Ten také vypracuje
zprávu o kontrole nebo čištění spalinové cesty,
kterou je třeba si uschovat. Pokud budou kontrolou zjištěny závady, které by mohly zapřičinit vznik požáru nebo otravu, může stavební
úřad či orgán státního požárního dozoru topení
v nemovitosti zakázat. Za zanedbávání pravidelných kontrol a čištění komína může být udělena pokuta až 25 000 Kč. Kontroly komína lze
vynechat pouze v případě užívání plynových
vafek odvětrávaných fasádou nebo u nepoužívaných komínů, pokud jsou označené cedulkou
„Mimo provoz“. Kontrolu a čištění spalinové
cesty musí provádět odborně způsobilá osoba
s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Svépomocí lze čistit spalinovou cestu
u kamen na pevná paliva o výkonu do 50 kW.

Lhůty pro čištění spalinové cesty – spotřebič do 50 kW:
• u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva – 3x do
roka
• u spotřebičů na plynná paliva – 1x do roka
Kontrola spalinových cest u těchto spotřebičů
paliv – 1x ročně.
Komíny pro rodinnou rekreaci se kontrolují
a čistí 1x za rok. Pojistný (rezervní ) komín pro
spotřebiče na pevná palivav případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby čistí nejméně 1x
ročně.
Pro podrobnější seznámení se s termíny
a způsobu čištění doporučujeme nahlédnout do
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 nebo
navštívit Blog o komínech.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
Redakãní rada
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.
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Ustavující zasedání zastupitelstva v sále ZU·

Foto: B. Maleãek
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Starosta mûsta pﬁi projevu

Foto: B. Maleãek

Ustavující zasedání zvolilo nové vedení města
Ve čtvrtek 25. listopadu proběhlo v tanečním
sále ZUŠ Františka France ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva města. Termín zasedání, poměrně opožděný vůči dni voleb, byl
posunut oproti dřívějším zvyklostem z důvodu
podání stížností na neplatnost voleb slavkovským občanem Aloisem Hlásenským a Milanem Orálkem z Vyškova. Zákon o volbách do
zastupitelstev obcí totiž umožňuje, aby kdokoliv podal stížnost na neplatnost voleb a v důsledku toho může stávající starosta svolat ustavující zasedání až po pravomocném rozhodnutí
Krajského soudu. Pánové Hlásenský a Orálek
podali stížnosti v posledním možném termínu
a vzhledem k tomu, že i soud rozhodl až v závěru zákonem určené maximální lhůty, mohlo
se konat zasedání až téměř 6 týdnů po volbách.
Jen pro úplnost dodávám, že stížnosti obou pánů
byly zcela identické a ve zkratce lze říci, že jejich meritem je údajný rozpor se zákonem
v tom, že volební urny nejsou zabezpečeny fyzickou ostrahou, resp. nejsou pod přímou
osobní kontrolou okrskové volební komise po
celou dobu konání voleb, tedy v době mezi uzavřením volebních místností v pátek večer od 22
hod. do jejich otevření v sobotu ráno v 8 hod.
Soud předvídatelně stížnost p. Hlásenského zamítl a stížnost p. Orálka dokonce odmítl, protože jako občan Vyškova nebyl p. Orálek osobou oprávněnou pro podání stížnosti na
neplatnost voleb ve Slavkově u Brna.

Hned následující den po pravomocném rozsudku, tj. 17. 11. 2010, dosavadní starosta
Ing. Ivan Charvát svolal ustavující zasedání na
čtvrtek 25. 11. 2010 (oznámení o konání zasedání zastupitelstva musí být zveřejněno nejméně 7 dnů před jeho konáním). Starosta ještě
před volbami veřejně přislíbil, že svolá ustavující zasedání v co nejkratším termínu tak, aby
mohly nově ustanovené orgány města co nejrychleji začít pracovat. Tato nutnost byla akcentována ještě více právě kvůli výše zmíněnému zdržení, poněvadž s blížícím se koncem
roku je třeba sestavit a projednat nejdůležitější
dokument města pro daný rok - rozpočet. Protože zákon o obcích ukládá zveřejnění rozpočtu
minimálně 15 dnů před jeho projednáváním,
nešlo již dále příliš otálet. V termínech, které
byly nejbližší využitelné pro svolání, nebylo
možné využít tradičně využívaný velký sál Společenského domu Bonaparte, neboť tento byl
již dlouhodobě rezervován pro jinou akci
a totéž se týkalo Historického sálu na zámku.
Ostatní zvažované prostory byly buď kapacitně
méně vyhovující nebo svým interiérem ne zcela
odpovídající významu ustavujícího zasedání.
Na základě těchto úvah se starosta po konzultaci se svými spolupracovníky rozhodl pro svolání zasedání právě do tanečního sálu ZUŠ Fr .
France.
Domnívám se spolu s mnoha dalšími, že přestože sám jsem byl původně k vhodnosti taneč-

ního sálu spíše skeptický, skutečnost nejen mne
velmi příjemně překvapila. Kapacitně se podařilo vytvořit osazení s počty míst k sezení, které
přibližně odpovídaly počtu občanů, kteří se zúčastnili ustavujícího zasedání před 4, resp. 8 lety
(v sále bylo nyní 143 míst k sezení a relativně
dostačující prostory pro stání). Uspořádáním
a samotným vzhledem, vjemem a vybavením
sálu bylo prostředí umocněno. Zasedání se tak
konalo v možná pro někoho překvapivě velmi
důstojné podobě, a to jak svým prostorovým
uspořádáním, tak i samotnou atmosférou, kde
zřejmě dle mého mínění zapůsobil i genius loci
umělecké školy jako takové.
Průběh jednání byl nejen dle mého názoru
slavnostní, nekonfliktní, klidný a důstojný, o což
se zasloužili jak občané, tak i nově zvolení členové a členka zastupitelstva, kteří velmi věcně,
s nadhledem, s hlubokým respektem ke kolegům a s rozvahou absolovovali bez problémů
celou naplánovanou proceduru zasedání.
V samotné veřejné volbě obhájil post starosty
dosavadní starosta Ing. Ivan Charvát, místostarostou se opět stal Ing. Jiří Doležel. Dalšími
členy rady města se stali Ing. Jiří Tesák,
Ing. Hynek Charvat a Mgr. Vladimír Soukop.
Podrobný průběh zasedání je zaznamenán v zápise z ustavujícího zasedání zastupitelstva, který
je v elektronické podobě umístěn na oficiálních
webových stránkách města www.slavkov.cz.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Prodej známek na popelnice
a svoz odpadÛ o svátcích

Rada mûsta: Ing. H. Charvat, Ing. J. Tesák, Ing. I. Charvát, Mgr. V. Soukop a Ing. J. DoleÏel

Foto: B. Maleãek

Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2011 se budou prodávat v termínu:
Od 3. 1. do 16. 2. 2011
Pondělí a středa
8.–11.30 12.30–16.30 h.
Od 17. 2. 2011
Pondělí a středa
8–11.30 12.30–15.00 h.
Poplatek za komunální odpad se pro rok 2011
nemění.
Cena známky na I. pololetí 2011
Týdenní svoz
„A“
850 Kč
Čtrnáctidenní svoz „C“
650 Kč
Měsíční svoz
„M“
540 Kč
Pytel
90 Kč
Zakoupené známky z roku 2010 je možné
použít na popelnice ještě do 31. 1. 2011.
Vzhledem k tomu, že letošní sváteční dny
připadnou na dny volna a klidu, budou se
odpady svážet v obvyklých termínech.
TSMS, Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Pﬁebírání ocenûní pro mûsta Slavkov u Brna

Foto: archiv
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Maskot soutûÏe a diplom

Foto: R. Lánsk˘

Soutěž „My třídíme nejlépe“ ukončena
Takto byla i v roce 2010 nazvána soutěž, kterou vyhlásila obalová společnost EKO-KOM,
a.s., pro všechny obce Jihomoravského kraje
zapojené do systému EKO-KOM. Realizátorem soutěže byla společnost Agentura Dobrý
den, s.r.o. Pelhřimov.
Soutěž měla za cíl podporu rozvoje tříděného sběru komunálních odpadů. V ní byla vyhodnocována celková výtěžnost sběru recyklovatelných odpadů – papír, plast, nápojový
karton, bílé a barevné sklo. Podkladem pro
hodnocení obcí byly údaje ze čtvrtletních výkazů o množství vytříděných a odstraněných
druzích komunálního odpadu, zasílaných spol.
EKO-KOM.
V období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 probíhala hlavní a vedlejší soutěž, a to ve stanovených 4 kategoriích dle velikosti obcí (obce do
500 obyvatel, 501–2000 obyv., 2001–10 000
obyv., nad 10 tis. obyv.), aby se vyloučilo ovliv-

nění výsledků. V hlavní soutěži byla sledována
celková výtěžnost jednotlivých druhů odpadů
na občana, efektivita sběru, zavedení odděleného sběru bílého a barevného skla, zavedení
sběru nápojových kartonů a zavedení sběru papíru. Ve vedlejší soutěži se hodnotila efektivita
sběru (poměr mezi množstvím vytříděných komunálních odpadů a množstvím směsného
kom. odpadu) za celé sledované období.
V letošní soutěži si město Slavkov u Brna
o stupínek polepšilo oproti loňskému roku
a v hlavní soutěži skončilo s celkovými 893
body na druhém místě (vítězné Čejkovice – 995
bodů). Ve vedlejší soutěži obsadil Slavkov
u Brna z hodnocených 72 obcí Jihomoravského
kraje dokonce příčku nejvyšší.
Slavnostní vyhodnocení soutěže obcí proběhlo v úterý 7. prosince v cestovatelském
klubu Livingstone v Brně. Zástupci města
v čele s panem místostarostou Ing. Jiřím Dole-

Kniha Napoleonská epocha na pohlednicích
Byl jsem přítomen vernisáži výše uvedené
knihy a nechal se unášet romantikou svícemi
osvětleným Historickým sálem zámku, hrou
mladých kytaristů, stručným, milým a působivým projevem pana ředitele Ing. A. Šilhánka.
Jsem vděčen, že nám byli představeni autoři tohoto skvělého díla, paní V. Zichová a M. Rája.
Vernisáž byla vkusně spojena s výročím 205
let od slavné bitvy u Slavkova.
Pro čtenáře a jejich zamyšlení a objektivnímu posouzení uvádím zde recitaci historika F.

Bichla z knihy Orlík, syn Napoleonův: „Císař
František I. nikdy nezapomněl, že se Napoleon
po bitvě u Wagramu 1809 za mírového vyjednávání zabýval myšlenkou sedaditi ho a rozděliti habsburský stát ve tři části:
Čechy, Rakousko a Uhry,
každá pod suverénním arcivévodou. Z toho
vyplývá, že vývoj pro Čechy samostatné mohl
býti o 100 let uspíšen…“
Bohdan Slezák s chotí
člen Čs. napoleonské společnosti

Jarmark v ladovském duchu
Předvánoční jarmark, který se uskutečnil
v sobotu 4. prosince, se mimořádně vydařil.
Nepochybně k tomu pomohla pravá ladovská
zima a bohatá nabídka lahůdek všeho druhu.
Letos se podařilo zaplnit stánky celé náměstí,
Husovu ulici a po dvouleté přestávce i zámecké
nádvoří. Návštěvníci se těšili hlavně na kulinářský zážitek, který jim byl dopřán v plné
míře. Každý si mohl vybrat, na co měl chuť.
V třeskutém mrazu, který jarmark provázel celý
den, chutnaly ovšem nejvíce teplé nápoje – svařák, grog, medovina a čaje.

ážení, dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkoval za projevy
přízně, které jsme od Vás 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 letošním roce připravovali.
Věřím, že se nám podařilo nabídnout Vám pestrý program kulturních, vzdělávacích, duchovních i zábavných akcí a aktivit, ve kterých si každý mohl najít
to „své“. V tomto nastoupeném trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím
období, na které připravujeme pro Vás, doufám, opět příjemná překvapení.
Přeji Vám jménem svým i svých kolegů krásné Vánoce, k Novému roku
hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a po celý rok 2011 vše nejlepší
a hlavně také zachování přízně vůči nám a k našim aktivitám. Na Vaši návštěvu se budeme těšit i v příštím roce.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

V

Novoroční přání

želem převzali ceny za skvělé umístění v obou
soutěžích, jimiž byly shodně: nádoby a výrobky
určené ke třídění odpadů dle vlastního výběru
v hodnotě 9 tis. Kč, dále pak diplom a Českou
knihu rekordů.
Zásluhu na tomto úspěchu mají samozřejmě
všichni občané města, kteří poctivě a kvalitně
třídí svúj odpad, jsou ochotni udělat nějaký ten
krok navíc či zajet ke stanovišti kontejnerů na
tříděný odpad, aby odpady nemusely být odvezeny na skládku. Doufejme, že ochota třídit
i nadále nepoleví a v dalším hodnoceném období budeme pomýšlet na tytéž příčky, ne-li
vyšší. Třeba k tomu také trochu dopomohou
i letošní výhry. Všem Vám samozřejmě děkujeme a blahopřejeme.
S bližšími výsledky soutěží je možné se seznámit na http://www.tridime-jihomoravsky.cz/
soutez-obci-2010/tjsoc14vysledky.php.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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âlenové Per Vobis

Foto: I. Zyková
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www.zamek-slavkov.cz

OÏivené prohlídky v podání Per Vobis

Foto: I. Zyková

Veršované oživené prohlídky zámku zaujaly
V rámci doprovodného programu letošních
Vzpomínkových akcí si i letos zámek připravil ve spolupráci s občanským sdružení Per
Vobis oblíbené kostýmované prohlídky
zámku.
Tentokrát se ale jednalo o jedinečnou novinku, prohlídky byly veršované. S verši na

rtech návštěvníky celou prohlídkou provázela
šlechtična anebo její služebná. Samozřejmě
i jednotlivé historické postavy mluvily ve verších. Návštěvníci se mohli potkat jak se zakladatelem slavkovského panství – Dominikem Ondřejem Kounicem, tak samozřejmě
s další významnou osobností spojenou se

zámkem - Napoleonem I. Bonapartem i s dalšími historickými postavami.
Tyto prohlídky měly velmi pozitivní ohlas,
a proto je již nyní jisté, že zde nebyly naposledy. V roce 2011 se proto na ně při vhodných
příležitostech můžete opět těšit.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
V sobotu 27. listopadu byla na zámku zahájena soutěž „O nekrásnější vánoční stromeček“, a tím i bylo zahájeno adventní období.
O hudební program se postarali žáci ZŠ Tyršova pod vedením Mgr. Michala Korbičky se
svým pásmem Vánoční rozjímaní. Svým vystoupením se jim podařilo navodit tu správnou
předvánoční atmosféru pro všechny přítomné.
ZŠ Tyršova za toto srdečně děkujeme.
Soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček se
zúčastnily ZŠ Tyršova, ZŠ Malinovského, ZŠ
Komenského a Dům dětí a mládeže. Každá
škola připravila ozdoby pro svůj vánoční stromeček s velkou precizností, každý je originální.
Přítomní návštěvníci si mohli vybírat, zda dají

svůj hlas stromečku s vystřihovanými papírovými ozdobami, stromečku s ozdobami ze
slámy, modrému stromečku ozdobenému keramickými hvězdičkami či velmi originálnímu
stromečku s malovanými cédečky a provázkem
obalenými žárovkami.
Sobotní den na zámku doplnila také prodejní
výstava vánočních dekorací, kterou uspořádaly
Pavla Tauberová a Marcela Drápalová. Návštěvníci si zde mohli zakoupit nejen vánoční
dekorace – adventní věnce, vánoční svícny či
ozdoby na stromeček, ale také drobné dárky
pro své blízké.
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček sobotou neskončila. Každý návštěvník zámku se

Vítûzn˘ stromeãek

Advent na zámku

Foto: J. BlaÏek

Foto: J. BlaÏek

mohl až do pátku 10. prosince vyjádřit a vybírat ten nejhezčí. Výsledky soutěže byly vyhlášeny právě v tento den, a to v rámci Vánočního
koncertu Základní umělecké školy Františka
France. Vítěznou školou se stala ZŠ Tyršova.
Věříme, že si každý, kdo v tomto období navštívil zámek, si přišel na své a že si všichni odnášeli ze zámku příjemnou předvánoční pohodu.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
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Kaplička ve Vícemilicích, kolem pol. 20. stol.
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Viničné Šumice před rokem 1918

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (81)
Pohlednice (pokračování)
VÍCEMILICE
Obec leží cca 1,5 km východním směrem od
Bučovic. Dříve se nazývala Vícomělice, Vícomilice či Vicemilice. Svůj název odvozuje od
vlastního jména Vícemil. Dnes jsou Vícemilice
součástí Bučovic.
Nejstarší písemná zpráva pochází z roku
1349, kdy Anna z Vícomělic přepsala na syny
Kojatu a Jaroše část svého majetku. V roce
1365 je zmiňován Vícemil a později rovněž
Jaroš z Vicemilic. Další zmínka z roku 1387 se
týká majetku Kateřiny ze Ždánic a jejího strýce
Ješka z Kunštátu. Již téhož roku však Kateřina
darovala Vicemilice a Ždánice svému manželovi Janu z Křižanova. Dalším majitelem Vicemilic se pak stal vlastník slavkovského panství
Petr z Kounic, ten je však roku 1447 prodal se
dvorem a mlýnem Heřmanovi z Pavlovic.
V roce 1466 obec získala Kateřina z Konice,
která ji však opět prodává. Jako majitelé se vystřídali Václav ze Žerotína, jeho bratranci a jejich děti, 1554 Albrecht Podštátský z Prusinovic, dále Jan Byšovce a Václav Podštátský.
Bohuslav Janauer ze Strachnova v roce 1599
prodal ves i s tvrzí Matyáši Šmerhovskému
z Lidkovic. Až do roku 1673 obec patřila k majetku rodu Choryňských. V 18. století k nejznámějším majitelům Vícemilic patřili Brabantští z Chobřan, Robert Žalkovský ze
Žalkovic, Karel Zeno z Dannhausa či Jan Václav Přepický z Richenburka. V roce 1798 tento
majetek získává kníže Alois z Lichtenštejna
a Vícemilice tak byly připojeny k panství bučovskému. V první polovině 20. století se v obci
nacházel mlýn, palírna, pískový lom a cihelna.
Školu děti navštěvovaly v Bučovicích, od
roku 1890 zde byla zřízena škola dvoutřídní.
V současné době zde škola nepůsobí a děti dojíždějí do blízkých Bučovic.
Ve Vícemilicích se nacházela tvrz, o níž se
objevují v zemských deskách brněnských zápisy v letech 1599 a 1632.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází pouze jedna černobílá pohlednice, na níž je zobrazena místní, dnes již
zbořená, kaplička.
VINIČNÉ ŠUMICE
Obec Viničné Šumice, nazývaná rovněž Šumice, se nachází cca 10 km severozápadním
směrem od Slavkova. Nejstarší písemná zpráva
pochází z roku 1371, kdy byly Šumice společně s nedalekým hradem Vildenberkem prodány markraběti Janovi. Janův syn – markrabě

Jošt je v roce 1402 daroval Petrovi z Kravař. Již
v r. 1417 však Petrův syn Jindřich z Kravař Šumice prodává se dvorem, dvojím poplužím, vinnými desátky a dalším příslušenstvím Petříkovi
z Krumsína. V 15. století k dalším majitelům
patřili Voršila, dcera Protivce ze Zástřizl,
Machna ze Štěpánova, Přibík z Odlochovic
a Šumic, Klára z Krumsína Franěk z Hartmanic
a několik dalších vlastníků, k nimž patřili i páni
z Kravař a později páni z Mejlic. V 16. století
k nejvýznamnějším vlastníkům patřil rod pánů
z Boskovic. V polovině 17. století pak tento
majetek vlastnili Lichtenštejnové, do jejichž
správy spadal i panský dvůr.
Do školy děti nejprve chodily do Pozořic,
v letech 1873–1885 do Kovalovic. Poté byla
v Šumicích vystavěna dvoutřídní škola, v roce
1908 rozšířená na trojtřídní. Ve škole se nacházely tři učebny a dvoupokojový byt pro nadu-

čitele. V roce 1958 byla škola rozšířena o novou
přístavbu. V současné době zde působí 1.-5.
ročník základní školy, mateřská škola a školní
jídelna.
K památkám obce patří zvonice z roku 1663,
kamenný kříž, který nese letopočet 1770 a památník obětem I. a II. světové války.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se
nacházejí tři pohlednice Viničných Šumic. Nejstarší kolorovaná pohlednice byla odeslaná
před rokem 1918 a ukazuje tři záběry na obec,
včetně barokního kříže. Černobílá pohlednice
z první pol. 20. stol. představuje pohled na
školu a dálkový pohled na obec s vinohrady
v pozadí. Barevná pohlednice z 80. let 20. století přináší čtyři záběry na novější výstavbu
v obci.
PhDr. Vladimíra Zichová
Zámek Slavkov – Austerlitz

Provoz zámku, mûstské knihovny a kina na pﬁelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci tr. a v roce následujícím:
Zámek – poslední návštěvníci měli možnost
projít expozici v neděli 12. prosince. Od pondělí 13. prosince 2010 do 24. března 2011
včetně jsou prostory zámku uzavřeny. V této
době je zámek přístupný pouze pro předem
sjednané prohlídky a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna je od 15. 12.
uzavřena. Po Novém roce zahájí provoz
v úterý 4. ledna 2011 od 12 hod.
Kino Jas – také kino bude přes vánoční
a novoroční svátky uzavřené. Poslední mož-

nost zhlédnout filmové představení bude 18.
a 19. prosince (sobota a neděle), kdy uvádíme
„novodobou lyrickou pohádku ONDINE.“
Sezónu 2011 zahajujeme v úterý 4. ledna
2011 filmem „Harry Potter a relikvie smrti
– 1. část.“
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že od
termínu 22. 1. 2011 bude v zimním období
(cca do poloviny dubna) omezeno promítání
jen na sobotu a neděli.
Děkujeme pochopení a přejeme všem našim
příznivcům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nadcházející rok 2011.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Prezentace mûsta a zámku na Regiontour 2011
Jako každoročně, tak i počátkem roku 2011
se společně město Slavkov u Brna a Zámek
Slavkov – Austerlitz budou opět prezentovat
na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2011.
Veletrh Regiontour představuje komplexní
prezentaci cestovního ruchu a turistických
možností v regionech ČR a v okolních zemích, podporu incomingu a cestovního ruchu.
Jedná se o ucelenou přehlídku tuzemských cestovních kanceláří, za účasti zahraničních touroperátorů a regionů, národních centrál turistického ruchu a prezentaci více než 110
zahraničních destinací.

Nadcházející již 20. ročník tohoto veletrhu
bude probíhat v Brně ve dnech 13. až 16.
ledna 2011 v prostorách BVV a město Slavkov u Brna zde bude mít již tradičně spolu se
Zámkem Slavkov – Austerlitz svůj vlastní stánek.
Prezentace na stánku mohou využít také
všechny subjekty, které v této oblasti podnikají – nabízející ubytovací, stravovací a volnočasové aktivity ve slavkovském regionu.
V dalším čísle Slavkovského zpravodaje
vám přineseme aktuální informace z průběhu
veletrhu.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A
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Informace ze Základní ‰koly Komenského
ni jsme se nenadáli a už jsme opět v závěru kalendářního roku, kterým uplynulo první desetiletí z 21. století. V mnoha
domácnostech to opět zavoní cukrovím a ořechy, vařenými křížalami se skořicí a hřebíčkem, jmelím, stromečkem, bramborovým salátem a smaženým kaprem. Rozzářené oči
dětí se zračící se nedočkavostí, kdy že už nastane ten tajemný večer, nás budou provázet
po zbytek dní. A když se sejdeme u stromečku
v provoněném pokoji, podarujeme své nejbližší těmi nejhezčími dary na světě.
S blížícím se koncem roku 2010 vzpomeneme na události s ním spojené, na staré
nebo nové lásky, na přátele a známé.
A možná i na lidi, kteří nás jen letmo zasáhli
a přesto jejich dotyk ovlivnil příjemně běh
našeho života.
Dovolím si tedy pozvednout číši naplněnou láskou, přátelstvím a pohodou a popřát
všem příjemné prožití vánočních svátků,
šťastné vykročení do roku 2011 a v novém
roce samé dobré události. A pokud nás potká
něco zlého, pamatujme, že bez toho špatného
bychom nepoznali to dobré.
Vladimír Soukop
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Soutěž „Věříš si?“
Po úspěšném účinkování taneční skupiny Glitter Stars v České televizi v pořadu „Věříš si?“ v reportáži „Seznamte se“ byla domluvena účast naší
školy v této soutěži. Vybrána byla třída 7.A, kterou reprezentoval náš spolužák Dominik Horák.
Dne 30. 11. jsme odjeli do natáčecího studia
v Brně. Při vstupu do studia nás okouzlila úžasná
atmosféra, všude plno světel, kulis a samozřejmě
televizních kamer. Před zahájením natáčení si soutěžící losovali barvu trička. Na Dominika připadlo
červené. My, jako diváci jsme ho horlivě povzbuzovali s veselými transparenty, které jsme pilně
vyráběli v hodinách výtvarné výchovy. První disciplína byla „zahřívačka“, ve které rozhodoval pohotový úsudek, pak následovala prověrka fyzické
kondice a zručnosti „triatlon“, „tři z devíti“ byla
vědomostní soutěž, kde se náhodně vylosovala tři
témata a nakonec byla „virtuální hra“, kde se Dominik vžil do role skokana na lyžích. Náročné
soutěžní úkoly vyžadovaly i dokonale promyšlenou strategii spojenou se schopností ohodnotit
sám sebe v jednotlivých disciplínách prostřednictvím výše vsazených bodů. Nejvíce se Dominikovi dařilo v disciplíně „zahřívačka“ a nakonec
získal pěkné 3. místo, za které dostal karetní hru
a červené tričko s logem soutěže.
Moc se nám tam všem líbilo, odnesli jsme si
s sebou pěkné, nezapomenutelné zážitky a jsme
rádi, že jsme se mohli dostat do zákulisí při televizním natáčení. Na Dominika a na nás se můžete podívat 3. 1.2 011 v 15.35 na ČT1.
N. Spáčilová, A. Šilhánková, H. Navrátilová

Společenský ples
Základní škola Slavkov
u Brna, Komenského
a Klub přátel školy si
Vás dovolují pozvat na
Společenský ples, který
se koná v sobotu 29.
ledna v Kulturním domě.
Zahájení ve 20 hodin, vstupné 125 Kč.

Z· Komenského nav‰tívil v pondûlí 6. prosince Mikulá‰

Foto: archiv ‰koly

Mikuláš ve škole
V pondělí 6. prosince vládla na chodbách a ve
třídách napjatá atmosféra. Svátek má přece Mikuláš a když nepřišel v pátek, tak nás určitě navštíví v pondělí. A zatímco žáci hosty netrpělivě
vyhlíželi, za dveřmi divadelního sálu se již Mikuláš, čert a anděl připravovali. Museli dopsat
ještě svoji „zlatou knihu“, kde jsou všechny hříchy, ale i dobré skutky zapsány. S prvním zvoně-

ním vyrazili. Postupně navštívili žáky první až
páté třídy. Nepořádníkům pohrozili čertovským
pytlem a šikovné žáky pochválili. Nakonec jako
odměnu od Mikuláše dostali jablíčko. Ale ani Mikuláš, čert a anděl neodešli s prázdnou. V každé
třídě uslyšeli písničku nebo básničku, někteří žáci
si pro ně dokonce připravili i malované obrázky.
Za rok se těšíme opět na shledanou.
HaS

Dûti ve veãerníãkovsk˘ch ãepicích

Foto: archiv ‰koly

Týden s Večerníčkem
I děti ze školní družiny se mohou pochlubit zajímavými mimoškolními aktivitami. Vše začalo
společenskovědní zájmovou činností, kdy jsme
dětem zábavnou formou přiblížili poznatky
o vzniku dětského pořadu „Večerníček“. Tyto
znalosti jsme prohloubili soutěží tří oddělení nazvané „Soutěžení s Večerníčkem“, kdy ve skupinách žáků vybraných podle věku děti vybíraly
otázky, týkající se pohádek (Krkonošské pohádky
– prvně odvysílané v roce 1974, Bob a Bobek na
cestách – nejdelší Večerníček s 52 díly).
Dále následovala činnost pracovní, kdy děti

vyráběly hlavičku Večerníčku, skládaly čepici
a zároveň hodnotily nejlepší práce. Těmito výrobky jsme vyzdobili chodbu a nástěnky školy.
U klavíru jsme se potom společně naučili písničku „Večerníček“, kterou jsme si zazpívali na
úvod Večerníčkovy diskotéky v pyžamkách
(videa z této akce najdete na nově připravovaném
webu školní družiny ve fotogalerii). Tímto jsme
zakončili poslední listopadový týden a zpříjemnili
tak dětem čekání na Vánoce.
Nyní chystáme vánoční besídku a připravujeme dárečky na jarmark. Za ŠD D. Andrlová
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
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Přírodovědný klokan
Žáci 8. a 9. ročníků se i v letošním školním
roce zapojili do soutěže přírodovědný klokan.
Měli tak možnost porovnat své schopnosti v praktické aplikaci přírodovědných znalostí se spolužáky v rámci školy i celého vyškovského okresu.
Z 8. ročníků se nejvíce dařilo Rudolfovi Ruskému a Danielu Spáčilovi, z 9. ročníků si s úlohami nejlépe poradili Marie Hrabovská a Pavel
Dohnalík. Marie Hrabovská se v rámci okresu
umístila na krásném 2. místě. Tato skutečnost
dokazuje, že naši žáci nepřejímají pasivně informace od vyučujících, ale dokáží uplatnit získané poznatky v běžném životě.
·kolní sbor v Historickém sále zámku

Foto: archiv ‰koly

Školní sbor na zámku
V sobotu 27. listopadu se na zámku ve Slavkově konal již tradiční adventní koncert. Součástí bohatého programu bylo i vystoupení našeho školního sboru pod vedením p. uč.
Michaela Korbičky. V krásných prostorách Historického sálu se naši malí zpěváci představili
s pásmem nazvaným Vánoční rozjímání. Za

tímto poetickým názvem se skrývá komponované dílko s působivými texty Šárky Navrátilové a Václava Renče, jež doprovází hudba autorů Josefa Olejníka a Michaela Korbičky.
Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem a potlesk obecenstva byl pro děti velkou odměnou
za jejich úsilí.
mk

Futsalisté

Foto: archiv ‰koly

Futsal – stříbrné medaile
Po postupu ze zářijového turnaje v Bučovicích se naši fotbalisté zúčastnili okresního finále
ve Vyškově, které bylo sehráno formou futsalu –
halové varianty malé kopané. V úterý 23. 11. se
utkali ve skupině s týmem Brankovic (vítězství
3:0), porazili ZŠ Ivanovice 4:3 a postoupili do finále proti ZŠ Purkyňova Vyškov (žáci této školy
nastupují i za ligový tým). Tam jsme na domácí
tým nestačili a prohráli. I tak je to další velký úspěch našich fotbalistů (futsalistů). Podařilo se tak
obhájit loňské nečekané druhé místo z Rousínova. O stříbro se zasloužili Filip Kotolan, Tomáš
Florián, Tadeáš Chlup, Lukáš Čermák, Jaroslav
Bílek, Adam Cigánek, Petr Doubek, Eda Durák,
Jiří Novotný, Tomáš Švaříček.

Pokusmanie

Foto: archiv ‰koly

Pokusmanie ve 4. třídě
Žáci 4. ročníku probírali v předmětu Člověk
a jeho svět učivo o neživé přírodě. Zopakovali
si základní podmínky života na Zemi. Poté si
rozšířili poznatky o vzduchu, vodě a půdě.
Zkoumali vlastnosti hornin a nerostů. K lepšímu pochopení některých pojmů a fyzikálních
zákonitostí, se kterými se podrobněji seznámí
ve vyšších ročnících, připravila paní učitelka
opakovací hodinu s testem a řadu zajímavých
pokusů. Děti pozorovaly působení tlaku vzduchu, přítomnost vzduchu ve vodě nebo důkaz
oxidu uhličitého. Některé pokusy si chlapci
a děvčata vyzkoušeli podle návodu sami. Dětem

Slavkovsk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.veslavkove.cz

se hodina líbila a spojení teoretické výuky
s praktickými ukázkami je ideální forma pro
lepší pochopení učiva.
O. Zehnálková

Hodně zdraví, pohody a pěkné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů
v příštím roce přeje ZŠ Tyršova

Îáci devát˘ch roãníkÛ vybírají budoucí povolání
Již od poloviny 8. ročníku jsou žáci naší školy
v rámci předmětu „člověk a svět práce“ připravováni na volbu povolání. Za deváťáky přicházejí
přímo do výuky ředitelé středních škol našeho regionu a představují jim jednotlivé školy a studijní
obory. Pro rodiče pak byla připravena schůzka se zástupci škol v rámci listopadových třídních schůzek.
Žáci společně navštívili Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí v Rusínově, kde se
u stánků jednotlivých škol seznámili se studijními obory, časovým rozvržením výuky a získali
řadu cenných informací, které jim usnadní rozhodování o volbě střední školy.

V prosinci se uskutečnila návštěva žáků na
Úřadu práce ve Vyškově, kde budoucí studenti
měli možnost získat další potřebné informace
k volbě povolání.
Teď před sebou mají žáci našich nejvyšších
ročníků už jen dva úkoly - dosáhnout co nejlepších výsledků při pololetním hodnocení prospěchu a správně si vybrat budoucí studijní obor.
Starosti s vyplňováním přihlášek jim usnadní
škola, která má k dispozici program, jenž umožňuje tisk přihlášek. Potřebné informace k přijímacímu řízení najdou žáci i rodiče na stránkách
školy (www.zsslavkov.cz).
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PRODEJ:
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY:
• v˘mûna v˘fukÛ,
kapalin, brzdov˘ch destiãek
• dále dle dohody

Areál AGROKLAS

OTEV¤ENO:

(u vodojemu)

Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Topolová 1418
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.
Byty v nízkoenergetickém bytovém domě v Nížkovicích,
4 km od Slavkova, cena 19 000 Kč/m2, k nastěhování
v dubnu 2011, tel.: 775 222 858
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âERVINKA, s. r. o.
Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
e-mail: cervinka@cervinka-hodejice.cz

Veselé Vánoce
a šťastný
nový rok

www.cervinka-hodejice.cz

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA
• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• 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
Jiří Šlimar
• Smykové nakladače
3,5–4 t
• 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
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ZLATNICTVÍ GOLD ZÁCHRANA DAT
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
• stříbro, hodinky
• –50 % chirurgická ocel a hodinky

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. ledna do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

HLEDÁME zdatnou, bystrou,
pečlivou a pohodovou
DŮCHODKYNI na občasnou
výpomoc při balení výrobků.
Slavkov, tel. 511 119 820 nebo 604 500 164

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

Výroba razítek Colop
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

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

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

Kosmetika

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

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

• PERMANENTNÍ MAKE-UP
• top nalíčení – mikrokurz
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz
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Nevíte, co darovat svým nejbližším pod stromeček?
Prodejna lesní a zahradní techniky ve Slavkově u Brna
Vám nabízí motorové pily za výhodné ceny.

Motorová pila P382
již za 3490,– Kč

Srdečně vás zveme do naší
prodejny, kde vám od ledna
nabídneme nákup
sortimentu značky
Husqvarna včetně záručního
i pozáručního servisu.
Dále nabízíme oblečení
a boty vhodné pro práci
i myslivost.

Motorová pila P351
již za 2990,– Kč

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

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály.

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel



604 272 975
725 397 914

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
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.

ORIGINÁLNÍ VÁNOâNÍ DÁREK

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 své 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

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

11/2010
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Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

• Chcete se zbavit přebytečných kilogramů bez hladovění?
• Chcete mít stále po ruce jídlo, které nemusíte připravovat?

www.veslavkove.cz

„Krabičková“ dieta
již ve Slavkově a okolí!
Po 4 týdnech zhubnete 4–6 kg!

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

www.veslavkove.cz

S naší dietou do domu Vám na každý pracovní den doručíme 5 jídel –
snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. Vyvážený denní energetický
příjem pro ženy i muže tak bude rozdělen do těchto pěti dávek. Všechny
porce jsou zataveny do krabiček z PP, které
Jediná účinná dieta
jsou vhodné i k ohřevu v mikrovlnné troubě.
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 605 512 657
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.krabickove-hubnuti.cz

je trvalá změna
jídelníčku.
Ukážeme Vám,
jak na to.

Projekt je garantován nutričním specialistou pro zdravou výživu, který je připraven
Vám individuálně poradit i v případě závažnějších zdravotních potíží.
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TJ Sokol v roce 2010

Prohlídka zámku

Foto: R. Îilka

Na vyhlídkové terase

Foto: R. Îilka

Poděkování – hasiči na zámku
Jak už bylo na tomto webu uvedeno, při příležitosti zahájení adventního období v Historickém sále slavkovského zámku v sobotu 27. listopadu byli slavkovští dobrovolní i profesionální
hasiči s rodinnými příslušníky pozváni vedením
zámku na adventní koncert spojený s prohlídkou
zámku.
Na úvod nás přivítal ředitel zámku Ing. Šilhánek a poděkoval všem, kteří se podíleli na likvidaci následků jarních povodní ve Slavkově.
Poté jsme vyslechli poutavý adventní koncert
v podání žáků ZŠ Tyršova pod vedením
Mgr. Korbičky, kteří sklidili zasloužený potlesk
všech přítomných.
Po skončení koncertu jsme absolvovali dlouhou prohlídku zámku provázenou zasvěceným
výkladem paní Pilátové. Stejně jako ostatní návštěvníci jsme během prohlídky zhodnotili
všechny čtyři soutěžní vánoční stromečky
a pokud jsem dobře viděl, tak i svým hlasem
každý podpořil svého vybraného favorita. Velkým okruhem ale naše sobotní zámecké puto-

vání neskončilo. Měli jsme možnost prohlédnout si i půdy a krovy a nakonec z vyhlídkové
terasy západního křídla ocenit vzácný pohled
na zámeckou zahradu z ptačí perspektivy.
Chtěli bychom touto cestou vedení slavkovského zámku poděkovat za nevšední zážitek.
Den ale ještě neskončil. Ze zámku jsme se
přesunuli na hasičskou stanici, kde proběhlo
rozloučení se starým rokem a hlavně s velitelem
stanice HZS Jmk ve Slavkově npor. Bohumírem Hrabovským, který končí jako profesionální hasič téměř po 30 letech služby. Za jeho
dlouholetou práci mu kromě kolegů přišli poděkovat jménem města Ing. Charvát, pan Lánský a Ing. Šilhánek. Říká se, že chlapi nepláčou,
ale nikdo se nedivil, když se na tváři šéfa objevily slzy dojetí. Věnoval své profesi kus života
a dobrovolným hasičem byl už od mládí. Snad
neprozradím nic tajného, když napíšu, že hasičem zůstane „Šéf“ i dál a bude se věnovat dobrovolné práci v Jednotce SDH Slavkov.
Roman Žilka

Poradíme Vám zdarma
s výběrem aktuálně nejvýhodnější hypoteky, stavebního spoření,
penzijního připojištění, také zajistíme všechny druhy pojištění,
investiční fondy, termínovaný vklad, depozita,....

|

Bankovní
Nebankovní
Úvěry

Stanislav Formánek
hypoteční a úvěrový makléř

+420 777 626 228

mobil:
email: s t a n l e y f @ s e z n a m . c z

S

P Solárium
P R O F I

s.r.o.

PRODEJ • SERVIS • LEASING SOLÁRIÍ

oblast:
Vyškov-Rousínov-Brno
Slavkov-Bučovice
www.bnu.cz

Hradební 1441
(budova Telecomu)

Slavkov u Brna

P¤IJëTE SE OPÁLIT DO SOLÁRIÍ
S TRUBICEMI SPL≈UJÍCÍMI
NOVOU NORMU EU

K
U

N
A

777 674 525

P
10 SLE ON
% VU

Objednávky na telefonu:

V zimních měsících, tj. leden–březen, listopad
a prosinec se naše oddíly uchýlily a využívají dostupné volné hodiny v tělocvičnách škol našeho
města a ISŠ. Takto využívají k tréninkovým jednotkám a zápasům oddíly juniorské odbíjené, nohejbalu, kondiční kulturistiky žen, kondiční kulturistiky muži, oddílu florbalu a basketbalu. Oddíl
tenisu trénuie, hraje a pořádá turnaje v přetlakové
nafukovací hale, kterou zároveň provozuje pro TJ
Sokol Slavkov. Vzhledem k široké základně oddílu tenisu se daří úspěšně obsazovat hodiny
v této hale jak pro soutěžní hráče a hráčky, tak
i pro rekreační širokou veřejnost.
V uplynulém období roku 2009 se ukončila
a zaplatila leasingová smlouva na výše zmíněnou
nafukovací halu. V měsících říjen a listopad 2010
jak to umožňuje počasí svépomocí jsme započali
s podzimními pracemi ve sportovním areálu stadionu. Převážně provádíme úklid padaného listí
a prořezy všech dřevin. Daří se nám tyto prostory
udržovat skoro v parkové úpravě, a to také díky
oddílům, kteří udržují sektory na svých sportovištích.
Po sportovní stránce sdružujeme sedm oddílů.
Funkčnost a činnost těchto oddílů záleží na pracovitosti a obětavosti jednotlivých vedoucích. Tíživá je situace po finanční stránce. Dotační tituly
nejsou téměř žádné. Zajištění chodu oddílů v současné dohě je na základě sponzorských příspěvků, příspěvků města, který je používán na
mládež a z vlastních zdrojů jednotlivců.
Výbor TJ děkuje jednotlivým oddílům za činnost a soutěživost a přeje všem členům TJ hodně
sportovních úspěchů.
Hodně pohody všem v době vánočních svátků.
Přeje výbor TJ Sokola Slavkov
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Letní tábor

Pﬁedání ceny

Foto: archiv DDM

Radost z výhry v DDM Slavkov
Ve výtvarné soutěži DIGITALIZACE
HRAVĚ v kategorii kresba zvítězila Nikol Raušová, z DDM Slavkov u Brna a získala jako
hlavní cenu set-top-box, dále speciální edici 20
archů poštovních známek se svým vítězným obrázkem, hrnek digitalizace a další drobné předměty, které získalo rovněž dalších 9 dětí, jejichž
výtvarné práce dle propozic zaslala do soutěže
vedoucí výtvarných kroužků DDM paní Martinková Pavla.
Soutěž DIGITALIZACE HRAVĚ vyhlásila
Národní koordinační skupina pro digitální vy-

sílání a organizaci projektu zajišťoval SP DDM
v Praze, jehož zástupce přijel osobně z Prahy do
Slavkova předat vítězce Nikol a všem zúčastněným „malířům“ pěkné ceny. Soutěž byla určena pro Domy dětí a mládeže, centra volného
času a jiné instituce, které dávají možnost dětem
využít jejich kreativitu.
DDM Slavkov děkuje rodičům Nikolky Raušové za věnování hlavní výhry set-top-boxu do
velké tomboly maškarního plesu, který se uskuteční tradičně v měsíci březnu 2011.
DDM Slavkov

Pololetní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá od 8 do 15 hodin Pololetní prázdniny s DDM
(pouze pro děti 1.–3. tříd ZŠ), které se konají 4. února. Cena 50 Kč (v ceně jsou pouze provozní
náklady DDM, stravu si můžete zajistit na ZŠ Komenského u p. Boubínové). S sebou si vezměte
přezůvky, sportovní obuv, svačinku a pití. Na programu budou hry, soutěže, výtvarné činnosti.
Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 2. února
v DDM Slavkov, Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708.
Přijďte, těšíme se na vás!

Zápis do Mateřské školy Zvídálek
Vážení rodiče, od školního roku 2011/2012 by
měla být v provozu nová budova MŠ Zvídálek,
postavená jako přístavba k ZŠ Komenského na
Malinovského náměstí(naproti Polikliniky).
V této nové mateřské škole bude celkem 6 tříd.
Současně v závislosti na počtu nově přihlášených dětí zůstane v provozu i MŠ na Koláčkově
náměstí. Abychom mohli organizačně zabezpečit nastávající změny, je pro nás důležité předem

znát Váš zájem o umístění dítěte v naší mateřské
škole.
Pokud máte zájem o umístění dítěte v MŠ Zvídálek, předběžnou přihlášku najdete na webových stránkách mateřské školy www.ms-zvidalek.cz (Formuláře)
Tato přihláška se týká pouze nových dětí
a dětí, které nebyly přijaty v minulém školním
roce.
Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Adventní ãas v Mateﬁské ‰kole Zvídálek
Čas před Vánocemi sice dospělým ubíhá jako voda, ale dětem se nepředstavitelně vleče. Ještě že
je předvánoční doba bohatá na zajímavé akce, které jistě pomohou těm nejmenším čekání na Ježíška
zkrátit. Dne 3. prosince se děti setkaly s Mikulášem a čertem na tradiční nadílce. Ty hodné přišly
bez obav, hříšníci slíbili, že se polepší. Děti si připravily pro milé hosty několik veselých písniček
a říkanek, za které byly odměněny nadílkou. Na kouzelné dopoledne ještě dlouho nezapomenou.
Celý předvánoční čas jsme se snažily dětem zpříjemnit zajímavými činnostmi. Vyráběli jsme vánoční dekorace, dárky a přáníčka, zpívali jsme koledy, dodržovali zvyky a tradice, připravovali vystoupení na besídku s rodiči. V dnešní uspěchané době bylo naší snahou dětem ukázat Vánoce jako
svátky klidu a pohody, vyplnit dlouhé čekání na Ježíška radostí, nadšením a spoustou zážitků.
Kolektiv MŠ Zvídálek

Dům dětí a mládeževe Slavkově u Brna pořádá pro správné kluky a holky od 8 do 15 let,
kteří mají rádi přírodu, soutěže, hry, sport, dobrodružství, táboráky, diskotéky atd.
od 10. do 20. července 2011 desetidenní letní tábor.
Tábor se nachází v
rekreačním středisku
„Ranč Vlčák“ v Osvětimanech (okres Uherské Hradiště). Cena je 3800 Kč (3600 Kč pro
členy zájmových kroužků DDM). Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v dřevěných chatkách pro 4, celodenní stravování 5x
denně, moderní hygienické zařízení, sportoviště, poznávací výlety do okolí, výtvarný materiál, diplomy, odměny.
Přihlášku a další informace obdržíte přímo
v DDM od 8 do 16 hodin nebo na www.ddmslavkov.cz tel.: 544 221 708.

Turnaj ve stolním tenisu
Dům dětí a mládeže ve Slavkově
u Brna pořádá v neděli 16. ledna turnaj
ve stolním tenisu pro
chlapce a dívky 3.–9.
tříd ZŠ. Hrát se bude
v malé tělocvičně ZŠ
Komenského (vchod od svojsíkova parku). Prezentace od 8 do 8.30 hod., zahájení je v 9 hodin,
ukončení (dle počtu přihlášených). Startovné je
40 Kč. S sebou si vezměte sportovní obuv, svačinu a pití, vlastní pálku (není podmínkou –
možnost zapůjčit na místě).
Hrát se bude v kategoriích dívky a hoši,
podle věku, první tři v každé kategorii získají
diplom a cenu.
Pozor! Je nutné přihlásit se předem přímo
v DDM do 14. ledna a uhradit startovné!

Aerobik pro nejmenší
Dům dětí a mládeže
ve Slavkově u Brna připravuje nový zájmový
kroužek pro dívky ve
věku 4–6 let Aerobik
pro nejmenší.
Program: základní kroky aerobiku hravou
formou, všestranná průprava, rytmické cítění
a pohybová paměť. Vedoucí: Mgr. Iva Majárková, cena 500 Kč na pololetí. Cvičení se koná
každou středu od 15 do 16 hod. v DDM Slavkov. Začínáme od 2. února.
Pozor! Přihlaste své děti včas, počet míst je
omezen! Přihlášky a bližší informace přímo
v DDM Slavkov nebo na tel. č.: 544 221 708.

Aerobik
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
opět začíná AEROBIK s Mgr. Ivou Majárkovou pro dívky 7.–9. tříd ZŠ, studentky SŠ
a ženy, a to každou středu od 18 do 19 hodin.
Začínáme 5. ledna! Cvičení bude probíhat v tělocvičně ZŠ Tyršova. Poplatek 40 Kč
za 1 hodinu.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

ZDRAVÍ A SÍLA PŘÍRODY
Přírodní kosmetika, doplňky stravy
Prodejna Krása a zdraví

Vzpomínka
Tak náhle odešla jsi od nás, na rozloučení nebyl čas,
bolest, kterou jsi zanechala, zůstala v nás.
Pustý je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen.
Dne 13. prosince 2010 uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustila
ve věku 59 let naše milovaná a drahá maminka, paní

V. Brejšková, Polní 974, Slavkov, tel. 722 522 022

VÝPRODEJ • slevy až 50 %

EMILIE TRČKOVÁ

Chcete mít své

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

ÚČETNICTVÍ
zpracované už nyní, kvalitně a za příznivou
cenu a nemyslet na příští rok, tak volejte
tel. číslo:

544 222 156
723 207 075

Zpracujeme účetnictví FO i PO včetně daňových přiznání, mzdovou agendu
a zastoupíme Vás na úřadech.

HLADKÁ MAGDALENA

Mezi které patříme my?
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů
krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili
v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ …A hle,
hvězda, kterou viděli na východě šla před nimi, až
se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Evangelium podle Matouše 2,1 – 2. 9
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula
jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro
ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli
pastýři pod širým nebem a v noci se střídali
v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál
anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl:
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám
bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“
Evangelium podle Lukáše 2, 7 - 12
Tehdy na východě, i blízko Betléma, byli nebeskými znameními přímo, v plnosti času (dnes
bychom řekli „on-line“) osloveny dvě skupiny
mužů: dalecí – vzdělaní mudrci a blízcí – prostí
pastýři. Každá skupina podle toho, čemu byla
schopna porozumět, co jejich myšlení bylo bližší,
aby zvěsti uvěřili, tuto přijali a dali se jí vést. Na
jedné straně mudrci, znalí tajemství starých knih
a vedeni velkou hvězdou – astronomickým úkazem, na straně druhé manuálně dělní lidé, pastýři
– osloveni autoritativní osobou, živým andělem.

Jak reagujeme my na situačních „křižovatkách“? Dostává se nám dost vnímavosti, prozíravosti, odvahy, i víry k rozpoznávání, že se nacházíme v „uzlových“ momentech života;
uprostřed příležitostí, které se už nebudou opakovat (partnersky, pracovně, existenčně)? Která skupina, z obou výše uvedených, je blíže naší přirozenosti: mudrci nebo praktici? Jaká informace,
jev – výjimečný a pozitivní – je schopen nás oslovit a pohnut k činu, ač menšího významu, než
zvěst o narození Spasitele?
Někoho rozhýbe sdělení, že kdesi zdarma rozdávají napytlovanou tepelnou energii k zimnímu
uskladnění. Pro jiného bude „motorem“ k aktivitě: výhodná cena za – elixír mládí, krásy
a zdraví, kámen mudrců a nesmrtelnosti. Anebo
snadno k sehnání, v obchodní akci, fungující kouzelnická hůlka Harryho Pottera? Pomineme-li
cestu milosti shůry, jaké se dostalo pastýřům,
odkud by tryskal důvěryhodný pramen informací
o výjimečné události, abychom uvěřili, vyskočili
– a jeli? Z úst sousedky, od hlasatelů v televizi,
z řádků kamarádovy SMSky, nebo ze sociální sítě
(facebooku, když knihy čteme stále méně…)?
Dlužno dodat: už se nám významnější hodnoty
a podívané nemůže dostat, než té, kterou spatřily
oči pastýřů a mudrců – a jež je stále v dosahu
všem lidem dobré vůle, v každé době – fakt, že:
„nám, nám narodil se“, v Betlémě, v srdcích. Kéž
nám to vánoční příběh znovu připomíná.
Milan Vostřel, farář Církve československé
husitské, Slavkov u Brna

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
ASTMATICI, PSYCHIKA, DEPRESE

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

Detoxikace těla vyjadřuje
přirozený způsob pomoci
tělu v odstraňování toxinů
a nahromaděných zplodin,
které ovlivňují kvalitu života
člověka

Prodej
pravky
• bylinné pří ospělé
d
i
pro děti
minerály
• vitaminy,
loe vera
A
• výrobky
kémie
ly
g
í
en
ví
• měř
a poradenst
ce
• konzulta

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

• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2010 uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy opustil
pan
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Opustili nás
Anna Přikrylová (1916)
Františka Graplová (1931)

19. 11.
3. 12.

PRAVOSLAV JEDLIČKA

INZERCE

a zároveň vzpomeňme 10. 1. 2011 na jeho nedožité 60. narozeniny.
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
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.
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856.
DOUČUJI matematiku pro ZŠ. Tel. 737 660 474.
ČISTÍME kočárky, čalounění i z kůže, koberce
vč. třásní, kožešinové přeložky, plyš. hračky
aj. Nabízím vysokou kvalitu za dobrou cenu.
POZOR! AKCE DĚTEM K VÁNOCŮM. Koberec v DP za poloviční cenu. M. Škromachová
– Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
POZOR! Velká akce na leden. 50% SLEVA
zákazníkům, kteří mají v lednu svátek. Objednávky přijímáme již nyní. M. Škromachová –
Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.

Vzpomínka
Tvé zlaté srdce, tatínku, zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu, kterou teď jdeme sami.

Dne 22. prosince 2010 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a bratr, pan

VLADIMÍR ŠMERDA
a 2. ledna 2011 uplyne 59 let od jeho narození.
S láskou vzpomínají syn Vladimír, dcery Dagmar a Jana s rodinami.
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 2010 uplyne 7 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Vzpomínka
Dne 9. ledna 2011 uplynou 3 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
Hvězdy Ti nesvítí, slunce Tě nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš nám, tatínku a Peťo, chybíš nám všem.

Dne 10. ledna 2011 uplynou 3 roky, co nás opustil náš milovaný přítel, tatínek, syn, bratr, švagr a vnuk, pan

PETR ODEHNAL

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

Vzpomínka

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505

Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2011 uplyne pět let od úmrtí
našeho milovaného syna

e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

S láskou vzpomínají Monika, syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

KARLA CUPÁKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují rodiče a bratr s rodinou.

Vzpomínka

KADEŘNICTVÍ

Dne 1. ledna 2011 uplyne 22 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

VĚRA MINAŘÍKOVÁ

Tel. 603 904 404

a dne 12. ledna 2011 tomu bude 5 let, co jsme se naposledy rozloučili
s naším milovaným tatínkem a dědečkem, panem

ALOISEM MINAŘÍKEM
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Martina Sedláková

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.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od
9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
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Betlém – jesličky

Vánoční program

„Betlém“ nebo též „jesličky“ – umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu bezprostředně po Ježíšově narození – patří neodmyslitelně k hlavním symbolům Vánoc. Nestarší
„jesličky“ se nám dochovaly na sarkofázích z počátku 4. stol., kde se objevuje pouze dítě Ježíš
s dvěma zvířaty. Volek a osel byli uvedeni do
scény na základě spojení zmínky o „jeslích“ v příběhu o Ježíšově narození podle svědectví Lukášova evangelia (Lk 2,7) s nářkem Boha u proroka
Izaiáše: „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle
svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ (Iz 1,3). Ze stejného období máme rovněž vyobrazení jesliček s prvními lidskými postavami. Je pozoruhodné, že se na nich nachází
pouze pastýři a mudrci. Postava Panny Marie byla
připojena až teprve ve středověku a sv. Josef dokonce ještě později. Živé jesličky, tj. živé znázornění události Ježíšova narození, uskutečnil poprvé sv. František z Assisi ve vesničce Greccio
o Vánocích roku 1223.
Nejstarší vyobrazení „jesliček“ zřetelně poukazuje na tajemství Vánoc. Narození Božího Syna
je podrobeno přirozeným nezbytnostem. Nemůže
si vybrat čas a nemůže vyčkat na lepší situaci.
Tohoto Spasitele a Pána nelze nalézt v královském paláci, ale leží v jeslích ve stáji. On vstou-

římskokatolické farnosti

pil do našeho světa bez jakéhokoliv privilegia.
Přijal lidský životní úděl. Náš úděl učinil svým
údělem. On je na naší straně, On nás doprovází!
Pastýři a mudrci – v roli reprezentantů celého
lidstva – jsou nám každoročně stavěni před oči
jako příkladné postavy. Radostná zvěst o narození Spasitele světa se obrací jak na prosté
pastýře, tak na vzdělané mudrce. Oni všichni jsou
lidmi, kteří se vyznačují jednak připraveností
a vnímavostí pro Boží poselství a jednak důvěrou
v Boží vedení.
Mesiáš – Spasitel, na jehož příchod do světa
bylo upozorněno andělem Páně (Lk 2,9-12) a vyjitím hvězdy (Mt 2,2), přišel kvůli všem lidem,
aby jim umožnil poznat Boha jako Otce a aby
jim zprostředkoval spásu. Po vzoru pastýřů a mudrců se lidé nesmí nechat odvrátit od cesty
k Němu, ale mají se s vytrvalostí spolehnout na
Boží vedení, dokud nedosáhnou cíle.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově u Brna
P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Aby byl…
„Rok... Vzhledem k věčnosti – jen smítko
prachu.
Však kolik je v něm štěstí – nebo strachu, to
metrem nezměříme...
Čas se v něm někdy strašně vleče
a jindy jako bystrá voda teče...“
Rok 2010 se nám pomalu uzavírá. Čas Vánoc je
časem pokoje, vděčnosti a také přání. I my vám
touto cestou do Nového roku přejeme Boží požehnání (protože už naši předkové říkali: „Bez Božího
požehnání – marné naše namáhání…“); přejeme radost, protože je jí málo; dobré zdraví, protože ho je
třeba; hodně lásky, protože jí nikdy není dost…
„Nedopusťte, aby nikdo, kdo k vám přijde, odcházel bez toho, že by byl lepší a šťastnější. Buďte živým
projevem Boží dobroty: Laskavost ve vaší tváři; něžnost ve vašich očích; láska ve vašem úsměvu; vlídnost
ve vašem pozdravu!“ (Matka Tereza)

Program Církve ãs. husitské
Vánoční bohoslužby Církve československé husitské, v náboženské obci Slavkov u B., v r. 2010:
23. 12. v 10 h. , Penzion, Polní 1444, Slavkov
24. 12. ve 22 h. „půlnoční“, Husův sbor (HS),
Jiráskova 959, Slavkov u B.
25. 12. v 10.30 h., HS, Kobeřice u B., ve 13 h.
Nemochovice, sál restaurace
26. 12. v 8.30 h., HS, Jiráskova 959, Slavkov
u B., ve 14 h. kostel ČCE, Újezd u B.-Rychmanov

Vánoční koncert Danielis
Přijměte pozvání na Vánoční koncert pěveckého souboru DANIELIS, z Rousínova,
pod vedením Mgr. Martina Doležela. Vystoupení se koná v neděli, 19. prosince od 17 h.
v Husově sboru v Kobeřicích u Brna.
Vstupné dobrovolné. Za pořadatele vás zve
M. Vostřel, farář CČSH

„Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán,
neboť dal ze svého chleba nuznému.“ (Přísloví
22,9 – Bible)
Když se apoštol Pavel na jedné ze svých cest
loučil se svými přáteli v Efezu (dnešní Turecko)
byla poslední jeho slova: „Vždycky mějte na paměti slova Pána Ježíše: ,Větší radost je dávat než
brát!,“ (Skutky apoštolů 20,35 – Slovo na cestu –
parafrázovaný text Nového zákona)
Zkusme uzavřít končící rok 2010 a zároveň
vstoupit do nadcházejícího roku 2011 s tím, že
můžeme vzájemně obohacovat jeden druhého tím
nejcennějším, co máme – sebou samými…
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v lednu na sobotní bohoslužby 8. a 22. 1. 2011
na adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9
hodin společným studiem Božího slova a od 10.30
hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Týden modliteb
Přijměte, prosíme, pozvání do společných
křesťanských shromáždění, které se konají tradičně v rámci „Týdne modliteb za jednotu
křesťanů“. Představitelé místních církví se
s Vámi, věřícími, sejdou k ekumenickým bohoslužbám:
• Ve středu 19. ledna v 18 hod., v Heršpicích
– kostele Českobratrské církve evangelické.
Kázáním poslouží farář římskokatol. církve,
P. Mgr. Milan Vavro.
• Ve čtvrtek 20. ledna v 18 h. ve Slavkově
u B. Hostitelské role se tentokrát ujme sbor
Církve adventistů s.d., na ul. Lidické, se svým kazatelem br. Liborem Škrlou z Brna. K zamyšlení
by nás měla vést slova kázání od evangelické farářky, sestry Mgr. Jarmily Řezníčkové z Heršpic.
Za místní ekumenu vás srdečně zve
Milan Vostřel, farář CČSH

Svátost smíření před Vánocemi:
pondělí 20. 12. a úterý 21. 12. farní kostel, 17.00
– 19.00, zpovídá více kněží.
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo dopoledne v kostele.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, farní
kostel 15.30, zpívá schola s hudebním doprovodem.
Půlnoční mše svatá, farní kostel 23.00, zpívá
PS Gloria.
Další půlnoční v okolí: Hodějice 21.15, Heršpice 21.30, Němčany 22.30
25. 12. Narození Páně
Mše sv. v 9.30, zpívá PS Gloria, večerní v 18.00
mše s lidovým zpěvem koled.
Živý betlém, 25. 12. v 15.00 průvod z dolní části
Palackého náměstí před radnici.
26. 12. Svátek Svaté Rodiny
Mše sv. s modlitbou za rodiny v 9.30, zpívá
schola, večerní v 18.00.
31. 12. sv. Silvestr
Prohlídka zvonů a hodin v kostele Vzkříšení
Páně, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
Mše sv. na poděkování v 16.00.
Nový rok, 1. 1. 2010
Mše sv. 9.30 a 18.00.
Neděle 2. 1.
Mše sv. v 9.30 a 18.00.
Vánoční pásmo „Zdaleka ideme, novinu vám
neseme“ v kostele ve 14.30, národopisný soubor Děcka ze Skoronic.
Upozornění: Ve všechny svátky a neděle o Vánocích 25.12. až 2.1. jsou ranní mše v 9.30h!
Sbírky o Vánocích v kostele budou na potřeby
kostela.
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele
a u sester v klášteře na Zahradní ulici:
Štědrý den 24. 12. a Silvestr v době 14.00 15.30.
Narození Páně 25. 12., Sv.Rodiny 26. 12., 1. 1.
2010 Nový rok v době 10.30 - 11.30 a 14.00 16.00
6. 1. čtvrtek Slavnost Zjevení Páně
Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla
v 18.00.
7.1. Návštěvy nemocných
Přípravy ke křtu dospělých a uvedení do víry,
neděle 1 x za dva týdny na faře v 19,00 (podle
ohlášek)
Další informace o programu farnosti najdete na
www.farnostslavkov.cz
Úřední hodiny na faře:
středa 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

Radostné Vánoce a Boží požehnání
v novém roce 2011 Vám i Vašim
rodinám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

12/2010

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

23

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

V Dûtském domovû v Otnicích

Foto: archiv ‰koly

V Dûtském domovû v Otnicích

Foto: archiv ‰koly

Spolupráce domova mládeÏe pﬁi IS· ve Slavkovû
u Brna s Dûtsk˘m domovem Lila v Otnicích
Již od listopadu roku 2006 pravidelně navštěvujeme spolu s našimi ubytovanými žáky
děti v DD Lila v Otnicích. Děti mají z naší návštěvy vždy velkou radost, kterou umí dávat
patřičně najevo. S dětmi si hrajeme v případě
příznivého počasí na zahradě, při nepřízni počasí bereme útokem velkou tělocvičnu, kterou
děti milují a ve které se skutečně vyřádíme.

V minulém školním roce jsme se společně zúčastnili výletu do zoo v Hodoníně. Při naší poslední návštěvě jsme dětem přivezli mikulášskou
nadílku, kterou věnovala pekárna Herold Slavkov u Brna. Určitě budeme nadále děti v Otnicích navštěvovat, vždyť na jejich rozzářená očka
při našem příchodu se nedá zapomenout.
Vychovatelky domova mládeže, ISŠ

Úãastníci florbalové turnaje v IS·

Foto: archiv ‰koly

Turnaj ve florbale na ISŠ
Naše škola zorganizovala dne 25. listopadu
pro žáky školní turnaj ve florbale, kterého se
zúčastnili sportovci celkem 14 tříd v celkovém
počtu 112 žáků. Soutěž probíhala vyřazovacím
způsobem a tým, který vypadl, musel odejít do
vyučování, což pro mnohé žáky byla silná motivace a do hry dali úplně všechno. Některé zá-

Vánoční Vídeň
Dne 7. prosince se studenti ISŠ Slavkov
u Brna rozjeli do adventní Vídně.
Prošli jsme sluncem zalité a zasněžené zahrady zámku Schönbrunn a postupně navštívili
jednotlivé vánoční trhy v centru Vídně. Obdivovali jsme stánky plné vánočních ozdob, pohlednic, svícnů, betlémů a tradičních rukodělných výrobků. Na radnici jsme nakoukli do
Ježíškovy dílny, kde malé děti tvořily dárky pro
svoje blízké. Položili jsme ruku na kmen srdíčkového stromu přání, ochutnali některé vídeňské speciality a schovali si malované hrníčky, ve
kterých se prodávaly teplé nápoje. Po setmění se
vánočně vyzdobené ulice rozzářily množstvím
barevných světel a my jsme opouštěli Vídeň plni
krásných zážitků.
RNDr. Hlaváčková, ISŠ

pasy byly velice zajímavé a kvalitně zahrané,
zejména se to nečekalo od žáků prvních ročníků, kteří nakonec celý turnaj vyhráli. Mimo
soutěž nastoupilo družstvo, které bude reprezentovat naši školu a je příslibem na kvalitní
umístění v okresním kole, které se bude konat
6. ledna 2011 ve Slavkově u Brna.
Celkovým vítězem se stalo družstvo 1.B AU
ve složení: Brinzík, Kučera, Sedlák, Průcha,
Kučera, Hošek, Šťastný a Novotný. Druhé až
třetí místo obsadila třída 2.B AU a 4.B HT.
Podle velkého počtu přihlášených je vidět,
že o tuto hru je neustále větší zájem.
Jiří Lekavý, ISŠ

Vánoční pohár 2010
Dne 6. prosince se v krásném prostřední hotelu International Brno konal jubilejní 10. ročník brněnského Vánočního poháru. Do letošního
ročníku se přihlásilo 66 barmanů z hotelových
škol celé ČR a ze Slovenska. Naše dvě začínající barmanky Monika Vedrová a Kateřina Procházková z 2.A HT se v silné konkurenci neztratily a Katka i přes velikou trému obsadila
krásné 15. místo.
Marie Novoměstská, ISŠ

ZATMùNÍ: twilight sága 3 Nepﬁátelství mezi Vlky z rezervace a rodinou CullenÛ
musí jít stranou, v ohroÏení mÛÏe b˘t celé Forks. Zaãíná boj na Ïivot a na smrt.
A na Bellu ãeká je‰tû jedno tûÏké rozhodnutí – Ïivot ãi smrt, láska ãi pﬁátelství...
âARODùJÒV UâE≈ NICOLAS CAGE. âarodûjÛv uãeÀ je dobrodruÏství plné kouzel,
které pobaví celou rodinu.
POâÁTEK LEONARDO DI CAPRIO, KEN WATANABE, MICHAEL CAINE. V˘borné
akãní sci-fi, které Vás vezme na cestu kolem svûta i mimo nûj, do krajiny snÛ. Dom
Coby, je ‰piãka v extrahování, dokáÏe ukrást cenná tajemství z podvûdomí zranitelné snící mysli. Jeho dovednosti z nûj udûlaly vyhledávaného prÛmyslového
‰piona i hledaného uprchlíka. Právû teì dostal druhou ‰anci, pokud dokáÏe nemoÏné: vnuknout my‰lenku místo extrakce.
POSLEDNÍ VLÁDCE VùTRU ProÏijte neodolatelné akãní dobrodruÏství natoãené
podle televizního seriálu Avatar: Legenda o Aangovi. Chlapec jménem John Aang
obdaﬁen˘ mimoﬁádnou schopností ovládat, Ïivly putuje exotickou krajinou plnou
zvlá‰tních lidsk˘ch bytostí a podivuhodn˘ch zvíﬁat. Je jedin˘, kdo je schopen
ukonãit odvûk˘ konflikt mezi národy ãtyﬁ elementÛ: vzduchu, vody, zemû a ohnû.
SEXY 40 CATHERINE ZETA-JONES. Romantická komedie o neãekané pﬁitaÏlivosti.
Sandy je ‰Èastnû vdaná, má dvû dûti a myslí, Ïe uÏ jí v Ïivotû nic nechybí. Jednoho
dne náhodou odhalí nevûru svého manÏela. Rozhodne se k radikálnímu kroku…
SHREK: ZVONEC A.. KONEC Shrekovi se st˘ská po star˘ch ãasech, kdy byl je‰tû
„skuteãn˘m“ zlobrem, a tak podepí‰e kouzelnou smlouvu s Rampelníkem. Díky ní
se znovu stává dﬁívûj‰ím netvorem, jenÏe v tu chvíli se cel˘ pohádkov˘ svût obrací vzhÛru nohama! Oslík si najednou ne a ne vzpomenout na svého nejlep‰ího
pﬁítele, z Fiony je drsná princezna-bojovnice a obtloustl˘ Kocour v botách se sotva
valí. Mají jen 24 hodin na to, aby ‰Èastnû uzavﬁely pﬁíbûh.
SALT Evelyn Salt je agentkou CIA, která sloÏila pﬁísahu sluÏby, cti a vlasti. KdyÏ je
pﬁebûhlíkem obvinûna, Ïe je ruskou prozatímní neãinnou ‰piónkou, Salt uteãe, aby
oãistila své jméno, jednou pro vÏdy!!
MUÎI KTE¤Í NENÁVIDÍ ÎENY – DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNùM Filmové
zpracování prvního a druhého dílu slavné kniÏní trilogie Stiega Larssona. Novináﬁ
spolupracující s ãasopisem Milénium a jeho partnerka jsou zavraÏdûni krátce pﬁed
publikováním materiálu o dûtské prostituci, korupci a obchodu s bíl˘m masem.
Na zbrani nalezené na místû ãinu se najdou otisky Lisbeth Salanderové (Noomi
Rapace), která se po roce stráveném v zahraniãí vrátila zpût do ·védska, aby svému
poruãníkovi pﬁipomnûla jejich starou dohodu. Její poruãník je ale brzy nalezen
mrtv˘ a Lisbeth je i v tomto pﬁípadû podezﬁelou ãíslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní pátrání, ve které se vytahují na svûtlo skandální informace o její
potenciální nebezpeãnosti a problematické minulosti. Novináﬁ Mikael Blomkvist
(Michael Nyqvist) je ale pﬁesvûdãen o její nevinû…
SEX VE MùSTù 2 Îivot je takov˘, jak˘ si ho dámy vÏdycky pﬁály, ale nebyl by to „Sex
ve mûstû“, kdyby Ïivot nemûl v záloze pár pﬁekvapení...
JAKO KOâKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY B˘valá elitní agentka Kitty Galore se chystá uskuteãnit ìábelsk˘ plán, kter˘m si podrobí nejen své psí protivníky, ale porazí i své b˘valé koãiãí kolegy. Koãky a psi musí vÛbec poprvé spojit
síly, aby zabránili globální koãiãí katastrofû.
JONAH HEX Ze stránek legendárního komiksu vystupuje zjizven˘ tulák a lovec lidí,
kter˘ pﬁeÏil svou smrt a dokáÏe vystopovat kaÏdého... a cokoliv. Jonahova násilná
minulost je prosycena m˘ty a legendami a díky ní vûzí jednou nohou v na‰em svûtû
a druhou na „druhé stranû“.
PRINC Z PERSIE: PÍSKY âASU Odvaha a láska proti mocn˘m silám!
POLDOVÉ Skvûlá zábava s BRUCEM WILLISEM a TRACI MORGANEM.
CHÒVA V AKCI JACKIE CHAN. B˘t ‰pionem je vlastnû legrace…ve srovnání s hlídáním dûtí!
KÁJÍNEK kriminální thriller inspirovan˘ pﬁíbûhem Jiﬁího Kajínka, kter˘ je povaÏován za prvního nájemného vraha v âeské republice. Díky svému útûku z vûzeÀské
pevnosti Mírov se z nûj stala legenda a také nejhledanûj‰í ãlovûk v Evropû. Pût
t˘dnÛ, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.
PREDÁTO¤I ROBERT RODRIGUEZ uvádí zbrusu nov˘ pﬁíbûh z filmového svûta PredátorÛ.
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ÎIVÍ Hvûzdy stﬁíbrného plátna TOM CRUISE a CAMERON
DIAZ se pﬁedstaví v sexy akãní komedii, která bortí v‰echny pravidla.
SOLOMON CANE je temné, v˘pravné, akãní fantasy. Za smlouvu s ìáblem zaplatí‰
pekelnou cenu. PﬁeváÏná ãást filmu je natáãena v âeské republice.

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

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

24

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, rok 2010 utekl jako voda
a s ním i poslední článek do našeho Zpravodaje.
Letošní sezona byla bohatá na zdařilé motoakce.
Poslední rozloučení se sezonou bude 30. prosince Zavíráním šoupátek na horním fotbalovém hřišti ve Slavkově. Jedná se o napodobení
ploché dráhy. Prezentace jezdců začne ve 12
hodin, start bude ve 14 hodin. Tato akce se uskuteční pod patronací Městského úřadu a Technických služeb města Slavkova. Máme na mysli

Zavírání šoupátek
MK Austerlitz vás zve na Zavírání šoupátek
na ploché dráze, které se koná ve čtvrtek 30.
prosince od 14 hod. na tréninkovém fotbalovém hřišti ve Slavkově. Více na www.fechtl.cz

úpravu tratě a osvětlení. Vyhodnocení závodu
bude po dojezdu posledního závodníka. Akce
opět závisí na přízni počasí. Občerstvení a pohoštění je zajištěno pro všechny přítomné závodníky i diváky v místní restauraci U dvou kapříků na stadioně. Tento způsob uzavření sezony
pořádáme poprvé, proto zveme všechny fandy
a příznivce k povzbuzování jezdců.
Další předpokládaný záměr Motoklubu je
uspořádání jízdy Škola smyků opět na horním
hřišti v lednu 2011. Bližší informaci najdete na
webu: www.veslavkove.cz.
Na závěr roku přeje Motoklub Austerlitz všem
motoristům i našim čtenářům příjemné prožití
vánočních svátků a konce roku. V roce 2011
mnoho bezpečných kilometrů bez pokut i trestných bodů a vždy šťastný návrat domů. J.M.
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Moje konto
Prosinec
S účetní knihou pod paží
poslední v roce přichází.
V té knize je vždy zapsáno,
co přijato, co vydáno.
Neškrtá ani nemaže,
zvědavost ztišit dokáže.
cos’ přeplatil, zpět smíš si vzít,
co dlužíš, nutno doplatit.
Konej a zklidni emoce.
Přijde až zase po roce.

L.K.

Listopadová výprava do Chřibů
Na pozvání družiny Orli se vypravilo 20 členů
2. a 4. oddílu na výpravu do Chřib.
Mladší i starší chlapci a děvčata pobývali na
základně TOM Bučovice nedaleko Vřesovic.
Páteční odpoledne jsme věnovali přesunu na
místo určení, večer pak nabídl program ve znamení her a soutěží, které vyvrcholili programem
„Miss Chřiby 2010“.
V sobotu jsme vyrazili za krásami Chřibů,
k hradisku sv. Klimenta i jiným perlám tohoto
kraje. Hlavním cílem byl starobylý hrad Cimburk, který díky péči restaurátorů a hlavně party
nadšenců vzkvétá ke své někdejší kráse.
Návrat a chutnou večeři následovala mimo
jiné Cesta za světýlkem, která zapadala do ideje
této výpravy - přátelství a bratrství.
V neděli nás čekala tradiční bojová hra
„úklid“ a pak již cesta domů z výpravy, která se
snad líbila všem. Vzhledem k tématu výpravy,
jsme si před odjezdem nerozdali pouze tradiční
pamětní lístky či camrátka, ale každý z nás dostal i ručně vázaný turbánek, jinak zvaný uzel
přátelství.

Mikulášská besídka Junáka
V sobotu 4. prosince se sešli všechny oddíly
Junáka Slavkov na Mikulášské besídce. Od nejmenších Žabiček a předškoláků z jiných oddílů
až po rovery a rangers se všichni těšili na příchod Mikuláše, který slavkovské Junáky nezapomíná každoročně navštívit.
Program letošní besídky se v mnohém lišil od
minulých ročníků. Hudbu s kytarovým doprovodem nahradily pohybové písničky, scénky
rázu pohádkového ustoupily na úkor zajímavých
vystoupení malých i větších.
Viděli jsme tak „Osm důvodů, co dělat doma,
když venku chumelí“, „Živou kroniku“ – členy

Dvojky a vývoj jejich turistického vybavení,
soutěže „Faktor strachu“ a „Karaoke“, několik
tanečních a zpívaných výstupů.
Když do sálu vešel Mikuláš v doprodá dvou
čertů a anděla, našlo se několik šikovných děvčat a chlapců, kteří návštěvníkům předvedli básničky a písničky. Balíčky s ovocem a sladkostmi
potěšili všechny návštěvníky a rozloučení našich vzácných hostů ukončilo skautskou Mikulášskou besídku.
Děkujeme ZŠ Komenského nám. za zapůjčení prostor a všem činovníkům, kteří se podíleli na organizaci besídky. Nezbývá než si přát,
abychom se za rok sešli znovu – členové oddílů,
rodiče, sourozenci i veřejnost – a užili si Mikulášskou besídku jako kamarádi a přátelé.

Betlémské světlo
Každý, kdo ve čtvrtek 23. prosince projde
centrem Slavkova, bude mít možnost odnést si
domů plamínek, který z Betléma do Slavkova
doputuje péčí skautů a skautek z Rakouska, Moravy i ze Slavkova.
Již po několikáté se slavkovští skauti
a skautky připojují k tradici, která zdomácněla
od roku 1986 v evropských zemích stejně jako
za oceánem. Více informací najdete na www.betlemskesvetlo.cz .
Čtvrtek 23. prosince od 10 hod. na Palackého náměstí u kašny
Na shledanou ve čtvrtek u kašny!

Strom republiky –
památeční lípa
Dne 28. října 1968 vysadili členové Junáka
Slavkov lípu. V sousedství ZŠ Komenského
tento strom připomínal vznik Československa,

Sázení lípy v r. 1968

Foto: A. Adler

datum výsadby bylo zvoleno ke dni 50. výročí
vzniku státu.
Žádáme pamětníky, kteří mají fotografie této
akce a rovněž přímé účastníky sázení stromu,
aby se obrátili na některého z činovníků střediska Junáka Slavkov. Je možno rovněž využít
kontakty uvedené na www.junakslavkov.cz .
Děkujeme za spolupráci.
Zapsali Oldřich Bayer, Hynek Charvat

Rybářský věneček
Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov u
Brna pořádá v sobotu 22. ledna 2011 od 20
hodin, v kulturním centru Bonaparte tradiční
společenský ples Rybářský věneček
K tanci a poslechu hraje Vocal Band Brno.
Ve Sport Baru Oldies discotéka. Všechny srdečně zveme. Čeká Vás bohatá tombola.
Vstupné včetně místenky 150 Kč. Předprodej
ve zlatnictví Capitová ve Slavkově a v Bučovicích.

Kalendář akcí – leden 2011
Datum

hod.

druh

akce

místo konání

8. 1.
20.00 spol. Městský ples
sál centra Bonaparte
8. 1.
sport. Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
Zámecká střelnice
13. 1.–16. 1. 10.00-18.00 spol. 20. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2011
Výstaviště Brno
Společné expozice města Slavkova a Zámku Slavkov – Austerlitz na veletrhu cestovního ruchu
(13. a 14. 1. dny pro odbornou veřejnost, 15. a 16. 1. dny pro veřejnost)
16. 1.
od 9.00 sport. Turnaj ve stolním tenisu pro chlapce a dívky 3. – 9. tříd ZŠ. Startovné 40Kč
Malá tělocvična ZŠ Kom.
22. 1.
sport. Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
Zámecká střelnice
22. 1.
20.00 spol. Rybářský ples
sál centra Bonaparte
29. 1.
8.00-11.00 spol. Městská zabijačka
náměstí před radnicí
29. 1.
20.00 spol. Ples ZŠ Komenského
sál centra Bonaparte

poﬁadatel

Město Slavkov u Brna
E-com Slavkov
Výstaviště Brno
DDM Slavkov u Brna
E-com Slavkov
Rybářský svaz Slavkov
Město Slavkov u Brna
ZŠ Komenského Slavkov
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Rady do zahrady – Leden: jaký byl rok 2010
Pranostika: Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Další rok je za námi, a tak bychom se měli vrátit k tomu jaký byl, co nám přinesl a s čím jsme
byli spokojeni a kde zklamáni.
Po vánočních svátcích, které byly opět teplé se
po Novém roce mírně ochladilo. Zlom nastal 9.
ledna 2010 kdy pršelo a tvořilo se náledí na chodnících a silnicích. Nárůst námrazy byl tak veliký,
že se lámaly větve stromů a praskaly dráty elektrického vedení. Potom napadlo asi 40 cm sněhu.
Zvěř nemohla k potravě a tak bylo okousáno
mnoho ovocných stromků. Tak začal rok 2010.
Posléze sníh roztál a všechna voda vsákla, což
bylo v tu dobu dobré. Zima nechtěla ustoupit a tak
i v dubnu bylo chladno a deštivo. Toto počasí mělo
špatný vliv na výlet včelstev z úlů, a tím na opýlení květů. S květnem přišel vítr a dešťové období.
Pršelo každou noc a potom i ve dne. Zaznamenali
jsme 23 dešťových dnů při kterých spadlo 204 mm
srážek. Nejhorší ve Slavkově bylo období mezi
24. a 27. květnem, kdy se střídaly bouřky jedna za
druhou a prožívali jsme hrůzné záplavy. Škody
byly veliké
Zde bych sdělil svůj názor na záplavy. Nejenže
způsobujeme škody na ovzduší nadměrným vypouštěním škodlivých látek, ale děláme i změny
v půdním systému. Dříve se vždy každoročně prováděla podmítka, střední a nebo hluboká orba,
která prokypřila vrchní vrstvu, ve které je život,
a ta potom přijala i větší množství dešťových srážek. Nynější zemědělci, kteří mají zájem na co
nejvyšším zisku, tento systém mění. Současný nájemce půdy ve Slavkově – zemědělská společnost
Rostěnice, a.s. v rámci úspor přešla na bezorební
systém. To znamená, že se neprovádí orba, ale jen
diskování zemědělských ploch s následným setím.

Takto zpracovaná půda uježděná těžkou mechanizací potom nemůže přijmout větší dešťové
srážky a ty se s ornicí valí na Slavkov ze všech
stran a způsobují velké škody. Obdobná situace je
na golfovém hřišti, kde přísně urovnaná plocha
s nízkým travním pažitem nezadrží žádnou větší
vodu a ta pronikne až do zámecké zahrady a na
Špitálskou ulici.
Celý rok byl z pohledu zahrádkáře dosti špatný
a doufejme, že se již nebude dlouho opakovat. Přinesl nadbytek srážek a tak ani nová kvalitní bramborová sadba nezajistila při sběru velkou úrodu.
Takhle jsme dopadli letos skoro se vším co jsme
pěstovali. Nebylo meruněk, švestek, broskví. Jen
málo jablek a hrušek, které nezasáhly houbové
choroby jako je strupovitost, padlí. Přes všechna
úskalí se našlo dost pěstitelů, kteří vystavovali
kvalitní ovoce na úspěšné výstavě ovoce a zeleniny v září letošního roku. Bylo to velké ocenění
a výstava nám dala novou chuť v pokračování
v naší činnosti. Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přeje
Vl. Luža.

Blíží se vánoční čas a se Silvestrem skončí
letošní rok. Dovolte, abych se rozloučil a popřál Vám za sebe i ZO ČZS Slavkov u Brna
hodně zdraví, pohody a pěkné prožití vánočních svátků. Do příštího roku pak mnoho
úspěchů jak při zahrádkářské činnosti, tak
i v osobním životě.

VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, A. S. INFORMUJE

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2011
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. rozhodlo na svém zasedání 23. 11. 2010 o cenách pro rok 2011. Dochází ke zvýšení ceny vodného o 1 Kč/m3
a stočného o 1,50 Kč/m3. Hlavní příčiny cenového nárůstu jsou skryty ve zdražení vstupů –
zejména nakupované povrchové vody o 10 %,
energií o cca 5–7 % a dalších služeb souvisejících s výrobou a distribucí pitné vody nebo odváděním vody odpadní.
Naše ceny i přes nárůst o 4 % zůstávají na
úrovni průměrných cen v našem regionu i v ČR.
Ceny platné od 1. 1. 2011
bez DPH (Kč/m3) vč. DPH (Kč/m3)
Vodné
30,00
33,00
Stočné
29,09
32,00
Celkem vodné a stočné
59,09
65,00
(cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody)
(cena stočného je za 1 m , tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné
do veřejné kanalizace)
3

Zákaznické centrum Vyškov, Brněnská 13
Provozní středisko Slavkov u Brna
chodní vztahy v roce letošním, přejeme vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
2011.

Stav vodoměru k 31. 12. 2010 bude stanoven
z denních spotřeb fakturovaného období, popř.
má odběratel možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2010 nahlásit nejpozději do 10. ledna
2011, a to:
- prostřednictvím formuláře na webových
stránkách www.vakvyskov.cz
- elektronickou poštou na e-mail: info@vakvyskov.cz
- telefonicky nebo osobně na zákaznickém
centru ve Vyškově, Brněnská 410/13 – telefon 517 324 930, 511 111 822.

Hotovostní platby, provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období
od 20. do 30. 12. 2010 od 7 do 14 hodin. Dne
31. 12. 2010 bude uzavřeno zákaznické centrum i provozní střediska.
Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti
bez poplatku na pokladnách společnosti takto:
Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré obpondělí až čtvrtek
pátek
pondělí až pátek
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7.00–16.00 hodin
7.00–14.00 hodin
7.00–14.00 hodin

Ing. Vladimír Kramář
ředitel společnosti a člen představenstva

V poslední době se mi zdá, že vánoce už nejsou
svátky rodinné pohody a důstojného vstupu do
Nového roku. V mnoha domácnostech se změnily
na závod v nakupování v přejídání a nadměrném
pití. Abychom se na chvíli vymanili z toho shonu,
sešli jsme se na akci „Vánoce s diabetem“. Také
proto, abychom si připomenuli, že i o vánocích
musí diabetik myslet na své zdraví. Na Štědrý
den se nemůže postit, naopak měl by jíst častěji,
ale v malých dávkách. Častěji by si také měl změřit glykémii a podle toho upravit svůj denní režim.
Ve stravování bychom se měli vrátit k tradičním
vánočním pokrmům. Připravovala se jídla postní
jako houbový kuba, luštěniny, sušené ovoce, vánočky. Hlavním jídlem je pak večeře u slavnostně
prostřeného stolu, u kterého se schází celá rodina.
Diabetik si může dopřát kapra v různých úpravách s bramborovým salátem a po jídle také jako
přípitek dvě deci přírodního vína, nebo jedno
pivo. Cukroví by mělo být jen dekorací a můžeme ho jen ochutnat. Vždyť i dia pečivo obsahuje
sacharidy, které si musíme započítat do povolené
denní dávky. Za to si o svátcích můžeme dopřát
různé saláty z čerstvé zeleniny se šunkou, sýrem,
tvarohem, ořechy, jablky. Nezapomeňte, že po
dobrém jídle musí následovat pohyb, abychom
spálili nadbytečné kalorie a v lednu pak nemuseli
držet drastické diety.
Děkuji všem, které jsme našim programem pro
zdravý život oslovili a spolu s námi se na něm podíleli. Přeji vám, abyste nastávající svátky prožili
ve zdraví a pohodě v kruhu svých rodin a přátel.
Aby se vám splnila všechna vaše přání a šťastně
vykročili do nového roku 2011.
Závěrem vánoční recepty, které budou chutnat
všem. Na kapra s křenem potřebujeme: porce
kapra, citronovou šťávu, sůl, pepř, máslo, křen.
Rybí porce osolíme, opepříme a pokapeme citronem. Naskládáme do pekáčku vymazaného máslem, plátek másla položíme i na každou porci
a dáme zapéct. Upečenou rybu na talíři posypeme
čerstvě nastrouhaným křenem, přelijeme máslovou šťávou a ozdobíme zelenou petrželkou. Tento
recept neobsahuje žádné sacharidy, započítáme
pouze přílohy.
Na plněný grapefruit potřebujeme jeden grapefruit, 80 g tvarohu, lžičku kysané smetany, citronovou šťávu, lžičku strouhaných ořechů, sladidlo. Ovoce rozpůlíme, vydlabeme dužinu,
nakrájíme ji na kostky a smícháme s ostatními
přísadami. Směsí naplníme vydlabaný grapefruit
a necháme vychladit. Můžeme posypat čokoládou, nebo ořechy.
Na jablečnou roládu potřebujete 4 vejce, 180 g
cukru, 6–8 lžic hladké mouky, 2–3 jablka, skořici.
Na plech položíme pečící papír, na něj nastrouháme jablka se skořicí. Vejce s cukrem vyšleháme
do husté hmoty, vmícháme mouku a nalijeme na
jablíčka. Pečeme asi 15–20 minut, ještě teplý
moučník stočíme do rolády.
Marie Miškolczyová

STOLA¤STVÍ
Pavel Uhlíﬁ, VáÏany nad Litavou 60

V˘roba nábytku na míru
tel. 603 802 959

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

12/2010

LEDEN–ÚNOR 2011
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

4. 1. úterý
5. 1. středa

19.30. hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI (1)
150 minut
16.30. hod. První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože
jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu
v Bradavicích a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter. Film USA v českém znění.
Mládeži přístupný

8. 1. sobota
9. 1. neděle

96 minut
19.30.hod. VÁNOČNÍ KOLEDA
16.30. hod. Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey) začíná vánoční svátky se svým obvyklým skrblickým opovržením. Štěká na svého věrného
úředníka ( Gary Oldman) a svého veselého synovce ( Colin Firth ) Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných
a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči a odkryjí mu pravdy, kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit, musí otevřít své
srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě. Režie: Robert Zemeckis. Rodinný animovaný film v českém znění.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupný

11. 1. úterý
12. 1. středa

140 minut
19.30.hod. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
19.30. hod. Liz Gilbert (Julia Roberts) je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít
a probudit své pravé já. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii
sílu modliteb a meditaci a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek je natočen
na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět. Režie : Ryan
Murphy. Dále hrají: James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný

15. 1. sobota
16. 1. neděle

19.30. hod. PLANETA 51
97 minut
16.30. hod. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky...
Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní… Astronaut NASA kapitán
Charles Baker přistane s vesmírnou lodí, spousty světelných let od domova. Domnívá se , že nadešel velký okamžik a on
objevil neosídlenou planetu. Ovšem krátce nato zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Repríza animované komedie
v českém znění. Film Velká Británie, Španělsko.
Vstupné: 60, 65 Kč
Mládeži přístupný

18. 1. úterý
19. 1. středa

104 minut
19.30. hod. HABERMANNŮV MLÝN
19.30. hod. Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž
se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann,
který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze
volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje dokonale. Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Zuzana
Kronerová, Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser, Andrej Hryc, Ben Becker, Hannah Herzsprung. Film ČR, Německo, Rakousko.
Vstupné: 65,70 Kč
Mládeži přístupný od 12 let.

22. 1. sobota
23. 1. neděle

115 minut
19.30. hod. RED
19.30. hod. Akční komedii RED natočil na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie Warrena Elise a kreslíře Cully Hamnera režisér Robert
Schwentke. Vypráví příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který žije poklidně a idylicky na venkově.
Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V té chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým,
ale stárnoucím agentem a celým zbytkem CIA. Název filmu je zkratkou označení Retired Extremely Dangerous (v důchodu,
extrémně nebezpečný) a právě takovým se náš hrdina ukáže. Film USA, Kanada kritikou ohodnocený pěti hvězdičkami. Dále
hrají Morgan Freeman, Helen Mirrenová či John Malkovich.
Mládeži přístupný

29. 1. sobota
30. 1. neděle

107 minut
19.30. hod. BENGA V ZÁLOZE
19.30.hod. Detektivové Christopher Danson a P. K. Highsmith jsou těmi nejdrsnějšími a nejoblíbenějšími poldy široko daleko:
Nepotřebují tetování – ti druzí si nechávají na tělo vytetovat jejich podobizny. O dva stoly vedle a o jednu řadu dál sedí
detektivové Allen Gamble a Terry Holtz. Vídáte je v pozadí fotografií Dansona a Highsmitha. Nejsou to hrdinové – jsou to
„benga v záloze“. Ale na každého se někdy usměje štěstí a Gamble a Holtz brzy narazí na zdánlivě nevinný případ, o který
nikdo z ostatních detektivů nestojí, ze kterého by se mohl vyklubat největší zločin, jaký město zažilo. Hrají: Will Ferrell,
Mark Wahlberg, Eva Mendes, Michal Keaton a další. Akční komedie s českými titulky.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný

5. 2. sobota
6. 2. neděle

110 minut
19.30. hod. HLAVA, RUCE, SRDCE
19.30. hod. Film je zasazen do časoprostoru Rakousko-Uherska v době 1. světové války a po ní. Režisér David Jařab k tomu dodává:
Domnívám se, že právě toto období je oním časem ve kterém se začaly „lámat dějiny“. Onen zvláštní poklidný stav před
bouří, pocit, že se bude muset něco začít měnit, ale zároveň pocit že je nám v tom starém světě dobře, touha
modernizovat, emancipovat, osvobozovat, to všechno vyvolalo požár, kterým se započal rozpad starého řádu a s ním vznik
nových neřádů. Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Martin Finger, Ivana Uhlířová, Jiří Schmitzer, Jaroslav Plesl.
Mládeži přístupný od 12 let

12. 2. sobota
13. 2. neděle

19.30.hod.
19.30.hod.

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
98 minut
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze
sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho (Anthony Hopkins) a Helenu
(Gemma Jones) ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts) s manželem Royem (Josh Brolin). Režie: Woody Allen. Film USA.
Přístupný od 12 let

Pozn.: od 22. ledna se hraje jen o víkendech
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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Nádherný vánoční koncert
ZUŠ Fr. France na zámku
Za zcela mimořádného zájmu veřejnosti se
v pátek 10. prosince uskutečnil v Historickém sále
zámku vánoční koncert Základní umělecké školy
Františka France. Poprvé byl pro tuto akci vybrán reprezentativní sál zámku a nutno podotknout, že to byla šťastná volba. Do posledního
místečka zaplněný sál byl svědkem mimořádně
zdařilého koncertu s vánoční tematikou. Skvělá,
velice nápaditá dramaturgie podvečera vhodnou
volbou jednotlivých hudebních a tanečních vystoupení, ale také jejich provedením, dokonale
vtáhla všechny přítomné do poetické předvánoční
atmosféry tak, že nikdo ani nevnímal jeho bezmála dvouhodinovou délku. Všichni přítomní
každé vystoupení odměňovali bouřlivým potleskem, který byl zaslouženou odměnou všem vystupujícím za jejich úsilí a umění.
Vystupujících mladých umělců – od těch nejmenších dětí-žáků hudebního a tanečního oboru,
až po studenty, bylo více než 120. Každý s plným
zaujetím přednesl své pečlivě nacvičené hudební
či taneční vystoupení. Koncert skvěle orámovalo
vystoupení Zámeckého žesťového kvinteta a průvodní slovo MgA. Kateřiny Jirákové, které nás
nádherným a neotřelým způsobem doslova vtáhlo
do adventu a vánoční nálady.
Na tomto místě jsem v jiných souvislostech
uvedl, že se ZUŠ FF ve všech oblastech svého působení a činností – hudební, taneční i výtvarné
stala fenoménem kulturního dění ve Slavkově
i v nejbližším regionu. Je to zásluha všech pedagogů i vedení školy. A tento koncert není výjimkou. Právě dramaturgie a režie vánočního koncertu ukazuje na vynikající práci a profesionalitu
všech pedagogů, kteří se nebojí zlepšovat již prověřené a přitom stále objevovat nové. Vánoční
koncert v historickém prostředí překrásného
zámku tento názor jen potvrdil. Dodejme, že
zámek je tím správným prostředím, kam vystou-

pení mladých umělců i jako ocenění jejich práce,
umění a úsilí po právu patří.
Více než 350 návštěvníků koncertu je rekordní

Více fotografií na www.veslavkove.cz

návštěvou, která kdy v minulosti byla na jakémkoliv kulturním vystoupení v Historickém sále zámku a která snese srovnání snad jen s letošním závěrečným koncertem mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Oba koncerty
tak orámovaly kulturní dění letošního roku v našem městě –
jako dva vrcholy a současné protipóly, představující vysoce
profesionální umění světové úrovně a vrcholné umění nejmladší generace našeho města.
Lze oprávněně konstatovat, že se tento vánoční koncert zařadil mezi historicky nejúspěšnější kulturní akce ve Slavkově
a na slavkovském zámku, a to nejen za rok 2010.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

