Slavkovsk˘

www.slavkov.cz • www.veslavkove.cz

12 • 21. 12. 2013
S L AV KOV U B R N A
ZDARMA

Vzpomínkové akce 2013
u příležitosti 208. výročí bitvy u Slavkova

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, blížící
se Vánoce, vánoční svátky
a konec kalendářního roku pro
mnohé z nás přináší především
v tom předvánočním čase zintenzivnění našeho pracovního
tempa i osobního života. Na
straně jedné jsou to povinnosti
dokončit plány a záměry letošního roku i častá společenská setkání, na straně druhé
snaha připravit se na závěrečné dny letošního roku,
vytvořit klidné a pohodové zázemí pro své nejbližší,
najít si čas k setkání se svými kamarády a přáteli. Adventní období a připomenutí si vánočních tradic by
nám všem mělo napomoci ke zklidnění našeho života
a myšlenek. Prozatím nám příroda neumožnila

25. ledna

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)
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Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem
všech členů Zastupitelstva města Slavkova u Brna
i jménem svým popřát vám všem klidné
a veselé Vánoce i svátky vánoční, šťastného
Silvestra i vše nejlepší v roce 2014.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

naplno prožívat zimní náladu, její sychravá a mlhavá tvář je prozatím na míle vzdálená té tradiční Ladovské zimní iluzi. Věřím však, že se jí
v následujících dnech skutečně dočkáme a budeme si moci naplno prožít mrazivé kouzlo zimy
se zasněženou krajinou. Velmi bych to nám
všem, nejen dětem, přál.

Společenská setkání před koncem
kalendářního roku
Blížící se konec kalendářního roku je pro
mnohé organizace příležitostí k uspořádání výročních schůzí či jiných společenských setkání,
kde se nejen hodnotí činnost daného spolku či
sdružení v právě končícím roce, ale současně je
i možností setkat se s dalšími kolegy či přáteli.
Pro nás, zástupce města, je to, v případě, že jsme
pozváni, mimořádná příležitost seznámit se
osobně s činností jednotlivých organizací, s jejich aktuálními problémy, ale i dalšími plány
a záměry pro budoucí období. Tato setkání již
uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů
Slavkov u Brna, Junáci a Sdružení přátel Junáka,
MO Moravského rybářského svazu ve Slavkově
u Brna i MO Svazu diabetiků, kterého se zúčastnil místostarosta města Ing. Jiří Doležel.
V tomto adventním období se koná však i celá
řada školských besídek, akademií či koncertů.
Všechny tyto akce se těší velké oblibě a pro
účinkující jsou jedinečnou příležitostí předvést
před svými blízkými i širokou veřejností své dovednosti a umění. O tomto se mohli přesvědčit
všichni ti, kteří se přišli 6. prosince 2013 podívat
do haly ZŠ Komenského na Mikulášskou akademii souboru Glitter Stars. Přítomným se často
tajil dech při akrobacii v podání dívek (a nově
i tří chlapců) tohoto seskupení, které naše město
vzorně reprezentuje nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Stejného dne se v krásných prostorách Historického sálu slavkovského

zámku uskutečnil Vánoční koncert Základní
umělecké školy Františka France. Předvedené
umění žáků pod vedením jejich pedagogů sklidilo u všech přítomných ve zcela zaplněném sále
velké uznání a obdiv. K úspěchu, který byl
v obou případech oceněn silným a bouřlivým
potleskem, se sluší žákům a žákyním i jejich vedoucím a pedagogům poblahopřát.
Z funkce starosty města jsem byl dne 11. prosince 2013 pozván na slavnostní zasedání představenstva a dozorčí rady obchodní společnosti
Rostěnice, a.s. s představiteli měst a obcí, na jejichž území tato zemědělská společnost hospodaří a zcela jednoznačně patří k nejúspěšnějším
v širokém regionu. Zástupci samospráv zde
měli možnost se seznámit s dosaženými výsledky v roce 2013 i s dalšími plány pro následující rok, investičními záměry v oblasti
výkupu půdy i investiční výstavby. Dva dny po
tomto setkání se uskutečnila oslava vzniku
agrochemického podniku ACHP, a. s., Slavkov
u Brna, kde se taktéž hodnotily nejen výsledky
právě končícího roku, ale bylo velmi zajímavé
seznámit se s dlouhou a bohatou historií této
společnosti, záměry, které se jí podařilo dokončit, i s plány, které nebyly nikdy realizovány
(např. projekt dostihové dráhy s kompletním zázemím v blízkosti tehdejší jízdárny Jezdeckého
klubu Slavkov u Brna).
V pátek 13. prosince 2013 se uskutečnilo pravidelné setkání starostů slavkovského regionu,
kde jsme se věnovali nejen otázkám z oblasti
přenesené působnosti státní správy v rámci
kompetencí Městského úřadu Slavkov u Brna,
ale díky přítomnosti dalších hostů jsme byli seznámeni s problematikou v oblastech bezpečnosti v regionu (Policie ČR – npor. Bc. Karel
Lebeda), vodárenství (Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. – Ing. Vladimír Kramář), podnikání žen (Okresní hospodářská komora Vyškov
– Ing. Jiří Pinkas, PhDr. Antonín Holubář), od-

padového hospodářství (Ing. Pavel Horáček)
i v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR určeného na meziobecní spolupráci. O všech těchto
tématech vás budeme informovat postupně na
stránkách tohoto městského periodika, v tomto
čísle se jedná o článek Vodovodů a kanalizací
Vyškov, a.s. s informacemi k cenám vodného
a stočného pro rok 2014.
V pátek 20. prosince 2013 se následně ve
Ždánicích uskutečnila valná hromada Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví,
jehož členy je celkem 24 obcí a 3 města v regionu, jehož pojmenování je plně obsaženo
v jeho názvu. Zde se hodnotila nejen činnost
svazku v roce 2013, která byla spojena s akcemi
pro děti (soutěž škol ve vybíjené), dále v oblastech cyklisty (cyklistika za poznáním regionu),
cestovního ruchu (společná propagace, marketingové strategie, Regiontour 2013) a společenských setkání (Slavkovská iniciativa smíření).
Současně se členové valné hromady věnovali
aktivitám, plánů a záměrům pro rok 2014.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné prožití
Vánoc, vánočních svátků i Silvestra a šťastný
vstup do nového roku 2014. V příštím čísle vás
budeme informovat podrobněji o skladbě rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2014
a o plánech a záměrech zapracovaných v plánu
rozvoje města pro příští kalendářní rok.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

11. silvestrovský ohňostroj
Dovolujeme si vás pozvat na silvestrovské
setkání občanů, které se uskuteční v úterý 31.
prosince již tradičně v historickém centru našeho města na Palackého náměstí. Zde je
možné strávit příjemný začátek večera posledního dne letošního roku a zároveň pozdravit své
přátele a známé, popřát si do nového kalendářního roku zdraví, štěstí, pohodu a úspěch.
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen
v úterý 31. prosince jako obvykle ve 20 hod.
a stejně jako minulý rok z přístupové cesty
z náměstí do zámku a navazující přední části
zámecké zahrady. Vzhledem k opravdu dobré
a odborné kvalitě jsme opět oslovili ohňostrůjce Ing. Ivana Martínka a věříme, že jeho
ohňostrojová produkce vás opět nadchne. Po
celou dobu akce budou zajištěny teplé nápoje.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na
společné setkání a oslavu.
Vedení města Slavkova u Brna

Prodej známek na popelnice
Hervé Buffe, starosta Darney, Ivan Charvát, starosta Slavkova u Brna, Željko Maržič, starosta Pagu,
Zlatko Šuljič, Předseda zastupitelstva města Pag
Foto: archiv

Návštěva z našich partnerských měst
V rámci Vzpomínkových akcí k nám zavítali
též přátelé z našich partnerských měst. Z francouzského Darney k nám přijela delegace vedená
starostou města Hervé Buffem a z chorvatského
Pagu pod vedením starosty města Željka Maržiče. Zatímco jeden ze starostů ve své funkci pomalu končí (ten francouzský) a byl zde
opakovaně, ten druhý byl v letošním roce čerstvě
zvolen (ten chorvatský) a byl zde premiérově.
V rámci své návštěvy se zástupci obou delegací měli možnost zúčastnit celého programu
Vzpomínkových akcí nejen v našem městě, ale

i na dalších místech Slavkovského bojiště včetně
sobotní rekonstrukce bitvy u obce Tvarožná
i nedělního pietního aktu na Mohyle míru nad
obcí Prace. Při prohlídce našeho města navštívili
a prohlédli si areál ZŠ Komenského i hasičskou
zbrojnici. Při následném oficiálním jednání
s chorvatskými partnery jsme diskutovali možnosti další vzájemné spolupráce, která by měla
být směřována právě do oblasti mládeže a kultury realizovaných v rámci projektů z Evropské
unie na podporu mezinárodních vztahů.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2014 se budou prodávat v termínu:
od 6. 1. do 12. 2. 2014
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
Od 17. 2. 2014
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Plesová sezona 2014
11. 1. – 10. Městský ples
18. 1. – Ples ZŠ Komenského
25. 1. – Rybářský ples
1. 2. – Ples ZŠ Tyršova
7. 2. – Ples ISŠ
8. 2. – Motobál
1. 3. – Sportovní ples
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

70. řádná schůze RM – 20. 11. 2013
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
2. RM bere na vědomí aktuální informace ohledně Napoleonské expozice.
3. RM bere na vědomí zprávu o stavu zpracování městské kroniky.
4. RM ukládá odboru IR předložit na jednání se zástupci
společnosti Mirror Development s.r.o. návrh na směny pozemků ve vlastnictví města p.č. 1787/1, 1798/3, za pozemky parc.č. 347/2, 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna za
následujících podmínek: 1. Mirror Development, s. r.o.,
uhradí rozdílovou cenu stanovenou znaleckým posudkem
vypracovaným firmou Stavexis, s. r. o., 2. Mirror Development, s. r.o., v případě zájmu o další plochu uhradí cenu
za tuto plochu navíc dle znaleckého posudku vypracovaného firmou Stavexis, s. r. o., 3. v dané lokalitě bude postaveno maximálně 8 rodinných domů, 4. rodinné domy
budou mít sedlovou střechu a budou mít maximálně 1
podlaží + podkroví s výškou hřebene, který nepřevýší výši
rodinných domů ve stávající lokalitě v prodloužení ul. Čelakovského, 5. infrastruktura bude bezúplatně převedena
do vlastnictví města, 6. výstavba bude ukončena nejpozději
k 31. 12. 2016, 7. v dané lokalitě nebudou vystavěny bytové domy.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí pozemku parc.č.1787/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna následujícím způsobem: Parc. č. 1787/48 o výměře 375 m2 ve
stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu Stanislavu
Střelcovi; kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem
675 000 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad
a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického
plánu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Parc.
č. 1787/49 o výměře 309 m2 ve stavu dle návrhu GP
č. 2882-66/2013 panu Radovanu Kyjovskému; kupní cenu
ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 556 200 Kč, správní poplatek
za podání návrhu na vklad a poměrnou část nákladů na
vypracování geometrického plánu uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy. Parc. č. 1787/50 o výměře 345
m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 Ing. Radku
Mrázovi; kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 621 000
Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Parc.
č. 1787/51 o výměře 162 m2 ve stavu dle návrhu GP
č. 2882-66/2013 manželům Vítu a Soně Jeklovým; kupní
cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 291 600 Kč, správní

poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy. Parc. č. 1787/52 o výměře
46 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu Ivanu
Smutnému; kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem
82 800 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad
a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického
plánu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
6. RM bere na vědomí informace ohledně možnosti napadení ochranných známek Austerlitz a neschvaluje a nedoporučuje ZM podání návrhu na prohlášení jejich
neplatnosti či jejich zrušení.
7. RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 13154583 o poskytnutí podpory na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova"
se Státním fondem životního prostředí ČR.
8. RM bere na vědomí stanovisko ředitele TSMS k podnětu Ing. Šaňka ve věci zpevnění komunikace v ul. Pod
Oborou a ukládá odboru IR odpovědět p. Ing. Šaňkovi
v souladu se stanoviskem ředitele TSMS.
9. RM ukládá odboru IR projednat podnět občanů ulice
Havlíčkova spolu s návrhem změny dopravy na ulici Smetanova a přilehlých komunikacích v komisi pro rozvoj
města.
10. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemku parc. č. 69 zastavěná plocha
a nádvoří s budovou č.p. 63 a pozemku parc.č. 70 ostatní
plocha.
11. RM odkládá zprávu „Žádost o prodej pozemku pod
částí prodejny Nádražní 1160“ k doplnění.
12. RM bere na vědomí informaci o stavu záměru výstavby parkoviště na Koláčkově náměstí.
13. RM bere na vědomí informace o možnosti získání
dotací na vybudování Skateparku.
14. RM bere na vědomí stávající stav vlhkosti garáže na
sídlišti Zlatá Hora.
15. RM souhlasí s poskytnutím daru - 20 m2 kamenné
dlažby pro Křesťanskou mateřskou školu Karolínka.
16. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijetí
finančních darů na realizaci vánočního osvětlení Palackého
náměstí.
17. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: RO č. 53 - Dotace EU peníze školám – ZŠ Tyršova,
RO č. 54 – Daň z převodu nemovitosti – Bonaparte, RO
č. 55 – Rozpočtování příjmů.
18. RM bere na vědomí doplnění zprávy „Žádost Finanční správy ČR – Generální finanční ředitelství“ a schva-

luje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve II.
nadzemním podlaží budovy Palackého náměstí č.p. 89.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 02/2013/89 s firmou Uniles, a.s., na pronájem parkovacího místa ve dvorním traktu budovy Palackého náměstí
89, za nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 26. 11. 2012 k bytu č. 4, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 11. 2016, za smluvní nájemné ve
výši 60 Kč/m2.
21. RM souhlasí s uzavřením dodatků č. 6, č. 18 a č. 19
ke smlouvám o třídění odpadů (sklo, papír, plast) se společností RESPONO, a.s.
22. RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí
s rozšířenou působností" v předloženém znění s tím, že její
platnost a účinnost bude od data 1. 1. 2014.
23. RM bere na vědomí informaci o akci Folk a country
na zámku 2014 a předkládá ji k projednání kulturní komisi.
24. RM ukládá projednat problematiku nevyhovujících
vchodových dveří do Informačního centra s projektantem
a navrhnout řešení dalšího postupu.
25. RM bere na vědomí informaci o účasti zástupců
města na zahraniční cestě v Lipsku.
26. RM bere na vědomí revize a inventarizace obsahu
expozice Napoleon – Austerlitz.
27. RM bere na vědomí koncepci koupaliště.
28. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS 2/2013
v předloženém znění.
29. RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Komenského nám.
495 dle návrhu ředitele školy uvedeného v důvodové
zprávě.
30. RM schvaluje přijetí finančního daru pro školní klub
ZŠ Komenského nám. 495 ve výši 22 000 Kč od společnosti
Jan Šášek s.r.o.
31. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě – počítače Lynx-Power z majetku školy.
32. RM schvaluje MŠ Zvídálek přesun finančních prostředků z RF organizace do položky DDHM.
33. RM schvaluje služební cestu a úhradu nákladů na
dopravu a pobyt členu komise pro zahraniční vztahy Vratislavu Malému, jako zástupci za město Slavkov u Brna, na
setkání českých a francouzských starostů na ambasádě
v Paříži dne 21. listopadu 2013.

12. mimořádné zasedání ZM – 25. 11. 2013
1. ZM vydává Územní plán Slavkov u Brna v předloženém
znění.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření Města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III.čtvrtletí roku 2013.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových organizací ZS-A a TSMS za III. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.
6. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: č. 39 Přijetí daru od Kentico Software, s. r. o., č. 40 - Oprava váz
v průjezdu Palackého nám. 65, č. 41 - Neodkladné odstranění staveb, č. 42 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, č. 43 - Nákup kontejnerů na BIO odpad, č. 44 Oprava kabin a tribuny na stadionu, č. 45 - IR - místní
správa, č. 46 - VO + MR, č. 47 - Projekt Slavíme společně
Dny Slavkova a Svatourbanské hody , č. 48 - Lesní hospodář, č. 49 - Vánoční výzdoba, č. 50 – Převod VHP do fondu
rezerv a rozvoje, č. 51 – Koupě nemovitosti Fügnerova 110
na základě předkupního práva, č. 52 – Přesun finančních
prostředků mezi položkami IR
7. ZM schvaluje předfinancování dotační akce „Výsadba
biokoridoru RBK 223 a-d v k. ú. Slavkov u Brna, r. č. akce
13145856“ formou úvěru a vyhlášení výběrového řízení
na poskytovatele úvěru v termínech uvedených ve zprávě.

8. ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Tennis club
Austerlitz a poskytnutí dotace organizaci Město Slavkov
u Brna ve výši 49 000 Kč na výše uvedené účely.
9. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o účasti na PROGRAMU 129 120 ze 25. 5. 2010 s Povodím
Moravy, s.p.
10. ZM souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy na výstavbu infrastruktury s panem Mgr. Radimem Havránkem.
11. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu v zámeckém parku z programu Ministerstva
obrany ČR.
12. ZM schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 1787/1
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna následujícím způsobem:
1. parc. č. 1787/48 o výměře 375 m2 ve stavu dle návrhu
GP č. 2882-66/2013 panu Stanislavu Střelcovi za kupní
cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 675 000 Kč; 2. panu
Radovanu Kyjovskému za kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2,
tj. celkem 556 200 Kč, 3. parc. č. 1787/50 o výměře 345 m2
ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 Ing. Radku Mrázovi za kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 621 000
Kč; 4. parc. č. 1787/51 o výměře 162 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 manželům Vítu a Soně Jeklovým
za kupní cenu ve výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 291 600 Kč;
5. parc. č. 1787/52 o výměře 46 m2 ve stavu dle návrhu GP
č. 2882-66/2013 panu Ivanu Smutnému za kupní cenu ve
výši 1800 Kč/m2, tj. celkem 82 800 Kč. Správní poplatek za

podání návrhu na vklad a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
13. ZM bere na vědomí výsledek znaleckého posudku
vypracovaného společností STAVEXIS s.r.o. včetně dosavadního výsledku jednání se společností Mirror Development s.r.o. ZM dále pověřuje RM ustanovením pracovní
skupiny, která se bude zabývat jednáním o konkrétních
podmínkách směny pozemků ve vlastnictví města parc.č.
1787/1, 1798/3 za pozemky parc. č. 347/2, 347/8, kdy
vstupními podmínkami pro jednání bude varianta směny
předložená společností Mirror Development s.r.o. a usnesení RM z 20. 11. 2013 k této problematice a výsledek tohoto jednání bude předložen na nejbližší zasedání ZM.
Členství v pracovní skupině bude nabídnuto všem členům
ZM a všem členům komise pro rozvoj města. V rámci jednání pracovní skupiny může být jednáno případně i o koupi
výše uvedených pozemků ve vlastnictví města.
14. RM schvaluje následující rozpočtová opatření: RO
č. 53 – Dotace EU peníze školám – ZŠ Tyršova, č. 54 – Daň
z převodu nemovitosti – Bonaparte, č. 55 – Rozpočtování
příjmů.
15. ZM bere na vědomí informaci ve věci Napoleonské
expozice.
16. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 56 – Dotace
z Ministerstva místního rozvoje.
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71. řádná schůze RM – 4. 12. 2013
1. RM ukládá odboru IR předložit ZM výsledek jednání
pracovní skupiny se společností Mirror Development.
2. RM vrací návrh plánu VHČ pro rok 2014 k dopracování.
3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na
roky 2014 – 2018.
4. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 57 - Dotace SDH, č. 58 - Dotace Setkání Slavkovů, č. 59 - Dotace - Vzájemě si pomáháme vzdělávat
se, č. 60 - Odvod do FRR – VHP, č. 62 - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova, č. 63 - Dary na Vánoční výzdobu.
5. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 5 ke smlouvě
o úvěru ze dne 4. 10. 2006 s Komerční bankou, a. s.
6. RM schvaluje pravidla pro pronájmy obecních bytů
v předloženém znění.
7. RM bere na vědomí i informaci o bytech s finanční
spoluúčastí - ulice Litavská.
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 26.11.2012 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1237,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30.11.2014, za smluvní nájemné ve výši 60,Kč/m2.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 216 o celkové výměře 10,70
m2 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727
s panem Jiřím Mazáčem. Nájemné je stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok .
10. RM doporučuje ZM prodat z majetku města id. 3/8
spoluvlastnického podílu na nemovitostech – budově
č.p.781, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855, část
obce Slavkov u Brna a pozemcích parc. č. 855, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 426 m2 a parc. č. 857, zahrada
o výměře 557 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví č. 1398, za cenu 536 145 Kč stanovenou
dle znaleckého posudku č. 2991-081/2013.
11. RM doporučuje ZM zrušit usnesení k bodu 64/12
z 12. řádného zasedání ZM a doporučuje schválit prodej
bytu č. 1157/4 a spoluvlastnického podílu na poz. p.č.
2835/1 a 2836/1 za celkovou kupní cenu 660 346 Kč.
12. RM bere na vědomí informaci o činnosti SC Bonaparte.

13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 126 na poz. p. č. 966
(Společenské centrum Bonaparte), o celkové výměře
100,75 m2 za cenu 2750 Kč/m2/rok s nájemcem VIVO
CONNECTION spol. s r.o. RM současně souhlasí s provedením stavebních úprav pronajatých prostor v rozsahu
uvedeném ve zprávě a započtením nákladů na tyto
úpravy proti nájemnému ve výši do 50 000 Kč (výše může
být snížena podle skutečného rozsahu úprav).
14. RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Rodinnou
pohodu, o.s. Vyškov.
15. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 19.8.2013 se společností SKR stav na akci:
„Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna“, kterým
se snižuje cena díla o 11 607,13 Kč bez DPH v předloženém znění.
16. RM nedoporučuje ZM dát souhlas k výkupu částí
pozemků parc.č 1787/31 orná půda a parc. č. 1787/32
orná půda, oba v k. ú. Slavkov u Brna od Ing. Radka
Mráze.
17. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3015/8 ostatní plocha o výměře 19 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Vyškov do vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem
(správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí město Slavkov u Brna.
18. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2818/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 55 m2 z vlastnictví města.
19. RM doporučuje ZM zrušit svoje usnesení
č. 74/12/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 a nedoporučuje dát
souhlas k prodeji jakékoli části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
20. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní
Martinou Mikuláškovou o pronájmu části pozemku parc.
č. 1070 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1000
m2 (část „A“) s ročním nájemným ve výši 330 Kč. RM dále
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Danou Vitulovou o pronájmu části pozemku parc. č. 1070 zahrada

45. mimořádná schůze RM – 27. 11. 2013
1. RM schvaluje ustanovení pracovní skupiny za účelem jednání ve věci směny pozemků ve vlastnictví města
za pozemky ve vlastnictví společnosti Mirror Development v následujícím složení: Mgr. Věra Křivánková,
Ing. Pavel Galata, Ing. Jiří Doležel, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj, Ing. Ivan
Charvát, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Skřivánek.
2. RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ v předloženém znění.

44. mimořádná schůze RM
– 13. 11. 2013
1. RM doporučuje ZM vydat Územní plán Slavkov
u Brna v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit předfinancování dotační
akce „Výsadba biokoridoru RBK 223 a-d v k. ú. Slavkov
u Brna, r. č. akce 13145856“ formou úvěru a schválit vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru v termínech uvedených ve zprávě.
3. RM bere na vědomí Žádost Diecézní charity Brno
o mimořádnou dotaci na rok 2013.
4. RM bere na vědomí informaci o minimalizaci provozních nákladů na expozici.

46. mimořádná schůze RM
– 29. 11. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
pro rok 2014 v předloženém znění.

3. RM schvaluje uspořádání benefičního divadelního
představení Farního divadla Simsala Bim, o. s., 7. 12. 2013
ve společenském centru Bonaparte a poskytnutí výtěžku
ze vstupného jako daru Charitě Česká republika na veřejnou sbírku Charita pro Filipíny. RM současně stanoví
na uvedenou akci vstupné ve výši 80 Kč.
4. RM schvaluje přijetí daru od rodičů na dresy pro
kroužek TeamGymu při ZŠ Komenského nám.
5. RM se seznámila s návrhem rozpočtu města na rok
2014.

v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1100 m2 (část „B“)
s ročním nájemným ve výši 363 Kč.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
na akci: „ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny“, Tyršova ul.
čp. 977, Slavkov u Brna s Ing. Janem Reichlem.
22. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na uložení optického kabelu
s panem Alešem Tesáčkem v předloženém znění.
23. RM schvaluje: konání Dnů Slavkova v termínu od
čtvrtka 29. 5. 2014 do soboty 1. 6. 2014, navržený program Dnů Slavkova – čtvrtek (divadelní představení), navržený program Dnů Slavkova – pátek (Koncert Nadi
Urbánkové s Bokomarou a Poutníky), navržený program
Dnů Slavkova – sobota (vystoupení místních škol
a umělců, muzikálové pásmo), výši vstupného na čtvrteční divadelní představení 80 Kč a na páteční koncert
180,- Kč v předprodeji a 260 Kč na místě. RM současně
bere na vědomí zápis č. 4/2013 ze schůze kulturní komise.
24. RM schvaluje úpravy ceníku služeb a otevírací doby
ZS-A v předloženém znění.
25. RM projednala žádost vedení ZŠ Komenského nám.
o příspěvek na účast Glitter Stars na ME v Bonnu a předkládá ji k projednání do ZM.
26. RM schvaluje MŠ Zvídálek přesun finančních prostředků podle předložené zprávy.
27. RM ukládá ředitelce MŠ předložit návrh řešení ve
věci přechodu pro chodce před MŠ v součinnosti s příslušnými institucemi.
28. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě - kuchyňský robot Kenwood z majetku školy.
29. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 5000 Kč, který bude využit na nákup hraček pro
děti.
30. RM schvaluje přijetí daru - kopírovacího stroje MINOLTA DiALTA do majetku MŠ Zvídálek.
31. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 5000 Kč. Částka bude využita ve prospěch dětí
MŠ Zvídálek.
32. RM schvaluje program 13. řádného zasedání ZM
v upraveném znění.

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Oznámení k provozu MěÚ
Městský úřad Slavkov u Brna sděluje, že
v pátek 27. 12. 2013 bude úřad z provozních
důvodů pro veřejnost uzavřen.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Jedinečná šance pro ženy
Možnost využít nabídku projektu Ženy
a podnikání mají nejen ženy evidované na
Úřadu práce, ale i ženy na mateřské, či rodičovské dovolené, ženy mající zájem o podnikání,
nebo ženy ohrožené ztrátou zaměstnání.
Okresní hospodářská komora Vyškov připravila:
• motivační program: 23.–28. 1. 2014
• kurz Základy podnikání: 27. 1.–28. 2. 2014
• rekvalifikační kurz skladového hospodářství s řidičským průkazem na vysokozdvižný vozík: duben – květen 2014
Kurzovné hrazeno projektem, pro účastnice
tedy zdarma!

Kontakty a informace:
Okresní hospodářská komora Vyškov, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov, www.ohkvyskov.cz,
info@ohkvyskov.cz, tel.: 517 348 324

Svozu odpadu o Vánocích
V 52. týdnu bude svoz uskutečněn ve
dnech 23., 24. a 26. prosince, v následujícím
týdnu pak ve dnech 30., 31. prosince a 2.
ledna 2014.
Ceny za nakládání s odpady se nemění
a zůstávají na cenové úrovni roku 2013! sk

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6

12/2013

Vánoční výzdoba centra města
První adventní neděli 1. prosince slavnostně
rozzářila prostor Palackého náměstí nová vánoční výzdoba. Jsem velmi rád, že se tento
záměr, v minulosti často diskutovaný, podařilo
zrealizovat, za což patří všem, kteří k tomu přispěli, velký dík. V prvé řadě Zastupitelstvu
města Slavkova u Brna, které schválilo grant na
financování základní výzdoby sloupů veřejného
osvětlení a uvolnilo z městského rozpočtu potřebné finanční prostředky. Poté jsme oslovili se
žádostí o podporu všechny vlastníky nemovitostí
či provozovatele obchodů na Palackého náměstí,
které jsme pozvali k představení našeho projektu
do zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Poděkování za podporu z řad takto
oslovených patří panu Jiřímu Kudovi (významné), Karlově pekárně, Ing. Martě Tesákové,
RNDr. Janě Hudcové, paní Janě Krátké a panu
Janu Hudcovi. Poděkování patří firmám IMOS,

a.s., Brno, DACH Systém a Rekonstruktiva, a.s.,
dále Mgr. Leoši Kulhánkovi a MUDr. Oldřichu
Pospíšilovi. Díky všem těmto dárcům se podařilo získat částku ve výši 60 000 Kč, která nám
umožnila nejen zvýšit počet LED sněhových
vloček, ale i pořídit nové LED osvětlení na pavlonii před budovou Palackého náměstí 123. Poděkování patří též energetické společnosti
E-ON, která nám darovala světelný řetěz v délce
200 metrů s bílými LED diodami v hodnotě
35 000 Kč, který byl instalován na smrk před budovou Palackého náměstí 126.
Kompletní instalaci vánoční výzdoby zajistila
místní firma Elektro-Pegas (Antonín Křivonožka) v součinnosti s Ivanem a Mojmírem
Durkovými. V jejich vlastních silách však nebylo možné zavěsit vánoční hvězdu na vrcholek
smrku před Společenským centrem Bonaparte,
proto bych chtěl touto cestou vyzdvihnout

pomoc členů Hasičského záchranného sboru
JMK z Vyškova a Slavkova u Brna, kteří nám
v rámci nácviku poskytli pomoc při této náročné operaci. Bez jejich téměř čtyřhodinové
pomoci a třicetimetrového požárního žebříku
s plošinou by se výzdobu na tento vzrostlý a objemný strom nepodařilo zavěsit. Děkuji. Děkuji
všem, kteří se zasloužili o novou vánoční výzdobu centra našeho města. Věřím, že v době
adventní a následně i vánoční a povánoční zářivá světýlka přispějí při procházkám naším starobylým centrem k navození sváteční, klidné
a pohodové atmosféry. Současně věřím, že se
v budoucnu nový stávající rozsah vánoční výzdoby podaří rozšířit nejen ve vlastním centru
města, ale i mimo něj, a to díky podpoře z rozpočtu města i dalších sponzorů. Zcela závěrem
bych chtěl poděkovat členům a členkám „Slavkovského adventního sboru“, kteří po slavnostním rozsvícení vánočního stromu již tradičně
zazpívali vánoční koledy a přispěli k navození
adventní atmosféry u všech přítomných.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Montáž vánoční výzdoby

Foto: 2x R. Lánský

Nevzhledná stanoviště
Stalo se téměř pravidelností,
že na nejfrekventovanějších stanovištích barevných kontejnerů
pro třídění komunálního odpadu,
kam lze bezprostředně zajet
autem, se hromadí na zem různě
velké krabice, kartonové bedýnky od zeleniny, byť naplněné
Foto: B. Maleček
papírem. Kromě pachatele i pra- Častý obrázek
covníci technických služeb vědí, co za „poklady“ leckdy hromady ukrývají. Uklízet tyto v podstatě černé skládky vyžaduje někdy opravdu silné
ruce i žaludky. Jakýkoliv odpad vedle kontejnerů je nakonec znehodnocen
mnohdy deštěm, sněhem i cizorodým odpadem, který se na těchto stanovištích netřídí. Město tak musí vynakládat nemalé finanční prostředky na
odklízení takových odpadů, které již nelze odevzdat jako vytříděnou surovinu a získat za ni finanční příspěvek, ale vše končí na skládce, v lepším
případě ve spalovně. A za tuto likvidaci platíme podruhé.
Vzhledem k tomu, že společnost RESPONO, a. s., sváží odpady
z téměř 90 měst a obcí, není tak jednoduché změnit stanovené harmonogramy pro svoz jednotlivých druhů odpadů a zajistit častější svoz. Rovněž nelze na některých stanovištích navýšit počet kontejnerů pro
nedostatek místa a také proto, že okolní pozemky nejsou ve vlastnictví
města.
Pokud jsou stanoviště nevzhledná díky nepořádku kolem, děláme si to
vlastně sami. Ano, třiďme odpady, ale smysluplně. Využívejme více
i sběrného dvora pro „velké“ odpady. Neodkládejme je tam, kam nepatří.
Říká se, že nejlepší odpad je takový, který ani nevznikne. Předcházejme
tedy vzniku odpadu. Třeba i tím, že místo krabic z obchodu na odnos nákupu použijeme např. vlastní tašky, přepravky, boxy, které využijeme
mnohonásobně déle než lepenkové krabice. Na závěr už jen poděkování
všem, kteří třídí a chtějí třídit proto, že dělají správnou věc, chtějí chránit
a vytvářet dobré životní prostředí příjemné nám všem.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
10. městský ples, který se bude konat v sobotu
11. ledna 2014 ve velkém sále SC Bonaparte.
Začátek je ve 20. hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Panorama z Vyškova. Večerem
bude provázet a bavit herec Zdeněk Junák,
kterého jistě znáte jak ze scény Městského divadla v Brně, tak z televizních obrazovek, kde
mimo jiné ztvárnil postavu Ambrože v oblíbených Četnických humoreskách. Vstupenky jsou
již k dispozici naproti sekretariátu starosty
u pana Křížky nebo přímo na místě konání
plesu.
Vedení města Slavkova u Brna

Nový občanský zákoník
Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, jehož základním smyslem
a účelem je modernizace soukromého práva
a jeho úprava v jediném kodexu. Nový občanský zákoník ruší a nahrazuje více než 100 právních předpisů, z těch nejdůležitějších lze zmínit
obchodní zákoník, zákon o rodině, katastrální
zákon, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů.
Pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR
působí v souvislosti s novým občanským zákoníkem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, která vypracovala informační brožury,
v nichž jsou uvedeny a shrnuty nejdůležitější
změny nastávající od počátku příštího roku. Informační brožury i další informace k problematice nového občanského zákoníku jsou dostupné
i v elektronické podobě na webových stránkách
Komise vždy pod záložkou konkrétní právní oblasti na adrese http://obcanskyzakonik.justice.cz

Paní Marie Štěrbová s gratulanty

Foto: R. Lánský

Životní jubileum paní Marie Štěrbové
Ve středu 4. prosince 2013 oslavila své životní jubileum paní Marie Štěrbová. Společně
se zastupiteli města MUDr. Oldřichem Pospíšilem a Radoslavem Lánským v doprovodu členek Sboru pro občanské záležitosti (dále jen
SPOZ) Miladou Pelikánovou a Vladimírou Suchomelovou jsme měli možnost ji navštívit, popřát a předat jí nejen květiny, ale i další drobné

Mgr. Eva Doleželová, odbor KT

Violový recitál
Základní umělecká škola Františka France
Vás srdečně zve na VIOLOVÝ RECITÁL.
Účinkuje LEOŠ ČERNÝ, člen Státní filharmonie Brno; klavírní doprovod LIBUŠE
PANČOCHOVÁ. Koncert se koná ve středu
8. ledna od 17.30 hodin v sále ZUŠ ve Slavkově u Brna.

upomínkové dary. Bylo pro nás všechny velice
milé a příjemné setkat se s touto vzácnou
ženou, zaposlouchat se do jejího vyprávění
a vzpomínání, obdivovat její fyzickou i životní
vitalitu.
Setkání byli po celou dobu přítomni i její synové Alois a Miroslav se svými ženami, kterým
patří upřímné poděkování za lásku, starost
a péči o jejich maminku. V průběhu setkání se
k naší městské delegaci připojili také zástupci
obce Telnice, starosta obce František Kroutil
a tamní historik Ladislav Kořalník, z níž jubilantka pochází. Paní Marii Štěrbové bych chtěl
ještě jednou touto cestou popřát hodně zdraví,
štěstí a lásku svých nejbližších. Poděkovat bych
chtěl též členkám SPOZ, které nezapomínají na
naše starší spoluobčany, kteří se dožívají významných životních jubileí a výročí.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Poděkování
Za spoustu gratulací, dárků a osobních
přání, které mě velmi potěšily, Vám všem ze
srdce děkuje
Zástupci města s jubilantkou

Foto: R. Lánský

Marie Štěrbová

Nový územní plán Slavkova u Brna
Územní plán patří k základním dokumentům, o které se opírá rozvoj měst a obcí. Město
Slavkov u Brna mělo zpracovaný tento dokument (již od r. 1994), který sloužil v celé řadě
činností, především však jako podklad pro řízení výstavby na území města. Vymezuje tak
oblasti, ve kterých může výstavba probíhat vč.
typu výstavby (bytová, průmyslová apod.),
a naopak oblasti, které jsou před výstavbou
„chráněny“ – např. klidové a odpočinkové
zóny, plochy zeleně apod.
Územní plán (dále jen „ÚP“) se vždy zpracovává na delší časové období, po které se jím
musí tato činnost řídit, a je tedy z tohoto pohledu jedním z nejdůležitějších dokumentů.
O pořízení nového ÚP rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31.3.2008. Na
základě výběrového řízení se stal zpracovatelem nového ÚP Ing. arch. Vojtěch Mencl. Zpracovatelem odborného posudku (Vyhodnocení
vlivů návrhu ÚP Slavkov u Brna na udržitelný
rozvoj území, tzv. SEA), které je nedílnou sou-

částí ÚP, se stala společnost DHV CR, spol.
s.r.o.
Proces pořizování ÚP je časově náročný, ať
už z hlediska lhůt k projednávání, tak i samotného zpracování či úpravy návrhu ÚP nebo odborných posudků. Zpracovatel nového ÚP
vycházel z celkové koncepce dosud platného
ÚP, tzn. klidová zóna (zeleň, rekreace) v severozápadní části katastrálního území, bydlení ve
východní části a plocha pro rozvoj výroby
a podnikání v jižní části města. Celkové množství zastavitelných ploch nebylo oproti stávajícímu ÚP nijak výrazně navýšeno, pouze byly
plochy doplněny a uceleny o ty části, kde již
došlo k zastavění.
Nový ÚP města se začal projednávat již
v r. 2009 – zadání ÚP. Následovalo zpracování
návrhu ÚP a SEA, který se poté projednával
s dotčenými orgány. Z důvodu záporného stanoviska Ministerstva dopravy ČR bylo nutné
návrh ÚP upravit a znovu projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními

obcemi. Na jaře tohoto roku mohli k návrhu ÚP
uplatňovat připomínky i občané města. Po
úpravě návrhu ÚP ve smyslu uplatněných stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti a dalších subjektů posoudil návrh ÚP
i krajský úřad. Projednání návrhu ÚP města
s veřejností proběhlo v srpnu letošního roku,
kdy mohli občané opětovně uplatnit připomínky a dotčené osoby námitky. Konečná verze
ÚP byla předložena zastupitelstvu města, které
na svém mimořádném zasedání dne 25. 11.
2013 nový ÚP vydalo.
Celkové náklady na zpracování tohoto dokumentu byly podpořeny finančními prostředky
z Evropské unie na konci r. 2010, kdy se Městu
Slavkov u Brna podařilo získat dotaci na způsobilé výdaje (výdaje na nákup služeb spojených s projektovou činností na zpracování
návrhu ÚP a dále výdaje na nezbytné posudky)
v celkové výši 1 254 000 Kč.
Ing. Hana Šmerdová,
odbor stavebního a územně plánovacího úřadu
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Rozpočet města na rok 2014
Zastupitelstvo města na svém 13. řádném zasedání dne 16. 12. 2013 projednalo a schválilo
rozpočet města pro rok 2014. Tento rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný v celkové výši příjmů
a výdajů 117 355 300 Kč.
Příjmy
Částky rozpočtu u příjmů z daní jsou součinem republikového výnosu z daní na základě
daňové predikce zveřejněné Ministerstvem financí (aktualizované v září 2013) a procentního
podílu obce na výnosu z daní podle § 4 zákona
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhlášky č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých
obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
U ostatních příjmů bylo vycházeno ze skutečnosti let minulých nebo uzavřených smluv
o poskytnutí dotací.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Financování
Vlastní převody
Příjmy celkem

69 857 000
8 936 000
250 000
30 290 900
5 819 400
2 202 000
117 355 300

Výdaje
Výdaje
Odbor kancelář tajemníka
Odbor SÚPÚ
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Odbor investic a rozvoje
Odbor sociálních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor DSH
Městský úřad
Městská policie
Místní zastupitelské orgány
Různé
Rezerva
Převod do FRR 2014
Výdaje celkem

100 000
845 000
12 264 000
49 340 000
14 352 000
1 027 000
230 000
50 000
28 725 000
2 050 000
2 420 000
2 094 000
858 300
3 000 000
117 355 300

Výdaje rozpočtu jsou členěny dle odborů, jejichž zaměstnanci jsou správci jednotlivých rozpočtových položek. Ve většině případů se jedná
o běžné výdaje, smluvně podvázané výdaje nebo
výdaje spojené s dotacemi.
Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly oproti roku 2013 jen mírně navýšeny,
s výjimkou příspěvku pro ZŠ Komenského,
který byl oproti roku 2013 snížen. Příspěvek ZS-

A na provoz zůstal ve výši roku 2013. Příspěvek
TSMS byl z důvodu technické náročnosti navýšen. Příspěvkové organizace dostanou v rámci
účelových příspěvků finanční prostředky na
opravy popř. zajištění jiných aktivit.
Splátky jistin z úvěrů jsou nastaveny dle uzavřených smluv. Úroky z úvěru, které jsou řešeny
pohyblivou sazbou, jsou vypočítány jako aritmetický průměr předchozích tří let. Kapitálové
výdaje vycházejí z uzavřených smluv a dále jako
předpoklad budoucích přijatých dotací.
V porovnání s rokem 2013 se rapidně zvýšily
výdaje Odboru životního prostředí. Důvodem tohoto nárůstu je čerpání dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Dále došlo k růstu výdajů na
Odboru finančním, který ve svých výdajích zahrnuje veškeré prostředky na příspěvky organizacím zřizovaným městem, popř. jiné příspěvky.
Nedílnou součástí výdajů finančního odboru jsou
také splátky jistin a úroků z úvěrů. Ve výdajové
stránce rozpočtu je oproti roku 2013 navýšena
i položka Městské policie. Této organizační složce
byl ponechán příspěvek na provoz ve stejné výši
jako v minulém rozpočtu, počítá se však s investicí do kamerového systému, který je zde zahrnut.
Plnou verzi rozpočtu naleznete na stránkách
města www.slavkov.cz.
Ing. Simona Vaňková, finanční odbor

Návštěva z Darney ve Slavkově
Novinový článek pana A. Poirota z 8. 12. 2013 ve francouzském časopisu „Vosges Matin“
Je tomu již 26 roků, co má Darney družbu
s českým městem Austerlitz (Slavkov u Brna).
Je to historické spojení z toho důvodu, že bývalý starosta našeho města (který byl zástupcem plukovníka v Napoleonově armádě) se
zúčastnil 2. prosince 1805 oslav právě v Austerlitz. Naopak legie mladých Čechoslováků
přišla během války 1914–1918 do Francie, aby
bojovala po boku francouzské armády a byla
umístěna v táboře Kléber v Darney.
V souvislosti s tímto svazkem bylo logické,
že tato dvě města vytvořila pevný svazek přátelství.

Takže je tomu několik dnů, kdy starosta
a prezident družebního výboru města Darney
navštívili na pozvání starosty města Slavkova
toto město, aby se zúčastnili vzpomínkových
akcí na 2. prosinec 1805.
Odpoledne se zúčastnili v terénu ukázky
bitvy „tří císařů“. Uskutečnilo ji na 900 vojáků
zůčastněných zemí v dobových uniformách
a také s děly, která střílela po celém bojišti, zahalená do bělostného kouře.
Druhý den delegace z Darney navštívila Mohylu míru, u níž bylo realizováno nové muzeum
zabývající se touto bitvou. Zde se odehrála

znovu přehlídka jednotek, které se zúčastnily
bitvy. Po recepci na radnici delegace navštívila
nový pivovar s restaurací kde provedla degustaci
piv společně s delegací z chorvatského Pagu,
který je novým družebním městem Slavkova.
Pag se nachází na pobřeží Jaderského moře, kde
se dobývá mořská sůl. Proto ji členové delegace
z Darney, co by dar od chorvatské delegace, dovezli ve svých zavazadlech jako dar domů.
Tak dopadla cesta plná potěšení a překvapení.
Překlad: Vratislav Malý
Družební výbor Slavkov-Darney

Činnost odboru ŽP v oblasti samosprávy v r. 2013
Snižování počtu holubů
Zajištění spolupráce mezi městem Slavkov
u Brna, ACHP Slavkov u Brna, a. s., Myslivecké sdružení Slavkov u Brna při odstřelu zdivočelých holubů na nehonebních pozemcích
v areálu ACHP a. s. Příspěvek města na střelivo
pro členy MS. Uzavřena smlouva o poskytnutí
příspěvku na 10 000 Kč. Výsledek odstřelu
během měsíce března: 285 ks (1x zpráva do RM
6. 3. 2013).

Výsadba nové zeleně v krajině
V termínech 13. 4. a 27. 4. realizace biokoridoru „Kozí hory“ a aleje „V lipkách“ (za ulicí
ČSČK) ve spolupráci MS Slavkov u Brna,
Junák Slavkov a TSMS vysazeno 235 stromů
a 850 křovin. Náklady na výsadbu 67 000 Kč.
(1x článek Slavkovský zpravodaj, web města,
veslavkove.cz). V soutěži ekologických projektů uděleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje čestné uznání za projekt
„Biokoridor v Kozích horách“.

Zprostředkování finančního daru
od Kentico Software, s. r. o.
Realizace výsadby 112 stromů na bývalé
skládce v Pískách z daru firmy Kentico Software, s. r. o., ve výši 22 400 Kč. (1x článek
Slavkovský
zpravodaj,
web
města,
veslavkove.cz)

Péče o stávající a nová biocentra
Zajištění péče o biocentrum „Spravedlnost“
uzavřením smlouvy o sdružení mezi městem
Slavkov u Brna a Honebním společenstvem
Křenovice. (1x zpráva do RM 10. 4. 2013, 1x
zpráva do ZM 6. 5. 2013) podíl města 7000 Kč.
Zajištění péče o travní porosty v biocentrech
„Spravedlnost a Kozí hory“ na ploše 5,32 ha.
Uzavřena smlouva o nájmu s Ing. Stanislavem
Drápalem (1x zpráva do RM 24. 4. 2013).
Zajištění péče o biocentrum „Podsedky“,
smlouva o sdružení z roku 2012 mezi městem
Slavkov u Brna a Mysliveckým sdružením Vážany n. L. Podíl města 10 000 Kč.

Zajištění péče o další biocentra, aleje a větrolamy. Službově. Cca 55 000 Kč. Spolupráce
s TSMS a SDH při letní zálivce nových i starších výsadeb.

Obnova městské zeleně
Obnova zeleně ve městě podél ulic Malinovského, vykácení starých stromů nebo suchých
a vysázení nových. Náklady 45 000 Kč.

Povodňová ochrana
Zpracování nového povodňového plánu
města, náklady 70 000 Kč.

Péče o památky
Příspěvek z rozpočtu města ve výši
136 000 Kč na opravu střechy špitálu na ulici
Špitálská v majetku Římskokatolické farnosti
Slavkovu Brna. Investice celkem 652 000 Kč.
Příspěvek z rozpočtu města ve výši
84 000 Kč na opravu střechy hřbitovní kaple na
ulici Špitálská v majetku Římskokatolické farnosti Slavkovu Brna. Investice celkem
Ing. M. Zavadil, odbor ŽP
395 000 Kč.
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Vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy u Slavkova
Připomínka 208. výročí bitvy u Slavkova
byla zahájena ve čtvrtek 29. listopadu zádušní
mší svatou konanou v místním kostele Vzkříšení Páně. Po bohoslužbě, sloužené za oběti krvavé bitvy, následoval koncert kvarteta
Jaromíra Hniličky v Historickém sále slavkovského zámku. Tento známý jazzový trumpetista spolu se svými kolegy rozezněl zámecké
prostory netradičně jazzovými tóny a setkal se
s pozitivním ohlasem přítomných diváků.
Hlavní program Vzpomínkových akcí, který
se odehrál ve Slavkově v pátek a sobotu, zajišťoval Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s jezdeckým klubem Acaballado. Tato spolupráce se velmi osvědčila již při pořádání letních
Zámeckých napoleonských dnů a Svatomartinských slavností a i pro stěžejní Vzpomínkové
akce se ukázala jako velmi úspěšná.
Páteční den tentokrát nebyl ve Slavkově
pouze dnem „přípravným“, tak jak tomu v minulosti vždy bylo, ale také jedním z prvních míst,
kde jsme už v pátek mohli zhlédnout vojenský
program. Rakouská armáda po krátké šarvátce
s francouzskými vojáky obsadila město a na svíčkami osvětleném zámeckém nádvoří jsme mohli
přivítat samotného císaře Františka I. Této slavnostní chvíli předcházel krátký pietní akt na místním hřbitově, kde armády uctili památku
Václava Antonína Kounice. Večerní program na

nádvoří, který uváděl již známý majordomus
Johan Havelka, se setkal s velkým ohlasem. Program byl krátký, svižný a vtipný, doplněný rozlévaným svařeným vínem. Na závěr si mohli
všichni přítomní spolu se slavkovskými stárky
a rakouským císařem zatancovat.
Sobotní program zahájil, jako každoročně,
předvánoční a řemeslný jarmark, který byl
umístěn na Palackého náměstí, Husově ulici
a zámeckém nádvoří. Nabídka byla velmi bohatá a jarmark se svoji kvalitou a rozsahem
opět zařadil mezi největší jarmarky pořádané
v Jihomoravském kraji. A od 10.00 hodin se
horní část Palackého náměstí vrátila o 200 let
zpátky v čase a všem přítomným ukázala, jak
vypadal život ve Slavkově v roce 1805. Celodenní komponovaný program nesl název „…
tenkrát ve Slavkově“. Během celého dne si
zde mohli návštěvníci prohlédnout práci kovářů, pekařů, loukoťářů, řezbářů a dalších, dnes
již téměř zapomenutých, řemesel. Představeny
zde byly historické kočáry a povozy, podrobně
byla popsána práce se zápřahem kočáru. Jelikož se v blízkosti města Slavkova v roce 1805
odehrála známá bitva, nechyběly ani informace
o dění na bojišti a také příjezd prvních raněných, kteří byli ošetřeni v polním lazaretu. Večerní hodiny programu již patřily vítězné
francouzské armádě, která z města vytlačila

zbývající rakouské jednotky a obsadila město.
Slavnostní nástup vojáků byl zakončen multimediální představením s ohňostrojem
„Světlo ze Slavkova“. Toto impozantní představení doplňovala světla stovek svíček, které
se rozzářily na všech budovách v horní části náměstí. Velkému zájmu se těšily i kostýmované
prohlídky, které se během celého dne pořádaly
na zámku. Tyto v prohlídkové trase místního
zámku zábavnou formou seznámily návštěvníky s postavami, které měly souvislosti s bitvou a děním na bojišti a samozřejmě i se
samotným císařem Napoleonem, který byl
i přítomen večernímu ohňostroji. Lze tedy vyvrátit některá tvrzení, která prohlašovala, že letošní Vzpomínkové akce se budou konat bez
přítomnosti císaře Napoleona.
Vzpomínkové akce uzavřel v neděli 1. prosince na Mohyle míru u obce Prace pietní akt
k uctění památky všech obětí války, padlých
a zmrzačených vojáků i místních obyvatel. Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě, za finanční podporu Ministerstva pro
místní rozvoj, za poskytnutou záštitu ministra
pro místní rozvoj Mgr. Františka Lukla, MPA
a hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška a také všem přihlížejícím za hojnou účast.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Novoroční přání
Vážení, 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 pro Vás kolektiv pracovníků naší orga-

nizace v letošním roce připravoval. Věřím, že
se nám i letos 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.

PF 2014

Zaměstnanci zámku, Městské knihovny, Kina JAS a Informačního centra

Přeji Vám jménem svým i jménem svých
kolegů krásné Vánoce, k Novému roku hodně
zdraví, osobní i rodinné pohody a po celý rok
2014 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
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Jaromír Hnilička

Foto: archiv ZS-A
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Jaromír Hnilička se svým orchestrem

Foto: archiv ZS-A

Jaromír Hnilička obecenstvo rozesmál i dojal
Jazzman Jaromír Hnilička je jméno, které
v souvislosti s českým jazzem slýcháme již
od padesátých let minulého století, kdy začal
hrát s proslulým orchestrem Gustava Broma.
V současné době je pan Hnilička již legendou
jazzu a jeho koncert, pořádaný o.p.s. Mohyla
míru – Austerlitz, si mohli posluchači vychutnat jako předzvěst letošních Vzpomínkových akcí v Historickém sále slavkovského
zámku.
Jaromír Hnilička proslul především jako
trumpetista. Své umění posluchačům navíc
předvedl v doprovodu svého kvartetu (basa,
klavír, bicí), s nímž navodil tu správnou atmosféru. Interpreti obecenstvu zahráli ty nejznámější šlágry, z nichž namátkou zmiňujeme
„What a Wonderful World“, „Hello Dolly“, či
„Way You Look Tonight“. Chvíle mezi skladbami prokládal pan Hnilička zajímavými his-

Prezentace zámku
a města na veletrhu
Regiontour 2014
Jak se již stalo pravidlem, začátek nového
roku vždy patří prezentaci města Slavkov
u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2014.
Veletrh Regiontour představuje komplexní
prezentaci průmyslu cestovního ruchu a turistických možností s akcentem na regiony ve
střední Evropě, podporu incomingu a cestovního ruchu. Jedná se o ucelenou přehlídku tuzemských cestovních kanceláří, za účasti
zahraničních touroperátorů a regionů, národních centrál cestovního ruchu a prezentaci více
než 110 zahraničních destinací.
Účast na veletrhu je pro město mimořádně
významná, protože prezentuje nabídku pro návštěvníky našeho regionu, čímž aktivně přispívá
k podpoře infrastruktury v oblasti služeb našeho města.
Na 23. ročníku veletrhu Regiontour 2014 se
vedle města a zámku bude prezentovat i dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví,
jehož je i město Slavkov u Brna členem.
Veletrh bude probíhat v Brně v prostorách
BVV ve dnech 16. až 19. ledna 2014, kde
budou mít město Slavkov u Brna společně se
Zámkem Slavkov - Austerlitz svůj vlastní stánek.
Ing. Jana Slouková,
programové a marketingové oddělení ZS-A

torkami i vtipnými komentáři, jimiž všechny
přesvědčil, že i v jedenaosmdesáti letech můžete být stále vitálním a mistrem ve svém
oboru. A nejen za to byli on i jeho kvartet odměněni dlouhým potleskem.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

KINO JAS SLAVKOV

Poděkování divákům
Poděkování všem divákům našeho koncertu
v zámeckém sále, vytvořili jste velmi příjemnou a kultivovanou atmosféru, na kterou budu
dlouho vzpomínat! Vše nejlepší do příštího
roku.
Váš Jaromír Hnilička

LEDEN 2014

4. 1. sobota 19.30. hod. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – 1. díl
169 minut
5. 1. neděle 16.30. hod. Součástí filmového představení bude výstava knih Městské knihovny s propagací
vybraných titulů za účelem zvýšení zájmu o knihy zvláště u mladé generace.
Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je
si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Ačkoliv cíl jejich výpravy – Osamělá hora, leží na
Východě, musí projít nejdříve jeskynním systémem, kde Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní
život… Režie: Peter Jackson. Hrají: Martin Freeman, Ken Stott, Viliam Kircher, James Nesbitt a další.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
11. 1. sobota 19.30 hod.

REVIVAL

12. 1. neděle

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

16.30 hod.

116 minut
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř
bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou
svůj život a svůj vlastní příběh. Režie: Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel
Heřmánek, Zuzana Bydžovská, Vojtěch Dyk, Lucie Žáčková. Žánr: Komedie, Hudební.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let
80 minut
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou. Začíná v předvánočním čase,
kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí.
Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé království. Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru
Gulldopp. Dcera se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem a nešťastný král Vánoční hvězdu
proklel. Režie: Nils Gaup. Hrají: Jakob Oftebro, Agens Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen, Vera Rudi.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

18. 1. sobota 19.30 hod. PŘÍBĚH KMOTRA
99 minut
19. 1. neděle 19.30 hod. Příběh kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup
a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozice šedé eminence
české politiky. Žánr: drama, krimi, životopisný. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš
Vaculík, Jan Vondráček, Kryštof Hádek a další. Velmi dobré hodnocení na csfd.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let
25. 1. sobota 19.30 hod.

LÍBÁNKY

26. 1. neděle

ŠMOULOVÉ 2

16.30 hod.

98 minut
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (A. Geislerová)
a Radim (S. Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli
si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni to zkusit znovu. A zdá se, že svatební oslavy, které probíhají
v prosluněném dni v rodinném kruhu, budou skutečně nejkrásnějším začátkem společného života.
Ovšem… Režie: Jan Hřebejk. Dále hrají: K. Nováková-Fuitová, J. Černý, J. Šesták, D. Máj, L. Šilhánová.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný
105 minut
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření
podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí
esenci. Jenže brzy zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka zná
tajné kouzlo, kterým se Neplechové promění ve skutečné Šmouly.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

1. 2. sobota 19.30 hod. RIVALOVÉ
123 minut
2. 2. neděle 19.30 hod. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu
soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film vypráví příběh dvou pilotů, kteří jsou
soky nejen na okruzích, ale také v životě. Režie: Ron Hovard. Hrají: Daniel Bruhl, Chris Hemsworth,
Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer, Jamie Lives. Žánr: Životopisný/Sportovní/Drama.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

12/2013
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Provoz zámku, knihovny a Kina JAS na přelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce následujícím:
Zámek byl pro návštěvníky uzavřen 9. prosince. Další možnost se naskytne již
27. března 2014, kdy bude zahájena sezóna
příštího roku. V průběhu zimních měsíců se v
interiérech zámku vše důkladně čistí, umývá,
leští … aby se na jaře mohlo vše zaskvět v plné

kráse. V této době je zámek přístupný pouze
pro předem sjednané hromadné prohlídky
a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna je od 12. prosince 2013 uzavřena. Po Novém roce zahájí
provoz v úterý 14. ledna 2014 od 9 hod.
Kino Jas – také kino bude přes vánoční a novoroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení v tomto roce

bude 21. a 22. prosince (sobota, neděle), kdy
uvádíme kriminální komedii „Mafiánovi.“
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období (leden-březen) bude omezeno promítání jen na sobotu a neděli.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2014.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Kostýmované prohlídky s Napoleonem
Občanské sdružení PER VOBIS určitě
všichni slavkovští občané znají z různých kostýmovaných prohlídek v zámeckých prostorách. Při letošních Vzpomínkových akcích jsme
vsadili na osvědčenou tematiku – prohlídku
s Napoleonem. Miloš Šaněk jako vždy zvládl
roli císaře bravurně a společně se všemi dalšími
postavami – mladými francouzskými dámami
v empírovém oblečení i rakouskými dámami
v barokních a rokokových šatech, maršály
a Konstánem, se návštěvníci seznámili třeba
s ryze dámskými záležitostmi , jako s módou,
babskými klepy, ale i třeba s legendou o vyzvědačce mlékařce, kdy jedna z přítomných rakouských dam pronikla v přestrojení do
francouzského ležení až k samotnému císaři,
kterému přinesla mléko a poskytla tak svému

Mikuláš s dětmi z mateřské školy

manželovi potřebné informace,
se strategií bitvy. Byli při rozdělování nalezeného pokladu a nakonec i při slavnostním
podepisování příměří v nádherném Historickém sále. Atmosféra byl opravdu dobová –
v zámecké prohlídkové trase se
netopilo, tak si spoře oděné zámecké dámy užily při celodenních prohlídkách pořádné zimy.
Celý den provázela všechny
Foto: I. Zyková
návštěvníky Eva Špatná, která Kostýmované prohlídky
Děkujeme
touto
cestou
všem,
kteří
se přišli posvým výkladem o bitvě i historii slavkovského
dívat na naše kostýmované prohlídky a věříme,
zámku zaujala všechny návštěvníky. Bylo jich
že i v nastávajícím roce se přijdou podívat na
tentokrát opravdu hodně a museli jsme přidat
naše další vystoupení.
IZy
další dvě prohlídky, aby se dostalo na všechny.

Foto: archiv školy

Děti z MŠ na výletě

Foto: archiv školy

České tradice v Mateřské škole Zvídálek
„Tráva už se nezelená, květinky
šly spát, bylo září, potom říjen, teď
je listopad…“
Slova této písně nám připomínají, jak ten čas letí. Jako by to
bylo včera, kdy jsme přivítali začátek školního
roku a už převzal vládu měsíc prosinec.
Co všechno jsme za tu dobu ve třídě Včeliček
stihli? Můžeme směle říci, že jsme opravdu
pilné Včelky. Cíleně se připravujeme pro vstup
do základní školy, sledujeme současné trendy
(jako je např ekologie, třídění odpadů), ale také
se snažíme, aby neupadly v zapomnění české lidové tradice a zvyky.
V naší MŠ klademe velký důraz na prožitkové
učení, neboť jen to, co děti vnímají všemi
smysly v nich zanechá hluboké zážitky i znalosti.V dnešní přetechnizované a konzumní společnosti, kdy je kladen důraz na výkon
a výsledky se často zapomíná na cit, soudržnost,
slušnost, vzájemnou pomoc a také na naše kulturní a tradicionalistické kořeny. Proto během
roku připomínáme dětem, co je pro naši zemi typické, jaký byl život dříve a dnes.

A co už jsme přivítali návštěv! V září k nám
přišel sv. Václav, děti jej statečně bránily před
krutostí jeho vlastního bratra Boleslava, poznaly však, že v životě to nekončí jako v pohádce.
V říjnu jsme společně oslavili narozeniny našeho státu, nechyběl ani dort, který děti samy
vyzdobily.Vůbec nevadilo, že byl jen z papíru.
V listopadu k nám přijel Martin na bílém
koni. V prosinci k nám zavítal sv. Mikuláš s doprovodem andílka i čertíka, sv. Barborka přivezla sáně do dvorka. Postupně jsme na
adventním věnci rozsvěcovali svíce Lásku,
Pokoj, Víru i Naději.
Krásným připomenutím adventních a vánočních tradic byl výlet do skanzenu ve Strážnici.
Protože v kalendáři se psal 5. prosinec nesměl
při uvítání chybět Mikuláš, anděl a čertíci. Děti
byly pochváleny za krásné básně a písně, které
Mikuláši a jeho doprovodu zazpívaly. A potom
již následovala prohlídka malebných chaloupek, kde na nás dýchla atmosféra dřívější doby
a Vánoc, vůně pečených čertíků z kynutého
těsta, vánočních oplatků z mouky a vody, dří-

vější štědrovečerní večeře sestávající z kaší,
krup, hub, koláčků se zelím. Tetičky v krojích
nám ukázaly draní peří i předení na kolovrátku
a zavzpomínaly na dřívější doby.
Děti viděly lití olova a jiné štědrovečerní
zvyky jako je pouštění lodiček, či krájení jablíčka. Mohly porovnat zdobení stromečku
dříve a dnes. Obdivně pozorovaly práci řezbáře,
samy si nazdobily perníčky. Koledníci nás naučili starodávnou koledu pocházející z oblasti
moravských Kopanic. Na závěr se s námi rozloučili tříkráloví koledníci. Návštěva skanzenu
v nás zanechala hluboké zážitky a připomenula
dřívější nelehkou, ale přitom krásnou dobu.
Vyvrcholením našeho snažení byla besídka
pro rodiče v divadelním sále ZŠ Komenského
nám. Děti tak předaly rodičům svůj vánoční
dárek. Ukázaly, co se za ten krátký podzimní
čas naučily. Překonaly trému a program s názvem „Od podzimu k Vánocům“, předvedly na
jedničku. Ukázaly tak všem, že ve třídě Včelek
se na tradice rozhodně nezapomíná.
Za třídu Včeliček
p. uč. Elena Knotková a Zuzana Winterová
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Mikulášská exhibice skupiny Glitter Stars
V pátek dne 6. prosince skupina Glitter Stars
ze ZŠ Komenského nám. Slavkov pořádala pro
všechny příznivce cheerleadingu ve sportovní
hale školy exhibici spojenou s rekapitulací sportovních úspěchů roku 2013. Třpytivé hvězdy
předvedly téměř čtyřem stovkám diváků 20 soutěžních choreografií, kterými se úspěšně prezentovaly na mnoha českých a zahraničních
pódiích. Více jak hodinovým pořadem provázela
pohotová moderátorka Natálie Spáčilová, která
je taktéž členkou týmu. O kvalitní reprodukci
hudby se postaral DJ Jarek. A protože nyní má
již tým přes 50 členů včetně 3 chlapců, byla to
skutečně obdivuhodná podívaná. Krásné představení si připravila i přípravka sportovní gymnastiky pod vedením trenérek Marie Fričové
a Renaty Martínkové. Na konci programu se
děvčata a hoši podělili s fanoušky o všechna svá
ocenění získaná v sezoně 2013 v kategoriích peewees, junior a senior. A že jich nebylo málo –
37 medailí a 19 pohárů. Nejvíce si cení 5 titulů

Glitter Stars

Foto: archiv školy

mistrů ČR a 6 nominací na ME. Tři členky se
dostaly do národního týmu a v červnu reprezentovaly Českou republiku na ME ve skotském
Glasgow. Juniorskou kategorii čeká ještě 21.prosince otevřené mistrovství Evropy ELITE Beach
Cup v německém Tropical Islandu, kde bude obhajovat vítězství z posledních dvou ročníků.
Velký dík patří všem vystupujícím, trenérkám
Pavle Přichystalové a Denise Cisarové, technickému zázemí skupiny, Městu Slavkov u Brna,

ZŠ Komenského nám. a sponzorům: Kosmetickému salonu Martiny Křetínské, Ferobetu s.r.o.,
Ing. Vojtkovi, paní Plškové, Yvyny s.r.o. a BTA
diamantová technika Brno, s.r.o., bez kterých se
činnost týmu na tak vysoké úrovni neobejde.
Následující den, v sobotu 7. prosince, seniorská část týmu získala v Praze v mezinárodní
soutěži Spirit Cheer Cup bronzovou medaili za
svoji Hip Hopovou sestavu.
Závěrem mi dovolte jménem skupiny Glitter
Stars popřát všem krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku 2014 Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
Renáta Macharová, vedoucí týmu Glitter Stars

PF 2014

Vánoční jarmark

Foto: archiv školy

Vánoční jarmark
se v naší škole již stal neodmyslitelnou událostí
před vánočními svátky. Žáci pod vedením svých
třídních učitelů připravují výrobky, které pak
sami prodávají. Musí si svoji práci ocenit a stanovit tak cenu výrobku, musí svoje produkty prodat a hlavně počítat při přebíraní a vracení peněz.
Kromě tohoto ekonomického umění mohou ukázat svým rodičům, babičkám a dědečkům, jak
jsou šikovní a vnést tak další kousek radosti mezi

všechny přítomné. Když jsem procházel
chodbami plnými malých obchodníků a jejich zákazníků, viděl jsem na jejich tvářích, že tato akce
má smysl, že je dobře sejít se s rodiči ve škole
i při jiné příležitosti, něž bývá většinou obvyklé.
Děkuji proto všem učitelům, rodičům a žákům za
to, že společně přispěli touto akcí k příjemné
atmosféře předvánočního času v naší škole a přeji
všem pěkné Vánoce.
Vladimír Soukop

Již jen málo času zbývá do konce roku
2013. Za pár dní se u většiny z nás doma rozzáří vánoční stromečky a především děti si
vychutnají jedny z nejkrásnějších svátků
roku, které jim přinesou nejen dárky, ale
i očekávané zimní prázdniny. Letos mají dokonce to štěstí, že prázdniny budou opět po
mnoha dlouhých letech trvat čtrnáct dní.
Přeji dětem, jejich rodičům, a všem lidem,
aby svátky prožili bez starostí a v pohodě a aby
jim přinesly radost a spokojenost. A jestli
někdo z vás bude mít příležitost podat někomu
jinému pomocnou ruku, neváhejte. Určitě bude
váš pocit ze svátečních dnů ještě lepší.
Do nového roku 2014 vám všem přeji
nejen za sebe, ale i za zaměstnance ZŠ Komenského hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a splnění mnoha přání, která nosíte v srdci.
Vladimír Soukop, ředitel

Lednové semináře
Pasování na čtenáře

Foto: archiv školy

Pasování na čtenáře
Stalo se již tradicí, že žáci z dramatického
kroužku připravují pro žáky 2. ročníku akci nazvanou „Pasování na čtenáře“. Letos přivítaly
malé čtenáře v pondělí 2. prosince pohádkové postavy z knížek a připravily si pro ně čtyři úkoly.
Děti přečetly úryvek z knížky, poznávaly písmenka a tvořily slova, povídaly o kreslených postavičkách a přiřazovaly je k názvům knih a recitovaly

básničky nebo zpívaly písničky. Kdo uspěl a získal
od odborné poroty razítko, mohl se dostavit ke králi
a ten dotyčného pasoval na čtenáře. A nový čtenář
si jako dárek odnesl knihu a diplom.
Dětem přejeme, aby přečtených knih a potěšení z nich měly co nejvíce a aby se staly stálými
návštěvníky naší nové školní knihovny.
Vladimír Soukop

V rámci projektu „Vzájemně si pomáháme
vzdělávat se“ jsme v měsíci lednu připravili
tyto semináře se speciálním pedagogem:
Termín Téma
9. 1. číselné představy do 20, rozklad čísel,
systém počítaní na prstech
16. 1. sčítání, odčítání, násobení a dělení názorně
23. 1. zlomky a desetinná místa 1/10 = 0,1
30. 1. hodiny a časová posloupnost
Schůzky probíhají za účasti rodičů a žáků
a jsou každý čtvrtek od 16 h v ZŠ Komenského.
Semináře vede PaedDr. I. Hrbáčková. Je možné
si dohodnout i individuální konzultace.
Sledujte web www.zskoslavkov.cz, Kalendář
2013/2014.
Vladimír Soukop
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Spolupráce naší školy
a Zámku Slavkov – Austerlitz
Každoročně rozvíjíme spolupráci s odbornými pracovníky Zámku Slavkov – Austerlitz.
Na podzim letošního školního roku jsme
zámek navštívili se žáky osmého ročníku, kteří
se v hodinách dějepisu učí mj. o vládě Marie
Terezie a době osvícenského absolutismu.
Snažíme se, aby žáci věnovali pozornost
také regionálním dějinám, a proto pro ně historička PhDr. Zichová připravila výklad
o kancléři Václavu Antonínu knížeti z Kounic
a Rietbergu, nejvýznamnějším představiteli
tohoto šlechtického rodu, který zastával post
státního kancléře ve službách čtyř habsburských panovníků – Marie Terezie, Josefa II.,
Leopolda II. a Františka II. Žáci se rovněž při
prohlídce zámku seznámili s umělci, kteří se
podíleli na jeho výzdobě, a blíže tak poznali
typické znaky barokního a klasicistního
umění.
Pracovníci zámku nám také vycházejí
vstříc, když se snažíme rozvíjet čtenářství
a vztah dětí ke knihám. Pravidelně přivádíme
do městské knihovny žáky šestého ročníku,
z nichž mnozí si pak chodí knihy pravidelně
půjčovat. Rovněž letos paní knihovnice Urbánková dětem vysvětlila, jaké základní a speciální knihovnické služby zde mohou
využívat. Navíc jsme se s vedením knihovny
dohodli, že větší množství knih nám přes
zimní měsíce, kdy je provoz městské knihovny
omezen, zapůjčí přímo k nám, do naší školní
knihovny, a děti si k nim tak snadněji najdou
cestu.
VD

Mikuláš ve škole

Foto: archiv školy

Mikuláš ve škole
Jako každý rok, tak i letos naši školu navštívili čert s Mikulášem. Proslýchalo se totiž, že
některé děti trochu zlobily. Postupně zavítali do
všech tříd na 1. stupni a největší rošťáci, které
čert na první pohled poznal, museli slíbit, že se

polepší. I ti největší hrdinové měli trochu nahnáno.
Nakonec se Mikuláš přimluvil a všechny děti
byly odměněny sladkostí. Vzkaz pro zlobivce:
„Příští rok jsme tady zas!“

Návštěva Zooparku Vyškov
Ve středu 20. listopadu se žáci třetí třídy
zúčastnili programu v Zooparku Vyškov s názvem „Od semínka k chlebu“. Nejprve se děti
něco dozvěděly o tom, z jakých surovin se
chléb vlastně vyrábí. Potom se rozdělily do
dvou skupin. V první skupině vyráběly koláž
ze stébel obilí a ve druhé pekly chlebové bochánky ve starobylé peci přímo na Hanáckém
statku. Potom se obě skupiny vystřídaly. Pro
zpestření celého dopoledne byla pro děti připravena spousta her a na závěr se všichni přesunuli do prostor muzea, kde si každý mohl
vyzkoušet mlácení obilí cepem. Celý program
se dětem velmi líbil, což dokazovaly spokojené a usměvavé tváře. Takže příští rok se sem
určitě velmi rádi vrátíme.

Návštěva zoo ve Vyškově

Foto: archiv školy

Ocenění úspěšného žáka ISŠ

Přijetí žáků na radnici

Foto: archiv školy

Dne 10. prosince přijal místostarosta města Ing. Jiří Doležel v obřadní síni Městského úřadu žáky
oboru truhlář při příležitosti úspěchu
v mezinárodní soutěži truhlářů,
která se konala ve Znojmě v rámci
projektu ZUWINS+. Poděkování
a věcný dar obdržel Pavel Haizler,
žák třetího ročníku, který se v této
soutěži umístil na stupni nejvyšším.
Pavel se podepsal do pamětní knihy
města, neboť dobře reprezentovali

svoji školu, ale i Slavkov u Brna.
Dary od Nadačního fondu Student
předal Ing. Aleš Šilhánek. Zvláštní
poděkování patří učitelům odborného výcviku oboru truhlář, kteří
naše žáky pro soutěž výborně připravili. Při slavnostním setkání nemohl chybět třídní učitel Ing. Václav
Zoul a spolužáci. Snad toto ohodnocení bude motivací i pro další žáky
při účasti v této soutěži v příštím
školním roce.
ISŠ
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Abychom nezapomněli…
Výpověď o totalitě v Evropě – 10. 12. 2013 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna
Symbolicky, na Den lidských práv, byla
žákům Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna představena čítanka pro středoškoláky
obsahující životní příběhy lidí z celé Evropy,
kteří byli zasaženi oběma totalitami 20. století.

Abychom nezapomněli…

Foto: archiv školy

V posledních měsících zorganizovala Platforma evropské paměti a svědomí za podpory
Nadace Konrada Adenauera desítky takových
akcí po celé České republice. Žáci nejprve
zhlédli dva krátké filmy a poté paní Dr. Neela
Winkelmannová z Platformy evropské paměti
a svědomí představila celý projekt. Ukázky
z čítanky předčítal žákům člověk nad míru povolaný, účastník listopadových událostí 1989,
pan Martin Mejstřík. Druhá část setkání patřila
členu Konfederace politických vězňů, panu Josefu Havránkovi, který vyprávěl o svém životě
a svých zkušenostech s totalitním režimem
v 50. letech. Žáky ISŠ natolik zaujal, že se celá
akce nečekaně protáhla a dalo by se pokračovat
i dále.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Dny otevřených dveří ISŠ
První prosincový víkend je na naší škole tradičně spojen s Dny otevřených dveří. Také v letošním školním roce se naše škola otevírala
veřejnosti s možností nahlédnout „pod po-

Dny otevřených dveří

Foto: archiv školy

kličku“ teoretické i praktické výuce. Kromě informací o možnostech studia na naší škole a prohlídky obou areálů ve Slavkově i Rousínově, byl
každý z návštěvníků obohacen o praktické
ukázky carvingu, barmanství, zdobení perníčků,
odborné práce truhlářů, kuchařů-číšníků a automechaniků. Poděkování za zdařilý průběh patří
nejen všem pedagogům a učitelům odborného
výcviku, ale především žákům, kteří se aktivně
zapojili a výborně naši školu prezentovali svým
budoucím spolužákům. Další Dny otevřených
dveří pro Vás připravujeme ve dnech 17. a 18.
ledna 2014.
Ing. Hortová, ISŠ

Návštěva partnerské školy ve Vídni
V rámci realizace projektu EdTrans navštívili žáci naší školy ve Slavkově u Brna dne 22.
11. 2013 partnerskou školu se zaměřením na

Návštěva Vídně

Foto: archiv školy

hospodářské obory ve Vídni. Součástí návštěvy
byla i prohlídka zoologické zahrady nedaleko
Schönbrunnu, která patří k největším v Evropě.
Po její prohlídce se žáci přemístili do prostor
vídeňské školy. V nově zrenovované budově si
prohlédli jednotlivé učebny jak teoretické, tak
i odborné výuky. Právě ve cvičných prostorách
se zaměřením na gastroobory mohli žáci srovnávat a hodnotit umění svých spolužáků ve
Vídni. Návštěva proběhla v přátelské atmosféře
a žáci si mohli také ověřit své jazykové znalosti
v rozhovorech se svými cizojazyčnými protějšky. Projekt bude pokračovat další výměnnou
akcí již 29. 11. 2013, kdy naši školu navštíví
vídeňští žáci.
Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Na návštěvě v Saabu

Foto: archiv školy

Trochu jiný den
našich truhlářů
Dne 20. listopadu mělo našich pět vybraných
žáků oboru truhlář možnost vyzkoušet střelecké trenažéry ve firmě Saab Czech s.r.o. jako
odměnu za účast v mezinárodní soutěži truhlářů a za dobré studijní výsledky. Někteří vyzkoušeli i další zajímavý trenažér – vojenský
nákladní automobil. Jízda v úzkých uličkách
města i v náročném terénu hor měla u kluků
značný úspěch a jen neradi se poté vraceli do
výuky. Vedení školy tímto děkuje zaměstnancům firmy Saab Czech s.r.o. a řediteli firmy M.
Petkovi za netradiční dopoledne uspořádané
pro naše žáky.
ISŠ

Veletrh středních škol

Foto: archiv školy

Veletrh SŠ a dalšího vzdělávání
Ve dnech 22. a 23. listopadu se žáci a pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili Veletrhu SŠ
a dalšího vzdělávání 2013, který se každoročně
konal v prostorách firmy Veletrhy Brno, a.s. Pedagogové podávali zájemcům z řad rodičovské
veřejnosti i samotným žákům 8. a 9. tříd informace o studijních a učebních oborech naší
školy. Žáci školy obohatili naši expozici
o ukázky činností jednotlivých oborů a svými
radami zájemcům pomáhali s lepší orientací ve
výběru jejich studia na střední škole. Všem
žákům a pedagogům patří poděkování za vzornou propagaci školy.
ISŠ

Škola přivítala vzácné hosty

Poděkování studentům ISŠ

Naši Integrovanou střední školu ve Slavkově
u Brna navštívila v pátek 29. 11. 2013 delegace
žáků naší partnerské školy z Vídně v rámci projektu EdTRANS. Po srdečném uvítání a zhlédnutí prezentace naší školy provedli žáci hosty
jednotlivými zařízeními školy. V odborné
učebně stolničení se seznámili s flambováním
a mohli také ochutnat výrobky našich žáků.
V odpoledních hodinách si hosté prohlédli prostory slavkovského zámku i s přilehlým parkem. Poté si žáci prohlédli historické památky
Slavkova a náměstí. Domů odjížděli žáci partnerské školy plni dojmů a vzpomínek nejen na
školu, ale i na město Slavkov u Brna s přáním

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentkám a studentům ISŠ ve Slavkov u Brna
za účast v zimních Srdíčkových dnech 2013
a finanční částku 5610 Kč získanou prodejem
předmětů s logem o. s. Život dětem
Částka bude použita na pomoc jednotlivým
handicapovaným dětem, a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních
kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále
na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy apod.
Děkujeme vám, že nám pomáháte proměnit
dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

opět naši školu navštívit. Projekt bude pokračovat i v následujícím kalendářním roce.
Mgr. Mihálová, ISŠ

Delegace z Vídně ve Slavkově

Foto: archiv školy
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Přípravy na Slavkovské divadelní dny 2014 zahájeny
Třetí ročník přehlídky ochotnických souborů
Slavkovské divadelní dny 2014 přinese mnohé
změny. Za všechny alespoň dvě: tou první je
dlouho očekávaný fakt, že festival se již nebude
odehrávat v pronajatém prostoru, nýbrž bude
pořádán ve vlastním kulturním zařízení a pod
jeho hlavičkou. Hlavním pořadatelem festivalu
bude slavkovské Společenské centrum Bonaparte. Spolupořadatelem bude, jako u předešlého ročníku, občanské sdružení Farní divadlo
Simsala Bim (FDSB).
Druhou změnou je prodloužení délky festivalu oproti předchozím letům. Hrát se bude i ve
všední dny (od čtvrtka) a osvědčí-li se tento
model, rozprostřel by se festival v budoucnu na
celý týden. V roce 2014 festival nabídne během
čtyř dnů večerní i odpolední představení a pro

Benefiční představení
Truffaldina
V sobotu 7. prosince se uskutečnilo v sále SC
Bonaparte benefiční představení Truffaldino,
jehož pořadateli bylo vedení SC Bonaparte
a Farní divadlo Simsala Bim. Představení se
zúčastnilo 146 diváků a výtěžek ze vstupného
14 444 Kč byl odeslán na sbírkové konto pro
oběti postižené tajfunem na Filipínách, které
u Čs. spořitelny otevřela Charita ČR.
Nejméně 10 000 lidí zahynulo podle odhadů
místních úřadů v centrální části Filipín při řádění tajfunu Haiyan. Dalších 300 potvrzených
obětí a 2000 pohřešovaných hlásí ostrov Samar.
Zhruba 70 až 80 procent území, přes které se
tajfun v provincii Leyte přehnal, bylo zničeno.
Řadu pobřežních měst a vesnic srovnaly se
zemí obří vlny, v nichž se utopily stovky lidí.
Místní obyvatelé přirovnávají živel k cunami.
K nejhůře poznamenaným patří město Tacloban, kde žije asi 220 000 lidí. Město zaplavily
mořské vlny až do čtyřmetrové výšky.
Pořadatelé benefiční akce chtějí tímto poděkovat všem, kteří na představení přišli, aby pomohli lidem na opačném konci světa. Je velmi
potěšující, že v době, která se vyznačuje velkým
nárůstem egoizmu, se najdou lidé, kterým není
osud druhých lhostejný.
Děkujeme.
L. Nosková

školy i představení dopolední.
Pořadatelé chtějí festivalovou nabídku obohatit o soubory, které jsme ve Slavkově dosud
neviděli. Jejich jména vám však prozradíme až
v lednovém čísle Zpravodaje, abyste se měli na
co těšit. V únorovém čísle pak najdete kompletní program festivalu. Také předprodej vstupenek bude včas ohlášen.
Slavkovské divadelní dny 2014 budou
slavnostně zahájeny ve čtvrtek 6. března
a ukončeny v neděli 9. března.

A na závěr chtějí touto cestou pořadatelé požádat slavkovské firmy a podnikatele, kteří
by byli ochotni věnovat sponzorský dar v jakékoliv formě, která by pomohla snížit festivalový rozpočet, aby své nabídky, případně
dotazy směřovali na adresu pořadatelů: vedoucí
SC Bonaparte: martin.krizka@meuslavkov.cz;
FDSB: simsalabim.farnostslavkov@gmail.com
Všechny příznivce divadla zdraví a na festival
SDD 2014 zvou
SC Bonaparte a FDSB

FD Simsala Bim přijímá nové členy
Divadlo hodlá posílit soubor o 3–5 hercůmužů. Dolní věková hranice je 20 let, horní hranice není omezená. Podmínkou je řeč bez vady,
alespoň špetka hereckého talentu a ochota navštěvovat pravidelně divadelní zkoušky.
Též bychom uvítali spolupráci s hudebníky,
ať už s jednotlivci či skupinami, a to jak v oblasti
živé doprovodné hudby při představeních, tak
v oblasti skládání scénické hudby či nápěvů
k textům písní.
Rádi bychom také oslovili ke spolupráci
muže, kteří by byli ochotni nám pravidelně pomáhat jako kulisáci při stavění scén nejen na jevišti SC Bonaparte.
Divadlo tvoří parta lidí, které spojuje láska
k divadelnímu kumštu a dílo, které společně vytváříme, upevňuje naše kamarádské vztahy. Do
divadla si chodíme odpočinout, vyventilovat
stresy a načerpat energii, zažíváme spoustu legrace a při tom všem vytváříme kulturní hodnoty a předáváme je těm, kteří navštíví naše

představení. Za posledních 5 let se naše divácká
obec rozrostla daleko za hranice Slavkova, takže
představení jsou většinou vyprodaná. Repertoár
který hrajeme je pestrý a snažíme se uspokojit
všechny věkové skupiny.
Slovíčko farní v názvu divadla znamená, že
svoji základnu máme již bezmála 14 let v sále
budovy římskokatolické fary ve Slavkově.
V souboru jsou jak lidé z farnosti, tak i mimo ni,
občané Slavkova i mimoslavkovští. V současné
době se soubor rozrostl, takže jsme schopni připravovat tři hry souběžně. Hrajeme v sále na
faře, na jevišti SC Bonaparte a zajíždíme i mimo
Slavkov. Zkoušky probíhají 1x týdně 2 hodiny
pod vedením režisérů. Divadelní činnost děláme
bezplatně a ve svém volném čase. Uvítáme
s otevřenou náručí i srdcem každého, kdo v dobrém přichází.
Přihlásit se do souboru je možné na : simsalabim.farnostslavkov@gmail.com
Těšíme se na vás, vaši
Simsalabimáci

Úspěšný bleší trh
V sobotu 23. listopadu se uskutečnil první
ročník Blešího trhu ve Slavkově. Ač jsme trošičku podcenily jeho propagaci, přišla nás navštívit spousta úžasných lidí, kteří si vybrali
a odnesli něco pěkného nebo jen tak přispěli
do kasičky. Podařilo se nám vybrat neskutečných 9945 Kč! Jak bylo avizováno, veškeré finance půjdou ve prospěch přímětického útulku
u Znojma. Po dohodě s vedením útulku bude
sponzorsky uhrazena faktura za nákup materi-

álu pro dokončení nových rozestavěných kotců
a zbylé peníze potom na nákup konzerv pro
tamní pejsky a kočičky.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat
především vám všem, kteří jste tuto akci podpořili, ať už organizačně, rozšířením věcné
sbírky nebo finančně. Moc si toho vážíme a už
teď se těšíme na druhý ročník.
Přejeme krásné a pohodové Vánoce.
Petra Hrozová, Veronika Šilerová

Vánoční zpívání s Hudci z Kyjova
Do Slavkova u Brna přijedou v sobotu 28.
prosince 2013 s vánoční koledou Hudci z Kyjova. Tato špičková cimbálová muzika má za
sebou řadu zahraničních úspěchů a je známá
i z televizních pořadů. Že se neomezuje pouze
na lidovou píseň, svědčí i její velmi úspěšné

Hudci z Kyjova

předloňské turné, v jehož rámci na několika
koncertech ve vyprodaných halách v České republice i na Slovensku doprovázela populární
Katarínu Knechtovou (hity Za tebou, Spomal
atd.). Do Slavkova u Brna se vracejí po dvouleté odmlce – v lednu 2012 jim ve slavkovském
farním kostele nadšeně aplaudovaly téměř tři stovky nadšených
posluchačů po „Tříkrálovém koledování“.
V programu „Vánoční zpívání“ vystoupí zpěvačky Bohdana Menšíková a Jana
Neničková, které Hudci z Kyjova
ke spolupráci přizvali již při natáčení televizního pořadu Vínečko. Zpěv Bohdany a Jany
doplňují v sólech Aleš Smutný,
Petr Švaňhal, Jirka a Zdeněk
Foto: archiv Frolcovi. Společně také zazpívají

některé koledy jak v mužském, tak ve smíšeném vícehlasu. Hudební úpravy jsou dílem
členů muziky, zejména primáše Aleše Smutného, Miroslava Kolacii či bratrů Frolcových.
Významným obohacením programu bude
host. Je jím známý moderátor a zpěvák lidových písní Karel Hegner, kterého znáte z řady
televizních i rozhlasových programů. V Příjemným zpestřením bude rovněž účast domácích
mladých zpěváků – několik písní si s HUDCI
zazpívá i úspěšná slavkovská farní schola pod
vedením Terezky Čechové.
Přijměme tedy naše pozvání na „Vánoční
zpívání“ do chrámu Vzkříšení Páně v sobotu
28. prosince. První koleda zazní v 16 hodin.
Vstupné je díky sponzorům dobrovolné a jeho
výtěžek bude určen na charitativní účely. Nepochybujeme o tom, že také vy budete strženi
krásou koled, společně si zazpíváte a podpoříte
tuto krásnou akci.
Ing. Bc. Jan Marek

Počiny v oblasti výstavby v roce 2013
Napoleonská expozice
V květnu byla slavnostně předána dokončená realizace Napoleonské expozice v prostorách bývalých koníren
v předzámčí zámku. Investiční náklady
dosáhly výše 55 mil. Kč. Realizace byla
započata v roce 2011.

Oprava střechy DPS
V tomto roce bylo přikročeno k výměně problémového střešního pláště
na domě s pečovatelskou službou. Na
tuto výměnu byly použity finanční
prostředky města ve výši 6 mil. Kč.

Oprava mostku do zámeckého parku
V listopadu byla dokončena oprava spojovacího mostku z budovy zámku směrem do parku. Spolu s touto akcí byla provedena
výměna 11 ks oken. Náklady na obnovu dosáhly výše 1 mil. Kč.

Přestupní uzel IDS
Ke konci roku 2013 je
dokončen projekt v oblasti dopravní infrastruktury „Přestupní uzel IDS
Slavkov u Brna – Nádražní“, který byl do
značné míry dotován
z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Náklady dosáhly
výše 6 mil. Kč.

Autobusové zastávka „Cutisin“
Vybudováno v průběhu listopadu na
ulici Bučovická. Celkové náklady cca 425
tis Kč za finanční spoluúčasti společnosti
Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Rekonstrukce toalet
na zámku
V tomto roce proběhla rekonstrukce
toalet na zámku v 1.P.P, které slouží
široké veřejnosti a z technického
a morálního hlediska již nesplňovali
svou funkci. Finanční prostředky byly
uvolněny ve výši 2 mil. Kč.

Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova
Za využití finančních prostředků Operačního
programu životního prostředí bylo provedeno zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova ve výši 2,5 mil. Kč.

Veřejné osvětlení
Oprava místních komunikací
Zde ve spolupráci se společností VaK Vyškov byla v závěrečné fázi provedena oprava
povrchu místní komunikace na ulici Smetanova
v hodnotě 0,8 mil. Kč. Na tuto akci navázala ve
spolupráci s občany oprava chodníků.

Ve spolupráci se společností
E.ON bylo nahrazeno stávající nevyhovující veřejné osvětlení
a místní rozhlas na ulicích Zborovská a Havlíčkova novým zařízením
dle platných norem. Do této oblasti
spadá i instalace regulace napětí za
účelem dosažení úspor energie. Náklady 1,4 mil.

Akce jiných organizací
Mezi tyto akce lze zahrnout stavby společností E.ON a VaK
Vyškov, které v našem městě realizovali výměnu kanalizačního řadu na ulici Smetanova a Nádražní a přeložku vzdušného vedení NN do země na ulicích Špitálská, Zborovská
a Havlíčkova.
Z developerských projektů lze uvést především výstavbu I.
etapy bytového komplexu společnosti Kaláb – BS na Zelnicích
a společnosti SKR stav a Natmalreal v lokalitě Pod Oborou.
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Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2014
Vám přeje redakce Slavkovského zpravodaje
a veslavkove.cz

SLAVKOV U B R N A

ZKOLAUDOVÁNO!

NEPODCE≈UJTE
DENTÁLNÍ HYGIENU
âisté zuby
onemocnût nemohou…
V novém roce rozšiřujeme náš tým o nového
zubního lékaře a dentální hygienistku!
Registrovat se můžete již nyní přímo
v ordinaci Dr. Hrozy na ulici B. Němcové
ve Slavkově u Brna nebo telefonicky
na čísle 774 561 722.

MoÏno zakoupit dárkov˘ poukaz za zavádûcí cenu.

PRODEJ BYTŮ A RD
K nastěhování listopad 2013
www.RezidenceAusterlitz.cz
.cz
cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

PF 2014
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www.rumpova.cz

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

BOŠOVICE

PF 2014

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

ZASTAVÁRNA – BAZAR
AGRI-TECH Slavkov,
společnost obchodující se zemědělskou technikou

Hradební 38, Slavkov u Brna

přijme do pracovního poměru

Příjem inzerce

obchodní zástupce

do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

(prodejce zemědělské techniky)

a servisní mechaniky
Práce pro společnost s dlouhou tradicí,
zaměstnanecké výhody, možnost podílu
na zisku

Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. ledna do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Informace na tel. 727 881 449
e-mail: info@agri-tech.cz

RYCHLÁ PŮJČKA
peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA

za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.

Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,
BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu
• elektroniku, nářadí
• sportovní potřeby, hudební nástroje,
obrazy, sošky a věci umělecké
hodnoty, zbraně
VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO
MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba:
po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz

Slavkov u Brna, Brněnská 97

Prodej obalů na uzenářské výrobky

www.rumpova.cz

Bučovická 325
Slavkov u Brna
Tel.: 725 365 444
Prodejní doba:
Po–Pá 8–17, So 8–11

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová
• úhelníky rovnoramenné,
nerovnoramenné
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
řezáním pilou

I
JIŽ 10 LET S VÁM

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz
www.slavkov-hutnimaterial.cz
Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
so
8–11 h.
(od 1. 4. 2014)

Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2014

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

NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz
●
●
●
●

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA MOTORŮ
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL

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

● plnění a kontrola klimatizace
● klempířské a mechanické práce
● RUČNÍ MYTÍ AUT
vinka

No

www.bmtypo.cz

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

Šťastné a úsporné...
Společnost E.ON věnovala obcím a městům na svém zásobovacím
území 100 LED světelných řetězů a hvězd na vánoční stromy.
Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem
více než 130 MWh elektrické energie, což představuje 150 tun
oxidu uhličitého.
rické
elekt
Úspora 130 MWh

gie
ener

Uše
třen
o

www.eon.cz
www.ekobonus.cz

150
tun o
xidu uhličitého
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Denis Štěrba – ze slavkovské
posilovny na mezinárodní pódia
Slavkovský rodák Denis Štěrba působí sympaticky, skromně a tiše, takže jen úctyhodná
šíře jeho ramen napovídá, jaký je jeho největší koníček. Je to posilování a kulturistika.
Denis se už zúčastnil několika důležitých soutěží a dokonce se několikrát umístil na
předních příčkách v kategoriích juniorů i mužů. Zeptala jsem se Denise, jak vlastně
s kulturistikou začal a co plánuje do dalších let.
mě kamarád přivedl do jednoho fitness centra
v Brně. Tam mě oslovila trenérka Martina Dreherová a začala mě na soutěže připravovat. Teď
má miminko, takže na poslední dvě soutěže mě
připravoval Viktor Hell. Tito odborníci mi radí
ve výživě i v tréninku. Oficiálně však nejsem
v žádném týmu.

Denis Štěrba

Foto: archiv DS

• Jak dlouho se věnujete kulturistice?
Cvičení se věnuji asi šest let a kulturistickému tréninku se věnuji necelé tři roky.
• Co Vás k tomuto sportu přivedlo?
Vždycky se mi líbily vypracované postavy.
Začal jsem s posilováním na střední škole, kdy
jsme měli na internátě posilovnu. Mně se to
hned zalíbilo, a navíc, když jsem sledoval filmy
s Arnoldem Schwarzeneggerem nebo se Sylvesterem Stallonem, říkal jsem si, že tak chci
vypadat. Takže to byl takový první impuls.
• Máte nějakého trenéra nebo někoho, kdo Vás
odborně vede?
Nejprve jsem cvičil jen tak pro sebe a potom

• Kam chodíte posilovat?
Posiluji hlavně ve Slavkově a do Brna jezdím
každý týden nebo 14 dní za svými trenéry.
• Jakých soutěží jste se už zúčastnil?
V minulém roce jsem se zúčastnil
mistrovství Moravy a Slezska juniorů, kde jsem
obsadil druhé místo. O týden později jsem startoval na Lednické Olympii v kategorii mužů.
Tam jsem obsadil také druhé místo. Letos jsem
se zúčastnil soutěže International Austria Cup
ve Vídni a soutěžil jsem na prestižní soutěži Arnold Classic Europe v Madridu.
• Jak se člověk dostane na takovouto soutěž?
Musel jsem se nejdříve nominovat v Praze.
Přihlášky na
Arnold Classic
podával český
Svaz kulturis-

tiky a fitness, který mezi zájemci z celé republiky vybíral ty s nejlepší formou. Já jsem byl
vybrán v kategorii juniorů.
• A jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Teď bude následovat minimálně mesíční
pauza od cvičení. Nechám tělo odpočinout od
intenzivního tréninku a od striktního jídelníčku.
Přípravy na další soutěžní sezonu zahájím za
rok v tuto dobu. Začnu postupně cvičit, najedu
na objemový jídelníček, abych nabral co nejvíce svalů. Kvalitní příprava na kulturistické
soutěže mi zabere přibližně dva roky. Vystoupit
na pódium plánuji na podzim v roce 2016.
Zatím nevím, na jaké soutěži to bude, ale určitě
někde v zahraničí. Už budu v kategorii mužů,
takže musím nabrat opravdu hodně svalů. Budu
se porovnávat s muži, kteří cvičí už třeba 20 let.
Rozhodně bych se chtěl zase zúčastnit Arnold
Classic Europe, už proto, že soutěž pořádá Arnold Schwarzenegger.
• Kdo je Vaším sportovním vzorem?
Mým sportovním vzorem je právě Arnold,
protože toho za celý svůj život hrozně moc dokázal. Z obyčejného kluka z Rakouska, který
odjel do Ameriky za kulturistikou, je dnes guvernér Kalifornie a úspěšný herec. Když jsem
byl na Arnold Classic v Madridu, viděl jsem ho
naživo asi ze dvou metrů a byl to skvělý zážitek.
• Berete kulturistiku spíše jako koníček, nebo
byste se jí chtěl živit profesionálně?
Kulturistiku beru jako koníček. V České republice nejsou podmínky, aby se tímto sportem
člověk živil. Podmínky by byly v Americe, ale
odjet tam mě neláká, mám tady rodinu a přítelkyni. Kulturistika je navíc koníček dost nákladný, protože pro nabrání svalů musím
měsíčně sníst třeba třicet kilo masa. Pracuji
proto od července v hodinářství jako hodinář
a zlatník a baví mě to. Navíc zde mohu po tréninku dobře regenerovat.

Denis Štěrba

Foto: archiv DS

SBD Žuráň má nové vedení
Dne 12. prosince se konalo shromáždění delegátů SBD Žuráň. Delegáti schválili změny ve
stanovách družstva, které nesnesou odkladu
a dle noného občanského zákoníku jsou platné
od 1. ledna 2014.
Do 30. 6. 2014 je pak nutné stanovy kompletně přepracovat a po schválení delegáty za-

psat do veřejného rejstříku. To je úkol pro představenstvo ve složení :
Ing. Zdeněk Vašina – předseda, Ing. Lydie
Mertová – místopředsedkyně a členové Vlastimil Vrána, Jan Vrána, Jaroslav Kotol, Drahomír
Kotolan a Josef Matura
Představestvo SBD Žuráň

Vážení fanoušci dobrého bluegrassu,
chtěl bych těm, kteří letos navštívili naše slavkovské koncerty na Folkové přehlídce na zámku
(31. 5.), v restauraci Na Špitálce (12. 7.) a na Country vánocích (3. 12.) v DDM, ale i všem ostatním, popřát hodně úspěchů a také pevné zdraví v roce 2014. Těším se s vámi za Poutníky na
shledání na našich vystoupeních v našem krásném městě v příštím roce.
Váš Jiří Karas Pola

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho osobních
i soutěžních úspěchů.
Hana Gajdošíková
Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Vánoční mše
Zveme vás 24. prosince na „půlnoční“ mši
sv. ve 23 hodin (zpívá Pěvecký sbor Gloria). Ve
středu 25. prosince v 9.30 h. provede Pěvecký
sbor Gloria Pastýřskou mši D-dur Josefa Pekárka (1758–1820), dlouholetého kantora v hanáckém Hněvotíně, známého spíše jako autora
takzvaných hanáckých oper Jora a Manda
a Marena a Kedrota, ve kterých zhudebnil hanácké texty převora premonstrátského kláštera
na Sv. Kopečku Mauritia Bulína (zlidověla zejména píseň Doneste mně sem vojansky mondore).
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Ludmila Procházková
* 25. 12. 1903 Heršpice
† 29. 9. 1984 Slavkov u Brna

Ludmila Procházková s manželem ve svém „atelieru“ při malování

Foto: archiv

Naivní malířka Ludmila Procházková
Naivní (odborně insitní) malířka Ludmila
Procházková patří k významným osobnostem
našeho města a mezi nejvýznamnější české
naivní umělce.
Narodila se 25. prosince 1903 v Heršpicích
u Slavkova a sklon k malování zdědila po své
matce, která pocházela z oblasti „lidových maléreček“ – z Klobouk. Její sklon k malování se
projevoval od raného mládí.
Školu začala navštěvovat ještě před šestým
rokem a svým malířským nadáním převyšovala
ostatní děti. I po ukončení školní docházky malovala stále jen ze záliby. Jako jednadvacetiletá
se vdala. Její manžel Josef Procházka byl poštovní úředník. V letech 1928–1932 žili ve Slavkově a pak v Biskupicích u Jevíčka. V roce
1938 odtud utekli před německým záborem po-

Výřez z obrazu

Ukázky obrazů paní Procházkové

hraničí zprvu do Cetkovic, po krátkém pobytu
pak do Brna, chvíli pobyli ve Slavkově, aby nakonec skončili v Dambořicích, kde bydleli až
do roku 1948. Poté se natrvalo přestěhovali do
Slavkova u Brna.
Většinu aktivního života trávila paní Procházková v domácnosti, několik let dělala poštovní
úřednici. V letech 1951–1955 pracovala ve slavkovském muzeu, pro srdeční onemocnění se
musela zaměstnání vzdát. Měla tři děti. Dcera
Jiřina se odstěhovala s rodinou do Pardubic.
Oba synové zemřeli v dětském věku.
Malovat začala v roce 1941. Nábytek při stěhování hodně utrpěl, pustila se proto do jeho
zkrášlování malbou. Po nábytku se dala do
malby lišty na talíře a hrnků do kuchyně, pak
kredence a postupně pak dalšího nábytku. Když

Foto: archiv

Ludmila Procházková

Výjev z vesnického života (1969)

Foto: archiv

Foto: archiv J. Habartové

Foto: archiv
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L. Procházková v zahrádce (1972)

jednou její malůvky viděl malíř profesor Jan
Znoj, byl velmi překvapen a gratuloval jí k čistému malířskému projevu bez cizích prvků. Tím
jí dodal odvahy do dalších maleb. S citem zdobila dětské kolébky, pak starodávné truhly
a další zachovalé starší kusy nábytku. To již
bydlela ve Slavkově v Bezručově ulici a jedna
z těchto kolébek byla i v tehdejší v obřadní síni
MěstNV.
Malovala téměř na vše, co jí přišlo do ruky.
Nejen na dřevo a plátna, ale také na sklo a keramiku. Za svůj život bylo těchto děl a dílek několik stovek. Naivní čistotu jejích obrazů
umocňovala dětská významová perspektiva. Ze
všech obrazů Ludmily Procházkové září čistota
a dokonalý soulad barev. Jsou působivé svým
vypovídajícím obsahem, svou srozumitelností
a podmaňujícím kouzlem své prostoty. Mimořádně krásné jsou její obrazy se zimními motivy. A i když jsou její obrazy malovány naivně,
pro svou vysokou přesnost jsou významným
příspěvkem k umělecké archivaci regionální
historie hlavně první třetiny 20. století.
Malířské náčiní paní Procházkové bylo
skromné – několik štětců, tub s barvami a nějaké plechovky od konzervy s víčky na rozdělávání barev. Na stole býval obvykle plech
buchet, na sporáku konev s čajem. Většina činností se odehrávala v kuchyni, která jí sloužila
jako jídelna, přijímací pokoj, výstavní síň, dílna
i malířský atelier.
Ludmila Procházková ráda vyprávělo o tom,
co v mládí zažila. Např. o vesnickém bubeníkovi ohlašujícím obecní zprávy, draní peří za
zimních večerů, šlapání zelí bosýma nohama
v sudu, vytahování hladových koroptví v zimě
z hlubokého sněhu, zvyklosti při narození, křtu,
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L. Procházková ve svém „ateliéru“ (1979)

biřmování, svatbě, pohřbu, také lidové léčitelství jako ošetření hnisavých ran přikládáním
kravského lejna, nošení korálků z oloupaných
česnekových stroužků při žloutence, zaříkání
nemocí u dobytka, léčba bolestí hlavy z uhranutí, odstraňování kožních bradavic vlasem
z koňského ocasu, pasení hus, koz, sbírání obilních klásků (klásí), paběrkování kukuřice, tradice vánoční, velikonoční, masopustní, domácí
kuchyně (lokše, báleše, šišky, slíže, fanky,
vdolky) aj. O těchto věcech uměla nejen vyprávět, ale dovedla je i kouzelně vyjádřit na svých
obrazech.
Všechny obrazy jsou vlastně namalované její
vzpomínky na konkrétní situace, osoby nebo
události zasazené do určitého místa. S oblibou
jim říkala „obtažené a vybarvené vzpomínky“.
Rozkošná je např. namalovaná vzpomínka ze
školy, jak děti stojí v řadě k panu učiteli, který
jim postupně ořezává tužky.
Se svým manželem, rodákem ze Slavkova,
byli podle slov L. Procházkové harmonickou
dvojicí. Za 52 let společného soužití se nepohádali. Josef Procházka byl sečtělý, před penzí
pracoval v archivu slavkovského okresu. Byl
sběratel (filatelie, filumenie, keramika, skautské
odznaky). Po odchodu do důchodu začal také
malovat. Zemřel 12. října 1976.
Ludmila Procházková vystavovala od roku
1963 u nás i v zahraničí (15 výstav, z toho
8 v zahraničí), mj. na výstavách naivního umění
v Montrealu, Mnichově, Curychu nebo v Bruselu. Její díla vlastní SNG Bratislava, Národní
museum Praha, GVU v Litoměřicích, Musée
d’art naïf de l’Ile de France ve Vicq u Paříže atd.
Ve Slavkově se konala výstava z děl Ludmily
a Josefa Procházkových v roce 1982.

Foto: archiv

Rámy jejích obrazů na první pohled vypadají
jako dřevořezby, ale ve skutečnosti si je Ludmila
Procházková sama pletla ze žitné slámy a z obilního plevele – z ovsahy (ovsa hluchého). Bylo
to proto, že na rám neměla peníze. S odstupem
let se její originální rámování stalo stejně obdivovaným, jako její obrazy. Dovedla takto vytvořit nejen rámy k obrazům ze slámy, orobince.
kukuřičného „šústí“, ale i kabelky, ošatky a další
dárkové výrobky – vše s neopakovatelným půvabem. Nádherné jsou i její další výtvory: z husích, kačeních a slepičích brk, které zbyly po
draní peří, dokázala vytvořit květy s voskovou
vizáží, z polének vyřezávala panenky a zvýrazňovala je malbou. Z plenky vytvořila krásný, decentně malovaný šátek pro sváteční dny. Co se
této drobné a skromné ženě dostalo do rukou, to
dokázala umělecky ztvárnit.
Podle odhadů znalců jejího díla namalovala
za svůj život 400 až 500 obrazů, které jsou roztroušeny po celém světě.
V posledních letech svého života paní Procházková místo malování brala do rukou pero
a zapisovala své vzpomínky, příhody a události
ze svého života. Její vyprávění svědčí o nesporném talentu. Tyto vzpomínky nebyly zveřejněny a zřejmě zmizely nadobro. Smrti se
nebála, považovala ji za stejně přirozenou jako
narození. Když jí bylo smutno, říkala, že se těší
na klid a pokoj na té konečné stanici. Zemřela
v roce 1984 ve Slavkově u Brna.
V Bezručově ulici nic nepřipomíná, že zde
žila a tvořila jedna z našich největších naivních
umělkyň. Nepochybně by si zasloužila aspoň
pamětní desku na dům.
Zpracoval B. Maleček
z veřejně dostupných zdrojů

Tříkrálová sbírka
Charita ČR pořádá v roce 2014 další ročník
již tradiční Tříkrálové sbírky. Posláním Charity
ČR je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez
ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství
nebo politické názory v naší republice i ve světě.
Právě Tříkrálová sbírka pomáhá financovat tyto
projekty.
Skupinky koledníků (převážně dětí) navštíví
v sobotu 11. ledna všechny domácnosti ve Slavkově. Pokladničky, do kterých koledníci vybírají
peníze, jsou pečlivě zapečetěné, otvírají se až na
Městském úřadě pod dohledem spolehlivých
osob. Nemusíte mít proto strach, že váš dar
někdo zneužije k vlastnímu obohacení. Věříme,
že budete ke koledníkům vstřícní a laskaví.
I malý dar může udělat někomu velkou radost.
Výřez z obrazu Draní peří

Foto: archiv

Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská
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T - CLUB

LEDEN

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
3. 1. DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec, tepec,
rokec, popec a sr*nec na konec
4. 1. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
10. 1. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
11. 1. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B
17. 1. DJ Petr Jaroš - Radio hits
18. 1. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
24. 1. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90
25. 1. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B
31. 1. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

KADE¤NICTVÍ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
A láska zůstala – ta smrti nezná…
Dne 7. prosince 2013 by se dožil 80 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna
Dne 19. ledna 2014 uplyne 8 smutných let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2013 uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás navždy opustil
pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Vzpomínka

Tel. 603 904 404

Dne 17. prosince 2013 uplyne 5 let, kdy nás nečekaně opustil pan

J I Ř Í VAG N E R

Prodejna

KRÁSA A ZDRAVÍ

SLEVA NA V¯ROBKY 20–35 %

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

Pﬁírodní kosmetika + doplÀky stravy
Vzpomínka

SOLÁRIUM

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Dne 25. prosince 2013 vzpomeneme 15 smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Nabízím kompletní vedení

S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka,
dcera Hana a Zdeňka s rodinami.

V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

ZDENĚK MAZAL

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.
Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
doklady a daňová přiznání lze podat
též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 27. prosince 2013 by se dožil 75 let manžel, tatínek, bratr,
dědeček a pradědeček, pan

JAN KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jarmila, dcera Hana, Jana a syn Karel
s rodinami a vnuci Jiří, Petra, Jakub, Denisa, Lucie, Michaela a Simona
a pravnouček Davídek.

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ
www.ucetnictvi-hladka.cz

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 28. prosince 2013 by se dožil 100 let pan

JAROSLAV MAREK
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka a synové 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 2013 uplyne 10 smutných let od úmrtí paní

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

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská
642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí.
Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 5. ledna 2014 vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní

VERONIKY ZABLOUDILOVÉ
S láskou vzpomínají manžel, děti Jakub a Klárka, rodiče
a sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2014 uplynou tři smutné roky, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel s dětmi
a celá rodina.
Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2014 uplyne 8 let od úmrtí
našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, který nám moc schází.
Dne 14. ledna 2014 vzpomínáme 11. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. ledna 2014 uplyne 30 let, kdy nás navždy opustil pan

BOHUMIL PETŘÍK
S láskou a vděčností vzpomínají manželka Zdena,
dcery Zdena a Dana s rodinami.

Ceny vodného a stočného v r. 2014
Vodovody a kanalizace Vyškov a. s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2014:
Cena
vodné
stočné
vodné + stočné

bez DPH
(Kč/m3)

včetně 15 =
DPH (Kč/m3)

33,50
35,78
69,28

38,53
41,15
79,68

cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Společnost byla v uplynulých letech úspěšná
v získávání dotací z Fondu soudržnosti EU
a Operačního programu životního prostředí. Podařilo se získat přes 500 mil. Kč na vybudování
nové a rekonstrukce stávající vodárenské infrasktruktury. Jednou z podmínek přijetí dotací
bylo zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně
nákladové ceny služby. K cenovému nárůstu dochází v návaznosti na uzavřené smlouvy o po-

skytnutí dotačních prostředků, které přímo stanovují výši cen vodného a stočného na 1 m3 na
příštích 10 let. V případě nedodržení postupného zvyšování cen by společnost musela velkou část dotací vracet.
Stav vodoměru k 31. 12. 2013 bude stanoven z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12.
2013 nahlásit nejpozději do 5. ledna 2014
• prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz
• osobně písemně na zákaznickém centru ve
Vyškově, Brněnská 410/13
vždy s adresou odběrného místa nebo číslem
vodoměru. Bez těchto identifikačních údajů
nebude nahlášený stav zpracován.
Provozní doba zákaznického centra o Vánocích: v pracovní dny od 18. 12. do 30. 12.
2013 od 7 do 14 hod., dne 31. 12. 2013 bude
zákaznické centrum i ostatní provozy uzavřeny.
VaK, Vyškov, a. s.
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Opustili nás
Ervína Ondráčková (1949)
Bohuslav Spěvák (1948)
Přemysl Zachoval (1948)
Jozef Šmelko (1944)
Božena Pohleová (1944)
Marie Hanáková (1931)
Jan Budík (1949)
Libuše Slezáková (1937)

14. 11.
27. 11.
28. 11.
2. 12.
5. 12.
8. 12.
9. 12.
14. 12.

INZERCE
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 776 610 117.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 774 855 098.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na přijímačky z matematiky na SŠ. Tel. 737 660 474.
KOUPÍM pozemek, zahradu v okolí Slavkova u Brna o rozměrech cca 0,5–1 ha. Tel.
777 237 732.
KRESLÍM portréty z fotek na zakázku. Cena
za 1 ks vel. A4 120 Kč. Tel. 603 792 179.
DARUJI dřevěný kazetový strop 4x2,5 m. Tel.
604 994 476.
PŮJČOVÁNÍ tepovače na čištění koberců
a sedaček. Tel. 722 522 022.
SILVESTR NA HORÁCH
www.penzionadam.cz
PRODÁM nový eliptický trenažer VG50B vč.
polohovací lavice na posilování. Cena dohodou. Tel. 602 707 003.
MASÁŽE Dopitová – klasická relaxační
masáž Vás uvolní a pomůže od únavy
i stresu. Přijedu klidně i k Vám domů, nemusíte nikam jezdit. tel.: 723 118 674,
http:\\masaze-dopitova.wz.cz.
VYMĚNÍM byt 2+kk v osobním vlastnictví,
Slavkov u Brna, Nádražní za větší byt
v osobním vlastnictví nebo družstevní ve
Slavkově. Tel.: 721 910 302.
KOUPÍM 1pok. DB nebo OV (v přízemí),
příp. gars. ve Slavkově. Tel. 773 942 630.
PRAVIDELNÉ hodiny od 6. 1. 2014
STEP AEROB – ZUMBA
po – STEP AErobic. – Vícemilice těloc. MŠ –
18:00 hod
út – ZUMBA – Slavkov u Brna – ZŠ Komen. –
19:00 hod
čt – ZUMBA – Bučovice – Obchod. Ak. –
17:30 hod
Sotolářová 731 466 750
PRONAJMU garáž na Polní. Tel. 776 313 080.
PRODÁM 7místný Chrysler Voyager, r. v. 11/99,
motor 2,5 TD 85 KW, 223 000 km, bohatá výbava, vše v elektrice, kvalitní man. klimatizace,
litá kola, hagusy s příčníkem, kvalitní rádio. Vozidlo bylo odhadnuto na částku 48000 Kč při
rychlém jednání 40 000 Kč – tel. 603 541 247.
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Vánoce – svátky příchodu Spasitele?

Vánoční program farnosti

Tak se svátky nazývaly dříve, když byla společnost náboženská. Očekává ještě lidstvo naší
doby příchod Spasitele? Zdá se, že mnohým se
Bůh příčí jejich vlastním zájmům. Zdánlivě Ho
nepotřebují; žijí jako by neexistoval, dokonce
jako by byl „překážkou“, kterou je třeba odstranit, aby bylo možné prosadit svůj způsob života. Nebo se lidé nechávají přitahovat
lákavými náboženstvími s nabídkami různých
nauk a „duchovních zkratek“ na cestě za iluzorním štěstím a v nabízení spásy za „nízké
ceny“.
Ale ať se naskytne ve světě nebo v životě jakákoliv temnota, vždy tam může zazářit Boží
světlo. Tento syn - dítě, které se nám narodilo,
je víc než pouhý osvoboditel. V něm je přítomen samotný Bůh, který se nazývá Emanuel
– to je Bůh s námi. Komu bude světlem? Komu
bude silou?
V předvánočním rozhovoru pro časopis se
mě ptala redaktorka, jak je to s našimi předsevzetími, které si dáme a po novém roce na ně
brzy zapomeneme. Odpověděl jsem, že to není
tak složité. Bůh nás vede k duchovnímu životu
s ním. To člověk nedokáže ze svých sil. Tu sílu
dává Bůh, ale člověk o ni musí denně usilovat.

Roráty pro děti – pondělí 23. 12. v 6.45 sraz
v kostele u vchodu, průvod s lampičkami, po
mši čaj a buchta na faře.
Betlémské světlo ve Slavkově v kostele:
- v pondělí 23. 12. od 10 do 16 předávají skauti
- na Štědrý den 24. 12. od 8.00 do 15.30
24. 12. Štědrý den
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi:
Slavkov v 15.30 (zpívá schola).
Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov
23.00 (zpívá Pěvecký sbor Gloria).
Další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice
21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00.
Upozornění: sváteční mše sv. ve Slavkově 25.
12., 26.12. a 1. 1. budou v 9.30.
25. 12. Slavnost Narození Páně
Mše svaté: Slavkov 9.30 (zpívá PS Gloria), večerní mše 18.00 (lidový zpěv),
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána
Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá schola),
večerní mše nebude.
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
28. 12. sobota
Vánoční koncert cimbálové muziky Hudci
z Kyjova v 16.00 v kostele ve Slavkově.
30. 12. neděle, Svátek Svaté rodiny, mše svaté
s obnovou manželských slibů: Slavkov 8.30
a 18.00, obce jako v neděli.
31. 12. sv. Silvestr
Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00
s přehledem za rok 2013.
Pohlídka hodin a zvonů ve Slavkově 10.00–
12.00, 13.00–15.00.
Noční adorace na ukončení roku ve 23.30
a půlnoční požehnání.
1. 1. Nový rok, mše sv. 9.30 a 18.00.
3. 1. Návštěvy nemocných
5. 1. 2014 neděle – Slavnost Zjevení Páně
Mše s žehnáním vody, křídy a kadidla 8.30
a 18.00.
Tříkrálové koledování s betlémskou scénkou
v 16.00 před kostelem.
11. 1. 2014 sobota, Tříkrálová sbírka ve Slavkově
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele
a v klášteře na Zahradní ulici:
24. 12. Štědrý den
14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.30–11.30 a 14–16.00
26. 12. Sv. Štěpána10.30–11.30 a 14.00–16.00
31. 12. Sv. Silvestr10.00–12.00 a 13.00–15.00
1. 1. Nový rok
10.30–11.30 a 14.00–16.00
20. 1. Přednáška KLAS Dr. Rája: JUDr. Václav Kounic, pondělí 17.30 fara.
29. 1. Ekumenická bohoslužba, farní kaple,
středa 18.00.

A není to jen síla jako energie. Je to především
vztah, který se snažíme s Ježíšem mít. Z tohoto
vztahu víry a lásky se rodí obnova života.
V Betlémě se setkáváme s vírou pastýřů
a s vírou učedníků. Pastýři se zase vrátí ke
svým stádům. Ale Ježíšovi učedníci budují společenství víry v Ježíše Krista. Rozvíjí to, co jim
Ježíš zanechal. Pastýři se pokloní dítěti v jeslích, zatímco učedníci se dodnes klaní Ježíšovi
jako svému Pánu.
A kdo jsme my? Přicházíme o Vánocích
k betlému jako pastýři, nebo jako učedníci?
„Přišel jako světlo, které osvěcuje každého člověka“ – poznamenává evangelista Jan – „ale
vlastní ho nepřijali“. Apoštol však dodává:
„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími
dětmi“.
Jakoby tato víra doznívala a křesťanství dožívalo. Lidé se vzdali vztahu s Bohem. Dochází
k podstatným změnám ve společnosti, v rodinném životě. Vytrácí se něco podstatného. Naději dává světlo z Betléma. Pokud něco chceme
znovu obnovit v osobním životě i v naší společnosti, nestačí se jen poklonit. Přijměme pozvání, které je nám nabízeno.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Milost vám a pokoj…
V bytě stařenky visí na zdi malý obrázek,
pod kterým je ozdobným písmem napsáno:
„Milost vám a pokoj…“ Slova, která se dnes
skoro nepoužívají. Připadala mi zastaralá a neuměla jsem si vysvětlit, co vlastně znamenají.
A tak jsem o vysvětlení stařenku požádala.
S jiskřičkami v očích mi řekla:
„Boží milost, to je zvláštní projev toho, že tě
má Pán Bůh rád. Že ti rozumí, je stále s tebou,
cítí s tebou ve chvílích trápení, raduje se
s tebou, když máš radost. Touží ti pomáhat, obdarovává tě vším, co potřebuješ. A stejně jako
vladař může udělit milost trestanci, i Bůh ve
své milosti odpouští i tobě tvá provinění –
pokud ho o to požádáš. Vrací ti tím do srdce
klid, zbavuje tě pocitů viny, strachu, urovnává
konflikty, které sis zavinila…
A pokoj – to je spokojený život, kdy nemáš
důvod k reptání, kdy se raduješ z toho, co máš
a jak žiješ. Netrápí tě zloba a závist, nesžírá tě
chamtivost ani pomluvy. Prostě jsi šťastná…“
V tu chvíli jsem si uvědomila tu vnitřní krásu
těchto dvou opomíjených slov.

A tak přejeme vám všem, abyste svátky, připomínající narození Ježíše Krista, prožili v pokojné a laskavé atmosféře ve vědomí, že Ježíš
Kristus, se nejen narodil, ale také zemřel jako
oběť za nás, pro nás byl vzkříšen a slíbil, že
znovu přijde…
Chceme vám do svátečních dnů končícího
letošního roku i do celého nadcházejícího roku
2014 přát slovy apoštola Pavla:
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho
a Pána Ježíše Krista.“
(1. Korint. 1,3)
„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své
milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé
dobré dílo,“
(2. Korint. 9,8)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci lednu na sobotní bohoslužby, které se
konají 4. a 11. ledna na adrese Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9.00 h. společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje
úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) www.casd.cz

Ježíš je světlo světa
Jan 3:14
Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti,tak
musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý,
kdo věří v něj, měl věčný život.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.Vždyt Bůh
neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby byl svět skrze něj spasen. Kdo v něho
věří, není souzen, kdo však nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo
na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu,
protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná
zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby

jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná
pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo,že
jeho skutky byly vykonány v Bohu. Neboť
každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přishází ke světlu,
aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány
v Bohu.
Jmenuji se Hynek Tecl a Ježíš Kristus mi zachránil život.
Pozívám vás,také na promítání animovaných
biblických příběhů, které se konají v Němčanech 5. ledna v 17 hodin v přísálí kulturního
domu. Vstup je volný.
Hynek Tecl, Hynek.tecl@centrum.cz

Další informace o programu farnosti najdete
na www.farnostslavkov.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání
v novém roce 2014 Vám
i Vašim rodinám přejí
kněží P. Milan Vavro
a P. Petr Mareček

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz
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Setkávání nejen vánoční
Čas konce občanského roku vnímáme rozmanitě – podle osobního založení a hodnot. Někteří
vítají slunovrat, jiní se těší na hojnost výjimečně
dobrého jídla a pití, další se radují z příležitosti
tajemně obdarovávat druhé; o radosti z darů přijímaných ani nemluvě.
Vánoce nám připomínají, že původním určením člověka („koruny stvoření“) je dozrát v bytost duchovní a milosrdnou; ochotně a solidárně
se s druhými setkávající a sdílející. Setkávající
s kým, kde, za jakých okolností? Protože společenství můžeme zažívat jak vnější, tak vnitřní-se
sebou samými, nahlíží hlubinná psychologie nitro
lidí jako soužití sester v jedné domácnosti; sester
Marty a Marie, o nichž se píše v evangelním příběhu (viz Ev. Lukášovo 10,38-42). Marta-typ aktivistky, Marie-typ naslouchající, meditativní.
K nim domů přicház&iacu te; Ježíš, jako poutník
(i k nám domů chce přicházet, k setkávání, zvl.
o Vánocích). Historický Ježíš Nazaretský chodil
k lidem coby host, aby je obdaroval božskými
dary. Hostem je v antice cizinec a nepřítel, který
se pohostinností pána domu stává přítelem. Cizinec přináší vždy něco nového, jenže Marta nemá
čas a chuť poslouchat věci cizí, nové. Vmanévruje
příchozího do role hosta, který se má cítit pohodlně, dobře, a vůbec se neptá po jeho potřebách (jako i my se často neptáme, co by ten druhý
rád…). Hospodyně si dělá starosti o sebe, aby se
osvědčila v očích hostových.
Marie, sedící u Ježíšových nohou, nespoutává
svého učitele žádnou rolí. Prostě si na něho udělala čas, naslouchá mu, a on se rozpovídá; řekne

jí (nám), co je důležité, užitečné. Navazuje s ní
vztah a tak se Marie vnitřně proměňuje. To Ježíš
chválí. Pochválit Marii neznamená kárat Martu,
ale zdůraznit, že naslouchání je lepší než jednání,
které navíc (a často) druhému cosi vnucuje. Vidíme to všude: v rodinách, v obchodě, na pracovištích, ve školství, u lékařů, v církvích; tj. tam,
kde chce někdo dominovat nad jinými.
Přiznejme si: každý v sobě (současně) nosíme
obě „ženy“, oba typy jednání-Martu i Marii.
Marta by ráda Mariině kontemplativnosti, vnutila svými výčitkami pocit viny, ve smyslu: je
toho tolik na práci, že nejde ztrácet čas sezením,
ale vykasat si rukávy a pustit se do díla. A právě
ve chvíli sporu potřebujeme Pána, Arbitra v nás,
který demaskuje Martiny výčitky jako manipulativní racionalizaci.
Ano, v domě našeho vědomí bydlí, často pokojně, oba póly (Marta i Marie), dokud se neobjeví host-cizinec, tj. nabídka, výzva, myšlenka.
V té chvíli potřebujeme Krista, nestranný vnitřní
Střed (já), který oba niterné, odstředivé póly
(v „rozmluvě obou žen“) spojí a přivede ke vzájemnému přijetí. Oba sklony v nás mají své ur-

čení, ale protože pól pomáhající a pečující
(Marta, ve snaze vše zvládnout) je hlasitější,
musí Ježíš bránit Marii, neboť naslouchání se
horlivé sestře jeví jakoby k ničemu.
Jen bude-li Marie a Marta sdílet
společnost Krista (tj. Pokoj, Moudrost, Shovívavost, Snášenlivost,…) uprostřed našeho domuvědomí, bude náš život celistvý a zdravý.
Přejme si vzájemně, aby se náš vnitřní člověk
podobal Pastýřům nebo Třem králům přicházejícím k narozenému Ježíši; přicházejícím s úžasem a úctou; s vědomím dosažení cíle cesty,
které dává pocit naplnění a harmonie. A nejen si
přejme, ale pracujme na tom, aby ovoce ctností
v našich duších dozrálo do „půvabné barvy
a chutné cukernatosti“; dozrálo k vnitřní rovnováze a přinášelo užitek i blízkému okolí, a „neshnilo“ (sobectvím či lhostejností), ale vydrželo
svěží i v roce 2014.
Milan Vostřel, farář Církve čs. husitské

Poznámka: Východiskem výše uvedené úvahy
byl text: Anselm Grün, Hlubinně psychologický výklad Písma; s. 61 n., Vydala Česká
křesťanská akademie, Praha 1994.

Tříkrálové koledování
Římskokatolická farnost a Farní divadlo
Simsala Bim zve slavkovskou veřejnost v předvečer slavnosti Tří králů na Tříkrálové koledování, které se uskuteční v neděli 5. ledna 2014
v 16 hodin před farním kostelem.

Program začne před farním kostelem divadelním představením krátké vánoční hry v podání
nejmladších divadelníků a bude pokračovat uvnitř
kostela koledováním u živého betléma. Přijďte si
prodloužit vánoční čas a zazpívat koledy.

Adventní koncert
Přijměte pozvání na adventní koncert do Husova sboru v Kobeřicích u Brna v neděli 22. prosince od 16 hodin. Uslyšíte houslové árie
světových oper (španělských, italských, ruských)
a vánoční koledy. Účinkují manželé Ivona a Jiří
Jahodovi z Brna. Průvodním slovem Vás poučí
i pobaví Jiří Jahoda. Vstupné dobrovolné.
Za radu starších, místní náboženské obce
CČSH Vás zve
Milan Vostřel, farář

Vánoční program CČSH
Těšíme se na setkávání s Vámi o letošních vánočních bohoslužbách Církve československé
husitské, v některém ze sborů:
Ne 22. 12. ve 14 h, Újezd u B.-Rychmanov,
kostel ČCE
Út 24. 12. ve 22 h. „Půlnoční“, Slavkov u B.,
Husův sbor
St 25. 12. v 10.30 h, Kobeřice u B., Husův sbor
St 25. 12. ve 13 h, Nemochovice, knihovna
Obecního úřadu
Čt 26. 12. v 8.30 h, Slavkov u B., Husův sbor
Čt 26. 12. ve 14 h, Újezd u B.-Rychmanov,
kostel ČCE.

Putování po Norsku
Přijďte „pobejt“ a poslechnout si povídání,
doplněné obrázky, na téma Putování po středním Norsku aneb Svatební cesta po čtyřiceti
letech. Průvodním slovem poslouží, cestovatel
a fotograf, Roman Suchomel. Sejdeme se ve
slavkovském Husově sboru, Jiráskova 959,
v pondělí 13. ledna od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Za radu starších Vás, a Vaše blízké,
upřímně zve
Milan Vostřel, farář

Svatý Mikuláš ve školce

Foto: archiv farnosti

Zprávy z KMŠ Karolínka
Říká se, že tím nejcennějším, co máme je čas.
Někdo jej může měřit na hodiny, minuty nebo sekundy a někdo raději vzpomíná, co v tu dobu dělal.
Obojí má svou nezastupitelnou hodnotu, ovšem
dnes dám přednost vyprávění zážitků, které se
v poslední době odehrály u nás v Karolínce.
V probíraných tématech nám byl důležitým
průvodcem sv. František, který nás učil být vnímavý ke všemu živému. Současně nám ukázal,
jak chránit přírodu, seznámil nás s koloběhem
vody a předvedl nám význam živlů v životě. Jak
pro tohoto světce, tak i pro nás je jedním z nejhezčích časů doba přípravy na Vánoce, Advent.

Hned na jeho začátku nás ve školce poctil svojí
návštěvou Františkův kamarád v nebi, sv. Mikuláš. Přišel s námi oslavit svůj svátek a povzbudit
nás všechny v našem úsilí konat dobré věci. Na
oplátku jsme mu zazpívali písničku o jeho dobrém srdci, které pomáhá a co může, rozdává.
S ní nám pomohli i rodiče, prarodiče a sourozenci našich kamarádů ze školky, kteří také přijali naše pozvání a my jim za to děkujeme.
Přejeme Vám i sobě ať se doba Vánoční stane
prostorem pro obdarování neočekávanými okamžiky.
Za KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna
p. uč. Jana Šustková
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Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel
V sobotu 14. prosince proběhl ve velkém
sále SC Bonaparte Vánoční koncert Martina
Křížky a jeho přátel. Rád bych za všechny
účinkující vyřídil velký dík všem divákům,
kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit
velmi krásnou atmosféru. Stejně tak bych chtěl
i já za sebe poděkovat všem účinkujícím, kteří

Pohled k jihu

přijali mé pozvání a přijeli zazpívat a zahrát do
Slavkova. Věřím, že společně s Bohušem Matušem, Hankou Holišovou, Alešem Slaninou,
Zdeňkem Plechem, Magdou Vitkovou, Jolanou
Szajewskou a doprovodnou kapelou pod vedením skvělého saxofonisty a flétnisty Ondry
Klímka se nám podařilo na diváky přenést po-

Foto: R. Lánský

Zámek s kostelem

hodovou předvánoční atmosféru. Svědčily
o tom i reakce obecenstva během koncertu
a také bezprostředně po skončení na připraveném rautu, za který vděčíme firmě Spolmetal,
s.r.o.
Ještě jednou velký dík a budu se těšit opět
příští rok!
Martin Křížka

Foto: R. Lánský

Městečko jako na dlani
Město, kde bude i nadále příjemné žít?
Máme k sobě vzájemně blíž, než si někdy připouštíme. Sousedé si vidí navzájem do svého
soukromí. Jeden druhého ovlivňujeme. Jak
jsme si navzájem blízko, jsem si uvědomil při
pohledu přes teleobjektiv.
Charakter maloměsta má podle mých zkušeností kladnou stránku – sounáležitost s komu-

nitou. Tyto vazby se budují často po generace.
Žijeme svoje životy v prostředí, které nás bezprostředně ovlivňuje.
Ze své profese denně vidím pozitivní příklady občanské pospolitosti. Čím menší anonymita, tím větší odpovědnost k druhým a ke
svému životnímu prostředí.
Nový územní plán schválený 25. 11. 2013

většinou zastupitelů otevřel velkou možnost investorům, developerům a spekulantům. Rozšířil zóny bydlení do nových okrajových částí
města. Především bytové bloky mají zelenou.
Uhlídáme si proti jednostrannému zájmu developerů charakter našeho města, který není
pro všechny samozřejmostí?
Radek Lánský
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Rady do zahrady – leden
Pranostika: Když v lednu mnoho prší a málo
sněží, z polí, luk a zahrad se málo těží.
Leden je měsíc, který nám věnuje dostatek
prostoru pro odpočinek a teoretickou přípravu
pro nadcházející zahrádkářskou sezónu. V zahradách a sadech není příliš mnoho práce,
přesto však na některé důležité nesmíme zapomínat.
Nejpozději začátkem měsíce odebereme za
bezmrazého dne rouby peckovin, které uschováme ve vlhkém písku. Rouby odebíráme
pouze ze zdravých stromů, dobře vyzrálé, ne
tenké, avšak ani příliš silné jednoleté výhony
z obvodu koruny. Nebereme bujně rostoucí výhony ze středu koruny, tzv. „vlky“.
V sadě pravidelně kontrolujeme stav oplocení pozemku, aby se přes něj nedostala zvěř.
Také hrozí nebezpečí, že se zajíci podhrabou,
takže raději používáme chrániče i na každý
strom zvlášť. U nízkokmenů natíráme nízko položené větve vhodným repelentním přípravkem
proti okusu.
Aby při předjarních výkyvech počasí (ve dne
slunce, v noci mráz) nedocházelo k předčasnému probuzení stromů a pukání kůry, provedeme nátěr vápenným mlékem u kmenů
a větších kosterních větví.
Je-li hodně sněhu, přihrabujeme jej ke kmenům stromů, který je chrání před silnými mrazy

a později tající sníh zajistí dostatek vláhy pro
jarní období. Pokud jsou silné mrazy a zmrzlá
zem, můžeme po zahradě rozvést těžké náklady
– kameny, štěpku či další materiál, aniž bychom se probořili do vlhké půdy.
Rozhodně v lednu nezahajujeme předjarní
řez stromů. V této době, kdy hrozí nejsilnější
mrazy by čerstvé rány mohly způsobit namrznutí stromů.
Přirychlujeme pažitku nebo petržel, kterou
jsme si na podzim vyryli ze záhonů a zasadili
do květináčů.
Koncem měsíce můžeme ze zásob semen
provést zkoušku klíčivosti. Víte jak dlouho si
jednotlivé druhy zeleniny udržují klíčivost?
1–2 roky – pastiňák, černý kořen.
2–3 roky – kuchyňská cibule, pór, kopr, petržel
3–4 roky – saláty, čínské a pekingské zelí,
mangold, špenát, celer, mrkev, paprika, fazol
4–5 roků – červená řepa, košťáloviny, lilek,
rajče, meloun vodní, patison, tykve typu Hokaido
5–7 roků – okurka, meloun, tykev.
V této době ptactvo trpí nedostatkem potravy, proto nezapomínejme na přikrmování našich ochránců zahrad.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Blíží se vánoční čas a se Silvestrem skončí letošní již třináctý rok
v tomto století. Dovolte, abych se pro letošní rok rozloučil a popřál Vám
za sebe i za ZO ČZS Slavkov u Brna hodně zdraví a pohody s pěkným
prožitím Vánočních svátků. Do příštího roku přeji mnoho úspěchů jak při
zahrádkářské činnosti, tak i v osobním životě. Vladimír Luža a ZO ČZS

Novinka z KMŠ Karolínka
VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL V KMŠ KAROLÍNKA
Od ledna 2014 nabídne školní jídelna
KMŠ Karolínka svým dospělým strávníkům
výběr ze dvou druhů jídel se zachováním
ceny jednoho oběda za 53 Kč. Oběd je možné
v době od 11.30 do 12.00 hodin sníst v příjemném a klidném prostředí školní jídelny nebo odnést v jídlonosiči.
Proč dva druhy jídla? Jde nám především o to,
abychom zkvalitnili své služby pro stávající
strávníky a zároveň novým nabídli větší možnost
výběru. Co naše kuchyň nabízí? V naší kuchyni

KMŠ vaříme chutně, ale hlavně zdravě. Vyhýbáme se všem umělým dochucovadlům nebo
zvýrazňovačům chuti. Našimi strávníky jsou
kromě dětí MŠ také zaměstnanci MŠ, děti a zaměstnanci ZŠ Malinovského a cizí strávníci.
Často je překvapujeme nejen novinkami moderní
kuchyně, ale také jídly našich babiček. Pokud
máte zájem o chutné a zdravé obědy s možností
výběru, rádi vás v naší jídelně uvítáme.
Více informací na tel. 544 423 249,
731 646 795, jidelna@kmskarolinka.cz.

Svým klientům a čtenářům
Slavkovského zpravodaje
přeji krásné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2014
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Naše poslední letošní setkání bylo 12. prosince v Zámecké vinárně, kde nám předvedly
vánoční program děti z mateřské školy Zvídálek a všichni jsme si vzpomněli na krásné Vánoce svého dětství. Advent byl plný kouzel
a pranostik od Lucie, přes Mikuláše až k vánocům. Ty jsou pro mnoho lidí časem oslav, hodování a lenošení. Pro diabetika časem
pokušení a odříkání. Ale nemusí to tak být,
vždyť jsou i jiná potěšení než jídlo. O svátcích
bude více času na sebe a na to, jak si hlídat
zdraví. Už při nákupu vybírat kvalitní potraviny
a věnovat se složitější kulinářské přípravě
s kombinací zeleniny a ovoce. Jíst bychom měli
častěji, v menších dávkách a nezapomínat na
zdravé pití. Změřte si glykémii na lačno, po
jídle a po hodinové procházce. Noste u sebe
průkaz diabetika, pro případ nevolnosti, teplý
nápoj, hroznový cukr a vhodné oblečení
a obutí. K dobré kompenzaci diabetu přispívá
také domácí pohoda. Vánoční cukroví můžeme
jen ochutnat a vybírat si malé kousky trvanlivého pečiva. Dříve než na Silvestra pozvednete
skleničku dobrého přírodního vína k přípitku,
slibte si, že sami něco uděláte pro zdravější
způsob života.
Rok 2013 končí, proto už připravujeme program na příští rok, o kterém vás budeme informovat na členské schůzi, která bude 21. ledna
od 14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu. Budete se moci přihlásit na rekondiční
pobyt do Luhačovic od 6. do 13. května a na
ozdravný pobyt u moře do Bibione, který plánujeme na začátek září.
Neustále připomínáme, že pohyb je součástí
léčby diabetu a udržuje soběstačnost do vysokého věku. S pravidelným cvičením v tělocvičně ZŠ Tyršova začínáme už 6. ledna od
15.30 hodin opět pod vedením naší oblíbené
cvičitelky Mgr. Jany Sekerkové. Závěrem chci
poděkovat všem, kteří nás v naší práci za
zdravý životní styl podporují a těm, kteří překonali své pohodlí a účastnili se na něm. Zapomeňte o svátcích na své nemoci a trápení,
prožijte krásné Vánoce v kruhu svých rodin
a přátel. Do nového roku přeji všem zdraví
a pevnou vůli a aby byl příznivější pro nás
všechny.
Pokud vám z vánočního pečení zůstaly bílky,
můžete je použít na kapra v bílém těstíčku. Potřebujete kapří filety, sůl, pepř, 2 bílky, 2 lžíce
škrobové moučky, olej na smažení. Bílky rozšleháme se špetkou soli a škrobovou moučkou.
Rybí kousky osolíme, opepříme a namočíme
do těstíčka. Na oleji osmažíme a přebytečný
tuk osušíme papírovým ubrouskem.
K tomu obvyklou přílohu a ještě ovocný
salát s mrkví. Budete potřebovat 300 g mrkve,
1 banán, nebo 150 g broskve, 5 g cukru, citronovou šťávu, lžíci kysané smetany, nebo bílého
jogurtu. Mrkev postrouhat a zakapat citronovou
šťávou, smetanu osladit, přidat strouhanou
mrkev a na tenké plátky pokrájený banán, nebo
kompotovou broskev, vše zlehka promíchat.
Vše dobré v příštím roce přeje
Marie Miškolczyová

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Foto: archiv Junáka

Vyznamenání za hrdinský čin

Foto: archiv Junáka

Junák na konci roku 2013

Skauty letos Mikuláš navštívil
přímo na klubovně
Naše skautské oddíly se rozhodly letošní mikulášskou nadílku, spojenou s přehlídkou nacvičených scének či hudebních představení,
pojmout zcela odlišně od předchozích let. Mikulášskou besídku, což už je více než zažitý
název, jsme uspořádali přímo v naší klubovně.
V pátek 6.12. proběhla speciální mikulášská
schůzka dětí nejmladšího věku ze 6. oddílu, která
pokračovala přespáním na klubovně a sobotní
návštěvou dětského zábavního centra Bongo.
V neděli 8. prosince se pak 1., 2. a 4. oddíl
sešli ke společné akci, kdy každý z oddílů měl
připravenou vlastní aktivitu. Návštěvníci z řad
rodičů i dětí samotných tak mohli posedět v čajovně, podívat se na známou „Partičku“, vyrobit
si barevného sněhuláka ze špachtlí nebo se jen
v klidu podívat na promítání fotek z táborů a výprav. Všichni dohromady pak měli možnost
shlédnout volbu první skautské miss. Ovšem
velmi netradiční – volnou disciplínu, rozhovor
a dokonce i promenádu v plavkách předváděli
mužští vedoucí oddílů! O zábavu tak bylo postaráno víc než dost.
Závěr dvou a půl hodinové besídky pak byl
samozřejmě korunován příchodem Mikuláše
s andělem a čerty. I když by si možná některé

děti zasloužily odnést do pekla, zůstaly tam
všechny a ještě dostaly balíček s dobrotami.

Setkání SPJ
Ve středu 11. prosince se uskutečnilo setkání
SPJ – Sdružení přátel Junáka, rodičů a příznivců
skautingu. Ve vinárně u Edy se téměř třicítka
hostů seznámila se zprávami o činnosti v končícím roce, programu oddílů i hospodaření střediska. Naši bratři a sestry – pamětníci skautingu
z konce šedesátých a poloviny čtyřicátých let –
zavzpomínali na tehdejší skvělé akce v Junáku
a informovali o letošním hospodaření SPJ.
Na setkání přijali pozvání členové rady města
a vedení městského úřadu. Pan starosta zhodnotil aktivity skautů a skautek z pohledu vedení
města, poděkoval za dobrou spolupráci při akcích ve městě i za práci vedoucích při celoročním programu oddílů.
Významným okamžikem večera bylo předání
medaile Junáka „Za čin junácký“ Kristýně
Bayerové, Kristýně Mazalové a Ondřeji Horákovi. Náčelnictvo Junáka (republikové ústředí
organizace) ocenilo jejich rozhodnost během
evakuace dětí na letním táboře.

Betlémské světlo
Dovolte nám připomenout příležitost odnést
si domů Betlémské světlo. Zapálit si své lucerny

a svíčky můžete v pondělí 23. 12. v zádveří kostela na náměstí, kde bude od 10 do 16 h. hlídáno
skauty z našich oddílů. Těšíme se na setkání
s vámi a věříme, že vám plamínek z tak dalekých krajin zpříjemní vánoční atmosféru.

Poděkování za podporu
Letos se nám toho podařilo opravdu hodně.
Úspěšný střediskový tábor na Říčkách, velký
Svojsíkův závod na území našeho města za
účasti družin z celé jižní Moravy nebo zájezd
na Šumavu. Díky dotacím z rozpočtu města
Slavkova u Brna, MŠMT a zisku z jarního sběru
železného šrotu jsme také byli schopni opravit
zatékající střechu na skautské klubovně na sídlišti Nádražní a zrekonstruovat sklad materiálu
a jednu místnost pro činnost dětí.
Městu Slavkovu také patří dík za finanční dotaci na naše běžné aktivity, jako jsou oddílové
schůzky nebo vybavení na víkendové výpravy
do přírody. Za podporu a pomoc děkujeme firmám Elektro-Pegas ze Slavkova a Vodovody
a kanalizace Vyškov i všem rodičům našich malých členů a našim kamarádům za pomoc při
stavbě tábora nebo jiných brigádách. Vážíme si
toho a přejeme si, aby v roce 2014 naše spolupráce fungovala stejně dobře.
Za všechny vůdce oddílů
Milan Šemora, vedoucí střediska

Shai Levi a oddíl Krav Maga Austerlitz
Další úspěšný seminář Krav Maga pod vedením izraelského mistra Shai Leviho proběhl ve
Slavkově. Shai Levi vede v Izraeli výcvik speciálních jednotek a je stále aktivní ve své profesi.

Mistr vedl seminář v Praze a i přes velice náročný časový harmonogram přijal mé pozvání
na uspořádání semináře ve Slavkově. Semináře
se zúčastnili pokročilí žáci z našeho oddílu, in-

struktoři z Prahy, Rumunska, Moldávie, Brna,
Uherského Hradiště a Velké Bíteše. Trénink byl
zaměřen na sebeobranu s využitím tvrdých
kopů a úderů.
Mnoho z nás si sáhlo až na pokraj sil, ale o to
lepší pocit, že nikdo neodpadl. Tedy alespoň né
na semináři. Věřím, že si semináře každý dostatečně užil a odnesl si mnoho „nejen bolesti“, ale
poznatků. Pokud se stále rozhodujete o přijetí
do oddílu Krav Maga Austerlitz, tak neváhejte
a napište si o přihlášku, kde naleznete více informací. Není třeba se obávat náročnosti tréninku, nejsou nutné ani předchozí dovednosti
v oblasti bojových sportů. Veškeré techniky, fyzička a dovednosti jsou brány od úplného začátku.
Nábor nových členů proběhne 6. ledna 2014
v 17.30 hod. v Akademií Bojových umění ve
Slavkově u Brna. Naučte se bránit dříve než vás
někdy – někdo – někde napadne!
Shihan Hlaváč Petr, MScj, Shief instructor

Účastníci kurzu

Foto: archiv

Přeji všem krásné a klidné prožití svátků
vánočních a všechno dobré v novém roce.
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Trezory v rybníku

Informace o vzniku SOS

První prosincovou neděli šli členové rybářské stráže ošetřit a zazimovat lekníny na velkém rybníku vedle ostrůvku. V průběhu této
činnosti si povšimli, že kousek od nich je ve
vodě těsně pod hladinou u břehu od obchvatu
nějaké těleso. Napadlo je, že je to nastražená
past na ryby od pytláků. Když se dobrodili
blíže , zjistili, že se jedná o trezor.
Zavolali tedy policii, která zároveň přivolala
technika. Po prozkoumání okolního dna rybníka našli ještě další dva. Je mi jasné, že lupiči
nepovezou trezory z trestné činnosti do výkupny železného šrotu. Smutné je, že to odnáší
příroda.
Vzpomínám si na příhodu z mládí, kdy jsme
jezdili na čundry do Jasenice u Náměště nad
Oslavou. Na tamním rybníku v polích bylo místními nainstalováno prkno jako můstek na skákání do vody. Kamarád si skočil po hlavě a po
značně dlouhé době se vynořil s rozbitou hlavou. Musel být odvezen k ošetření do nemocnice. Z rybníku jsme následně vylovili kamna
značky Petra.

V sobotu 7. prosince se sešla skupina lidí,
kterým není lhostejný stav životního prostředí,
ochrana přírody a krajiny. Byla zde projednána potřeba ustavení Slavkovského ochranářského spolku (SOS), který má svou odbornou
kvalitu, je řádně zaregistrován a může důrazněji než jednotlivci prosazovat ochranu přírody. Předmětem našich ochranářských snah
bude fauna, flóra a samozřejmě krajina.
Oprávněné obavy v nás vzbuzuje především
necitlivé rozšiřování výstavby, ohrožující přírodu v našem městě a okolí. Pro nás, ale
hlavně pro naše potomky, musíme usilovat
nejen o zachování, ale i o rozšiřování všech
přírodních lokalit, jejichž hodnota je nenahraditelná.
Spolek chce sdružovat občany, kteří se zajímají o problematiku ochrany a výzkumu přírody, zejména v okolí Slavkova u Brna
a Jihomoravského kraje. Cílem je uskutečňovat praktickou ochranu životního prostředí dle
Zákona České národní rady o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb. Na úseku ochrany
a výzkumu přírody a krajiny bude spolek spo-

Petr Zvonek

lupracovat s orgány státní správy, zejména pak
se státní ochranou přírody a ostatními vládními i nevládními organizacemi podobného
zaměření u nás i v zahraničí. Do budoucna se
SOS o.s. bude zabývat mj. pořádáním besed,
přednášek, výstav, společných vycházek a dalších akcí pro veřejnost a publikováním informací o činnosti v regionálním tisku. Byla
vyzdvižena potřeba pracovat s mládeží.
Na závěr jednání učinili přítomní základní
krok ke vzniku občanského sdružení SOS tím,
že zvolili výbor spolku. Dalším úkolem bude
zpracovat a schválit stanovy a zaslat je na MV
k zaregistrování. Po přidělení IČ může Slavkovský ochranářský spolek (zkratka SOS má
signalizovat naléhavost ochrany našeho životního prostředí) začít naplno pracovat. Protože
je nám známo, že mnohým občanům Slavkova
i obcí z blízkého okolí není stav životního prostředí lhostejný, zveme všechny zájemce
o práci v našem spolku mezi nás. Od příznivců
pak uvítáme případné náměty a podněty.
Petr Navrátil, Čs. armády 255,
684 01 Slavkov u Brna, tel.: 739 510 628

Ondatry a jejich vodní prostředí
Naše ondatra pižmová, dříve nazývaná bobřík
pižmový, původem ze Severní Ameriky připomínala svými zvyklostmi u nás vyhubeného
bobra. Bobr se však po mnoha létech do střední
Evropy opět vrátil a byl zařazen mezi savce kriticky ohrožené. V naší přírodě jsou ondatry od
počátku minulého století.
Byl to nápad hraběte Colloredo Mansfelda,
který v roce 1905 koupil v přístavním Hamburku 10 párů tehdy u nás neznámých ondater,
které byly dovezeny ze Spojených států amerických. Dodnes je diskutabilní, zda to byl nápad
šťastný či méně šťastný.
Ve své domovině ondatry obývají celou Severní Ameriku, mimo nejvyšší pohoří a nejteplejší jih. Tehdy ondatry způsobily velkou
senzaci, rychle se množily a objevovaly se
i mimo vodní prostředí. Brzy ondatry prokázaly
svou neobyčejnou plodnost. Jeden pár vyvádí
mladé až čtyřikrát do roka a bylo prokázáno i 9
mladých v jednom vrhu. Mladé samičky z jarního vrhu mohou koncem léta již zakládat rodinu. Žijí v párech, dokázaly, že se jim u nás
vede lépe, než v jejich staré vlasti. Velká část evropských ondater, na severu a v evropských částech Ruska mají původ ve středních Čechách.
Je zajímavé, jakým způsobem vyřešily ondatry svou bytovou otázku při tak početném rozmnožování v tekoucích vodách, na mělčinách
i na místech úplně bez vody. Brzy se ondatry
staly lovnou zvěří s požadavky lovu v údobí jakosti jejich kožešin a klidu v době rozmnožování. Dnes již dobře víme, že hlavní potravou
ondater jsou vodní rostliny. Výjimečně, hlavně
před zimou a v zimě i malé mrtvé ryby nebo
i škeble z říčního dna. I na našem Velkém rybníku, zvláště po prvních mrazech, kdy led je
ještě průhledný, je vidět zřídka i proplouvající
ondatry pod ledem s chuchvalcem kořenů rostlin
nebo i mrtvou rybou v hlodácích jako zásobou
k zimování. Živé ryby ondatry zásadně neloví.
V mělkých vodách si ondatry staví z rákosu
a vodních rostlin velké kupovité stavby zvané
ondatří hrady. Tím rovněž připomínají způsobem života bobry. V kupě rostlin a jejich kořenů

Ondatří hrady

Foto: M. Hrabovský

mají ondatry dva, nebo jen jeden obytný prostor
a vchod do nich vede zespodu, přímo z vody.
Odlišně zimuje v hlinitých březích s proudící
vodou, kde vyhrabávají i dlouhé nory v březích.
Často jim neodolá i úprava říčního koryta těžkými lomovými balvany. Tím se dostává do konfliktu se zájmy správy povodí i rybářů, i když
balvany do naší přírody nepatří.
Pro lov měla dříve ondatra větší význam pro
svůj kvalitní kožíšek, v kožešnictví pod jménem
bizam. Ještě v šedesátých létech se podle úředních statistik ročně vykupovalo cca 45 tisíc ondatřích kožek, avšak odhad úlovků byl přibližně
více než dvojnásobný. Kdysi byl ve světě český
bizam ceněn. Později bylo možné ondatry lovit
jen do živolovných pastí. Je možné bez nadsázky říci, že české ondatry pronikly a šíří se
přes asijskou pevninu, Čínu, na Dálný východ.
Že se ondatry rychle množí, dokazují i jejich
zimní příbytky, hrady, schopnost přizpůsobit se
novým, vhodným životním podmínkám na
mělké, klidné vodě na mokřadu se stálou hladinou spodní vody mezi hlavním korytem a obtokem Prostředníčka, kde upoutají jejich stavby
dobře viditelné od hráze Litavy. Bude nutné
v zimě po zámrzu nevstupovat na led a nerušit
jejich zimování. V těchto prostorách je znát i jejich destruktivní činnost, kde si propojují otevřené vodní cesty mezi jednotlivými nádržemi,
podobně jak to činí bobři při hloubení vodních
cest pro dopravu materiálu.
V prostorách mokřadu dnes již obydleného
vodními živočichy, bohatě zarostlého vodní vegetací, která se šíří vzduchem, zimují nejen
obojživelníci, kteří podléhají ochraně jejich pro-

středí. Také druhy ptáků, jako lysky, vodní
slípky, chřástali, kachny, které zde hledají potravu i zimují. Lokalita se stává hnízdištěm
i drobnějších pěvců, kteří mizí z našeho okolí
po úpravách koryta Litavy. Zmizely vrby, topoly jako břehové porosty, kde nyní stromy růst
nemohou, brání pravidelnému sečení vegetace
na svazích toku. Zejména topoly, které oplývají
nezvykle vysokou plochou zeleně listové, která
má příznivý vliv na čistotu ovzduší. S touto vegetací u vody zmizeli a mizí pět druhů rákosníků, vzácní moudivláčci, ledňáčci, kteří
u Litavy ztratili i možnost hnízdění. Další úbytek ptactva jde na vrub zakládání fotovoltaických elektráren a dalším podobným úpravám.
Náhrada těchto ztrát na životním prostředí
může vzniknout kolem popsaného mokřadu,
v jehož sousedství chybí keřové porosty a stromová zeleň. Ve východní části mokřadu je i plocha, která porůstá zajímavou vysokou
společností rostlin a květin s bohatým výskytem
motýlů na květech vrbice, štětky soukenické bohaté trsy složnokvětých kopretin, rmenů, aster,
různých druhů bodláků, pcháč bělohlavý, z motýlů modrásci, ohniváčci a další druhy. Souvislý
rákosový porost již místy prorůstají koruny
stromů, které by byly velmi vhodným doplňkem mokřadu, který by mohl mít charakter
ptačí oblasti jako chráněné stanoviště, rostlin,
ptactva i hmyzu v rámci programu EU: NATURA 2000.
Porost vysoké zeleně, který v okolí chybí, je
příznivý pro shromáždění i hnízdění vodního
ptactva, čtyři druhy volavkovitých, s podrostem
rákosin pro pět druhů rákosníků, strnady, sýkořice a další. Na ostrově rybníka se vzrostlou vegetací vyhnízdil velmi vzácný, noční
volavkovitý pták, kvakoš noční. Pruh, porost vysoké zeleně ve východní části mokřadlu by odstínil provoz ve městě, tvořil by zároveň izolační
pruh vůči západní průmyslové oblasti, proti
hluku z obchvatu města. Na rozdíl od blízkých
měst v regionu nemá Slavkov v sousedství lesní
porosty, každé proudění vzduchu odkudkoliv
Milan Hrabovský
přináší znečištění.
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Domovní znaky a znamení
Ano, i v našem městě jsou na průčelí některých domů a budov domovní znaky a znamení,
ať již šlechtická, cechovní nebo jiná, která se
určitým způsobem vztahují k dané budově
nebo k jejím majitelům. Často se k nim váže
i zajímavá historie. Mnohdy si jich ani nevšimneme, ale stačí pozvednout zrak… Některá jsou
zcela jednoduchá, svou formou prostá, některá
jsou hotová umělecká díla s mistrně vypracovanými kartušemi. Otázka pro všechny vnímavé spoluobčany zní: Víte, na kterých
budovách se tyto znaky nachází? Kolika z nich
jste si už všimli?
Text a foto: Radovan Mráz

Hřiště na Polní

Foto: E. Ptáčková

Dětská hřiště – dárek k Vánocům
V období Vánoc nejsou dětská hřiště právě
nejdůležitějším tématem, ale jestliže je nějaká
zpráva alespoň částečně pozitivní, potěší
i v zimě. Právě probíhá rekonstrukce dětského
hřiště na Polní. Stojí tam nová herní sestava
Universal 201, U-230-1 od firmy Bonita,
dřevěná a lanová prolézačka se skluzavkou
a kreslicí tabulí navozující představu lodi,
neboť má i kormidlo, kotvu a pirátskou vlajku.
Konstrukce je krásně barevná, kvalitní a pečlivě
zabudovaná včetně příjemného bezpečnostního
„koberce“ kolem. Až bude hřišťátko dokončeno
a pověšena i houpačka, bude to nejhezčí a nepraktičtější volně přístupné hrací místo pro
mrňousky ve Slavkově.

To je jediné, co se dá tomuto místu vytknout
– totiž že je to jen pro opravdu malé děti. Na
Zlaté Hoře si maminky stěžují, že při rekonstrukci byly tamní hrací prvky vyměněny za
menší, pro školáky už nezajímavé. Sestava na
Polní má stejnou vadu na kráse (nebo spíše
užitečnosti). Firma Bonita vyrábí sestavy s dopadovou výškou 1,5 m a 2 m a sníženou výškou
1 m – kupodivu ty vyšší nejsou dražší. Ale naše
je právě snížená, takže má také maličkou skluzavku i nízkou houpačku a pod podlážkou věže
neprojde ani dvouleté dítě. Snad příští rekonstrukce dalšího slavkovského hřiště už bude
zaměřená i na starší děti.
Eva Ptáčková

Výstava

Foto: V. Andrlová

Chovatelská výstava
Ve dnech 8. a 9. listopadu se konala již
II. slavkovská výstava drobného zvířectva.
Výstavu navštívily děti z mateřské školky
nejen ze Slavkova. Na výstavě bylo k vidění
zhruba 1000 zvířat ze všech koutů republiky
a některé i ze zahraničí.
Tato výstava je velmi náročná na přípravu.
Všichni, kteří se na přípravě podílejí, mají
velký dík od hlavních pořadatelů a návštěvníků
výstavy. Děkujeme městu Slavkov u Brna,
které nás opět podpořilo krásnými poháry
a dotací. Děkujeme všem, kteří naši výstavu
navštěvují a my se vždy těšíme, že tak učiníte
Andrlová Vendula
i v příštím roce.

12/2013

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

33

Motoklub Austerlitz informuje
Rok 2013 končí silvestrem a kalendářem, ale
MK Austerlitz čekají dvě akce – tradiční Vánočka, sraz motorkářů v prostorách parkoviště
Koláčkova nám. dne 24. 12. t. r. v 10.30 hod. Poslední letošní akcí je plochá dráha dne 30. prosince na horním fotbalovém hřišti. Tímto zveme
ještě jednou příznivce jedné stopy i ostatní občany Slavkova a okolí k procházce se zastavením se zastavením na hřišti. Teplo a občerstvení
bude opět připravené.
Další zpráva je smutná, 18. 11. byl pohřeb pana
Čady – dlouholetého motocyklového závodníka
a funkcionáře Masarykova okruhu v Brně, na kterém se sešla celá závodnická veřejnost: Ota Krmíček, F. Mrázek – téměř nechodící, jeho stálý
rival Johan Fúrbbek i s manželkou i Miroslav
Felgr – bývalý silniční závodník, nyní konstruktér
a výrobce silničních závodních strojů a tvůrce největší cestovní motorky. Tímto strojem si splnil
svůj dlouholetý sen (motorka s šesti výfuky). Před
odjezdem mě i bratra už po několikáté pozval do
svoji téměř nové výrobny v Ústí nad Orlicí.
Pozvání jsme přijali a 9. prosince jsme byli srdečně přivítáni panem Felgrem a jeho dvěma
syny. Následovala velmi zajímavá exkurze ce-

Vlevo Miroslav Felgr

Foto: archiv MK

lého provozu a všech výrobních hal i s několika
známými pracovníky. Byl to pro nás oba pohádkový zážitek. Několik nádherných strojů bývalých závodníků, sednout si na největší cestovní
šestiválec, dvě motorové brzdy, zabíhání nových
motorů a měření výkonů těchto výrobků, mnoho
obráběcích strojů, vyvrtávače sipka, brusky, svařovna rámů a mnoho dílen v souvislosti s výrobou a kompletací motorek. Těch odlitků, kartrů
na jedno i dvouválce, několik nalakovaných odlitků na obrovský šestiválec, mnoho výkovků kli-

kovek, ojnic, vačkových hřídelí surových i opracovaných. Prostě vše přesné, popsané a na svém
místě. Je to pastva pro oči motorkáře. Nezapomenutelné zážitky za pouhé dvě hodiny, které
nám pan Felgr věnoval. Vše jsme si mohli vyfotit. Při rozloučení jsme obdrželi každý firemní
triko, čepici FGR, kalendář se všemi piloty jezdícími na strojích značky FGR a nádhernou
knihu závodní sezony FGR 2013 i s věnováním.
Byly to krásné zážitky. Vidět, co dokáže několik
šikovných rukou, bez obrovské administrativy
a jiných darmošlapů – tzv. (dvounohé jmelí), kterým jsou prorostlé státní podniky. V dnešním
světě si tohoto pozvání velmi považujeme a děkujeme za všechno panu Felgrovi.
Na závěr ještě malé upozornění: 8. 2. pořádá
MK Austerlitz 7. motobál, vstupenky je možné
zakoupit jako vhodný vánoční dárek na prodejně
Dům hobby vedle parkoviště B. Němcové.
MK Austerlitz přeje všem čtenářům a příznivcům krásné a klidné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2014 hodně zdraví a spokojenosti. Motoristům mnoho kilometrů bez nehod
a bodového hodnocení! Všem motosportovcům
všech tříd a kategorií to nejlepší umístění! J.M.

Jaká byla motoristická sezona Olina Hanáka
Blíží se konec kalendářního roku a s ním se
blíží i zúčtování závodnického roku. Olda
Hanák je nadějný motocyklový jezdec přírodních okruhů, který dobře reprezentuje město
Slavkov u Brna na české i zahraniční silnici.
Díky podpoře města a sponzorů, bez kterých by
se tento sport neobešel, navštěvuje roadracingové závody v celé republice a již několikátý
rok i na Slovensku. Letošní rok se bohužel nepodařilo prorazit do Irska, kde úspěšně „bodoval“ v minulém roce. Celý rok obnáší přípravu
na sezonu. V zimě je to příprava v posilovně,
v dílně se upravují motocykly a na jaře se opět
vyrazí na skoro půlroční kolotoč závodů.
V krátkém rozhovoru vás sám seznámí s rokem
jaký pro něj a Hanák Team Racing byl.
• Oldo začneme zahájením sezony, již tradičně
ve Starém Městě v části Uherského Hradiště,
jak na tento závod vzpomínáš?
O víkendu 3.–5. května se jel první roadracingový závod ve Starém Městě, který pro mě
nezačal zrovna nejlíp. Když jsem začal hned
dvěma pády v treninku na Aprilii RS 250 na
které jsem jel poprvé v životě, ale i přes to se
mi podařilo zajet první čas. Druhý pád na 125
SP už byl o něco horší protože se mi zadřel
motor v zatáčce a z motorky jsem vyletěl
a proto jsem dál pokračoval jen v závodě 250,
kde jsem startoval ze 4 místa a skončil jsem 3.
• Protože jezdím také fandit tak vím, že vy „přírodňáci“ máte rádi Hořice, jak dopadly?
Dalším závodem bylo 300 Zatáček Gustava
Havla v Hořicích, kde jsem startoval na 250 SP
a Supersport 600. Na 250 se mi celkem dařilo
když jsem získal druhou pozici pro závod, ve
kterém jsem ze začátku jezdil na první pozici,
ale nakonec projel cílem jako třetí. Tento okruh
je hodně o výkonu motorky a ten jsem neměl.
O to horší to bylo v 600, na které jsem naposledy seděl loni na podzim. Měl jsem tak oproti
soupeřům nevýhodu a navíc motorka nefungovala taky nejlíp; na lepší než 13. místo na startu
to nebylo v nedělním závodě jsem tak skončil
na 11. pozici. Je to pro mě obrovské zklamání.
Do dalšího závodu, který se jede znovu v Hoři-

cích jsme udělali několik změn na motorce
takže se budu snažit o co nejlepší výsledek.“
• Další závod byl který?
Po několika drobných úpravách motorky
jsem nachlazený odjížděl do Hořic, kde se jela
Česká Tourist Trophy, který se jela poprvé za
účasti novoodbých motorek. Konkurence závodníků byla velká, ale spíš do kvalit jezdců než
do počtu strojů. V sobotu jsem jel co to dalo,
ale líp jak desátý místo to nebylo. V druhém tréninku jsem si chtěl polepšit, ale praskl mi tlumič
a ten je při rychlosti 200 a víc v zatáčkách
hodně důležitý. Skončil jsem na 14. místě. V závodě byla nevýhoda to zastavování závodu, ale
jinak jsem s umístěním na 7. místě spokojenej.
• Byly to nervy, ty nehody, zastavování závodu
a čekání jestli projedeš nebo jsi na trati. Jak se
na to díváš ty? Prožíváš nějak pády?
Něco jiného je sedět na motorce a něco jiného je dívat se. Před samotným startem je
všude taková nervozita a napětí, že se na nějaké
pády nepomýšlí. A pokud se zastaví závod , tak
ani nevíme co se třeba stalo.
• Na dalším závodě jsi měl smůlu, že?
Ano. V Radvanicích jsem měl dobře našlápnuto, staroval jsem v třídě 600 z 8. místa, probojoval jsem se na přední příčky a pak zhasla
motorka. Po kontrole jsme zjistili, že to je závada v elektrice. Takové jsou závody.
• A vyrazil jsi třeba někam do zahraničí?
Ano, zahraničí je vlastně teď už i Slovensko.
V srpnu jsem jel na Záhorácký okruh do Kop-

Oldřich Hanák

Foto: archiv MK

čan. Jel jsem na 250 SP, měl jsem výborný start
a 11. kol jsem vedl, pak přišla závada a já jsem
proletěl cílem třetí. Myslel jsem, že to ani na
bednu není tak jsem odjel do depa a najednou
mě hlásili jako třetího. Popadl jsem něčí kolo
a došlapal k vyhlášení.
• Závodnický rok je skoro u konce a kolik jsi jel
ještě závodů?
Celkem tři, Těrlický okruh – tam to nedopadlo moc dobře. V šestistovkách jsem skončil
na 7. místě a 125 SP – tu ani nevzpomínám.
Tam jsem měl pád, který si vyžádal lékařské
ošetření. Naštěstí to dopadlo dobře, měl jsem
jen pohmožděniny.
• Kyjovský okruh byl asi ten druhý?
Ano. Je to moje domácí trať na které chci
podat ten nejlepší výkon, což se mi v sobotu
v réninku podařilo. Zajel jsem po roce opět traťový rekord. Takže start první řada, první místo.
V neděli jsem odstartoval ne až tak dobře a hned
jsem začal ztrácet. Udržel jsem si třetí pozici až
do konce.
• A ten třetí závod?
Ten se jel v říjnu v Dymokurech. Takže zima
a ještě strašná závodní trať. U nás mají asi na vše
čas, protože nový povrch dávali dva týdny před
závodem a to je v Podkrkonoší trošku špatný.
Asfalt se drolil a odlítával všude. Jel jsem spíš
na to dojet a tak jsem nakonec dojel na 15. místě.
Asi první závod kdy jsem se nikam nehnal. Jel
jsem na vypůjčené Yamaze R1. Nechtěl jsem
spadnout a ten povrch nebyl fakt nejlepší.
• Jaké jsou cíle pro příští rok?
Příští rok – alespoň to, co letos. Uvidíme…
Vážně přemýšlíme o nové motorce, ale jestli se
zadaří, to se uvidí po Vánocích.
• Oldo, díky za rozhovor. Chceš něco vzkázat?
Děkuji všem co mi pomáhají, městu Slavkov
u Brna, mým partnerům za podporu. Bez jejich
pomoci bych si nemohl dovolit tento sport provozovat. Samozřejmě musím popřát krásné vánoce a hodně pohody do nového roku 2014.
Tobě přeji také lepší sezonu, hlavně bez pádů
a zranění.
Andrlová Vendula, manažerka Olina Hanáka
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Zpívání u vánočního stromu
Milí přátelé, zkuste na chvíli přerušit vánoční přípravy, zastavit se, zamyslet, popovídat s přáteli… Rád bych vás společně s SC Bonaparte pozval na již tradiční zpívání koled s doprovodem varhan pana Merty a svátečním slovem pana doktora Pospíšila, které se uskuteční v pondělí 23. prosince
od 18 hodin u vánočního stromu před slavkovskou radnicí. Srdečně zve
ing. Karel Fikar

Brněnská výstavy Aleny Slezákové
Zimní plavání

Foto: archiv

Vánoční plavání
Zveme všechny odvážlivce ke společnému
zaplavání nebo aspoň ponoření do studené
vody. Sejdeme se na Štědrý den ve 12 hod na
místním koupališti. Přijďte si spolu s námi rozproudit krev a vyplavit adrenalin.
Krásné Vánoce přejí a na plavání s vámi se
těší
slavkovští zimní plavci

Rybářský věneček

Alena Slezáková vytvořila kolekci portrétů
Marty Kubišové, kterou celý život obdivuje
nejen jako výbornou zpěvačku, ale zejména
oceňuje její životní postoje. Martin zajímavý
obličej kreslila už jako studentka. Nyní navazuje na kresby ze šedesátých let, tentokrát používá další výtvarné techniky a větší formáty.
své si přijdou nejen milovníci výtvarného
umění. Malby, kresby a grafiky totiž doprovází
texty básníka Jana Schneidera, které vyšly ve
sbírce „Teroristé v nás“- cyklus posametových
songů pro Martu Kubišovou. Některé byly zhudebněny a jsou na CD „Vítej, lásko“. Malá

vzpomínka je věnovaná i textaři Zdeňku Rytířovi.
Celá kolekce už byla představena ve slavkovském zámku, kde byl osobně přítomen i Jan
Schneider, ale paní Marta si originály prohlédne až v brněnské Redutě.
Alena Slezáková (obrazy, kresby, grafika)
MOJE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
portréty Marty Kubišové
Divadlo Reduta Brno
12. prosince 2013 – 16. ledna 2014
denně od 10 do 18 hodin

Přijměte tímto naše pozvání na tradiční Rybářský věneček, který se koná v sobotu 25.
ledna ve Společenském centru Bonaparte.
K poslechu a tanci hraje Panorama band Brno
a ve Sport Baru bude Oldies diskotéka. V průběhu večera vystoupí s ukázkou standardních
a latinskoamerických tanců taneční pár DSP
Komety Vyškov Michal Turčan a Eliška Reichová. Čeká Vás bohatá tombola, jejíž součástí
budou neodmyslitelně taktéž živé ryby. Předprodej vstupenek je od ledna ve Slavkově
v obuvi LUMIA a v Bučovicích ve zlatnictví
Capitová.
Za MRS srdečně zvou pořadatelé

Motobál
MK Austerlitz pořádá v sobotu 8. února od
19.30 hod 7. motobál. Večerem provází Vladimír Hron. Taneční kreakce dvojic a týmů očekáváme na hlavním sále kulturního centra
Bonaparte ve Slavkově u Brna. Rifle a jiný nespolečenský oděv neprojde technickou kontrolou u vstupu do depa.
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Jiří Hořava (v pohybu)

Blahopřání Jiřímu Hořavovi
V pondělí 9. prosince oslavil kulaté životní
jubileum Slavkovák, pan Jiří Hořava.
Jiří, přáteli oslovován Hořa, se od mládí aktivně zúčastňoval sportovního i kulturního dění
ve svém rodném městě. Řadu let se podílel na
organizaci nohejbalového sportu ve Slavkově,
v minulosti stál mnohokrát na startu slavné
Slavkovské pípy, jejíž 40. ročník si letos po letech opět zaběhl.
S Hořovým životem je neodmyslitelně spojena Destila. Nejen že se u společnsoti vyučil
a pracoval, ale později se začal podílet i na vedení této úspěšné firmy, která často sponzoruje
řadu kulturních i sportovních akcí ve Slavkově.

Příjem inzerce do čísla 1/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 17. ledna do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 1/2014
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 14. ledna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 21. prosince 2013

Foto: archiv

Hořa je také otcem myšlenky návratu pivovarnictví do Slavkova, kterou prostřednictvím
Destily coby investora rovněž realizoval. Historie vaření piva, jeho technologie a shromažďování starých pivních lahví, píp, tácků apod.
jsou také Hořovým celoživotním koníčkem.
Mnozí z nás Jirku znají jako pracovitého, laskavého a veselého člověka se smyslem pro
humor, ochotného pomoci, ale také příležitostného sportovce a v posledních letech nadšeného dědečka svých dvou vnuček.
Hořo, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě!
Kamarádi

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2014
Datum

5. 1.
8. 1.
11. 1.
11. 1.
13. 1.
18. 1.
25. 1.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

16.00 Tříkrálové koledování. před farním kostelem
ř.-k. farnost Slavkov
17.30 Violový recitál: Leoš Černý – viola, Libuše Pančochová – klavír, sál ZUŠ
ZUŠ
Tříkrálová sbírka
ř.-k. farnost Slavkov
20.00 10. městský ples. Sál SC Bonaparte
Město Slavkov u Brna
18.00 Putování po Norsku. Beseda s R. Suchomelem, fara CČSH
fara CČSH
20.00 Ples ZŠ Komenského, sál SC Bonaparte
ZŠ Komenského Slavkov u Brna
20.00 Rybářský věneček, sál SC Bonaparte
MO MRS, Slavkov u Brna

Výzva pro pořadatele akcí
Informace o pořádaných sportovních a společenských akcích dodávejte na Informační centrum.
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.

Vánoční koncert ZUŠ Františka France
Nejmenší zpěváčci nazkoušeli tři skladby se zimní
tematikou. Skladby byly vybrány velmi citlivě a dojemné texty nenechávaly nikoho chladnými.
Větší pěvci mistrně předvedli německou skladbu
„Jesus bleibet meine Freude“ a indiánskou ukolébavku „Imba Wimbo“ s dokonalým doprovodem
malého orchestru. Obzvlášť druhá jmenovaná
skladba působila v prostorách zámku velmi impozantně.
Co se týká zpěvu, zvlášť bych chtěla vyzdvihnout
sounáležitost hlasu p. uč. Sokolové a jejích žákyň ve
společné skladbě a sólový zpěv S. Pátika. Myslím,
že nejsem jediná, které po prvních tónech hlas tohoto
zpěváka doslova vyrazil dech.
Svou dovednost zde předvedlo mnoho žáků hudebního oboru na dechové, bicí i strunné nástroje,
a to sólově nebo v jednotlivých seskupeních. Je obtížné vyjmenovat jednotlivé účinkující, jelikož každé
vystoupení bylo jedinečné, originální a krásně zahrané.

Jednou ze závěrečných skladeb, která zaujala
nejen svou kvalitou, ale i vtipnými kostýmy, byla
písnička „Zafúkané“ od skupiny Fleret. Už samotný
výběr je trochu troufalý, jelikož se jedná o spojení
rocku a folkloru, které je mému srdci velmi blízké.
Bylo to odlehčení před závěrečným vystoupením
žesťového kvinteta, které ukončilo program dvěma
koledami.
Poprvé jsem se tohoto koncertu zúčastnila jako
pyšná matka jedné z účinkujících, proto jsem se obávala, že hodnocení koncertu nebude objektivní. Po
vyslechnutí několika reakcí odcházejících můj
dojem velmi rychle zanikl a zůstala pouze krásná
vzpomínka na příjemně strávený podvečer.
Ještě jednou bych tímto chtěla poděkovat vedení
školy, všem pedagogům i účinkujícím za zprostředkování tohoto nevšedního zážitku a všem popřála
spokojené vánoční svátky a mnoho úspěchů a nadaných žáků nejen v příštím roce.
Miluše R. Pokryvačová

Foto na straně: B. Maleček

Jen málokdo si v dnešní době dokáže představit
„svátky klidu a pohody“ bez známého předvánočního
shonu a zmatku v ulicích měst. A právě tuto skutečnost pomohl nabourat slavnostní Vánoční koncert Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově
u Brna, uskutečněný v pátek 6.12. v důstojných prostorách zámku Slavkov – Austerlitz.
Program, který pečlivě a s láskou sobě vlastní připravili pedagogové, žáci i absolventi ZUŠ, zahájilo
žesťové kvinteto Fanfárou z filmové Popelky. Jejím
slavnostním nádechem naznačilo, v jakém duchu se
celý koncert bude nadále vyvíjet.
Jelikož se jednalo o Vánoční koncert, nemohly zde
nezaznít tradiční vánoční koledy, nastudované tanečním oborem. Lehkost sněhových vloček i rozvernost
„roztančených“ koled nenechávala nikoho na pochybách, že děti svou „práci“ dělají s velkou radostí,
navzdory malému prostoru slavnostního sálu. Malí
tanečníci zaujali nejen tancem, ale i krásnými kostýmy.

