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Příští číslo vyjde

O

programu Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna jsme
toho napsali už mnoho. Věřím tomu, že každý, kdo zavítal
v poslední listopadový pátek nebo sobotu do centra Slavkova u Brna, byl vtažen nejen do atmosféry doby před 209. lety,
kdy v našem městě a jeho hranicemi zuřila jedna z nejkrvavějších
bitev Napoleonova tažení. Měl jsem radost, když jsem viděl davy
lidí všech věkových kategorií z nejrůznějších koutů České republiky i zahraničí.
Věřím tomu, že se díky atraktivnímu programu podařilo oslovit nejen dospělé, ale i jejich děti. Za to patří dík všem, kteří se
na akci podíleli. Velký kus práce odvedli zejména zaměstnanci
zámku a historického sdružení Acaballado a Technických služeb.
Střízlivé odhady poukazují na to, že program nalákal do Slavkova
u Brna přes 15 tisíc diváků. A to i přesto, že sobota byla prvním
opravdu zimním dnem a mnoho lidí se ohřívalo u zapálených ohňů.
Když si ale uvědomíme, jaké náledí pokrylo chodníky o dva dny později, můžeme být za víkendové počasí vděční.
Tradičním vyvrcholením sobotního programu byl ohňostroj – respektive multimediální představení v zámeckém parku. Novinek

když jsem přebíral před
měsícem starostovský řetěz,
cítil jsem se velmi poctěn.
Převládala pokora a pocit
zodpovědnosti za správu našeho města. Tyto pocity ve
mně přetrvávají dodnes,
zvlášť, když mě a mé kolegy
za tak krátké úřadování, čekalo už tolik významných úkolů.
Zvládli jsme, divácky velmi atraktivně, připomenout 209. výročí Bitvy tří císařů, která tolik
formovala dějiny nejen našeho města. Připravujeme se na největší zásah do našich oblíbených
historických alejí a zámeckého parku. Bohužel
i nadále pokračujeme v složitých soudních i mimosoudních jednáních o podobě napoleonské

(Pokračování na str. 2)
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v tomto programu bylo letos poměrně hodně. Některé návštěvníky
zaskočila už první z nich – změna
místa. Každoroční odpaliště za konírnami zámku přemístili pořadatelé ke spodní kašně v parku. Vedla
je k tomu nejen změna koncepce samotné show, ale zejména bezpečnostní hledisko. V sobotu večer
zaplnilo ulice kolem šesti tisíc lidí,
pro které je Palackého náměstí příliš malé. Zámecký park je pro takový počet diváků ideálním místem
a věřím, že se stane i tradičním.
Vnímám také ohlasy, které jsem
slyšel po skončení tohoto programu. Žádná akce se neobejde bez
kritiky – ať už pozitivní, tak i negativní. Díky zpětné vazbě, kterou
máme, můžeme pracovat na neustálém vylepšování programu a vnášet
do něj nové prvky nebo naopak vracet se k těm „osvědčeným“.
Přesto však budu rád, pokud slavkovské Vzpomínkové akce budou
i nadále přitažlivé nejen díky líbivým kulisám, ale zejména kvůli samotnému smyslu: Cílem totiž
nejsou hýřivé a bujaré oslavy. Naopak naší povinností je připomínat
atmosféru doby, se vším co k ní patřilo. A to včetně tragédií, které
sebou válečná vřava přinášela. Z tohoto pohledu jsem rád, že se kla-

sický „ohňostroj“ posunul o metu
dál a přinesl divákům i jiný pohled
na historické souvislosti.
Slovy klasika: Vzpomínkové
akce 2014 skončily, ať žije program roku 2015. Nejen kvůli
tomu, že si příští rok budeme připomínat kulaté 210. výročí už začneme na přípravách pracovat
v prvních měsících příštího roku.
Michal Boudný, starosta města

Foto: na straně J. Sláma
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Přání do nového roku 2015
(Dokončení ze str. 1)

expozice. Podrobnosti nejen o těchto tématech
se dočtete v následujících článcích.
Věděl jsem, že když naskočím do „rozjetého
vlaku“, nebudu mít čas nejen na tradičních 100
dnů hájení, ale hlavně že budu muset ve vysokém tempu řešit nepříjemnosti, které nové vedení města zdědilo. Věřím tomu, že se mi podaří
utvořit i tým lidí, kteří budou pracovat rozhodně
a výkonně.
Věřím tomu, že se nám to podaří dokázat
i na jednom z největších projektů z oblasti životního prostředí jako je Obnova historických
alejí. Chápu, že základní fakt může znít pro
mnohé děsivě: „Budeme kácet stromy v našich
krásných stromořadích a parku“. Pokračování
už zní ale opačně: K zemi musí jít opravdu jen

ty stromy, které jsou až 250 let staré, jsou duté
a křehké. Mnohé z nich už samovolně spadly,
jiné by to nevyhnutelně čekalo. Za tento stav
nemůže ani klíněnka, ani špatná údržba. Tak
kompletní regenerace se ve Slavkově neprovedla za posledních 200 let. Navíc se nemusíme bát, že o stromy přijdeme. Naopak.
V první fázi dřevorubci skácí cca 230 stromů.
Krátce poté však vysadí 900 nových sazenic.
Věřím, že i tato fakta jsou jedním z důvodů,
proč se mi podařilo udržet optimistické a slavnostní pocity, které nyní v předvánočním čase
potřebujeme všichni. Život samozřejmě netvoří jen ty povedené činy a situace. Přesto je
dobré se nejen v adventním čase pozastavit,
ohlédnout se za uplynulým rokem a zhodnotit
jej s trochou nadhledu a z jiného úhlu.

Setkejme se s přáteli, zeptejme se jich na jejich úspěchy, nebo i trápení. Vzájemná komunikace a porozumění je totiž základním
předpokladem k tomu, aby se události, které
můžeme ovlivnit, ubíraly správným směrem.
Věřím, že to platí nejen o správě našeho města,
ale i o správě našich životů.
Přeji Vám všem, aby vánoční čas byl naplněný slavnostními a klidnými pocity spojenými s úsměvem Vašich blízkých. Pro celý rok
2015 přeji odvahu a energii podívat se na vše,
co nás potkává, i z jiného úhlu.
Pokud budete mít v poslední den v roce
chvíli čas, přijměte naše pozvání na silvestrovské setkání na Palackého náměstí, kde ve 20
hodin odpálíme tradiční ohňostroj.
Michal Boudný, starosta města

Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby

Foto: 2x R. Lánský

Slavkovské náměstí rozzářila vánoční výzdoba
Přestože byly ulice Slavkova u Brna v sobotu
plné lidí, které nalákaly Vzpomínkové akce na
Bitvu tří císařů, v poslední listopadový večer prostor před radnicí opět zaplnily davy zejména dětí
a jejich rodičů. Oči jim rozzářilo slavnostní rozsvícení tradičního vánočního stromu a výzdoby.
Adventní náladu navodily nejen koledy v po-

dání sboru pod vedením pana Karla Fikara, ale
také vůně svařeného vína.
Děkujeme všem, kteří se i po hektickém víkendu s vojenskou atmosférou rozhodli přivítat
svátky klidu a míru. Přejme si, aby tento pocit
v nás převládal nejen v adventním čase.
Velké poděkování také patří pracovníkům

technických služeb, kteří v sobotu až do půlnoci uklízeli Palackého náměstí a přilehlé ulice.
V neděli se tak náměstí opět probudilo do moderní doby bez slámy a jutových pytlů. Po ohňostroji potřeboval dát do pořádku i zámecký
park. Tam zase do půlnoci uklízelo sedm lidí
ze sdružení Acaballado.
vs

Ocenění za sběr elektrospotřebičů
Koncem listopadu 2014 byla předávána ocenění zástupcům obcí a měst, která nejlépe třídí
odpad. Každoroční soutěž „My třídíme nejlépe“ pořádá Autorizovaná společnost EKOKOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
V rámci tohoto slavnostního odpoledne byly
také odměněny společnostmi Asekol a Elektrowin nejlepší obce a města ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Město Slavkov u Brna
získalo od společnosti Elektrowin v kategorii
Obce nad 1500 obyvatel Certifikát za nejvyšší

výtěžnost elektrospotřebičů na jednoho obyvatele – 4,59 kg a finanční prémii ve výši
20.000 Kč. Hodnoceno bylo v této soutěži období od září 2013 do října 2014. Toto ocenění
svědčí o tom, že občanům Slavkova, kromě
tradičně tříděných druhů odpadů, není lhostejné ani nakládání s dosloužilými elektrospotřebiči a že vědí, jak s nimi správně naložit.
Poděkování tedy patří všem, kteří s nimi zamíří
k odložení do sběrného dvora na Zlatou Horu.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

M. Zavadil s oceněním

Foto: R. Lánský

Městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na 11.
městský ples, který se bude konat v sobotu 10.
ledna 2015 v sálech SC Bonaparte. Začátek je
ve 20. hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina
BUBLIFUNK, která je složena ze skvělých profesionálních hudebníků. Večerem bude provázet
a bavit moderátorská dvojice známá z tv seriálu
Vinaři Jan Brožek a Jakub Uličník. Vstupenky
jsou k dispozici v informačním centru na Palackého náměstí 1. Těšíme se na Vaši účast.
Vedení města Slavkova u Brna
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

1. řádná schůze RM – 12. 11. 2014
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. č. 68 - Odvod loterií a jiných podobných her, č. 69 Úprava položky č. 29 - Účelový příspěvek - TSMS ulice
Smetanova, č. 70 - Dotace MOS, č. 71 - Durkovi - nebytové prostory.
2. RM doporučuje ZM schválit schválit rozbory hospodaření ZS-A za III. čtvrtletí 2014.
3. RM schvaluje financování pořízení nového služebního vozidla Městské policie uvedeným způsobem.
4. RM nesouhlasí z důvodu ochrany místních záležitostí
s vydáním povolení MFČR k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese Špitálská 769, 684 01 Slavkov u Brna.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci záchranného archeologického průzkumu v rámci realizace akce:
„Postupná obnova zámku Slavkov u Brna – jižní rampa
SO 05“ s Ústavem archeologické památkové péče Brno
v.v.i.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 1135 a parc. č. 1134/1 (stavba s názvem
"Slavkov, kabel. smyčka NN Marek ").
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,na části

pozemků parc. č. 3078/3, 803, 804/2 (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Cantico“).
8. RM souhlasí s uzavřením pachtovních smluv dle ust.
§ 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
s panem Jiřím Pernikářem na část pozemku parc.
č. 2690/12 - zahrádky označené č. 11 a č. 12, s paní Magdalénou Maláčovoum a s panem Davidem Maláčem na
část pozemku parc. č. 2690/12 – zahrádka označená č. 31
a s panem Lumírem Levíčkem na část pozemku parc.
č. 2690/12 – zahrádka označená č. 41 v lokalitě Polní.
9. RM ukládá odboru IR navrhnout nová tržní místa pro
krátkodobý prodej.
10. RM rozhoduje na základě protokolu o jednání hodnotící komise o vyloučení uchazeče oaza-energo a o vyloučení uchazeče Lumius, spol. s r.o., z dalšího řízení
v rámci veřejné zakázky: „Dodávka zemního plynu pro
město Slavkov u Brna pro roky 2015 a 2016“.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností LESPROJEKT BRNO, a. s, Jezuitská na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Slavkov
u Brna za nepřekročitelnou cenu 603,79 Kč včetně DPH
za 1 ha.
12. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, paní Kateřině Holoubkové. Nájemní

smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
13. RM bere na vědomí předloženou informaci o stavu
smírčího jednání ve věci ochrany autorských práv – Napoleonská expozice.
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 14 025 Kč s poplatkem z prodlení dle elektronického platebního rozkazu č. j. EPR 207007/2014 s paní
Radkou Zich, po 500 Kč/měs., pod ztrátou výhody splátek.
15. RM odkládá žádost o úpravy rozpočtu ZS-A.
16. RM bere na vědomí předběžný rozpočet akcí ZS-A na
rok 2015.
17. RM schvaluje rozpočet pro expozici na 4. čtvrtletí 2014.
18. RM bere na vědomí informaci o změně obsazení pozice koordinátora projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ od 1.12.2014.
19. RM schvaluje předložené termíny a program schůzí
RM a zasedání ZM do konce roku 2014.
20. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě se
společností VERA, spol. s.r.o.
21. RM schvaluje poskytnutí příspěvku 7000 Kč na uspořádání úvodního koncertu Vzpomínkových akcí 2014 dne
27. 11. 2014 pro Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.

3. řádná schůze RM – 3. 12. 2014
1. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové provizorium
pro rok 2015 v případě neschválení rozpočtu města pro
rok 2015.
2. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový výhled na
roky 2016 – 2019.
3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření: č. 75
- Dotace z JMK - akceschopnost SDH, č. 76 - Rozpočtové
úpravy položek – Různé.
4. RM doporučuje ZM schválit informaci o průběžném
plnění Programu rozvoje města na rok 2014. RM současně
ukládá odboru IR předložit RM návrh Programu rozvoje
města na rok 2015 v termínu do 13. 2. 2015.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích města parc. č. 320/1, 320/3, 287/1,
3770, 1553/1, 2498/1, 3789, 3771/67, 4333, 3771/55,
3771/57, 3771/58, 3771/59, 3771/63, 3771/65, 3771/64,
3771/62 v k.ú. Slavkov u Brna zapsaný na LV č. 10001,
která zakládá právo stavebníka SÚS Jmk k provedení
stavby „III/0501 Slavkov – průtah“.
6. RM ukládá Mgr. Petru Kostíkovi projednat se společností Lohman & Rauscher, s. r. o., předložený návrh dohody
o užívání části místní komunikace.
7. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením budoucí
kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2719/1 o výměře
cca 96 m2 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o., a pana
Martina Doubka za stanovenou cenu 300 Kč/m2 (celkem
za 28 800 Kč). Vzniklé náklady v souvoslosti s výkupem
části pozemku parc. č. 2719/1 uhradí město.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 3583/2 a parc. č. 4153 (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Křížová, Šimonek, Pilát“).
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 1194/5, 1196/4 a 1197/2 (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Karkoška“).
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 2498/1, 2499, 2521/2, 2521/3, 4407
(stavba s názvem „Slavkov, kabel NN 4xRD Rudolf“).
11. RM doporučuje ZM schválit smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení v ulici Větrná
na vodovodní a splaškový kanalizační řad se společností
VaK Vyškov.
12. RM doporučuje ZM schválit předložený 4. Komunitní
plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015–2018.
13. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3000 Kč z rozpočtu města na rok 2014, položky č. 90
-humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě

Hodonín na provoz Charitní ošetřovatelské služby Bučovice
a Slavkov u Brna v roce 2014 a souhlasí s uzavřením
smlouvy o poskytnutí příspěvku.
14. RM neschvaluje snížení výše nájemného za pronájem obchodní plochy zlatnictví o výměře 33 m2 v přízemí
budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, na částku
1356 Kč/m2/ podle žádosti MVDr. Vahagna Babayana.
15. RM doporučuje ZM udělit souhlas s výdajem z rozpočtu města až do částky 3.000.000,- Kč na úpravy expozice v předzámčí zámku Slavkov u Brna požadované autory
libreta Napoleonská expozice Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, které budou shledány jako oprávněné
a městem Slavkov u Brna odsouhlasené, za předpokladu,
že dojde k uzavření dohody o narovnání mezi městem na
straně jedné a společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem
Samkem a Vladimírem Kočanem, na straně druhé, a to
o celém jejím obsahu.
16. RM odkládá žádost o poskytnutí dotace a grantu - SK
Beachvolleyball.
17. RM bere na vědomí informaci o tepelném hospodářství města Slavkov u Brna.
18. RM schvaluje ceník pronájmu pojízdného lešení v navrženém znění a současně pověřuje odbor KT uzavíráním
smluv na využití pojízdného lešení třetími osobami.
19. RM souhlasí se zařazením tradičního plesu Rybářský
věneček, který pořádá Moravský rybářský svaz, o. s., místní
organizace Slavkov u Brna, mezi akce se zvýhodněným pronájmem sálů v budově SC Bonaparte pro nekomerční a neziskové organizace.
20. RM schvaluje platový výměr zastupujícího ředitele ZSA v předloženém znění.
21. RM schvaluje uvolnění odměn ZS-A v předkládané výši.
22. RM neschvaluje prodloužení nájmu nájemcům bytu
č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna a žádá provést v bytě
místní šetření odboru sociálních věcí a nabídnout nájemcům zajištění azylového bydlení.
23. RM schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů
spojených se změnou regulačního plánu se společností Stavební společnost Čáslava, s.r.o.
24. RM nařizuje ZS-A odvod finančních prostředků ve
výši 150.000,-Kč, které byly poskytnuty z rozpočtu města
pro rok 2014 rozpočtovým opatřením č. 51 - Předfinancování Napoleonských her 2014 na profinancování této akce
zpět do rozpočtu zřizovatele. RM dále schvaluje nákup
štěrku do částky 250.000,-Kč, s tím, že jeho umístění zkonzultuje ZS-A s TSMS. RM zároveň schvaluje úpravu rozpočtu ZS-A v navrženém znění do maximální výše
480.000,-Kč, za podmínky, že finanční prostředky budou
proinvestovány do 31. 12. 2014.

25. RM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce předmětů do Napoleonské expozice v předloženém znění.
26. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Slavkov u Brna, jíž se zakazuje provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her.
27. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK
v rámci programu Individuální dotace JMK 2014 pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.
28. RM schvaluje program 2. řádného zasedání ZM
v předloženém znění.
29. RM schvaluje uzavření dohody o podmínkách provedení přípojek a sjezdu na pozemcích města v rámci projektu bytový komplex Kounicův dvůr realizovaný
společností SKR stav, s.r.o., a doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury v rámci projektu bytový komplex Kounicův dvůr
realizovaný společností SKR stav s.r.o.
30. RM souhlasí s užitím znaku města na vstupence na
galavečer akce Sportovec roku 2014 okresu Vyškov, pořádané Okresním sdružením České unie sportu Vyškov.

1. mimořádná schůze RM
– 24. 11. 2014
1. RM bere na vědomí informace o stavu mimosoudního
jednání: ochrana autorských práv – Napolenská expozice
a potvrzuje usnesení rady města č. 167/71/MRM/2014 ze
dne 30. 10. 2014 (otevření stávající expozice). RM zároveň
schvaluje otevření expozice Austerlitz – malé město velkých
dějin od 28. 11. 2014, konstatuje, že má zájem pokračovat
v jednáních o uzavření mimosoudní dohody ve věci sporu
o libreto expozice Napoleon – Austerlitz, je přesvědčena,
že dohoda stran je možná a prohlašuje, že bude činit vše
pro to, aby ohledně sporných bodů bylo dosaženo konsenzu
stran vedoucího ke komplexnímu vyřešení celé věci.
2. RM se seznámila s návrhem rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2015 a ukládá FO předložit ho opět na příští
schůzi RM.
3. RM schvaluje zavření krátkodobé nájemní smlouvy
na prostory sloužící k podnikání v objektu Společenského
centra Bonaparte (sportbar a restaurace) v době od 28.
11. 2014 do 30. 11. 2014 s nájemcem Davidem Stehlíkem
za nájemné 30 000 Kč vč. DPH z celou dobu užívání.
4. RM pověřuje odbor kancelář tajemníka uzavíráním
smluv o krátkodobém pronájmu (na dobu kratší než 30
dnů) týkající se prostor sloužících k podnikání v budově
SC Bonaparte.
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2. řádná schůze RM – 26. 11. 2014
1. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
Slavkov u Brna na rok 2015 v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 72 - Dotace - meliorační dřeviny, č. 73 - Dotace
- Lesní hospodář, č. 74 - Kompostárna - vratka dotace. RM
současně doporučuje ZM schválit revokaci usnesení
č. 116/14/ZM/2014/Veřejný - Rozpočtové opatření č. 13 Účelový příspěvek ZŠ Komenského -- pořízení trampolíny.
3. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015 v předloženém znění.
4. RM souhlasí s uzavřením dohody s Ing. Jiřím Karkoškou a Ing. Evou Karkoškovou o podmínkách provedení
vodovodního řadu, tlakové splaškové kanalizace a připojení na místní komunikaci na části pozemku města parc.
č. 1194/5 a 1196/4 a pozemku parc. č. 1194/4 a 1196/3.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na část
pozemku parc. č. 1131 (stavba s názvem „Slavkov, kabel
NN Julínek“).
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na část
pozemku parc. č.1131 (stavba s názvem „Slavkov, kabel
NN IPOS-S, a.s.“).
7. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
na realizaci akce: „Postupná obnova zámku Slavkov
u Brna – jižní rampa SO 05“ se společností TOGET s.r.o.
8. RM bere na vědomí opravy válečného hrobu v zámeckém parku.
9. RM ukládá projednat s panem Červinkou cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku č. 3191-0882014, z 24. 6. 2014 zpracovaného Ing. Evou Váhalovou.
10. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou části
městského pozemku parc. č. 2762 ostatní plocha o výměře
cca 186 m2 za část pozemku parc. č. 2761 ve vlastnictví
manželů Ing. Ivana a Jany Jandlových, kteří uhradí finanční doplatek ve výši obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem, která činí 2000 Kč/m2. Náklady spojené
se směnou uhradí město.
11. RM nesouhlasí s výkupem celého pozemku parc.
č. 4198 orná půda o výměře 1293 m2 ani s výkupem části
pozemku parc. č. 4198 orná půda o výměře cca 646,5 m2
ve vlastnictví pana Stanislava Žemly za 1900 Kč/m2.
12. RM souhlasí s uzavřením dohody s podnikem Česká
Pošta, s.p., o podmínkách provedení odkládací schránky
na části pozemku města parc. č. 2690/1 na ul. Polní a na
části pozemku parc. č. 1553/1 na ul. Tyršova.
13. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s Ing. arch.
Václavem Zemánkem, CSc., autorizovaným architektem
a s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování návrhu změny
č. 1 regulačního plánu a licenční smlouvy s Ing. arch. Vojtěchem Menclem, autorizovaným architektem v případě
schválení zadání změny RP v ZM a za podmínky uzavření
smlouvy se Stavební společností Čáslava s.r.o. na pokrytí
nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor ve II. NP budově polikliniky, Tyršova
č. p. 324, s firmou Ornides, s.r.o., za účelem provozování
stomatologické ambulance. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno v celkové výši 35 685 Kč/rok.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo
nám. 727, o celkové výměře 34,50 m2 s paní Gabrielou
Braunerovou, s přepočtem nájmu na 2 dny v týdnu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné je stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok.
16. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 29/324 dohodou k datu 31. 12. 2014, která
byla uzavřena s paní Dagmar Bajkovou. RM zároveň
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
v přízemí budovy polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova
č. p. 324, o celkové výměře 14 m2 za nájemné
900 Kč/m2/rok.
17. RM schvaluje uzavření dodatku ke stávajícím smlouvám o nájmu nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna.
18. RM odkládá žádost o prodloužení nájemní smlouvy
- Laštůvková Ilona.
19. RM schvaluje jako místo a den pro výkon svatebních
obřadů Obřadní síň MěÚ ve Slavkově u Brna a to v sobotu,
v době od 9.00 do 14.00 hodin. Poplatek za konání sňatku
na jiném vhodném místě než v Obřadní síni města ve výši
1000 Kč, a to od 6. 11. 2014. poplatek za konání sňatku
v jiný termín než je stanoven RM a to bez ohledu na zvolené místo sňatku ve výši 2000 Kč, a to od 6. 11. 2014.
20. RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení účinnosti
Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
č. 612-11/97 s Českou poštou, s. p.
21. RM schvaluje uzavření Smlouvy o vydávání periodického tisku s panem Bedřichem Malečkem.
22. RM souhlasí s pořízením pojízdného hliníkového lešení v ceně 92 734 Kč bez DpH z rozpočtové položky Bonaparte – studie, opravy, rekonstrukce.
23. RM bere na vědomí program městského plesu.
24. RM bere na vědomí přehled kulturních akcí na rok
2015.
25. RM bere na vědomí Koncepci oblasti kultury a postavení Společenského centra Bonaparte a ukládá starostovi ustanovit pracovní skupinu za účelem vyhodnocení
problematiky fungování kulturního dění ve Slavkově
u Brna a využití SC Bonaparte a vypracování koncepce řešení této problematiky, v navrženém složení.
26. RM ukládá tajemníkovi zajistit podle pokynů starosty a místostarostů přípravu podkladů pro zřízení a obsazení následujících komisí rady města: Komise pro rozvoj
města a dopravu, Komise pro sport a volný čas, Komise
bytová, Komise pro zahraniční vztahy, Komise pro životní

Svoz odpadu o svátcích a prodej
známek na popelnice na rok 2015
Společnost RESPONO, a. s., stanovila pro
svoz odpadů na období vánočních svátků následující harmonogram:
Ve dnech 22.–24. prosince 2014 a 29.–31.
prosince 2014 (pondělí až středa) bude probíhat
vývoz odpadů dle pravidelného svozového
plánu. Ve čtvrtek 25. prosince 2014 a 1. ledna
2015 se odpad svážet nebude. Následující
pátky (26. 12. 2014 a 2. 1. 2015) se bude provádět svoz odpadů za čtvrtky a dále o sobotách
(27. 12. 2014 a 3. 1. 2015) budou náhradní vývozy za pátky.
Sběrný dvůr na Zlaté Hoře ve dnech 24. a 31.
prosince 2014 pro občany uzavřen. Více informací je možné získat na webových stránkách: www.respono.cz.
Technické služby města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2015 se budou prodávat v termínu:
Od 5. 1. do 11. 2. 2015
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
Od 16. 2. 2015
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h.
Poplatek za systém nakládání s odpadem
bude pro rok 2015 nezměněn a tak cena, za kterou se budou známky na popelnice prodávat, je
pro týdenní svoz 900 Kč/pololetí, čtrnáctidenní
svoz 700 Kč/pololetí a měsíční svoz 600
Kč/pololetí. Známka na kontejner 1100 l bude
v ceně 8600 Kč/pololetí.
Upozorňujeme občany, že visačky na rok
2014 vydávané k měsíční známce na popelnici
není možné používat v roce 2015.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

prostředí, Redakční rada Slavkovského zpravodaje, Komise
pro regeneraci městské památkové zóny, Sbor pro občanské záležitosti, Povodňová komise. RM dále ukládá starostovi oslovit politické strany zastoupené v zastupitelstvu
města a veřejnost s možností podávat návrhy kandidátů
na členství ve výborech ZM a komisích RM.
27. RM doporučuje ZM schválit odměny členům ZM
v předložené výši.
28. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 1/2014
v rámci vlastního rozpočtu.
29. RM souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu
ZŠ Tyršova v rámci financování projektů z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a ukládá řediteli školy uvést rezervní fondy po skončení a vyúčtování
projektů do odpovídající výše.
30. RM souhlasí s použitím RF ZŠ Komenského ve výši
1056,42 Kč na dofinancování mezinárodního projektu
z programu Comenius.
31. RM souhlasí s použitím RF ZŠ Komenského ve výši
140 000 Kč na předfinancování projektu Vzájemně si pomáháme vzdělávat se a ukládá řediteli školy po schválení
závěrečné zprávy v roce 2015 vrátit použité prostředky do
RF školy.
32. RM odkládá žádost o úpravy rozpočtu na rok 2014
ZS-A do své příští schůze s tím, že bude doplněn o vyjádření finančního odboru.
33. RM souhlasí s vedením dopravy při realizaci výstavby rozšíření závodu společnosti Lohman &Rauscher,
s. r. o., po místních komunikaci ulice Slovanská pouze za
podmínky uzavření dohody o finanční spoluúčasti na budoucí rekonstrukci ulice Slovanská (mezi ulicemi Bučovická a Smetanova) ve výši 50 % z celkově vynaložených
nákladů.
34. RM ukládá TSMS prověřit a případně zajistit funkčnost silničních vpustí na ulici Příční v termínu do 17. 12.
2014.
35. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na akci
„Dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna pro
roky 2015 a 2016“, že nejvhodnější nabídka byla předložena společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
36. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014.
37. RM trvá na svém usnesení a nesouhlasí s vydáním
povolení MFČR k provozování loterie a jiné podobné hry
podle § 21) loterního zákona na adrese Špitálská 769, 684
01 Slavkov u Brna z důvodů ochrany místních záležitostí
ve smyslu přiloženého vyjádření odboru sociálních věcí
a Městské policie, včetně stanoviska hejtmana Jmk č. j.
JMK 129565/2014.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Nové stanoviště separace
V listopadu 2014 bylo na konci ulice Tyršova
dokončeno za téměř 150 000 Kč nové stanoviště pro barevné kontejnery na sběr tříděného
odpadu. Prozatím zde budou umístěny po jednom kuse kontejnery na papír a plast, bílé a barevné sklo. Celkový počet barevných kontejnerů
umístěných ve městě se nebude navyšovat, ale
budou přesunuty ze stanoviště na ul. Polní –
chovatelé. Na jaře příštího roku by měl být přidán červený kontejner společnosti ASEKOL
pro sběr baterií a vysloužilého elektrozařízení.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Plesová sezona
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.
7. 2.
13. 2.

Městský ples
Sportovní ples
Rybářský věneček
Ples ZŠ Komenského
Ples ZŠ Tyršova
Ples ISŠ Slavkov u Brna
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Nová výsadba nad Slavkovem

Foto: 2x R. Lánský

Nad serpentinami rostou nově tisíce keřů a stromů
Nový prstenec zeleně bude od jara lemovat
východní a severní kopce nad Slavkovem
u Brna. Sadaři totiž vysadili na městských pozemcích podél polních cest téměř 12,5 tisíc
nových keřů a stromů. Smysl je jednoduchý:
vytvořit přirozený zelený pás, který bude
schopný spolu s novým poldrem zadržovat
vodu, pomůže zamezit erozi půdy z okolních
polí a také poskytne útočiště různým živočichům.
Toto opatření tak mimo jiné ochrání před
přívalovými dešti část zahrádkářské kolonie

a část města pod slavkovskými serpentinami.
Nové zelené pásy – takzvaný biokoridor –
vznikl od kaple svatého Urbana podél polní
cesty mezi katastry Slavkova a Němčan, dále
lemuje Frédskou cestu až k serpentinám a pokračuje nad mezí ke střelnici. Celkem se osadilo a zatravnilo přes 5,5 hektarů půdy.
Vysázeny byly naše běžné druhy dřevin,
jako jsou například habry, lípy, jeřáby, duby
nebo břízy, z keřů pak třeba brslen, líska, kalina, hloh. Než však začne biokoridor plnit
svoji funkci, bude to trvat několik let. Příroda

Slavkov u Brna je třetím nejlepším
místem pro podnikání na jižní Moravě
Město Slavkov u Brna je třetím nejlepším
městem Jihomoravského kraje pro podnikatele.
Vyplývá to z výsledků letošního hodnocení
srovnávacího výzkumu Město pro byznys.
V anketě je každý rok hodnoceno 21 jihomoravských měst. Naše město se v uplynulých letech umisťovalo na 4. místě. Hodnotitelé se
zaměřovali jak na objektivní ukazatele, jako je
lokalita, pracovní trh nebo ekonomika města.
Zajímali však i o lidský přístup radnice, kdy
testovali například rychlost elektronické komunikace, vstřícnost a kvalitu odpovědi týkající se
podnikání. Z výsledků například vyplývá, že

Slavkov u Brna je městem s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, s jednou nejnižší daní z nemovitosti či poplatkem za stánek.
„Dosažené hodnocení nás zavazuje k dalšímu zlepšování podnikatelského prostředí ve
Slavkově u Brna. Toto téma je pro současné vedení města jedním z klíčových. Proto nás při
dílčím hodnocení zajímala zejména ta témata,
kde jsme dosáhli horšího hodnocení. Díky
tomu víme, v čem můžeme i nadále zlepšovat
naše služby nejen pro podnikatele, ale i pro
všechny občany,“ uvedl starosta Michal
Boudný.

bude potřebovat deset až patnáct let. Zejména
v prvních letech se proto bude muset město
o novou zeleň starat. Dvakrát ročně bude potřeba posekat trávu, ošetřovat stromy a podle
počasí i zalévat. Z počátku budou veškeré plochy s keři a stromy oplocené, aby byly uchráněné před okousáváním zvěří.
Projekt je v plné výši financován z evropských fondů – prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí. Výsadba i s následnou dvouletou péčí stála téměř 3,3 milionů
korun.
vs

Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město
pro byznys Jihomoravského kraje 2014
Celkové pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pořadí v oblasti
Pořadí v oblasti
podnikatelské prostředí
přístup veřejné
podle 17 kritérií správy podle 17 kritérií

Vyškov
Kyjov
Slavkov u Brna
Hodonín
Kuřim
Břeclav
Veselí n. Moravou
Hustopeče
Znojmo
Bučovice
Šlapanice
Mikulov
Tišnov
Brno
Blansko
Moravský Krumlov
Boskovice
Rosice
Pohořelice
Židlochovice
Ivančice

1
11
2
17
4
14
19
3
15
10
8
18
12
13
5
6
16
7
20
9
21

2
1
5
3
9
7
4
11
8
10
12
6
15
16
18
19
17
20
13
21
14

9. vepřové hody
Nová přístupová cesta k zámku

Foto: 2x R. Lánský

Cesta k zámku je opravená
Takzvaná jižní přístupová rampa k zámeckému nádvoří a parku je opravena. Poslední
kostky tam dělníci vložili v pátek dopoledne
před Vzpomínkovými akcemi. Podařilo se jim
tak dokončit stavbu o několik dnů dříve, než
měli v plánu. Po stranách chodníku nyní zůstaly hliněné pásy, které se na jaře zatravní.

Oprava chodníku, obrubníků a poškozené
hydroizolace si vyžádala téměř přes milionovou investici. 1 mil. Kč hradilo Ministerstvo
kultury z Programu záchrany architektonického
dědictví. Díky nové hydroizolaci už také nebude zatékat do klenby, kterou se vchází do
jižní části zámeckých valů.
vs

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabijačkových pochoutek na již deváté vepřové hody,
které se uskuteční 31. ledna 2014 od 8 do 11
hodin na Palackého náměstí (před radnicí
u kašny). K ochutnávce zdarma a k prodeji
budou zabíjačkové produkty a další uzenářské
výrobky z vlastní produkce Rostěnic, a.s. Po
celou dobu akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.
Přijměte naše pozvání ke strávení příjemného sobotního dopoledne.
Vedení města Slavkova u Brna
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Jedna z nejlepších her Městského divadla v Brně
Charleyova teta se odehraje i ve Slavkově
Město Slavkov u Brna vás zve na jedno z nejlepších představení z repertoáru Městského divadla v Brně – situačně-konverzační komedii
Charleyova teta. Přední herci této scény zavítají
do slavkovského Společenského centra Bonaparte 30. ledna 2015 od 19 hodin.
Rozpustilá komedie (jedna z nejlépe napsaných
komedií v historii divadla) o dvou oxfordských

studentech, kteří se chystají pozvat dívky svého
srdce na milostnou schůzku. Tu však s ohledem
na svou stydlivost i možné snadnější získání obou
dívek hodlají zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typickým to průvodcem studentských let v každé zemi
a době, zaviní, že v roli Charleyovy tety vystoupí
poněkud rozmazlený student Babberley.
Charleyova teta

Charleyova teta

Foto: J. Kratochvil

Foto: J. Kratochvil

Řada překvapivých situací a nádherný humor,
vycházející z těch nejlepších anglických tradic,
jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy
s příjemnými ozvěnami nostalgie. Režie byla
svěřena Gustavu Skálovi (vzpomeňme na jeho –
našeho „nesmrtelného“ „Brouka v hlavě“!).
V hlavních rolích vystoupí přední herci Městského divadla v Brně jako Pavla Vitázková, Igor
Ondříček, Zdeněk Junák, Petr Štěpán, Jan
Mazák, Alan Novotný či Markéta Sedláčková.
Ohlasy diváků: „Naprosto přesná komedie,
která díky hercům dokáže držet situace, dokáže
tyto situace i nabourat, plánované smíchy mi
vlastně poprvé na jevišti nevadily. Stojí a padá
na Igorovi Ondříčkovi, avšak zdá se, že ač stará
role, jakoby mu byla ušitá na tělo. Situace, konverzační humor, vzájemné poslouchání, improvizace, to vše vás unese do říše bizarního
příběhu se skvělým smyslem pro humor!“ vs

Nové kamery městského kamerového systému
Povedlo se vybrat dodavatele městského kamerového systému a tento zrealizovat. Byly
pořízeny tři otočné kamery se záznamovým
zařízením a dohledovým centrem. Kamery
jsou umístěny na rohu budovy České pošty, na
budově městského úřadu v Husově ulici a na
Panském domě. Kamera na budově České
pošty zabírá prostor ZŠ Komenského, kostel,
parkoviště před poštou, prostor před zámkem
a při maximálním přiblížení je vidět až po ulici

Brněnskou. Druhá kamera na ulici Husova
zabírá prostor od SC Bonaparte až po křižovatku ulic Husova, Bučovická, Tyršova, Lidická. Při maximálním přiblížení lze přečíst
RZ vozidla, které se nachází na úrovni Zborovské ulice. Třetí kamera zabírá celé Palackého náměstí. Při maximálním přiblížení lze
přečíst RZ vozidla až na křižovatku pod náměstím.
Městská policie stále pokračuje s výukou se-

beobrany na ZŠ Tyršova a nově i na ISŠ.
Účastní se různých besed, jak s dětmi, tak i se
seniory. Dokonce byla provedena beseda se seniory v obci Otnice.
Závěrem chci všem popřát krásné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku
2015, jakož i celý rok 2015. Samozřejmostí je
i pevné zdraví a štěstí, které jsou nezbytnou
součástí spokojeného života.
Petr Smejsík, velitel MP

Expozice Austerlitz – Napoleon:
Mimosoudní jednání bude pokračovat
Slavkovští zastupitelé budou příští týden jednat o případném výdaji z rozpočtu města
na úpravy expozice. Soud vyzval obě strany k dalším jednáním o uzavření dohody.
Na dalším přípravném jednání, které proběhlo v úterý 9. prosince u Krajského soudu
v Brně, vyzval soudce obě strany k tomu, aby
spor o autorská práva byl vyřešen smírnou cestou. Přípravné jednání bylo přerušeno za účelem zjištění postoje nového zastupitelstva
města Slavkov u Brna a za účelem muzeálnětechnických a obsahových jednání odborných
zástupců stran přímo v místě expozice. Soud
také vyzval obě strany, aby tato jednání byla završena konkrétními vnímatelnými závěry.
Výsledkem mimosoudních jednání by mělo
být i nadále mimo jiné vypracování oboustranně akceptovatelné licenční smlouvy, jejímž obsahem by měla býti i dohoda
o úpravách původní expozice v souladu s názorem autorů i zohledněním aktuální situace
a návrh omluvy města autorům.

Z již uskutečněných jednání, která dnešnímu
stání předcházela, také vyplynulo, že město
Slavkov u Brna požaduje, aby žalobci (společnost Austerlitz Pro s. r. o. a autoři libreta) vzali
zpět veškeré žaloby, na základě kterých dojde
k zastavení veškerých soudních řízení. Město
Slavkov u Brna také nadále trvá na tom, že po
dobu jednání bude současná expozice Austerlitz
– Malé město velkých dějin otevřena veřejnosti.
„Naší snahou je dotáhnout jednání ke zdárnému konci a vyřešit spor komplexně. Jen tak
totiž můžeme celý spor uzavřít a udělat za ním
tlustou čáru. Věřím, že se nám to podaří, protože oběma stranám jde o společný cíl: seznámit návštěvníky s historickými fakty o Bitvě tří
císařů a města poutavou a atraktivní formou,“
uvedl po skončení jednání soudu nový starosta
města Slavkov u Brna Michal Boudný.

Přípravné řízení bylo přerušeno zejména
za účelem zjištění postoje nového zastupitelstva města Slavkova u Brna a také proto, aby
se mohla uskutečnit další jednání odborných
zástupců zámku Slavkov – Austelitz a autorů
libreta přímo v místě expozice. Zastupitelé
totiž budou příští týden v úterý 16. prosince
jednat mimo jiné i o návrhu na výdaj z rozpočtu města na úpravu expozice.
Soud opětovně apeloval na to, aby jednání
uskutečněná v místě expozice, byla završená
konkrétními vnímatelnými závěry. Zástupci
města totiž poukazovali na to, že žalobci doposud nepředložili seznam požadavků a návrhů na konkrétní změny výstavy.
V přípravném řízení se bude pokračovat
10. března 2015.
V prostorách bývalých koníren je od poloviny června otevřená expozice Austerlitz –
Malé město velkých dějin. Do dnešního dne ji
vidělo více než 3000 návštěvníků.
TZ
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Rekonstrukce Smetanovy ulice

Foto: 2x R. Lánský

Práce na rekonstrukci Smetanovy ulice finišují
Obyvatelé další třetiny Smetanovy ulice se už
několik týdnů můžou dostat domů suchou nohou.
Automobilová doprava může po nové silnici jezdit už od příštího týdne. Pokud do rekonstrukce
nezasáhne počasí, pak do Vánoc utichnout
všechny stavební práce. Oprava další etapy Smetanovy ulice v délce 135 metrů tak míří do finále.
Nové jsou nejen chodníky a silnice, jako
tomu bylo v první části ulice. Přibyly i nové
prvky pro zklidnění dopravy. Poblíž ulic Krátká
a Dvořákova vznikly zpomalovací prahy s možností bezpečného přecházení a zklidnění do-

pravy. Po celé délce ulice bude platit omezení
na 30 kilometrů v hodině.
Po stranách silnice řidiči také lépe zaparkují
– podélné stání zajistí prostor pro 12 aut. Projektanti však počítali i se zachováním zeleně –
místa pro auta vystřídají na sedmi místech zelené pásy se stromy. Stavbu provedla stavební
společnost Porr, a.s. Ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu – cca 3 miliony korun.
Město Slavkov u Brna má již zpracovaný
projekt pro druhou etapu opravy ulice v úseku
od ulice Havlíčkova po Lidickou. V příštím

roce chce v této části zahájit práce na opravě
kanalizace a vodovodu společnost VaK Vyškov.
V případě, že další etapu rekonstrukce schválí
zastupitelé, může být Smetanova ulice opravená po celé délce.
Na tuto etapu už odbor dopravy MěÚ Slavkov u Brna vydal i stavební povolení. Odhadované náklady na stavbu činí 4,5 milionu korun.
Úpravy by měly navázat na předchozí práce.
Zůstane zde obousměrná silnice, vznikne podélné stání po obou stranách včetně oboustranného chodníku.
vs

Hudební „Nituška“ rozesmála
diváky v SC Bonaparte
Děkujeme všem divákům, kteří navštívili
15. listopadu velký sál Společenského centra
Bonaparte, aby zhlédli hudební komedii
Mam’zelle Nitouche. Podle bouřlivého potlesku a následného ohlasu zřejmě nikdo nelitoval.
Slavné představení v podání Pražské komorní zpěvohry má za sebou více než 150 repríz. Diváci ocenili zejména výkony Otakara

Brouska mladšího, Hany Czivišové, Filipa
Sychry, Milady Bednářové, Jiřího Unterműllera a Bronislava Kotiše.
V české divadelní tradici má „Nituška“ výjimečné místo, zejména zásluhou Oldřicha Nového. Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském
Novém divadle (pozdějším sídle Semaforu)
v komorním provedení pro menší herecký ansámbl.
vs

PSMU

Foto: archiv

Pěvecké sdružení moravských
učitelů prověřilo akustiku sálu
Děkujeme všem, kteří si přišli 16. listopadu
do společenského centra Bonaparte poslechnout skladby předních českých skladatelů v podání předního českého pěveckého sboru –
Pěvecké sdružení moravských učitelů. Tento
velký mužský sbor čítající téměř čtyřicet členů
prověřil akustiku velkého sálu v Bonapartovi.
A podle ohlasů nezklamalo ani jedno. Děkujeme všem zpěvákům a dirigentovi Jiřímu Najvarovi za úžasný umělecký zážitek.
vs

Eva Pilarová zazpívala
i v čínštině
Ohňostroj ve Slavkově

Foto: R. Lánský

12. silvestrovský ohňostroj
Dovolujeme si vás pozvat na silvestrovské
setkání občanů, které se uskuteční ve středu
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. Sil-

vestrovský ohňostroj bude odpálen ve středu
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. 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

Přední česká swingová zpěvačka Eva Pilarová rozhýbala 21.
listopadu publikum ve
velkém sále společenského centra Bonaparte. I přes nevelkou
návštěvnost dokázala
navodit skvělou pohodovou atmosféru a za E. Pilarová Foto: archiv
doprovodu skvělých muzikantů hrajících na
kontrabas a piano zazpívala své známé hity. vs
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Foto: 2x R. Lánský

Ledová kalamita spolkla přes dvacet tun písku a štěrku
Dvacet tun posypové směsi. Tolik štěrku
a písku museli první prosincové dny vysypat
pracovníci technických služeb na slavkovské
cesty a chodníky kvůli ledovce pokrývající
téměř celé Česko. Pro představu to je téměř
stejný objem, jako bylo potřeba k údržbě chodníků za celý loňský prosinec.
Traktory a posypová auta technických služeb

vyjela už o půl paté ráno a nezastavily se téměř
dva dny. Přestože je Slavkov označován za
malé město, musí se Technické služby starat
o více než 50 kilometrů chodníků a cest. Na
mnoha místech se neustále vytvářela nová
vrstva námrazy. Proto se řidiči Technických
služeb museli vracet s posypem i několikrát za
den.

Setkání s občany

Slavkov u Brna si v oblasti zimní údržby
udržuje také jednu zvláštnost: už přes dvacet
let Technické služby nepoužívají sůl, ale pouze
písek a štěrk. Díky tomu se šetří nejen auta před
zrezivěním, ale také omítky domů. Používání
takzvané inertní směsi je také šetrné k vodě a ke
zvířatům.
vs

Foto: 3x I. Mifková

Občany na předvánočním setkání nejvíc zajímala
bezpečnost a stavba nového supermarketu
Jsme potěšeni, že i v této uspěchané době
a k tomu v čase předvánočním jsme se na Setkání s občany sešli v hojném počtu. Jídelna
Střední integrované školy byla téměř zaplněná.
O vánočně laděnou atmosféru se svým vystoupením postaraly žákyně tanečního oboru Základní umělecké školy F. France. Po úvodních
slovech starosty, pana Michala Boudného, následovalo dotazování a diskuze s přítomnými
občany. Po představení nového vedení města se
občané dotazovali zejména na problematiku
zvýšení bezpečnosti v našem městě a také na
stavbu nového nákupního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Jedním z bodů programu byla také přednáška Mgr. Vlasty Vařekové ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje na téma
Automatické externí defibrilátory. Součástí

byla také praktická ukázka první pomoci u dospělých i dětí. Sociální služby působící ve
Slavkově u Brna představili zástupci Oblastní
Charity Hodonín a občanského sdružení Ro-

dinná pohoda. Během odpoledne bylo možno
zakoupit výrobky klientů sociálních služeb.
Posledním příspěvkem byla beseda s velitelem
Městské policie, Petrem Smejsíkem, který přítomné seznámil s praktickými radami a pomůckami pro zvýšení osobní bezpečnosti.
Občané při této příležitosti chválili činnost
Městské policie. Děkujeme všem z řad zúčastněných občanů, zástupců města, přednášejících, představitelů sociálních služeb, Základní
umělecké škole Františka France a Integrované
střední škole za poskytnutí prostor jídelny, zajištění občerstvení a obsluhy. Věříme, že VIII.
Setkání s občany bylo v přátelském duchu.
V příštích letech bychom si přáli, aby se této
tradiční akce zúčastnila i mladší generace, pro
kterou by byla jistě přínosnou, jako pro seniory.
vs
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Vzpomínkové akce
Vzpomínkové akce ve Slavkově u Brna k 209.
výročí bitvy u Slavkova se uskutečnily v termínu
28. a 29. listopadu 2014. Hlavní program zajišťoval
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým klubem Acaballado a městem Slavkov u Brna.
První připomínkou tohoto výročí byla mše svatá
konaná ve čtvrtek 27. listopadu v kapli sv. Kříže. Po
bohoslužbě za oběti bitvy následoval koncert významného slovenského houslisty Alexandra Jablokova v Historickém sále slavkovského zámku.
V pátek večer byl Slavkov u Brna obsazen spojeneckými vojsky a na zámeckém nádvoří byli přivítáni nejprve rakouský císař František I. a krátce
po něm i ruský car Alexandr I. Každý z panovníků
přijel s bohatým doprovodem a pronesl i krátkou
zdravici. Večerní program na nádvoří slavkovského
zámku byl doplněný tancem a pro zahřátí bylo naléváno svařené víno.
Sobotní program s titulem Tenkrát ve Slavkově
si kladl za cíl vrátit horní část Palackého náměstí
o 209 let zpět v čase a ukázat tak všem přítomným,
jak to asi ve Slavkově vypadalo v roce 1805. Celodenní komponovaný program nabídl ukázky různých řemesel, představil kočáry a povozy, na
kterých se návštěvníci mohli svézt do zámeckého
parku, práci dobových polních lékařů a po celý den
také přinášel informace z dění na bojišti. Část programu se odehrávala i v zámeckém parku. K vidění
zde byl tábor ruských vojáků a krátce po poledni
i ukázky výcviku jezdectva. Večerní hodiny programu již patřily vítězné francouzské armádě, která
z města vytlačila zbývající rakouské jednotky a obsadila město. Celkový počet nadšenců ve vojenských historických uniformách se v letošním roce
přiblížil třem stům. Slavnostní nástup vojáků byl zakončen multimediálním představením se světly
a ohňostrojem v zámeckém parku, které bylo letos
zaměřeno právě na zámecký park a přineslo ojedinělé spojení světla, ohně a mluveného slova.
Vojenský program doplňoval předvánoční a řemeslný jarmark tradičně umístěný na Palackého
náměstí, Husově ulici a zámeckém nádvoří. Jarmark
po celý den lákal tisíce návštěvníků ke koupi prvních
vánočních dárků či k bohatému občerstvení. Velkému zájmu se těšily i kostýmované prohlídky
s Napoleonem, které slavkovský zámek připravil ve
spolupráci s občanským sdružením Per Vobis. V zámeckých prostorách tak návštěvníci mohli potkat císaře Napoleona, jeho nejbližší spolupracovníky,
jakož i další osoby spjaté s jeho životem. V odpoledních hodinách byla v galerii v přízemí slavnostně
uzavřena výstava obrazů s vojenskou tematikou
Tři. Zpřístupněna byla i expozice Austerlitz – malé
město velkých dějin, jenž tak vhodně doplňovala
téma celého víkendu, tedy návrat do historie města
Slavkov u Brna a bitvu tří císařů. Zámek samotný se
všemi jeho prohlídkovými trasami a se znovuotevřenou expozicí jen v sobotu 29. listopadu navštívilo
více než 500 návštěvníků, tj. téměř jednou tolik, než
jej v tomto období běžně navštíví o jiných sobotách.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a provedení celého programu, za finanční
podporu Jihomoravskému kraji, za poskytnutou záštitu hejtmanu Jihomoravského kraje JUDr. Michalu
Haškovi a také všem návštěvníkům za hojnou účast,
jenž během víkendu převýšila 15 000 diváků. Veliké
poděkování patří nepochybně i obyvatelům města
Slavkov u Brna za jejich trpělivost s dopravními a jinými omezeními, která jsou s touto akcí každoročně
spjata, a za vytvoření příjemné atmosféry.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

10. 1. sobota
minut
11. 1. neděle

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
19.30 hod.

LEDEN 2015
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU84

16.30 hod. Po nekonečně dlouhém spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí
s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už opustili údolí a červení skřítci
také. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Žánr: Fantasy/Rodinný.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

17. 1. sobota

19.30 hod.

KOLEJE OSUDU
116 minut
Britský důstojník Eric Lomax padl během 2 světové války do japonského zajetí, kde zažil nejen nepředstavitelnou
dřinu a hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Film Koleje osudu sleduje jeho osud za války
i mnoho let poté. Potkává ženu, o níž ani nesnil, vezme si ji a s pomocí jejího citu se s tehdejšími zážitky snaží
vyrovnat. Režie: Jonathan Teplitzky. Hrají: Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine, James Fraser, Hirojuki
Sanada, Tom Hobbs. Žánr: Drama/Životopisný.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

18. 1. neděle

19.30 hod.

ŽELVY NINJA

101 minut
Želvy Ninja jsou obrovským fenoménem, který se zrodil přesně před třiceti lety jako černobílý komiks. Producent
těžkotonážních akčních velkofilmů Michael Bay se rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí bojovníci
se zlem opustili stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli na filmové plátno. Režie:
Jonathan Liebesman. Hrají: Megan Fox, Jeremy Howard, Will Arnett, Greg Cipes, Noel Fisher, Minae Noji, Pete
Ploszek. Žánr: Dobrodružný/Akční/Fantasy/.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

24. 1. sobota

19.30 hod.

POMPEJE
102 minut
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se
na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která má být proti své
vůli provdaná za zkorumpovaného senátora. Jejich opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země.
V osudných hodinách po erupci Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu a děsivé zkázy se musí Milo probojovat ven
z gladiátorské arény, aby svou Cassii z rozpáleného pekla zachránil. Režie: Paul W. S. Anderson. Hrají: Emily
Browning, Kit Harington, Kiefer Shuterland, Jesica Lucas, Jared Harris a další. Žánr:
Akční/Dobrodružný/Romantický.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

25. 1. neděle

19.30 hod.

LUCY
90 minut
Lucy je typická „blbá“ blondýna, co se vždycky zamiluje do toho největšího ksindla v okolí. Ten poslední ji právě
zapletl do obchodu s drogami. Než se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček obsahující silnou drogu,
který má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita strážců, zapříčiní, že se
zásilka roztrhne a její obsah se začne vstřebávat do jejího těla. Že se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, zjistí
záhy, když bleskurychle zlikviduje všechny hlídače a uteče na svobodu. Režie: Luc Besson. Hrají: Scarlett
Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked, Choi Min Sik. Žánr: Akční/Sci-fi.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let

31. 1. sobota

19.30 hod.

FAKJŮ PANE UČITELI
117 minut
Zeki Miller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad
místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění
z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak
sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího
učitele všech dob. Režie: Bora Dagtekin. Hrají: Katja Riemann, Jana Pallaske, Jella Haase, Margarita Broich, Laura
Osswald, Barbara Bauer, Uschi Glas. Žánr: Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

1. 2. neděle

16.30 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
102 minut
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa
a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do
věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími horami světa,
mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout
svého cíle, dříve než bude pozdě. Repríza animovaného filmu.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

Provoz zámku, městské knihovny a kina Jas na přelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu zmíněných institucí na přelomu roku:
Zámek – je až do konce března uzavřen V této době je přístupný jen pro předem sjednané
hromadné prohlídky a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna zahájí po Novém roce provoz v úterý 13. ledna od 9 hod.
Kino Jas – poslední možnost zhlédnout filmové představení v tomto roce bude v sobotu
20. prosince, kdy uvádíme českou hudební filmovou pohádku Tři bratři.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2015.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
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Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince k nám zavítala návštěva
v podobě svatého Mikuláše, krásného anděla
a hrozivého čerta. Děti z 1.–3. tříd už netrpělivě
očekávaly bušení na dveře a příchod této trojice. Nejprve Mikuláš přečetl ze zlaté knihy
jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkovi museli slíbit, že se polepší. Potom anděl
nadělil každému malou sladkost a děti na
oplátku přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Na závěr se všechny děti s trojicí rozloučily a slíbily, že budou po celý rok hodné. im

Návštěva dětí z MŠ
V polovině měsíce listopadu jsme v obou
prvních třídách přivítali milou návštěvu. Děti
a paní učitelky z MŠ Koláčkovo náměstí se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už za dva měsíce ve škole naučili –
počítat, číst i psát. Děti z MŠ si prohlédly obě
první třídy, nakoukly prvňáčkům do učebnic
a vyzkoušely si, jak se sedí v opravdové školní
lavici. Na závěr hodiny školáci zazpívali písničku, pozdravili svoje bývalé kamarády, se
kterými se třeba příští rok ve škole sejdou,
a rozloučili se.
im

Dračí princezna
V úterý 18. listopadu navštívili žáci prvního
stupně divadelní představení farního souboru
Simsala Bim s názvem Dračí princezna. Pohádková hra nás přenesla do tajemné říše víl,
skřítků, elfů a sudiček, které svojí věštbou zamotají život princezně Doubravce. Naštěstí se
objeví princ a vše nakonec dobře dopadne.
Láska a dobro zvítězí, tak jak to má v pohádce
být. A velký potlesk na závěr byl důkazem, že
pohádka se líbila jak dětem, tak i všem dospělým.
im
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Oblastní kolo pIšQworky 2014
V pondělí 10. listopadu se ve Vyškově v aule
Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické
konalo oblastní kolo v piškvorkách. V soutěži se
utkalo celkem dvanáct týmů, z toho pět týmů
bylo složeno ze studentů středních škol a sedm
týmů tvořili žáci 8. a 9. tříd základních škol.
Naši školu reprezentovali nejúspěšnější „piškvorkáři“ ze školního kola: Filip Langer z 8. A,
Markéta Krejčířová a Kristina Blaháková z 9. B,
Barbora Přerovská, Pavlína Zichová a Tereza Teclová z 9. A, která na soutěž jela jako náhradník.

První kolo proběhlo celkem rychle, velmi
napínavé souboje nastaly v následujících kolech. Náš tým postoupil ze skupin do čtvrtfinále, kde se utkal s týmem gymnazistů. Odtud
už bohužel naši, i když se maximálně snažili,
do semifinále nepostoupili. V semifinále mezi
sebou soupeřily týmy středoškoláků a do finále
se dostaly týmy vyškovských gymnazistů.
Přestože měli naši hráči v soupeřích silnou
konkurenci, vedli si znamenitě a zaslouží si
pochvalu.
ml

Hadi v přírodopisném semináři
Druhé listopadové úterý navštívila naši školu
chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková z Hrušek a zpestřila tím výuku přírodopisného semináře žákům sedmých ročníků. Paní
Májková má doma malou zoo, chová pavouky,
hady, ještěry a psy. Ani jedno z jejích zvířat nespadá do seznamu nebezpečných druhů. Výjimku tvoří sklípkani, kteří ale podle zákona
jako bezobratlí nejsou zvířata, ale věci, takže se
na ně ustanovení o nebezpečných zvířatech nevztahuje, jak nám paní chovatelka prozradila.
Paní Májková žákům přednášela tentokrát

o hadech. Sama říká, že z hadů měla snad
všechny, kteří nejsou jedovatí. Žáci se dozvěděli
mnoho důležitých údajů pro chov hadů, připomněli si jejich stavbu těla, životní podmínky
a způsob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že
kůže hadů je opravdu suchá, protože si mohli
pohladit např. užovku japonskou, krajtu kobercovou nebo korálovku kalifornskou.
Přednáška se všem žákům moc líbila a už se
těší na další setkání s paní Májkovou, která nám
slíbila, že na jaře se opět uvidíme a tentokrát si
budeme povídat o pavoucích.
sf

Za tradicí moravského venkova
Ve středu 12. 11. 2014 se již podruhé žáci
devátých tříd zúčastnili exkurze organizované
z projektu „Za tradicí moravského venkova“
a se základními školami ze tří mikroregionů,
Strážnicka, Vyškovska a Slavkovska, provedli
zmapování tradičních řemesel, tentokrát na
Strážnicku.
Program středečního dne byl velmi bohatý
a pro všechny zúčastněné i poučný. V Hroznové

Lhotě navštívili místní keramickou dílnu a „doškaře“ Pavlicu. Ve vesnici Vnorovy si sami vyzkoušeli výrobu figurek z kukuřičného šustí
a malovaných kraslic. Ve Strážnici navštívili
věž, moštárnu a mlýn s řezbářskou a ornamentální expozicí. Program byl navíc zpestřen
ochutnávkou produktů místních pekařů a nealkoholického moštu ze strážnické moštárny. Žáci
odjížděli spokojení a plní nových zážitků. sf

Adventní Vídeň – pohádkové vánoční trhy
Dne 5. prosince se žáci sedmých a osmých
ročníků naší školy zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně. Každoročně se totiž od poloviny
listopadu až do Vánoc nejkrásnější vídeňská náměstí proměňují v pohádkové vánoční trhy. My
jsme si naplánovali trhy tři a měli jsme co dělat,
abychom z nich nic neošidili.
Nejprve jsme se autobusem nechali zavézt
k letnímu sídlu Habsburků, zámku Schönbrunn.
Vstupu dominuje vysoký vánoční strom se stovkami světel. Ve stáncích pod ním se prodávají
řemeslné výrobky, skleněné ozdoby a keramika.
Velkým lákadlem jsou tradiční pochoutky jako
pečené kaštany, vídeňské preclíky, perníky, koblihy, jahody v čokoládě či jablka v karamelu.
Kdo chtěl, mohl se projít zámeckým parkem.
Do historického centra města jsme přejeli
opět autobusem, nechali se vysadit poblíž náměstí Stephansplatz, prohlédli si proslulou Katedrálu sv. Štěpána a rozprchli se po vánočním
trhu přímo pod jejími gotickými věžemi.
Se setměním přišel čas vydat se k pohádkovému trhu u radnice. Cestou jsme si ještě stihli
prohlédnout Hofburg, zimní rezidenci rakouských císařů, dnes sídlo prezidenta. A za doprovodu rozzářených světel jsme pak konečně
přišli na Rathausplatz. A jestli předchozí dva

trhy byly krásné, tak „Christkindlmarkt“, radniční adventní trh, byl onou pověstnou třešničkou na dortu! Návštěvníky vítaly ozdobené
stromy v parku, téměř sto padesát stánků a výstava betlémů. U vánočního stromu se denně od
20 do 20.30 hodin konají koncerty dechových
nástrojů, na nichž vystupují soubory z celého
Rakouska. To jsme už ale bohužel nestihli.

Žáci školy ve Vídni

Naše poděkování patří CK Scholare, která zájezd organizovala, vlídnému panu řidiči, který
nás bezpečně dovezl domů, a milé slečně průvodkyni, která přesně odhadla, kolik informací
snese žák základní školy.
Krásný advent všem dětem, rodičům a přátelům naší školy!
Šárka Navrátilová

Foto: archiv školy
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Základní škola Komenského
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

Glitter Stars na závodech v Brně a v Novém Jičíně
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Foto: 2x archiv GS

Glitter Stars – ikony českého cheerleadingu
Poslední listopadový víkend byl v ČR zasvěcen cheerleadingu.
V sobotu byla v Brně zahájena Česká Cheer
Liga 2014/2015 v krásném prostředí haly Fakulty sportovních studií v Univerzitním kampusu v Bohunicích. 350 účastníků z celé ČR
i ze Slovenska soutěžilo na dvou plochách.
Sportovce divákům přibližovala obří LED obrazovka a zároveň probíhal online přenos
Také v neděli 30. listopadu tentokrát novojičínská sportovní hala nabídla divákům nevšední zážitek. Uskutečnil se zde 2. ročník

mezinárodního poháru v cheerleadingu „NJ
Cheer Open 2014“, kde se představilo 250
účastníků.
Slavkovský tým Glitter Stars oslnil a byl nejúspěšnějším týmem obou soutěží, celkově získal nejvíce medailí ze všech zúčastněných
týmů. K tomuto úspěchu výdatně přispěli i nejmladší členové týmu. Nejúspěšnější ze všech
byla dvojice dívek Kristýna Mannerová a Sabina Macharová, která získala absolutní prvenství.
Vzhledem k dlouhodobým úspěchům týmu

Účinkující na vánočním koncertu ZUŠ

získalo vedení Glitter Stars od Czech Cheerleading Union možnost navštívit kolébku cheerleadingu v USA, účastnit se mistrovství v Las
Vegas a vyměnit si zkušenosti s několika americkými týmy.
Slavkovské dívky a chlapce ze skupiny Glitter Stars budete mít možnost zhlédnout
14. ledna 2015 v 16 h ve sportovní hale ZŠ Komenského nám. v Novoroční exhibici, kde vám
předvedou své nové sestavy a seznámí vás
s úspěchy, které v roce 2014 dosáhli. Všichni
jste srdečně zváni.
Renáta Macharová

Foto: R.. Spáčil

Vánoční koncert ZUŠ F. France ve Slavkově u Brna
„Stromečku, vstávej,ovoce dávej, umyj se,
ustroj se, je Štědrý den.“ Touto drobnou a dětskou říkankou začalo vánoční kouzlení žáků
a učitelů Základní umělecké školy Fr. France ve
Slavkově u Brna.
Na louky a na kožíšky napadal snížek a otevřel tak sváteční hudební chvíle v sále Společenského centra Bonaparte. Právě na jeho prknech
zahájili žáci 2. ročníku tanečního oboru tradiční
vánoční setkání. Zobcové flétny a rytmické nástroje si přinesli snad nejmenší koledníci dnešního večera a jejich Tichá noc, Veselé vánoční
hody a Rolničky všechny v sále přesvědčily, že
Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Atmosféra
v sále dýchala rozjímavou flétnou Kláry Klinkovské a její Siciliana přivedla poklidné myšlenky do našich myslí. Taneční kroky 1. a 6.
ročníku rozpohybovaly pódium, které vystřídal
houslový soubor. Jejich moravské koledy potěšily určitě nejedno srdce v sále. V podání Matěje Červinky zazněla Gavota, Sarabanda

a Menuet. Tyto renesanční tance jakoby předznamenaly půlnoční troubení pastýřů na Štědrý
den. A v klasickém duchu zahrála na zobcovou
flétnu i Petra Gašperčíková Sonatu d moll.
Píseň Let It Go oživila poklidné tradiční rozjímání a pokud snad někdo zadumaně přivřel oko,
nyní jej musel určitě otevřít.
A druhou polovinu dnešního programu otevřela známá melodie Písně osamělého pastevce
v podání kytarového souboru.
Píseň Můj čas a Ad Hoc Team nás přenesl do živé
reality, která i v době sváteční má své místo. Možná
někomu vyrazil dech invalidní vozík a za ním přijíždějící koloběžky, ale realita nemá dovolenou ani
v době vánoční. A právě v této době víc než jindy se
otevírají lidská srdce na pomoc potřebným.
Romantické melodie a Enya k sobě patří,
a když k nim přidáme ladný taneční krok žákyň
II. stupně tanečního oboru a necháme se unášet
přívětivými tóny, nabízí se dokonalá hudební laskomina.

A v programu je opět Ad Hoc Team s písní
Unbreak My Heart. Pomalá a příjemná skladba.
Kouzlení se stromečkem je však u konce. Pěvecký sbor Hlásek a houslový soubor i letos
ukončily vánoční hudební setkání. Den přeslavný se končí, Vánoční píseň pomalu doznívá
a Zdobte domy. Jak ještě lépe zakončit vánoční
koncert?
Odměnou všem byl bohatý a upřímný potlesk, nejedno oko nezůstalo suché, všichni drželi
palce, aby vyšel krok, aby hudební harmonie zaplnila i ten nejmenší kout v sále. Vánoční stromeček rostl a ožíval při každém čísle.
Letošní koncert byl opět žánrově rozmanitý
a každý posluchač si mohl přijít na své. Při odchodu ze sálu jsem zaslechla milá slova chvály.
A moje ucho slyšelo i broukání nejedné doznělé
melodie. Co víc si přát? Z pódia odcházejí spokojené děti, z hlediště hrdé maminky a tatínkové. Vážení učitelé a žáci, děkujeme za pěkný
hudební zážitek.
B. Handrlová
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Děti při hrách ve školce

Foto: archiv školy

Z Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově
K vánočnímu času patří již tradičně pohádky.
Letos jsme se ve třídě Sluníček zaměřily
právě na ně. Na každý měsíc vybíráme pro děti
jednu pohádku. Její téma nás postupně po celou
dobu provází. Děti si pohádku poslechnou
a zkouší si ji vyprávět. Potom mají možnost si
ji zahrát – ať už jsou herci samy děti nebo si ji
hrají s maňásky. Pohádka nám pomáhá rozvíjet
i vztahy mezi dětmi – učí děti morálním hodnotám a rozlišování dobra a zla.
V logopedické prevenci můžeme pohádky
využít opravdu ve všech oblastech, které podporují správný vývoj řeči a co je velmi důležité

– děje se vše hravou formou a děti to baví. Pro
příklad uvádíme pár námětů: napodobujeme
zvuky zvířátek, vysvětlováním různých slov
z pohádky rozšiřujeme dětem slovní zásobu.
V pohádce slyšíme rýmy, humor a různá přirovnání, a tím si rozvíjíme jazykový cit.
Veršovanou pohádku se děti dokáží naučit
nazpaměť – procvičují si tím mechanickou
paměť, intonaci a rytmus. Pohádku si můžeme
i zazpívat a zatančit. Nedílnou součástí je také
propojení námětu do výtvarných a pracovních
činností (děti si pohádky malují nebo vyrábějí
dekorace), a tím si rozvíjí svou představivost

a myšlení. Pravidelné předčítání pohádek a příběhů podporuje psychický rozvoj dítěte a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
Proto se naše mateřská škola od tohoto školního roku připojila k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“. Chtěly bychom
všem rodičům za čtení pohádek poděkovat a ve
čtení společně pokračovat. Právě rodiče jsou
těmi, kteří rozhodují o hezkém dětství svých
dětí. A dětství je klíčem k celému dalšímu
životu.
Mgr. Dagmar Červinková a Mgr. Zdeňka Rusnáková,
učitelky třídy Sluníček

Mikuláš v Mateřské škole Zvídálek

Foto: archiv školy

Mikuláš s andělem a čertem zase přišli
Jako každým rokem i letos naši mateřskou
školu navštívili Mikuláš, anděl a čert. V průběhu předchozích dnů se děti všech tříd učily
básničky a písničky o těchto bytostech. Dětem
jsme povyprávěli legendu „O sv. Mikuláši“.
Pomocí různých výtvarných technik naše děti
vytvářely postavičky čertů, Mikulášů a také andílků. Zahráli jsme si společně pěkné zábavné
hry, při nichž se samy děti staly čerty v našem
„školkovém pekle“, proměnily se v důstojného
Mikuláše a hodné andílky. Potom jsme už

jenom počítali, kolikrát se vyspíme a návštěva
k nám dorazí.
Tak jako každý rok, navštívili naši mateřskou
školu 5. prosince Mikuláš s andělem a čertem.
Jeho nebeská kniha obsahovala nejen špatné,
ale i dobré vlastnosti našich dětí. Všechny děti
byly velmi statečné. Předškoláci měli velký
strach, asi trochu zlobí a vědí, že čert všechno
vidí a nikdy nespí. Abychom se nebáli, nasadili
jsme si čertí růžky a za zpěvu písně „Mik,
Miku, Mikuláš“ jsme hodného čerta se ště-

drým Mikulášem přivítali. Děti si chodily za
Mikulášem pro dárečky a společně se na památku vyfotografovaly.
V průběhu předávání balíčků jsme si zatančili k písni „Mikuláši, Mikuláši“ a pohybově
jsme vyjádřili báseň „Černá Máry“. Na závěr
Mikulášské nadílky jsme poděkovali básní
„Mikuláši, andílku“ a hezky jsme se s Mikulášem a čertem rozloučili. Jsme moc rádi, že
k nám zavítali a těšíme se na další shledání.
MŠ Zvídálek uč. Drahomíra Tršová
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Dny otevřených dveří ISŠ
Poslední listopadový víkend je na ISŠ ve
Slavkově u Brna tradičně spojen s Dny otevřených dveří. Také v letošním školním roce naše
škola nechala zájemcům z řad široké veřejnosti
nahlédnout „pod pokličku“ teoretické i praktické výuky. Kromě informací o možnostech
studia a prohlídky obou areálů ve Slavkově
i Rousínově, byl každý z návštěvníků obohacen
o praktické ukázky carvingu, barmanství, flambování, zdobení perníčků, odborné práce truhlářů, kuchařů-číšníků a automechaniků. Letos
poprvé měl každý navíc možnost zakoupit výrobky našich žáků na stánku školy během sobotního jarmarku. Poděkování za zdařilý
průběh patří nejen všem pedagogům a učitelům
odborného výcviku, ale především žákům, kteří
naši školu výborně prezentovali. Další Dny otevřených dveří pro vás připravujeme ve dnech
16. a 17. ledna 2015. Těšíme se na vaši návštěvu!
Ing. D. Hortová, ISŠ

Beseda o Napoleonovi
Období připomínající vítězství Napoleona
v bitvě u Slavkova a tradiční vzpomínkové akce
jsou příležitostí i pro žáky ISŠ, aby si nenásilnou formou připomněli osobnost, která svým
způsobem proslavila náš kraj. V rámci besedy,
která byla součástí výuky dějepisu, se žáci prvních ročníků oboru hotelnictví seznámili s Napoleonem, tentokrát však definitivně
poraženým, a to v bitvě u Waterloo, jejíž 200.
výročí si budeme připomínat v příštím roce.
Přednášející PaedDr. Karel Häring se zaměřil nejen na průběh bitvy a příčiny porážky
francouzské armády, ale i na Napoleonovy
maršály a mýty, které jsou s nimi spojeny. Doporučil žákům celou řadu autorů a titulů knih,
které v nich mohou probudit či podpořit zájem
o napoleonské období a historii vůbec.
Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Slavnostní stužkování
Páteční podvečer 21. listopadu zahájil sezonu
již tradičního stužkování závěrečných ročníků
žáků ISŠ Slavkov u Brna. V reprezentativním
sále slavkovského zámku bylo pasováno do
stavu maturantského 22 žáků ze třídy 4. B HT.
Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželi rodiče, sourozenci, kamarádi a nechyběli ani učitelé, kteří
se během uplynulých let s žáky setkávali ve
svých hodinách. Výjimečný večer symbolicky
započal pomyslné odpočítávání dnů a týdnů,
které ještě zbývají do maturitní zkoušky. Nezbývá než popřát hodně sil, píle a vytrvalosti
v následujících měsících, a rovněž i trochu toho
štěstí při maturitě samotné.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Veletrh středních škol
Naše škola předváděla svou úspěšnou činnost na veletrhu středních škol v Brně. Informace o studiu poskytovali zkušení pedagogové
a sami žáci přímo před zraky návštěvníků veletrhu předváděli dovednosti, které získali
během studia.
Žákyně oboru hotelnictví prezentovaly
přímo na podiu svůj vítězný nápoj v soutěži
Metelka Cup pořádaný naší školou. Účast naší
školy byla velmi přínosná a zajímavá.
Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Beseda s Policií ČR
V rámci preventivního působení na žáky
s cílem zdůraznění významu osobní zodpovědnosti každého jedince se žáci 3.A AU ISŠ ve
Slavkově u Brna zúčastnili besedy na Krajském
ředitelství policie Jihomoravského kraje
v Brně.
Akce se konala 2. prosince. Ze strany policie
byli přítomni por. PaedDr. Bohumil Malášek,
který odpovídal chlapcům na kladené otázky
a řídil průběh besedy, a pprap. Bc. Alena Peterková. Prodiskutovány byly otázky zodpovědnosti řidiče na silnici, vybavení osobních
automobilů i motorek, bezpečnost ve školách,

vztahy mezi spolužáky, otázky šikany i zneužívání různých návykových látek. Byl zdůrazněn
význam školního řádu jako prvního zákona,
který musí žáci ve škole dodržovat. Celou akci
hodnotili žáci velmi pozitivně, neboť, jak sami
konstatovali, se dozvěděli mnoho zajímavých
a poučných věcí. Beseda byla vhodným doplněním předmětu občanská nauka. Po oficiálním ukončení programu se všichni prošli po
náměstí Svobody, které svou výzdobou, vánočním stromem a pestrostí prodejních stánků připomnělo, že se blíží vánoční čas.
Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Exkurze do Vídně
Díky projektu EdTRANS transition from
school to work jsme se dostali ve čtvrtek 27. listopadu do Vídně, kde jsme si mohli v praxi prohlédnout výrobu čokolády a vína. Ve Vídni jsme
navštívili firmu Heindl, kde nás uvítali velmi
příjemně – čokoládovými bonbony a videem,
které bylo věnováno historii výroby čokolády.
Následně nás provedla paní průvodkyně expozicí, při které nám podrobně vysvětlovala získávání čokolády z kakaových bobů. Celá expozice
byla doplněna ochutnávkou 100% čokolády,
také jsme mohli ochutnat čokoládu přímo z několika čokoládových fontán a poznávat různé
příchutě čokolády pouze podle vůně. Následně
jsme zavítali do firmy Schlumberger, která se
zabývá tradiční výrobou šumivých vín neboli

metodou kvašení vín v lahvi. V tomto podniku
nám paní průvodkyně vysvětlila historii firmy,
získávání kvalitních hroznů, které pocházejí
pouze z Rakouska a také postup výroby šumivého vína Schlumberger, které se vyrábí druhotným kvašením v láhvi. Prohlédli jsme si
ohromující sklepy, které měří 2,4 km. Od firmy
Schlumberger jsme odjížděli velmi spokojeni
a plni zážitků. Pro všechny vyučující byla tato
exkurze velkým přínosem, měli totiž možnost
vidět v praxi to, co probíráme s žáky teoreticky
a degustace v konkrétních firmách doplnila
celou exkurzi i o gurmánský zážitek.
Moc děkujeme organizátorům projektu EdTRANS, kteří nám tuto exkurzi zajistili.
Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ

Na návštěvě v knihovně
V rámci výuky jazyka českého navštěvují
žáci 1. ročníků učebních oborů ISŠ Městskou
knihovnu ve Slavkově u Brna. Protože většina
žáků nečte a nemá ani potuchy o tom, kde se
knihovna nachází a jak to v knihovně vypadá,
bývají tyto chvilky příjemným zpestřením jejich výuky.
Pro mnohé bylo velkým překvapením, že se
knihovna nachází v prostorách zámku. Ocenili
starobylé, i když zmodernizované prostředí.
Jiné překvapil „na tak malou knihovnu veliký
výběr knih“, propojení s Knihovnou Karla
Dvořáčka ve Vyškově, i to, že se nové tituly
dají vyhledat na internetu.
Paní knihovnice, která nás uvítala, provedla

stručný výklad o knihovně. Žáky byla ohodnocena jako „velice ochotná a milá a bylo na ní
vidět, že ji ta práce velmi baví.“ O tom svědčil
i čilý ruch a počet čtenářů, kteří byli v knihovně
současně s námi. Po prohlídce knihovny se
všichni žáci soustředili v oddělení dětské knihy,
které se všem pro svoji výzdobu líbilo nejvíce.
Nasadili si vystavené pohádkové čepice a klobouky a udělali společné foto.
Knihovna určitě nabízí celou řadu velmi zajímavých titulů. Budoucím automechanikům
zde však scházelo více časopisů a knih o autech. Přesto většina žáků hodnotila návštěvu
knihovny jako zajímavou a poučnou.
Mgr. E. Zemánková a žáci 1.B AU

Vánoční pohár 2014
Dne 1. prosince se konal, jak již každoročně,
brněnský Vánoční pohár v hotelu International
Best Western Premier. Jedná se o soutěž barmanů a sommeliérů pod záštitou Střední školy
potravinářské, obchodu a služeb, Charbulova,
Brno. Tato soutěž začala hned ráno v devět
hodin rozpravou, zúčastnilo se jí i pár mladých
barmanů a sommeliérů z jiných zemí Evropy,
jako bylo např. Německo. Dostavilo se 45
účastníků z různých škol a po krátké rozpravě
následovaly přípravy jednotlivých účastníků
soutěže. Soutěžící měli sedm minut na vytvoření libovolného fancy cocktail drinku typu frozen s povinnou složkou 2 cl z produktu Bacardi,
sirupu Monin a sortimentu nealko nápojů firmy

General Bottlers. Hodnocení všech drinků probíhalo pomocí jednotlivých komisařů CBA.
Podle mne je velmi těžké trefit se do chuti komisařům. Přece jen, co člověk, to jiná chuť. Vymýšlení drinku tak, aby chutnal a potěšil
všechny komisaře, je obtížné. I přesto jsme se
snažili oslnit jak chutí, tak i vzhledem našeho
drinku. Bohužel konkurence byla veliká, a tak
jsme se umístili do první dvacítky účastníků.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr. Martině Kocmanové i za mou spolužačku za podporu při této soutěži a hodně zdaru při dalších
barmanských soutěžích reprezentovaných naší
školou a šikovnými budoucími barmany.
K. Michalíková, obor hotelnictví
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REZIDENCE
AUSTERLITZ
POKRAČUJE

18 nových domů
STAVÍME PRO VÁS

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• 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
JIŽ
pálením, řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

PRODEJ BYTŮ
A RODINNÝCH
DOMŮ
3. MÍSTO STAVBA JMK

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

11 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Rezervujte si byt nebo RD

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

www.faircredit.cz

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

www.RezidenceAusterlitz.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312,
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

Tiskněte u nás!
DTP
grafika
reklamní letáky
knihy a časopisy

UÁNA
G
E
L
U
Í
V
CT
STŘÍBRNI4, 684 01 Slavkov u Brna
48
52
Brněnská 0 574, 603 819 9
2
2
4
tel.: 54

• Velký výběr bižuterie
• Šperky Swarovski
• Stříbrné šperky 925/1000, chirurgická ocel
• Široký sortiment hudebních CD a filmových DVD
za zajímavé ceny
• Prázdné nosiče CD, DVD, MC, VHS
• Dárkové předměty, vlasové doplňky
• Knihy různých žánrů

STŘÍBRNICTVÍ U LEGUÁNA
(bývalá videopůjčovna)

brožury
katalogy
zpravodaje
kalendáře
ročenky
plachty
cedule
tiskopisy

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz • www.bmtypo.cz

CITY

Rádi bychom popřáli
našim zákazníkům, dodavatelům,
odběratelům, partnerům,
i všem obyvatelům Slavkova u Brna

veselé vánoce a šťastný nový rok 2015.
spol. s r.o.,
Za VIVO CONNECTION
olečnosti
Michal Morda, jednatel sp

Našim zákazníkům jsme první vánoční dárek už poslali.

5 skvělých kanálů z rodiny HBO plných filmů, seriálů a vánočních příběhů. Stačí když si
restartujete svůj set-top-box a celé vánoce, silvestr a Nový rok si můžete užívat kanály
HBO HD, HBO 2 HD, HBO COMEDY HD, CINEMAX HD a CINEMAX 2 HD, včetně dvoudenního
návratu zpět, videorekordéru na 25 hodin a videopůjčovny se stovkami filmů a seriálů.
A to vše až do konce ledna 2015 zdarma.
VIVO CONNECTION spol. s r.o.

http://www.citymail.cz

info@vivo.cz

515 537 537

KADEŘNICTVÍ

Dárkové kazety a poukazy
NOVINKY:
Husté vlasy pro každého
Light ombré za 10 min.
Plesové výčesy

Za Branou 276, Slavkov u Brna

Lucie
606 183 645
Karolína 776 487 214
Oáza Krásy

Nabízím
prostory k podnikání
67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.
Vhodné k provozování prodejny, kanceláře,
služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů
atd. Dřevěná razítka.

Veselé
Vánoce
,
a štastný
nový rok
2015
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Oznámení
MUDr. Jana Ševčíková,
praktická zubní lékařka,

ukončuje svoji profesní činnost

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 30. prosince 2014 oslaví krásné výročí 85 let
pan

Ing. JAROSLAV KRBEK

ke dni 31. 12. 2014 ze zdravotních důvodů.
Od 5. 1. 2015 zahajuje poskytování
komplexních stomatologických služeb
ve stejné ordinaci (v nové budově
polikliniky Slavkov u Brna, 2. poschodí):

19

ze Slavkova u Brna
Další klidné roky prožité ve zdraví mu přejí manželka, dcery,
vnoučata a celá další široká rodina.
Blahopřání

CENTRUM STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Tato společnost, které byla stávající praxe
s veškerou zdravotní dokumentací
převedena, přebírá práva a povinnosti
zajišťovat stomatologickou péči
pro registrované pacienty i nové zájemce.

Dne 20. ledna 2015 se dožije významného
životního jubilea paní

JARMILA ČERVINKOVÁ
Hodně zdraví do dalších let přejí
manžel a dcera.
Vzpomínka
Vždy v tento předvánoční čas vzpomínáme
na našeho tatínka a dědečka, pana

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

Š I M O NA VO Z D E C K É H O
učitele ve Slavkově,
který se 20. prosince 1909 narodil,
a na naši maminku a babičku, paní

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853

JA RO S L AV U VO Z D E C KO U

Uzávěrka pro inzerci:

která 22. prosince 1993 zemřela.

v pátek 23. ledna do 16 hodin
Podmínky viz www.bmtypo.cz

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají syn Luboš a vnukové Luboš a Petr s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 24. ledna 2015 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

JAN NOVÁK
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují dcera a synové s rodinami.

Předškoláci v KMC sv. Barbora
Náplní přípravy dětí bude rozvíjení paměti,
soustředění a zábavnou formou budou připravování na školní povinnosti a dovednosti.
Pro děti máme připravené pomůcky a výukový materiál.
Děti budeme seznamovat s:
• Písmenky
• Výslovností a slovní zásobou
• Rozeznáváním barev a tvarů
• Uchopením pera a tužky
• Logopedie
• Pohybovou a hudební aktivitou
• Cizím jazykem
Cena školného: 1500 Kč.

Křesťanské centrum ve Velešovicích
Centrum pro rodinu Poselství života o. p. s.
Pomáháme rodinám v těžkých životních situacích, opuštěným matkám s dětmi, těhotným
ženám, v řešení závislosti, s postiženými a nemocnými dětmi či dalšími členy rodiny, v krizových situacích, v jakýchkoliv otázkách
týkajících se rodiny. Linka pomoci: 727 837 182.

Mateřské centrum
Speciální miniškolička, hlídání dětí, speciální služby pro děti,pro rodiny s postiženými
dětmi, cukrovkou, alergiemi, astmaty, onkolo-

gickým onemocněním, programy pro děti s poruchami učení, hyperaktivitou, dysfunkcemi.
Informace: 606 720 967. Web: www.kmcsvatabarbora.cz.

Centrum pro rodinu Sv. Martin
Pomoc rodinám – mobilní hospic
Pro všechny věkové kategorie (seniory, děti,
rodiče) poskytujeme pomoc s těžce nemocnými, pomoc s nevyléčitelně a chronicky nemocnými, pomoc s umírajícími. Informace na
tel.: 606 720 967, www.poselstvizivota.cz

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2015
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v minulých 10 letech obdržely více jak 510 mil. Kč dotací, s jejichž pomocí vybudovaly v regionu např.
rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, rekonstruovaly a stavěly nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Ovšem přijetím dotačních
finančních prostředků se naše společnost zavázala, že zajistíme trvalou udržitelnost provozu
a současně i obnovu vodárenského majetku v celé
„tarifní oblasti“, tj. ve všech místech okresu, které
naše společnost vlastní a provozuje. Ceny budou
růst každý rok až do chvíle, kdy dosáhnou tzv.
plně nákladovou cenu, tedy zajistí plné samofinancování bez dotací či jiných pobídek.
Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 4,50

Kč/m3 (včetně DPH). Zcela zásadní je, že cena
stočného se nezvyšuje. Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 5,65 %.
Zvýšení celkové ceny vodného a stočného
o 4,50 Kč za 1 m3, představuje pro průměrného
spotřebitele zvýšení nákladů o cca 135 Kč za rok.
Stav vodoměru k 31. 12. 2014 bude s odvoláním na ustanovení uzavřených odběratelských
smluv stanoven z denních spotřeb fakturovaného
období. Odběratel má možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2014 nahlásit nejpozději do 4. ledna
2015 prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Zpracování samoodečtu vodoměru
bude provedeno za podmínky vyplnění správného
a úplného čísla OM a názvu OM, které je uvedeno

na smlouvě nebo faktuře. Odečty bez těchto identifikačních údajů nebude možno zpracovat. Nahlášený stav vodoměru z důvodu změny ceny
k jinému datu než k 31. 12. 2014 nebude převzat
ke zpracování.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Ceny platné od 1. 1. 2015
bez DPH (Kč/m3) vč. 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné
Stočné
Celk. vodné a stočné

37,42
35,78
73,20

43,03
41,15
84,18

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

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

12/2014

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 4. prosince 2014 uplynulo smutných 30 let,
kdy nás navždy opustila paní

DESPINA STRNADOVÁ
S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel Oldřich,
synové Oldřich a Michal

Nabízím kompletní vedení

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:

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

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

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

Chovatelské okénko
Blíží se Vánoce a pro všechny začíná tradiční předvánoční shon, který nám zabere
všem hodně vypětí a sil. Pečeme cukroví, provádíme úklid svých domovů, vybíráme dárky
pro své blízké. V rádiu jsem zaslechla něco pro
zasmání: „Nehoňme se s úklidem, Ježíšek se
narodil ve chlévě, tak moc neuklízejme, ať se
u nás cítí jako doma“. Krásné Vánoce všem
v klidu a pohodě a do nového roku 2015
správné vykročení.
Vendula Andrlová

Kalendář akcí 2014
v zámeckých kazematech

Vzpomínka
Dne 6. prosince 2014 uplynulo 20 let, co nás navždy opustila paní

JIŘINA KRISTÝNOVÁ
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Život zemřelých je uložen v paměti živých…
Dne 7. prosince 2014 by se dožil 81 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna
Dne 19. ledna 2015 uplyne 9 smutných let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka.
Vzpomínka
Jen vzpomínka zůstane v našich srdcích vrytá.
Dne 12. prosince 2014 by oslavil 100. narozeniny náš tatínek, pan

FRANTIŠEK JIRKA
myslivec a hasič
Za tichou vzpomínku děkují Květa a Liba, dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 14. prosince 2014 uplynul první rok, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2014 uplynulo pět smutných roků, kdy nás navždy opustil
pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.
Vzpomínka
Dne 17. prosince 2014 by se dožil 90 let pan

JAN DOZRÁL

(vchod průjezdem vedle informačního centra – bývalá střelnice)

Opustil nás 15. července 2000.

20. 12. Vánoční galakoncert Karel Gott Revival Morava s exkluzivním hostem
od 19 hod. operetní divou Martinou Severovou

Stále vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinou.

21. 12. Adventní neděle pro děti
od 14 hod. - Betlémské světlo
- diskotéka pod vánočním stromečkem
- dětská dílnička, hry pro děti
- výstava obrazů Tomáše Jetely
Zámecká restaurace Austerlitz
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 212 166, 606 637 666
www.zameckarestauraceslavkov.cz
e-mail: info@restauracezamek.cz

Vzpomínka
Život je jako pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá. Loučit jsi se nechtěl,
chtěl jsi tolik žít, musel jsi však odejít. Děkujeme za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 17. prosince 2014 uplynuly dva smutné roky, kdy nás ve věku 74 let
navždy opustil náš tatínek, manžel, dědeček a tchán, pan

BŘETISLAV VRÁNA
z Hodějic
S úctou a láskou na něj stále vzpomínají manželka, syn s manželkou a vnučky.

12/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 27. prosince 2014 uplyne dlouhých 20 let, kdy nás navždy opustil pan

JOSEF RUDOLF
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 27. prosince 2014 by se dožil 76 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 pravnoučci Davídek a Vojtíšek.
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 2014 uplyne 11 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Vzpomínka
Dne 31. prosince 2014 uplyne 10 let, co nás ve věku 75 roků
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

OLDŘICH HOŘAVA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Zdeňka a syn Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2015 uplyne 9 let od úmrtí
našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 14. ledna 2015 vzpomeneme 12. 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.
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Opustili nás
Libuše Kadlíková (1923)
Irena Rozsypalová (1930)
František Drbal (1941)
Antonín Vrána (1934)

21. 11.
27. 11.
29. 11.
30. 11.

INZERCE
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PŮJČOVÁNÍ TEPOVAČE na čištění koberců
a sedaček. V. Brejšková, tel. 722 522 022.
POTŘEBUJETE rychle a jednoduše půjčit
peníze? Tel.: 774 348 446, www.pujckyaktiv.cz. Zpr. více věřitelů.
RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.
HLEDÁM spolubydlící do RD 4+1 ve Slavkově se zahrádkou. Pouze pro mladé lidi.
Kontakt: 604 241 803.
NABÍZÍM individuální výuku angličtiny pro
začátečníky i pokročilé, dlouholetá praxe
učitelky AJ. Tel. 606 108 136.
PRODÁM velkou zahradu ve Zbýšově, jihozápadní orientace, teplá poloha vhodná
pro víno aj. Chatka na pozemku, oplocení
v. 2 m,vyřízené povolení ke stavbě chaty
25 m2, stavební práce započaty. Cena dohodou. Kontakt: aahava@email.cz.
PRODÁM řadový RD 3+1 ve Slavkově
v blízkosti centra, částečně podsklepený,
dvůr, zahrada, vl. studna, možnost půdní
vestavby, nové odpady, el. rozvody, koupelna, renovace oken. Ihned k nastěhování. Cena 3 300 000,- Kč, při rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 737 77 88 00.
OBCHOD ve Slavkově u Brna přijme prodavačku na brigádu nebo zkrác. prac.
poměr od r. 2015 a dále. Info na mailu:
malirskepotreby@email.cz.
PRONAJMU dlouhodobě nezařízený byt
2+kk s balkonem blízko centra ve Slavkově. T.: 602 548 619.
PRODÁM cihlový, mezonetový byt 4+kk
ve Slavkově. Park. stání, terasa, vlastní
kotel, střed města. Tel. 737 207 880.
VYMĚNÍM OB 3+1 3. patro zl. Hora za
1+1 přízemí/1. patro OB. Tel. 602 740 788.
Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

Vzpomínka
Časem se všechno změní, jen vzpomínky v srdci zůstanou.
Jak ten čas utíká – letí…
Dne 15. ledna 2015 bude tomu 20 let, co již není mezi námi pan

www.veslavkove.cz

JA N BÁ RTA
ins. bezp. práce, dlouholetý divadelní ochotník a sportovec ze Slavkova u Brna

Děkujeme všem, co vzpomenou s námi. Manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak si osud přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 16. ledna 2015 by se dožil 100 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV VLACH
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Jaroslav a dcera Jarmila s rodinou.

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.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Vánoce: „On pro nás lidi
a pro naši spásu sestoupil z nebe.“
Zpráva tak opakovaná, zpívaná v koledách,
a přitom ne zcela pochopená a přijatá. Je
mnoho věcí, které v životě probíhají, a my si je
ani neuvědomujeme. Jednou jsem se ptal lidí
v kostele na znojemsku: „Nedívejte se teď nahoru, ale řekněte, kolik je tady vedle sebe těch
velkých oken?“ Nikdo si tím počtem nebyl
jistý. Přitom tam každou neděli chodili. S námi
je to mnohdy podobné, některé okolnosti zcela
nevnímáme, bereme je jako samozřejmé.
Vánoce a celý jejich kolorit v sobě skrývá
důležité poselství pro každého člověka. Přesto
nám nános všech krásných tradic nesmí překrýt
to podstatné, na co lidstvo a každý z nás hledá
odpověď: Kde je řešení problémů a zla ve světě
a v našich životech? Existuje něco, nebo někdo,
kdo by dal nejen odpověď, ale dokázal by s tím
zároveň něco udělat? Jistě, je zde mnoho druhů
náboženství, a každé o sobě říká, že je to pravé.
V křesťanství je Bůh Bohem všech, kteří nějakým způsobem trpí. Jistě, zůstává zde mnoho
tajemství, proč se nás nezastal přímo, když
bylo potřeba, proč nepomohl v těžké nemoci
a zemřel mladý člověk, proč se děje nespravedlnost, když Bůh všechno vidí. Přesto

všechno zůstává vtělený Bůh – člověk Ježíš –
Bohem člověku nejbližším, tím, že se stává jedním z nás lidí a nechává na sebe dopadnout zlo
v podobě zrady, utrpení a smrti.
Jednou jsem napsal článek s názvem „O Vánocích, víře a strachu“. Na jedné straně máme
z Vánoc všichni radost, a není to jen něco povrchního, na straně druhé máme jakýsi strach
před Bohem, že od nás bude něco vyžadovat,
že nejsme schopni svůj život nějak změnit
a o něco usilovat.
Benedikt XVI. napsal „Bůh je tak veliký, že
se dokáže umenšit. Bůh je tak mocný, že dokáže být bezbranný a přichází k nám jako bezmocné děťátko, abychom ho dokázali milovat.“
Vánoce nesou toto poselství o Bohu: „Nebojte se mě, jsem to já, který sestoupil z nebe
kvůli vám. Jsem to já, který přijal dřevěná jesle,
v nichž zjevuji svou blízkost a bezelstnost, jsem
to já, který pak přijal dřevěný kříž, na kterém
jsem vynesl vaše hříchy, abych je od vás sňal.
Nemusíte bát mé osoby, ani povinností, které
ode mne očekáváte. Já jsem slitovný a zachraňující Bůh.“
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

„Idyla“ Vánoc
Vánoce všude! V televizi, na billboardech, ve
výkladních skříních, v kostelích, v ulicích, na
náměstích, na limonádách, na ponožkách...
Člověk aby se bál otevřít sardinky! Moderátoři
v televizi se tváří povinně radostně a „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že máme
prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče
proudem…
Honba za „idylou Vánoc“ však přináší i své
hořké plody. Místo vánoční pohody mají paradoxně mnohde navrch stres, nepokoj a smutek.
„Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých
rodin, lidí opuštěných a nezakotvených. Na
vlně Vánoc se veze reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději...
Co jsou tedy Vánoce doopravdy? Vánoce jsou
dobrou zprávou, že se Bůh v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly.
Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě, bohatý
Bůh se nechal uložit skoro nahý v chudých jeslích
ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že nás
neohrožuje, nevykořisťuje, že nechce nic pro
sebe. To vše proto, abychom uvěřili, že má s námi

dobré úmysly a plány. To vše proto, abychom
uvěřili, že zná důvěrně naše životní podmínky, že
nám rozumí, záleží mu na nás a má nás tak rád,
že za nás vyměnil i nebeskou slávu. Opravdu
Dobrá zpráva je, že Bůh má dobré úmysly i se
mnou a s tebou. Záleží mu na tobě, rozumí ti a má
tě rád. Neboj se ho proto svými slovy pozvat i do
svého života. On chce být s tebou v každé tvé
idyle i neidyle. V tom spočívají Vánoce.
(z knihy: Ve víru víry, Karmelit. nakladatelství Kostelní Vydří 2011)
„Spokojený život je Boží tajemství – ale víra
je dobrý důvod k tomu, aby nám bylo odhaleno.“
(P. Kosorin)
„Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že
poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám
stal zdrojem života.“
(Bible, překlad SNC – 1. Janova 4,9)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vám přeje
vánoční svátky i celý rok 2015 naplněný pokojem, radostí, milostí a požehnáním Pána Ježíše
Krista. Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel
Vlastimil Fürst) www.casd.cz

Tříkrálová sbírka 2015
Charita Česká republika pořádá v roce 2015
další ročník již tradiční Tříkrálové sbírky. Charita ČR pomáhá lidem v tísni a sociální nouzi
– bez ohledu na jejich národnost, náboženství
nebo politické názory. Projekty Charity zahrnují pomoc lidem v naší republice i ve světě.
Charita se snaží vždy pomáhat konkrétně. Humanitární pomoc v zahraničí se zaměřuje na
obnovu zdrojů obživy, sociální práci, zdravotní
služby a na rozvoj schopností místních partnerů. Více o projektech Charity najdete na
http://www.charita.cz/jak-pomahame/. Tříkrálová sbírka pomáhá financovat tyto projekty.
Většina peněz pomáhá financovat projekty

v místním regionu. O rozdělení peněz se dočtete více na http://www.trikralovasbirka.cz/osbirce/vyuziti-sbirky/zamery-aktualni-sbirky.
Skupinky koledníků (převážně dětí) navštíví
v sobotu 10. ledna 2015 všechny domácnosti
ve Slavkově. Pokladničky, do kterých koledníci
vybírají peníze, jsou pečlivě zapečetěny, 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.
Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská
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Vánoční program farnosti
Zpovědní dny, pondělí 22. 12. a úterý 23. 12.
vždy 17.00 - 19.00, farní kostel.
Vánoční koncert Komorní pěvecký sbor Danielis a Cimbálová muzika Kalečník, neděle
21. 12. v 16.30, Dům svaté Rodiny.
Betlémské světlo, 23. 12. 12.00-18.00 skauti
v kostele, 24. 12. po celý den v zádveří kostela.
24. 12. Štědrý den
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi:
Slavkov v 15.30, zpívají rodiny s dětmi.
Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov
23.00, zpívá schola.
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, večerní mše 18.00
(lidový zpěv),
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
Průvod svaté Rodiny a zpívání u betléma,
15.30 z náměstí – VEZMĚTE SI S SEBOU
ZVONEČKY.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána
Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá Collegium MB), večerní mše nebude.
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
27. 12. sobota, Koncert barokní hudby,
účinkují Slavkovské žestě a hosté, 17:00
v kapli sv. Jana Křtitele na Špitálce.
28. 12. neděle, Svátek Svaté rodiny, mše
svaté s obnovou manželských slibů v 8.30
a 18.00.
31. 12. sv. Silvestr
Mše sv. na poděkování v 16.00 s přehledem
za rok 2014.
Prohlídka hodin ve Slavkově 10.00–12.00,
13.00–15.30.
Adorace před půlnocí od 23.30 a novoroční
požehnání.
1. 1. 2015 Nový rok, mše sv. 9.30 a 18.00.
4. 1. neděle – Slavnost Zjevení Páně, mše
s žehnáním vody, křídy a kadidla v 8.30
a 18.00.
8. 1. Mše v penzionu v 8.00.
9. 1. Návštěvy nemocných.
9. 1. pátek, „Tehdy odpoledne pršelo“, pantomimické představení hry, farní sál 19,30.
10. 1. sobota, Tříkrálová sbírka ve Slavkově
11. 1. neděle, Promítání Rok 2014 v naší
farnosti, sál DSR ve Slavkově, 15–17 h.
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele
a v klášteře na Zahradní ulici:
24. 12. Štědrý den
14.00–15.30 h.
25. 12. Narození Páně 10.30–11.30 a 14–16 h.
26. 12. Sv. Štěpána 10.30–11.30 a 14–16 h.
31. 12. Sv. Silvestr
10–12 a 13–15.30 h.
1. 1. Nový rok
10.30–11.30 a 14–16 h.
Sbírky o Vánocích budou na opravy a potřeby našich kostelů. Pán Bůh zaplať.
Další informace o programu farnosti najdete
na www.farnostslavkov.cz

Na faře jsme k dispozici:
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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Vánoční program CČSH
Bohoslužby Církve československé husitské
a koncert v Kobeřicích u Brna:
Ne 21. 12. 8.30 h. Slavkov u B., Husův sbor;
10.30 h Kobeřice u B., Husův sbor (HS)
St 24. 12. 22 h. „Půlnoční“ – Slavkov u B., HS
Čt 25. 12. 8.30 h Slavkov u B., HS
10.30 h. Kobeřice u B., HS
13.00 h. Nemochovice, knihovna Obecního
úřadu
Pá 26. 12. 9.00 h. Újezd u B.-Rychmanov, kostel ČCE (společně s evangelíky)
16.00 h. Vánoční koncert, Kobeřice u B.,
HS
Ne 28. 12. 8.30 h Slavkov u B., HS
Ne 4. 1. 8.30 h Slavkov u B., HS; 10.30 h Kobeřice u B., HS
Bohoslužby CČSH během roku:
Slavkov u B., HS – každou neděli: od 8.30 h
Kobeřice u B., HS – 1., 3. a 5. neděli v měsíci:
od 10.30 h
Nemochovice, knihovna Obecního úřadu – na
svátky: dle dohody
Újezd u B.-Rychmanov; kostel ČCE – 2. a 4.
neděli v měsíci: od 14.00 hodin.
Přednášky
(besedy – s hudebním i obrazovým doprovodem) ve slavkovském Husově sboru, ul.
Jiráskova 959; leden 2015:
Pondělí 12. 1., od 17 h. - PaedDr. Zdeněk Kovalčík: „Americký pobyt Ant. Dvořáka a 120
let od vzniku Biblických písní“; tj. náhradní
termín za zrušené setkání v pondělí 1. 12.
2014, pro ledovou kalamitu…
Pondělí 26. 1., od 17 h. – br. Roman Suchomel: „Střípky z běžného života v Kalifornii“,
USA.
Na všechna uvedená setkání vás – kdo může,
a chce; bez rozdílu víry – za radu starších,
upřímně zve
Milan Vostřel, farář CČSH
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Facebooh
Jedna holka povídá své kámošce: „Hele, víš
o tom, že existuje nová víra?“
„Jaká, prosím tě?“
„Je to úplně novej druh náboženství a je to
fakt bomba. Jmenuje se FACEBOOH neboli
Fejsbůh. Dá ti všechno. Cítíš se osamělá? Pomodli se k němu, svěř se do jeho péče a budeš
mít přátel, kolik chceš. Nechal tě kluk? Nebul,
vyzpovídej se mu. Uvidíš, kolik lidí bude mít
najednou tvého bývalého za naprostého debila.
Jsi nešťastná? Hoď mu to na krk. Do hodiny obdržíš- na sto pro-spoustu rad, jak to pořešit. Vyfotila jsi svého domácího mazlíčka, kterého ve
vašem paneláku nikdo, kromě tebe, nemůže
cejtit? Tvoje sestry a bratři to ocení, uvidíš, jaké

chvalozpěvy tvůj miláček sklidí. Naštval tě nějaký politik? Řekni to, vyventiluj se; svatý hněv
je taky důležitý. Uvidíš, jakými přívlastky ho
ověnčí všichni věrní. A hlavně – když se s Fejsbohem kdykoliv spojíš, cítíš se jako v ráji. On
je dokonalý, věčný a nezaměnitelný, fakt! „
„Ty jo! Jdu do toho. Fejsbůh, můj Fejsbůh!“
Co zbývá nové víře popřát? Chraň FACEBOOH, ať internet nemá nikdy výpadek,
nedej FACEBOOH, aby vypnuli proud. To
by bylo zas bezvěrců.
Z knihy „Pankáč v kostele“ od biskupa
CČSH, Mgr. Juraje J. Dovaly (vyd. Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2014)
vybral Milan Vostřel

Přípravy na festival zahájeny
Tak jako v předchozích letech, i na jaře 2015
by měl proběhnout tentokrát již 4. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických divadel –
SLAVKOVSKÉ DIVADELNÍ DNY 2015.
Podtitul festivalu zní Dům plný pohádek.
Jak je z názvu patrno, bude festival zaměřený
na pohádkový žánr. Na své si přijdou milovníci
pohádek, pohádkových her, pohádkových muzikálů a písniček. Málokdo může říct, že nemá pohádky rád. Tento žánr vždy uchvacoval srdce
nejen dětí, ale i dospělých. Do Slavkova je po-

zvána řada známých i neznámých souborů, které
na několik dnů promění Společenské centrum
Bonaparte ve skutečný Dům pohádek, v němž
se budeme moci ponořit do pohádkového světa
krásných příběhů, plných dobrodružství, kouzel,
krásných princezen, chrabrých princů, bohatýrů
a tradičních i netradičních pohádkových bytostí.
Termín festivalu, posunutý oproti předchozím ročníkům více do jarních měsíců, bude
oznámen včas včetně festivalového programu.
Pořadatelé festivalu

Leden na Hvězdárně Vyškov
Za jasných lednových nocí máme možnost pozorovat zvečera na jihu a východě šestici velmi
jasných hvězd: Sírius ve Velkém psu, Rigel
a Belgeuse v Orionu, Capella ve Vozkovi, Pollux
v Blížencích a Prokyon v Malém psu. Během
dlouhé noci dokonce můžeme postupně pozorovat všechna souhvězdí viditelná v naší oblasti.
Jupiter je viditelný po 23. h., Mars po 4. hodině a Venuše se Saturnem před svítáním na jihovýchodě. Měsíc: je v úplňku 5., v poslední
čtvrti 13., v novu 20. a v první čtvrti je 27. ledna.
V úterý 20. ledna od 17 hodin na Hvězdárně
přivítáme zvídavé děti na prvním Večeru s pokusy. Děti si samy nebo s pomocí rodičů vyzkouší zajímavé přírodovědné pokusy. V hodné
pro děti od 4 let do 14 let. Prosím, předem se objednejte na tel. 602 59 62 09.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů včetně zcela nového s průměrem zrcadla
500 mm. Nezapomeňte se opravdu teple obléci,
na pozorovatelně je chladno, ale podívaná do
hlubin vesmíru za to stojí.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 hodin. Informace získáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.
Mgr. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Soubor Collegium musical bonum v Hruškách

Foto: L. Kábrtová

Collegium musicale bonum v Hruškách
Pokud bych měla jedním slovem charakterizovat dojem z koncertu pěveckého souboru
Collegium musicale bonum, který se uskutečnil v neděli 30. listopadu odpoledne v kapli
Panny Marie Sněžné v Hruškách, napadá mě
více výrazů, a tak jeden za všechny – NÁDHERNÉ!
Moderní prostor kaple, kde není, jak horizontálně, tak vertikálně jediný pravý úhel,
oplývající skvělou akustikou, se zaplnil do posledního místa, a přesto lidé stále přicházeli,
aby si mohli poslechnout soubor, který zcela
nenápadně a skromně začíná zářit, podobně
jako když z nenápadných okvětních lístků vykvétá nádherný květ.
Pěvecké těleso pod vedením uměleckého vedoucího PhDr. Ing. Mgr. Karola Frydrycha, za
skvělého doprovodu instrumentalistů, předvedlo sedm skladeb známých barokních a klasicistních mistrů, které byly proloženy stejným
počtem varhanních improvizací varhanního

Mistra a pedagoga MgA. Davida Postráneckého.
Zvolený repertoár souboru odpovídal tematicky zahájení adventní doby, kdy se křesťané
na celém světě opakovaně připravují vnitřním
i vnějším zklidněním na narození Spasitele,
tedy na vtělení Boha do lidského těla a jeho příchod do světa lidí.
Už po prvních improvizačních tónech varhan
a první písni Veni, veni, Emmanuel bylo
zřejmé, že se posluchači ocitli na koncertu vysoké úrovně.
Publikum odměňovalo pěvce a hudebníky
průběžným potleskem, aby pak v závěru vyvrcholil bouřlivým aplausem, který si tito mladí
lidé, zamilovaní do vážné hudby skutečně zasloužili. Je opravdu skvělým zjištěním, že vážná
hudba, která se jeví být spíše Popelkou oproti
mediálně proklamovanějším moderním žánrům,
že si nachází své příznivce mezi mladými lidmi,
a to jak interprety, tak i posluchači.
LN
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Motoklub Austerlitz informuje
Rok 2014 utekl jako voda a zanechal spoustu
vzpomínek na události, které přinesl. Ne vždy
jsou hezké. MK Austerlitz se vydařily všechny

Vánočka
Motoklub Austerlitz zve všechny příznivce
jedné i více motostop na již 10. ročník vánočního setkání, popovídání si a společnou projížďku ulicemi a přilehlým okolím Slavkova.
Vyvezte své miláčky a před zimním spánkem
vyžeňte pavouky s výfuků. Pozornost a horký
nápoj čeká pro každého motoúčastníka. Spoluobčanům, které spanilou jízdou vyrušíme
z vánočních příprav, se omlouváme, štědrodenně připravené zveme k procházce na Koláčkovo náměstí a prohlédnutí si odvážné
jezdce a stroje, kteří přijedou a za každého počasí zahřejí nejen svoje srdce.
za MK JZ

připravené závody, kromě závodu do vrchu.
Ostatní závody se vydařily i s dobrým počasím,
které vždy rozhodne o účasti jezdců, průběhu
akce a návštěvnosti diváků. V měsíci listopadu se
pořádala opět na hotelu Florian akce nazvaná Beseda o cestách po Evropě a mimo ni, která byla
jako každý rok velmi dobře navštívena a přednášky samotných účastníků cest na dvou kolech nezklamaly nikoho.
Na Štědrý den pořádáme tradiční Vánočku.
Sraz je v 11 hodin před kavárnou U Templa, která
zajistí teplé občerstvení. Podle předpovědi počasí
nemá být sníh ani náledí, což je pro motorkáře
dobře. A mohl by tak padnout rekord v počtu motorek z minulého roku, kde jich bylo 100.
Posledním závodem tohoto roku je oblíbená
plochá dráha nazvaná Zavírání šoupátek, která
je naplánována na 28. prosince. O příjemné občerstvení se postará hospůdka U dvou kapříků.

Přejeme všem čtenářům krásné klidné prožití
svátků vánočních, v novém roce 2015 jen to nejlepší. Motorkářům dobré vyjetí na svých strojích
a vždy se šťasným návratem domů.
J.M.

Zavírání šoupátek
Poslední závod v seriálu AusterliCtTour14
připravil Motoklub Austerlitz na neděli 28. prosince na škvárovém fotbalovém hřišti. V hlavních kategoriích se za každého počasí utkají
závodníci se svými stroji do roku výroby 1982
v Československu o obsahu 50 ccm. V kategorii Pitbike o obsahu do 150 ccm očekáváme
i nejmladší jezdce. Restaurace U dvou kapříků
vytvoří zázemí pro závodníky, jejich týmy a pro
vás, diváky, kteří přijdou domácí jezdce povzbudit. Závod začíná v 11. hodiny a ukončen
bude v 16 hodin, těšíme se na vás. Za MK JZ

Olin Hanák: Jaká byla sezona 2014
Opět po roce je tu měsíc prosinec a s ním i pravidelné roční bilancování s Olinem
Hanákem, Slavkovákem, který jezdí motocyklové závody na přírodních tratích po
celé České republice i v zahraničí.
• Jaká byla letošní sezona a jaké závody jsi jel?
Mým prvním závodem bylo tradičně Staré
město. Jezdí se tady totiž jen slabé kubatury. A že
se zúčastním nebylo vůbec jisté. Na poslední chvíli
jsme se s Ivanem Farkašem dohodli, že pojedu na
jeho Aprilii ve třídě 125 SP. Stejně tak tomu bylo
i ve 250 SP, kde jsem se rozhodl až v sobotu ráno.
První trénink 125 SP pro mě na nové motorce znamenal 5. místo se závadou spojky, kterou se nám
podařilo do druhého tréninku vyřešit a tak jsem si
zajistil 9 pozici do závodu. Na 250 SP se mi dařilo
podstatně lépe když jsem oba tréninky dokázal vyhrát o 3,5 vteřiny. Do nedělního závodu 125SP
jsme udělali několik zásadních změn na motorce,
které ale vedly k horšímu a já se tak propadal
polem až na 13. pozici. V dalším závodě 250 SP,
který se jel společně s 250GP a 125GP, jsem si
spravil chuť. Start závodu mi nevyšel a propadl
jsem se o několik pozic, které jsem získal během
prvního kola zpět. Zbytek závodu jsem odjel za
Němcem Steegem, který jel na rychlejší 125GP.
Nechtěl jsem zbytečně riskovat jeho předjetím
a soustředit se na udržení prvního místa mezi
250SP, na kterém jsem dojel až do cíle s náskokem
33 s na druhého v pořadí.
• Tak to je úspěch, 33 vteřin náskok je docela
hodně a na těchto tratích je to top čas.O co následovalo po stratu ve Staráku?
Další se jely Hořice v Podkrkonoší tam vše začalo sobotním prvním tréninkem, který se jel na
osychající trati a do kterého jsem vyjel na mokrých
pneumatikách. Bohužel jsem zvolil špatnou strategii s tím, že druhý trénink se už pojede na suchu
a tam se rozhodne. Tak se ale nestalo a těsně před
druhou kvalifikací začalo pršet a jelo se za těžkých
podmínek a pro mě to znamenalo 8. místo, ale na
startovním roštu 16. místo, protože časy z první
kvalifikace se pochopitelně nezlepšily. Nedělní
start do závodu mi příliš nevyšel a první čtyři kola
jsem se prokousával na 11. pozici. Přede mnou už
jsem viděl jen skupinu bojující o 8.–10. místo a na
kterou jsme se pokusil dotáhnout, ale rozestup už
byl veliký. Navíc ke konci závodu mi došly síly
a odpadl jsem fyzicky. Toho využil jak Rotter tak
i Jirka Veverka kteří mě předjeli. V posledním kole
jsem ještě dokázal Rottera předjet a cílem jsem tak

projel na 12. pozici.
• Aha, tak to je docela škoda, ale říká se, že Hořice je nejtěžší trať, je to tak?
Nejtěžší je určitě po technické stránce
jízdy.Opravdu tam je zatáček 30 a ty s jedou na
deset kol. Zkuste třeba projet serpentiny při 140
a víc deset krát po sobě.Nahrát si trať do hlavy
to je nejdůležitější. U přírodňáků úplně běžné
chyba znamená pád a když dobře tak jen nějaké
pohmožděniny, zlomeniny a když špatně tak…
• Další závod pokračoval kde?
Závod, který se jel byl v Kopčanech a nezačal
pro mě zrovna dobře, protože jsem měl zdravotní
problémy v podobě zánětu dýchacích cest a necítil se zrovna pohodlně. V sobotu přišel jako
první na řadu trenink SSP 600, v kterém jsem
skončil na 2. místě. Poté následoval trénink
125SP, kde jsem mohl opět startovat díky Martinu
Kraličovi a Ivo Farkašovi. Těsně před treninkem
se objevil problém na motorce, ale vše se podařilo
vyřešit a skončil tak s nejrychlejším časem.
V druhém tréninku SSP 600 jsem hned na začátku narazil při nájezdu do retardéru což mě trochu rozhodilo, ale i tak to znamenalo 3. místo
a první řadu do nedělního závodu. V druhém tréninku 125SP motorka opět pracovala výborně
a nic mi tak nebránilo získat pole position pro
start závodu. V neděli byl jako první na řadě
závod šestistovek. Po startu ze 3. pozice se přede
mě dostal Michal Vecko, který jel opravdu výborně. Po chvilce jsme se dotáhli na druhého Michala Dokoupila a celý závod tak jeli pospolu
a vyčkávali na závěr závodu. V posledním kole
Vecko udělal menší chybu na výjezdu čehož jsem
využil a dostal se na 3. místo. V nájezdu do posledního retardéru jsem byl těsně za Indim připravený ho na brzdy předjet. Než jsem se, ale
stačil vzpamatovat ze zadu přilítl Michal Vecko
na, kterého už v úzkém retardéru nezbylo místo
a bohužel havaroval. Naštěstí se mi podařilo narovnat motorku a o malý kousek se tak vyhnout
vzájemné kolizi. Cílem jsem tak projel na 3. pozici těsně za Indim. Následoval závod 125SP,
v kterém jsem startoval v očekávání z první pozice. Start se mi, ale nepodařil úplně nejlépe a do
první zatáčky jsem najížděl na čtvrtém místě.

Mezitím mě na rovině předjel rozdílem třídy
Martin Sedlo a v závěru závodu se přes nás dostal
i Michal Šlezar na druhou pozici. V posledních
kolech se mi podařilo předjet jak Marka Zimu tak
i Petra Koláře, ale na rovině mi to vždy vrátili.
Takže v cíli závodu na mě zbyla 5. pozice.
• Pátá pozice špatná není a třetí z šestek je výborná, ne?
To je, ale vždycky chcete dojet co nejlíp.
• Co bylo dalšího?
V červenci se jely Radvanice, kde jsem startoval opět jak v SSP 600, tak i 125SP. Během sobotních tréninků se mi dařilo. Na obou
motorkách třetí místo a start z první řady což
byla dobrá výchozí pozice do nedělního závodu,
který ale netrval dlouho. Bohužel krátce po startu
šestistovek se stala hromadná nehoda pěti jezdců
při, které zahynul rakouský závodník Peter Benderle a zbytek programu byl zrušen.
• Tak to je hrozné, neodrazuje Tě to? Takové
smutné situace?
Kdybych se bál, tak nemůžu jezdit. Závodím
proto, že mě to baví je to můj koníček od dětství.
Každý závodník jde do toho s rizikem, že se
může něco stát. Mně se těžký úraz stal na Těrlicku. Dá se říct, že za měsíc po Radvanicích.
• To je pravda, ale o tvých zraněních bylo psáno
v minulém zpravodaji. Spíš nám nastiň co děláš
teď a jestli chceš ještě závodit?
Závodit? Určitě budu! To je to jediné, co je
mým hnacím motorem na uzdravování. Můj den
začíná běžně ráno rehabilitací, vyřizováním nějakých věcí, na které 3,5 měsíce nebyl čas. Snažím se posilovat a hlavně musím jíst, aby
opravdu nabral svalovou hmotu a mohl sednout
na motorky. Za léčbu jsem zhubnul 30–35 kg,
které alespoň z půlky musí jít zpátky.
• Co bys vzkázal čtenářům?
Kdo si přečetl minulé číslo, tak si asi řekne,
že jsem blázen, že chci jezdit, ale já Roadracing
miluju! Díky moc za fandění ať už doma nebo
přímo na tratích. Hrozně to potěší, když třeba
v Hořicích potkáte Slavkováky. To je super. Chtěl
bych moc poděkovat za podporu Města Slavkov
u Brna, dále pak svým sponzorům a partnerům,
bez kterých bych nemohl jezdit, své rodině za
vše, co pro mě dělají. Přeji všem krásné Vánoce
a hodně zdraví a pohody v roce 2015.
• Díky za rozhovor.
Andrlová Vendula, manažerka Olina Hanáka

12/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

K

AVKOV
U
SL
NA
BR

JUN
Á

Mikuláš, čert a anděl

Foto: archiv Junáka
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Slavkovští junáci

Foto: archiv Junáka

Junák Slavkov v adventu 2014

Prosincové dny skautů a skautek naplnilo několik tradičních akcí. V neděli 7. prosince jsme
se sešli na střediskové Mikulášské besídce, kam
kromě mladších a starších členů Junáka, rodičů
a kamarádů zavítali Mikuláš, čert a anděl.
Vedoucí oddílů, rodiče a příznivci skautingu
se sešli v pondělí 15. prosince na schůzi střediskové rady a SPJ (Sdružení přátel Junáka). Na
tomto setkání jsme zhodnotili uplynulý rok,
akce organizace pro naše členy i pro veřejnost.

Vedení Junáku Slavkov děkuje za podporu
rodičům a všem, kteří v uplynulém roce podpořili činnost skautských oddílů v našem
městě.
S pozvánkou k setkání u Betlémského světla
přejeme příjemně prožité Vánoce a dobrý nový
rok 2015!

Betlémské světlo 2014
Betlémské světlo je plamínek, které putuje

napříč Evropou proto, aby přinesl
pohodu a klid do Vašeho domova.
V úterý 23.prosince mezi 13. až
18. hodinou budou slavkovští
skauti tímto křehkým, hřejivým
plamínkem rozdávat radost v chrámu Vzkříšení
Páně.
Nezmeškejte tuto příležitost rozzářit právě
na Vánoce celou svoji domácnost světlem symbolizující mír a přátelství mezi lidmi…

Svatocecilské setkání A. D. 2014
V sobotu 22. listopadu proběhl v brněnské
housle + varhany) a Magnificat 6 (pětihlasý
debníky (trubka Jozef Zimka – student Hukatedrále sv. Petra a Pavla již 19. ročník Svasbor + 2 housle + varhany) Bohuslava Matěje
dební fakulty JAMU, hoboj Hana Bartoníková
tocecilského setkání Jednoty na zvelebení círČernohorského, Gloria in D, RV 589: Cum
– prof. Konzervatoře Brno, varhany Petr Kolař
kevní hudby na Moravě v Brně Musica sacra.
sancto Spiritu 12 (čtyřhlasý sbor + trubka +
– prof. Konzervatoře Brno), řídil Karol FryHudební složku hlavního programu slavnosti
hoboj + 2 housle + varhany) Antonia Vivaldiho
drych.
zajistil vokálně-instrumentální ansámbl Colle(1678–1741). (Pozn.: Z důvodu hlasové indiZa zmínku stojí, že slavkovský soubor účingium musicale bonum (slavkovský soubor
spozice naší sólistky žel nedošlo na provedení
koval v brněnské katedrále po šestnácti měsíbyl vybrán na základě reflexí z letošních regiminioratoria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pocích existence! Nacvičení repertoáru bylo
onálních Sborování – přehlídek chrámových
loláníka).
lemováno houževnatou prací, disciplínou a odsborů v Brně, Jimramově, Šaraticích a Znojmě
Výše uvedená hudební produkce zazněla
říkáním: zkoušky probíhaly nepřetržitě i v prů– na návrh hudebního historika a muzikologa
v interpretaci ansámblu Collegium musicale
běhu velkých prázdnin, navíc od října 2014
prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc.).
bonum (soprán I, II: Jarmila Andrlová, Olga
dvakrát týdně (v úterý a čtvrtek), přičemž půFrydrychová, Blanka Robešová, Jana Svobovodně stanovený čas nácviku (19–21 h.) byl
Svatocecilské setkání začalo v 10 hod. slavedová, Martina Tesáčková, Kristýna Vladíková;
dle potřeby většinou překročen. Bez zajímaním liturgie, jíž předsedal Reverendus Dominus
alt: Kateřina Dvořáková, Lenka Friesová, Olga
vosti není, že na zkoušky chodili někteří čleKarel Cikrle – při té zazněly skladby: Svatá CeFrydrychová, Jaroslava Galatová, Dagmar
nové sboru přímo ze zaměstnání, z fakulty či
cílie (pětihlasý sbor + trubka + hoboj + varKnotková, Eliška Vodáková, Veronika Žouželz tanečního kurzu. Všem podílejícím se na této
hany) Ondřeje Múčky (* 1979); Ordinarium
ková; tenor: Roman Fries, Jiří Holomek, Jan
ušlechtilé akci proto náleží vřelé DÍKY.
(jednohlasý sbor + varhany) Petra Ebena (1929Matyáš, Václav Nosek, David Svoboda; bas:
Po programu v dómu následovalo nefor2007); Alleluia in D (čtyřhlasý sbor + trubka +
Jiří Andrla, Petr Hlaváček, Josef Holomek,
mální setkání při agape na Petrově č. 2, kde se
varhany) Karola Frydrycha (* 1975); Vesperae
Marek Kuchta; housle Ladislav Jedlička a Zdeve spolupráci s Diecézním muzeem uskutečminus solenne: Dixit Dominus 1 (pětihlasý sbor
něk Kábrt) v kooperaci s profesionálními hunila komentovaná prohlídka výstavy o knížeti
+ 2 housle + varhany) Bohuslava Matěje ČerFrantiškovi kardinálu z Ditrichnohorského (1684-1742); Mé
štejna, kterou dobovými skladtělo je skutečný pokrm (čtyřbami doprovodilo komorní
hlasý sbor + varhany) Zdeňka
pěvecké uskupení Societas IncogPololáníka (* 1935) a Tantum
nitorum pod vedením Eduarda
ergo in D, KV 197 (čtyřhlasý
Tomaštíka.
sbor + trubka + 2 housle + varSvatocecilské setkání proběhlo
hany) Wolfganga Amadea Mopod záštitou brněnského biskupa
zarta (1756–1791).
Mons. Vojtěcha Cikrleho a zúčastSlavnost završil krátký konnilo se ho přes sto padesát muzicert s repertoárem: Salmo 122
kantů ze všech koutů naší vlasti.
(čtyřhlasý sbor + varhany)
Televize NOE o tom odvysílala
Zdeňka Zouhara (1927–2011),
reportáž ve dnech 25. listopadu
Kantate BWV 147: Jesus blei(v 19.35 a 21.25 h.) a 26. listobet meine Freude (čtyřhlasý
padu (v 6.05 a 15.40 h.). Krátký
sbor + trubka + hoboj + varzáznam je možné vyhledat v arhany) Johanna Sebastiana
chivu Zpravodajství na interneBacha (1685-1750), Vesperae
tové adrese: www.tvnoe.cz.
minus solenne: Laudate DomiFoto: L. Kábrtová
num 5 (čtyřhlasý sbor + 2 Soubor Collegium musical bonum v brněnské katedrále Petra a Pavla
Karol Frydrych
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Ryby našich vod – jeseterovité ryby
V prvním díle seznámení s rybami našich
vod jsem psal o sumci velkém. Jeho zmenšenou
podobou z čeledi sumečkovitých je sumeček
americký (Ameiurus nebulosus). Také má kůži
bez šupin. Oproti sumci má mnohem kratší řitní
ploutev a první paprsek prsních ploutví je přeměněn v jedovatý osten. Má čtyři páry vousů
a tukovou ploutvičku. Je to všežravec a v našich podmínkách nedorůstá dostatečné lovné
délky a tudíž o ní ani rybářské závody z důvodu
výtěžnosti nemají zájem, a proto se u nás uměle
nevytírá. Ve vodách povodí Moravy se vyskytuje velice zřídka. Znovu bych chtěl požádat
čtenáře o přeposlání jejich fotografií trofejních,
sladkovodních ryb, ke zveřejnění při pokračování tohoto seriálu na adresu: p.zvonek@seznam.cz. Někteří z vás zareagovali na mou
výzvu, a proto zde zveřejním další fotky ulove-

Jeseter hvězdnatý – Jestřabice

Foto: archiv rybářů

ných sumců. Zároveň jsem ale dostal také
zprávu k vážnému zamyšlení, že ten náš slavkovský albín byl letos uloven v době jeho hájení a nevrácen zpět do rybníka, kam jako rarita
určitě patřil.
Minule jsem uvedl, že sumec velký je největší sladkovodní rybou společně s jeseterovitými. Z této čeledi je u nás registrováno
v genové živé bance deset druhů. Na našem trhu
je v dostupnosti jeseter hvězdnatý (Acipenser
stellatus) a malý (Acipenser ruthenus), kteří dorůstají v dospělosti něco přes metr, dále jeseter
ruský (Acipenser gueldenstaedti) kolem dvou
metrů, sibiřský (Acipenser beari) do tří metrů
a vyza velká (Huso huso), která je uváděna největší rybou planety, kdy ve volné přírodě na říčních déltách Kaspického, Černého a Jaderského
moře dorůstá kolem osmi metrů ve váze 2,5
tuny a věku 200 let. V našich vodách se volně
nevyskytují. Jeseterovité ryby se u nás uměle
vytírají a chovají v uzavřených umělých chovech, odkud si je pořizují jako atraktivní rybu
pro sportovní rybolov majitelé soukromých vod
a okrasných jezírek. V těchto podmínkách ale
nedorůstají uváděných rozměrů.
Hlavními znaky jsou na bocích těla a na rozhraní boku a břicha řady kostěných štítků.
Jinak je tělo bez šupin. Hlava vybíhá ve špičatý
rypec, ústa jsou umístěna na spodku hlavy

a mají trubicovitý tvar. Před ústy jsou čtyři vousky visící dolů. Horní lalok ocasní ploutve je
mnohem delší než spodní. Do této čeledi ryb
patří také veslonos americký (Polyodon spathula), ryba pocházející z povodí řeky Mississippi. Veslonos americký má jedinečný
exotický zjev s dlouhým rypcem a to z něj dělá
atraktivní rybu pro vysazení do zahradního jezírka, kde se snese s ostatními druhy jeseterovitých ryb a okrasnými KOI kapry. Pro
sportovní rybolov jsou uváděné ryby nejblíže
Slavkovu vysazeny na přehradě v Jestřabicích,
kde se běžně loví jak v průběhu rybářské sezóny, tak i v zimě při lovu na dírkách.
Petr Zvonek

Rybářský věneček
Přijměte tímto naše pozvání na tradiční rybářský Věneček, který se koná v sobotu dne 24.
ledna 2015 ve všech prostorách Společenského
centra Bonaparte. K poslechu a tanci hraje Panorama band Brno a ve Sport baru vystoupí AD
HOC TEAM pod vedením Antonína Vodičky.
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

Strakapoudi na našich krmítkách
Tradičně zajímavou podívanou jsou v našich
zahradách někdy až 4 druhy barevných datlovitých ptáků, strakapoudů. S těmito ptáky se
u krmítka v zahradě setkáme i v době hnízdění,
kdy hnízdící mají i nedostatek pro svá mláďata.
Nejběžnějšími druhy jsou celoročně strakapoud velký a strakapoud jižní. Oba druhy jsou
poměrně hojné, jižní by se dal nazvat i druhem
zahradním. Jeho rozšíření, dá se říci, koresponduje s výskytem ovocných stromů, hlavně meruněk, tedy druh převažuje hlavně na jižní
Moravě. Meruňky, hlavně jejich jádra v peckách konzumuje celý rok. Na jádro se dostanou i v době, kdy nezralé, zelené opadávají ze
stromů, ptáci se dostávají k jejich jádru
i v době jeho mléčné zralosti. V zimní době nachází a vyzobává pecky pod stromy nebo nekrotizované plody na stromech, pokud je sadař
neodstraní. Velmi zajímavé hlavně pro strakapoudy jižní jsou plodenství lísky turecké,
stromy v Bučovické ulici. Jedno plodenství,
kterých lze pod stromy v době opadu listí nasbírat velké množství, lze přes zimu úspěšně
použít k přikrmování. Strakapoudi si oříšek odnáší na svoji „kovadlinu“ na stromě, kde se
snadno dostane k jádru. Pokud jsme strakapoudy přikrmovali i v době hnízdění, je pravidlem, že při dokrmování létajících mláďat
přilétají zpravidla s jedním z jejich rodičů ke
krmítku, kde jsou přikrmována. Zajímavé je
sledovat, jak se mladí učí dostat se k potravě,
zavěšenému, houpajícímu se ořechu, nebo i jak
semeno slunečnice zbavit slupky. Mladí ptáci
strakapoudů se snadno od starých odliší, jsou
barevnější, sytě červená skvrna na temeni
hlavy jim sahá až k zobáku. Pestřejší zbarvení
mláďat než zbarvení rodičů je v ptačí říši raritou. Zajímavé je i jejich dorozumívání. Při krmení žádostivý, kňouravý hlas mláďat, nebo

hlasité krátké volání třeba jen při přeletu výše
nad krmítkem, zní to jako jejich pozdrav.
U strakapouda jižního na rozdíl od strakapouda
velkého bílá barva na tvářích přechází bez přerušení na krk. Vzájemné křížení obou druhů
nebylo prokázáno. Šíření strakapouda jižního
z evropského jihovýchodu bylo „ostře sledováno“ v polovině minulého století. První doložený výskyt v našem blízkém okolí zveřejnil
pan E. Pohle ve věstníku MOS Přerov v roce
1958. Moravské ornitologické sdružení. Ve
sbírce Ptactvo Slavkovska byl doložen preparát.
Další, lesní druh strakapoud prostřední se
u našich krmítek objevuje většinou jen v zimním období. Jeho jídelníček tvoří převážně semena lesních dřevin, bukvice a později žaludy
dubů. Dokáže se dostat i na tvrdý oříšek habru,
který plodí téměř každoročně a rozlousknout
ho umí jen tlustozobý dlask. Na krmítku ho lá-

Strakapoud prostřední

Foto: M. Hrabovský

Strakapoud velký

Foto: M. Hrabovský

kají vlašské ořechy, kterých je letos vysoká
úroda. Je třeba najít jen způsob předkládání ,
aby byl ořech přístupný jen strakapoudům.
Nejmenší strakapoud malý, mírně větší než
vrabec snad nejvíce z našeho okolí mizí. Jako
ostatní druhy si každoročně vytesává hnízdní
dutinu. K tomu jim slouží stromy i silné větve
s dřevokaznými houbami narušeným dřevem.
To však z naší přírody mizí. Dříve hojný druh,
řadí se mezi druhy ohrožené. Ze Zámeckého
parku „vyzdravováním dřevin“ byly v korunách stromů odstraněny i silné větve i s dutinami strakapoudů. Tento strakapoud si svoji
malou dutinu s oblibou vytesává na šikmé, už
vodorovné větvi v koruně stromu. V parcích,
zahradách i v chráněných územích již podmínky k hnízdění strakapoudi již obtížně nachází. Příkladem je zámecký park, přijatý
Evropskou komisí do programu NATURA
2000 o rozloze 21 ha i se stromovými alejemi
podle propozic MŽP a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: Jde o zachování a přístup
do neasanovaných stromových dutin, zachování rozmanitosti živočichů a ojedinělou cennou lokalitu starých stromů, zachování
biologické hodnoty jako památky evropského
významu.
Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek
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Rady do zahrady – leden
Pranostika: Připadne-li 1. leden na čtvrtek,
předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné
léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost
obilí.
Leden je zimní měsíc, na polích a v zahradách je klid, příroda odpočívá. My toho využijeme a ve svých myšlenkách se budeme
zaobírat tím, jak vylepšit naše pěstitelské pokusy a přivést je k pravidelným úspěchům.
Zakládáme ovocnou zahradu, aby bylo
všeho dost.
Každoročně se z mnoha lidí stávají zahrádkáři. Někteří jsou v tom nevinně tím, že zdědili
zahradu, zakoupí domek, chalupu a nebo chatu
se zahradou a jsou donuceni okolnostmi se o ni
starat a začnou zahrádkařit. Další si postaví
nový rodinný dům a u něj plánují zahradu a se
svými vědomostmi také začnou zahrádkařit.
Jiní si založí trávník, zakoupí bazén a časem
poznají, že jejich údržba je časově i finančně
daleko náročnější než zahrada užitková. Důvodů proč mít vlastní zahradu je více. Tím hlavním je snaha vypěstovat pro sebe a pro své děti
ovoce bez „ pesticidní“ zátěže, kterou má téměř
všechno ovoce v tržní síti a přiblížit se kvalitou
ke kvalitě BIO.
Pokud koupíme a nebo zdědíme udržovanou
zahradu, tak je dobré pokračovat v tom co dělali naši předchůdci. V takové zahradě rostou
stromy, které jsou vhodné do stávajících klimatických podmínek. Zjistíme si, které odrůdy
zde rostou. Při výměně starých stromů budeme
opatrní, protože nové se nemusejí dobře ujmout – jsou však odolnější k chorobám.
Pokud zakládáme novou zahradu, tak základní úvaha by měla vycházet z představy,
kolik místa budeme chtít pro okrasnou zahradu,
kolik poskytneme zelenině a kolik ovocných
stromů a keřů bychom si měli vysadit, aby bylo
všeho dost.
Jaké kmenné tvary pěstujeme a na jakou
vzdálenost je vysazujeme.
Zákrsek je tvar stromku, který má korunku
začínající ve výšce 60–90 cm, následuje
čtvrtkmen s výškou kmene 90–120 cm, polokmen, který má korunku ve výšce 120–150 cm
a vysokokmen začíná větvením nad 150 cm
nad zemí. Ve školkách se však vysokokmeny
velmi málo prodávají.
Nic v této charakteristice se neříká o velikosti koruny, která na kmínku vyroste. To vše
„řídí“ podnož v kombinaci s odrůdou, stanoviš-
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těm, kvalitou půdy v místě stanoviště a člověk
svými zásahy do koruny řezem, tvarováním,
ohýbáním větví, hnojením, zaléváním a ošetřováním ochrannými prostředky.
Při výsadbě nových stromků dodržujeme následující vzdálenosti: sloupovcovité odrůdy
0,6 m, štíhlá vřetena 1m, vřetenovité zákrsky
(stěny) cca 1,7–2–2,5 m, zákrsky 3–4 m,
čtvrtkmeny 5–6 m, polokmeny 6–7 m a vysokokmeny 10–12 m.
A nyní si řekněme, kolik ovoce sklidíme.
Jabloně a hrušně se řadí z pohledu výnosu
do jedné skupiny. V sloupovcovém tvaru je
dobrá úroda 5–6 kg ze stromu, u štíhlého vřetene je to 2–3x více, u zákrsku je to 20–30 kg,
u vyšších tvarů lze počítat s výnosem 50 až
100 kg i více. U letních a podzimních odrůd vystačí vysadit 1–2 stromky. Pokud máme dobré
skladovací podmínky můžeme zimních odrůd
vysadit více.
Třešně, višně, slivoně, meruňky a broskvoně
se obyčejně sázejí ve tvaru čtvrtkmene. Výnosově jsou poměrně stálé třešně a višně, těchto
natrháme 20–30 i 50 kg. U meruněk a broskví
může být výnos přibližně stejný jako u jabloní.
U ořešáků je lepší vysazovat polokmen a ještě
lepší vysokokmen. Výnos může být ve 30 letech až 50 kg i více.
Když si vše dobře naplánujeme a vysadíme
ty správné odrůdy, můžeme mít z plochy
100 m2 úrodu až 50 kg ořechů,200 kg jablek
nebo hrušek, 100 kg třešní, 150 kg meruněk
z jednoho vysokokmene nebo 100 kg jablek
z devíti štíhlých vřeten (první řada). 10 kg kanadských borůvek ze tří keřů, 20 kg rybízu (2x
červený, 2x černý), 5 kg angreštu ze tří
stromků, 3–5 kg malin (druhá řada). 10 kg
jahod z dvaceti sazenic (podrost angreštu, rybízu, ostružin), dále 20 kg hrušek z jednoho zákrsku, 20 kg třešní ze dvou vřeten a 10 kg slív
na štíhlém vřetenu (třetí řada). Z poslední řady
ostružiny ze dvou rostlin a hrozny ze dvou až
tří hlav révy(stolní odrůdy). To vše za předpokladu, že je o výsadbu dobře postaráno
a stromy jsou v plné plodnosti.
V našich klimatických podmínkách jsou
všechny uvedené výnosy závislé na průběhu
počasí v zimě, na jaře na přízemních mrazících,
dále na výskytu plísní, houbových chorob
a škůdců během vegetačního období.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Blížící se vánoční svátky prožijte v klidu a pohodě. Letošní rok končí a tak se s Vámi rozloučím přáním, aby ten příští byl šťastnější, bohatší a veselejší. Do roku 2015 vstupte tou
správnou nohou, aby se Vám splnily všechny plány.
Za ZO ČZS Slavkov u Brna přeje Vladimír Luža

Svým klientům a čtenářům Slavkovského zpravodaje
přeji krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2015
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Úvodem dvě pozvánky na příští rok. Od 12.
ledna a každé pondělí od 16 hodin si můžete
přijít zacvičit Pilates do tělocvičny ZŠ Tyršova.
V úterý 27. ledna od 14 hodin se uskuteční
v zasedací místnosti Městského úřadu členská
schůze Svazu diabetiků ČR.
Konec roku je spojen s časem volna, odpočinku, ale také s dobrým jídlem a pitím. Jak to
má přežít diabetik bez stresu a v pohodě? Uvědomit si, že vlastně každé jídlo obsahuje sacharidy, bez nich bychom nemohli vykonávat
tělesné a duševní aktivity. Ovšem diabetik si
musí vybírat takové potraviny, které příliš nezvyšují glykémii a vědět, že každé jídlo navíc
musí vyvážit pohybem. Měli bychom se vrátit
k tradičním vánočním pokrmům, kam patřily
ryby, houby, luštěniny, sýr, jablka a sušené
ovoce. Na Štědrý den si můžeme dát večer tradičního kapra, nebo lososa s bramborovým salátem a ovocný pohár s tvarohem. Jít po syté
večeři pěšky na půlnoční není špatný nápad. Po
jídle si můžete připít kvalitním suchým přírodním vínem, nebo jedním pivem. Nedoporučují
se sladké likéry a tvrdý alkohol. Jíst bychom
měli v menších dávkách a častěji si také změřit
glykémii. Kámen úrazu je vánoční cukroví,
které by mělo být jen dekorací, ale každé pravidlo má i výjimky. Připravte si malé kousky
z lineckého těsta, z jedné dávky udělejte dva
druhy pečiva s přidáním tvarohu, sýru, ořechů,
kokosu, skořice a kakaa. Kupte si kvalitní
sypké sladidlo např. ze stévie, nebo na polovinu
snižte předepsanou dávku cukru. K dobré kompenzaci diabetu přispívá také klid a dobrá pohoda. Nemyslíme klid v posteli, nebo
u televize, ale vydejte se na rodinnou procházku, na kulturní, nebo sportovní akci. Vyzkoušejte několik vánočních receptů.
Kokosové kuličky a kakaové brambůrky:
4 dortové oplatky, 250 g másla nebo tuku, 150 g
strouhaného kokosu, 20 g sušeného mléka, lžíce
rumu, sladidlo. Oplatky rozdrtit, ze všeho vypracovat tuhou hmotu a dělat malé kuličky,
které obalujeme v kokosu. Do druhé části místo
kokosu přidáte strouhané vlašské ořechy a kuličky obalujete v kakaovém prášku. Dovnitř
můžete dát lískový oříšek, višni, nebo brusinku.
Slané a sladké tyčinky: 20 dkg hladké
mouky, 20 dkg másla, 20 dkg strouhaného sýru
Eidam. Zpracovat na těsto, vyválet a vykrájet
tyčinky, sypat mákem, kmínem, semínky. Potřít
vejcem a upéct. Na sladkou variantu koupíte
listové těsto, meruňkový džem a skořici. Těsto
rozválíte, polovinu potřete meruňkovou směsí
se skořicí. Na to přitlačíte druhou část těsta, vykrajujete tyčinky, potřete vejcem a upečete.
Zeleninové jednohubky: Místo rohlíku použijete na kolečka nakrájenou mrkev, okurku,
ředkvičku, nebo jablko. Jedno balení tvarohu
rozdělíte na 4 díly a připravíme příchuť česnekovou, s křenem, s hořčicí, nebo s paprikou
a cibulí. Ochucený tvaroh natřeme na kolečka
zeleniny a ozdobíme plátkem papriky, nebo
čtvrtkou vlašského ořechu.
Zdraví je ten nejlepší dárek pod stromeček
a tak si při Silvestrovském přípitku slibte, že
v příštím roce uděláte něco pro své zdraví.
Marie Miškolczyová

Podrobný program kina Jas najdete na

www.veslavkove.cz
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Lampionový průvod

Foto: 6x R. Lánský

Lampiony rozzářily Slavkov
Šli jste v sobotu večer Slavkovem a potkali
několikasethlavého lampionového hada, kterého vedla Zámecká dechová kapela? Přišli jste
na náměstí, kde se had rozpadl na jednotlivé
články, hořel tam oheň, ve stánku se prodával
svařák, děti si mohli opéct špekáček a hrál tam

Sbor moravských pedagogů? Viděli jste vyhlášení soutěže o nejhezčí vyrobený lampion celkem ve čtyřech kategoriích, kde měla porota
zase o něco těžší práci, protože domácích lampionů rok od roku přibývá a jsou stále propracovanější? Zdrželi jste se tam na chvíli

s přáteli, pokochali se lampiony a sdíleli dětskou radost z celého večera? To jste byli
svědky letošního lampionového průvodu. Děkujeme městu, městské policii, technickým
službám a SC Bonaparte za jejich pomoc
a podporu.
AA

Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne
V Křesťanské mateřské škole Karolínka je
integrováno pět dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Co to vlastně znamená? Tyto
děti mají různá postižení, která jim znesnadňují
bezproblémové začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků. K překlenutí mnohých potíží
a k zajištění vzdělávání mají podporu asistentky pedagoga. Každému dítěti je zapotřebí
„ušít“ individuální vzdělávací plán na míru
a prostřednictvím speciálních pomůcek dosáh-

Děti KMŠ Karolínka

nout co nejlepších výsledků integrace. Pracovat
s integrovaným dítětem je jako oceňovat závodního běžce za každý úspěšný krok na dráze
s neustálým pohledem na cíl. Radost, kterou
má závodník při proběhnutí cílovou rovinkou,
prožíváte při každém uběhnutém metru. A nemyslete si – během cesty vás čeká několik zakopnutí. Musíte vyvinout velké úsilí, abyste
dosáhli malého pokroku, který se však v očích
dítěte jeví jako obrovský úspěch.

Foto: archiv

Vzdělávat zdravé děti je nádherné poslání.
Vzdělávat integrované dítě je příležitost obohacovat nejen právě to dítě, ale také sebe a především ostatní děti v kolektivu. Dítě je
v předškolním věku natolik zralé a přitom bezelstné, že dokáže odlišnost kamaráda vnímat
jako něco naprosto přirozeného. Nemá zapotřebí si na něj ukazovat prstem, vyhýbat se mu
nebo se snad posmívat. Naopak děti v Karolínce
umí svým integrovaným kamarádům podat pomocnou ruku. Vysvětlují, ukazují, podávají,
poučují… A pro integrované dítě je možnost být
se zdravými dětmi nesmírně podnětná. Většinou
se totiž velmi dobře učí nápodobou, a tak ho
toto prostředí nenásilně posouvá dopředu.
Nedávno nás navštívili studenti Církevní
střední zdravotnické školy a postřeh jednoho
z nich mě obzvláště oslovil: „Všichni zaměstnanci školky byli velice příjemní a vyzařovalo
z nich zdraví, štěstí a klid. I děti mi přišly jiné
než v ostatních školkách. Věřte mi, chtělo se mi
brečet, když jsem viděla, jak dva chlapečci hladili integrovaného chlapečka, když se bál.“ Velkými pomocníky a utěšiteli dokážou být i děti
s postižením. Nedávno nám ve třídě stonal
malý klouček. Na lehátku čekal, až si pro něj
přijde tatínek. Integrovaný chlapec nedbal na
to, že je právě čas oběda. Správně vyhodnotil,
že důležitější je nemocný kamarád. A tak si
vzal pohádkovou knížku, sedl si k lehátku
a začal marodovi „předčítat“. Takové chvíle vás
opravňují věřit, že bohatý vnitřní svět těchto
dětí nám může být dobrou inspirací.
Za KMŠ Karolínka Silvie Makovská Menoušková
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Akademie bojových umění v roce 2014
Krav Maga, Krav Maga Kids, Kung-Fu, Tae
bo, sebeobrana pro ženy, Jiu Jiutsu a různé semináře zaměřené na použití např. teleskopického
obušku, střelné zbraně, nebo akrobacii. Další ze
seminářů pod vedením Petra Hlaváče se konal
v anglickém Milton Keynes ve sportovním centru, kterého se zúčastnilo 10 žáků ze Slavkovského oddílu Krav Magy. Seminář v Anglii byl
dle slov pořadatelů úspěšný a proto připravujeme
další seminář v únoru, kam poletí opět žáci
i z naší akademie. O tyto aktivity byl letos velký
zájem jak u dětí, tak dospělých a předpokládám,
že zájem setrvá. Co bylo přínosem pro všechny
studenty? Určitě si všichni zlepšují fyzickou kondici, psychickou odolnost proti agresorům a rodiče jsou o nějaké to procento klidnější, když jsou

děti venku, ve škole, nebo v přítomnosti starších
dětí. Na rok 2015 připravujeme opět novinky pro
všechny věkové kategorie a věřím, že budou opět
přínosem, pro každého jedince.
Touto cestou bych rád poděkoval trenérům
akademie Zbyňkovi Maradovi, Kristýně Gessnerové, Petrovi Smejsíkovi a také všem rodičům za podporu dětí a vedení je k bojovým
sportům a umění. Všem bych rád popřál
úspěšný nový rok 2015

Akademie v roce 2015
Tae bo
S novým rokem přichází i předsevzetí, mezi
která patří i přání být na tom fyzicky lépe a cítit
se lépe. A právě pro Vás je tady Tae bo. Jedná
se o hodinu intenzivního cvičení složené z kopů

a úderů, které na sebe bezprostředně navazují.
Cvičí se za doprovodu hudby s dynamickým
tempem. Veškeré údery a kopy jsou bezkontaktní. Tae bo je vhodné pro muže i ženy i pro
úplné začátečníky.
Pozor! V měsíci lednu akce 1+1 zdarma!
Přijďte si zacvičit s kamarádkou nebo kamarádem a hodinu cvičení Tae bo máte zdarma.
Proto neváhejte a navštivte naši Akademii bojových umění a dosáhněte svého cíle. Budu se
těšit na cvičení s Vámi.
Kristýna
Nábor do oddílu Krav Maga – 6. ledna
2015 v 18 hodin.
Sebeobrana pro ženy a dívky – 25. ledna
od 14 do 17 hodin.
Petr Hlaváč 6Dan Krav Maga

Divadelní kavárna
Milí přátelé, chceme vás informovat o novém
projektu Farního divadla Simsala Bim, které vstupuje do 15. roku své existence. Právě k tomuto
jubileu chceme uspořádat první Divadelní kavárnu, do níž vás srdečně zveme v jubilejní
den 25. ledna v 16 hodin do farního sálu v Pastoračním centru římskokatolické farnosti, kde
mnozí navštěvujete naše divadelní představení.
Divadelní kavárna bude prostor, kde se budete moci posadit, objednat kávu nebo čaj a váš
pobyt v kavárně bude zpříjemněn asi půlhodinovým kulturním programem. Divadelní kavárny se budou konat vždy poslední neděli
v měsíci, v období od října do května, v čase
16–17.45 hodin.
Každá kavárna bude tématicky laděná. Cílem
programů bude, abyste se bavili, něco nového
se dověděli, někdy si i zazpívali, ale hlavně si
odpočinuli. Program jednotlivých kaváren bude
„vyvěšován“ na webových stránkách: simsalabim.farnostslavkov.cz, nebo farnostslavkov.cz,
nebo veslavkove.cz.

Co pro vás v kavárnách chystáme? Tak jen namátkou hned v té první si zavzpomínáme u videozáznamů na 15 let trvání našeho divadla, také
chystáme např. návštěvu u pánů Šimka a Grossmanna nebo setkání s verši a písničkami pánů
Suchého a Šlitra, či se zastavíme u stařečka Pagáča ze známé knihy a TV seriálu Slovácko sa
súdí (nesúdí). Připravujeme pro vás také dramatizovaná čtení známých i neznámých literárních
autorů. A protože se farní sál změnil svým vybavením na multimediální, připravujeme několikadílný multimediální projekt Zpátky ke
kořenům aneb Toulky svatou minulostí, v němž
vás chceme populární formou informovat o našich národních patronech a světcích.
Také bychom rádi v kavárnách uvítali vaše
příspěvky ve formě zajímavých kulturních prezentací, hudebních nebo pěveckých vystoupení,
autorských čtení či promítání a povídání z vašich zajímavých cest.
Těšíme se na vás v Divadelní kavárně.
Vaši divadelní ochotníci

Svatomartinská ochutnávka vín

Ochutnávka vín

Foto: R. Lánský

V sobotu 15. listopadu proběhla v zámeckých kazematech Svatomartinská ochutnávka
vín. Návštěvníci mohli degustovat nová vína,
kde byl zařazen i vítěz letošního mladého vína
z Čejkovic, ing. Lukáš Hradil, se svým bílým
vínem Müller Thurgau.
V 11.11 hodin dorazil svatý Martin na bílém
koni s mladým vínem, které bylo dáno k ochutnání i návštěvníkům.
Ochutnávkou hosty provázela živá hudba
v podání úspěšné formace Karel Gott Revival
Morava, která hrála na lidovou notečku. mv

Per Vobis

Foto: archiv

Kostýmované prohlídky
I v letošním roce byly součástí bohatého programu Vzpomínkových akcí ve Slavkově, kostýmované prohlídky občanského sdružení Per
Vobis. Návštěvníci, kteří se přišli podívat do
slavkovského zámku, se zde setkali s majiteli
panství, zjistili, kdo byla záhadná mlékařka,
která nosila mléko do Napoleonova ležení, byli
svědky podpisu příměří po vítězné bitvě
a hlavně se osobně setkali se samotným císařem
Napoleonem a jeho doprovodem, který zavítal
na slavkovský zámek. Kostýmované prohlídky
navštívilo 300 návštěvníků a věříme, se nám podařilo všechny pobavit a vtáhnout do zajímavého děje a navodit tak tu správnou historickou
atmosféru. Věříme, že i příští rok pro nás bude
příznivý a na naše kostýmované prohlídky
s různou tématikou se přijdou podívat a pobavit
se velcí i malí návštěvníci.
Per Vobis

I. světová válka
Další pokračování seriálu o I. světové
válce najdete až v dalším čísle Slavkovského
zpravodaje.
red.
Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Slavkovský pivovar
PROSINEC
24. 12. (ST) Štědrý den – ZAVŘENO
25. 12. (ČT) Boží hod – ZAVŘENO
26. 12. (PÁ) Na Štěpána – OTEVŘENO
31. 12. (ST) SILVESTR – vítání nového roku 2015 na Slavkovském pivovaru
LEDEN
1. 1. (ČT) Nový rok – ZAVŘENO
2. 1. (PÁ) Sanitární den – OTEVŘENO od 18h
3. 1. (SO) RESTAURACE ZADÁNA
5. 1. (PO)Pivo měsíce – Tříkrálový speciál Slavkovský
Baltazar Ale 13% (uvařeno v omezeném
množství)
14. 1. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Saison 14%
(uvařeno v omezeném množství)

Příprava koupaliště

Foto: archiv

Vánoční plavání
Plavecký oddíl Fides Brno zve všechny příznivce zimního plavání a otužování na vánoční
koupel, která se koná na slavkovském koupališti na Štědrý den v 11 hodin.
sm

Dvojí výročí bývalého slavkovského starosty
a čestného občana města Jana Koláčka
Dne 16. prosince jsme si připomněli dvousté
výročí narození významného slavkovského měšťana a dlouholetého starosty města Jana Koláčka
(1814–1894). O měsíc dříve, přesněji 13. listopadu, uběhlo sto dvacet let od jeho úmrtí. Všímaví návštěvníci místního hřbitova se o těchto
datech mohou přesvědčit na náhrobku, který
spolu se jménem Jana Koláčka a jeho ženy
Kláry sděluje kolemjdoucím, že Jan Koláček byl
poctěn titulem čestný občan města. Ti nejvšímavější pak jistě brzy odhalí, že náhrobek neuvádí
datum narození Jana Koláčka dne 16. prosince,
ale až o den později. Proč se na náhrobní kámen
dostalo číslo sedmnáct, už jistě nezjistíme, ostatně po dvou stech letech to není až tak důležité.
Matrika narozených však hovoří jasně, Jan Koláček se narodil 16. prosince v Marefích a hned
následujícího dne byl pokřtěn.
Otcem Jana Koláčka byl mlynář Leopold
Koláček. Na jeho mlýně v Liškách (název trati,
součást Maref) však Jan dlouho nezůstal a ještě
před rokem 1840 se usadil ve Slavkově. Sňatkem s Klárou Karlickou, dcerou vlivného slavkovského měšťana, v květnu uvedeného roku se
dostal mezi nejváženější příslušníky města.
Rozvětvená rodina Karlická provozovala ve
městě mnohá řemesla a měla velký podíl na
jeho správě.
Koncem čtyřicátých let 19. století koupil Jan
Koláček dnešní dům č. p. 112 na Koláčkově náměstí, kde se manželům roku 1851 narodil syn
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Hrob J. Koláčka

Foto: M. Zemánková

František. Právě po tomto Františku Koláčkovi
je náměstí pojmenováno. Uznávanému profesoru matematické fyziky pražské univerzity,
který zemřel roku 1913, byla roku 1932 na jeho
rodném domě odhalena pamětní deska.
Jan Koláček se stal městským radním hned
roku 1850, kdy byla do praxe zavedena obecní
samospráva. Jedenáct let se ve funkci radního
staral o policejní agendu města. Roku 1861 zvítězil ve volbách a stal se slavkovským starostou.
Až do roku 1876, kdy z úřadu sám odstoupil,
věnoval velkou péči rozvoji města, ať už se zabýval oblastí školní, kulturní, průmyslovou či
stavební. Zvlášť ocenitelný je jeho zájem o historii města a důkladné studium archivních pramenů, které byly uloženy na radnici. Začal psát
kroniku města v době, kdy to zdaleka nebylo
zákonem danou povinností (zákon o pamětních
knihách byl vydán až v lednu 1920). Bohužel
stopy o jejím uložení zmizely někdy ve dvacátých letech minulého století.
Největších úspěchů dosáhl Koláček na poli
školství. Významně přispěl k postavení nové
školní budovy a k založení měšťanské školy ve
městě. Školní budova, o které je řeč, je rozlehlý
dům na Palackého náměstí. Dnes zde sídlí poštovní úřad a část městského úřadu. Naopak mu
nevyšlo úsilí zřídit železniční trať procházející
městem již koncem šedesátých let devatenáctého století. Úsek tzv. vlárské trati procházející
Slavkovem byl na trase Brno–Kyjov zprovozněn až roku 1887.
Roku 1872 podpořil svou účastí na projektu
vznik rolnického cukrovaru ve Slavkově. I když
byl podnik od začátku ztrátový a jako rolnický
cukrovar zkrachoval již roku 1876, v rukou rodiny Redlichovy cukrovar vzkvétal a patřil
mezi největší podniky svého druhu na Moravě.
Právě neúspěch rolnického cukrovaru, se kterým Koláček spojil své jméno, ho vedl roku
1876 k rezignaci na funkci starosty. I přesto mu
členové městského výboru vyjádřili úctu tím,
že mu ještě v témže roce udělili čestné občanství města Slavkova.
O dění ve městě se Jan Koláček samozřejmě
zajímal i nadále, nejdříve ještě jako městský zastupitel, později jako vážený měšťan.
Mgr. Michaela Zemánková

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2015
Datum

6. 1.
10. 1.
10. 1.
12. 1.
17. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

18.00 Nábor dívek od oddílu Krav Maga. ABU, Čs. armády
ABU
Tříkrálová sbírka.
ř.-k. farnost Slavkov
20.00 11. městský ples, hraje skupiny Bublifunk. SC Bonaparte
Město Slavkov
17.00 Beseda: Americký pobyt A. Dvořáka, Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH Slavkov
20.00 Sportovní ples. SC Bonaparte
TJ Slavoj Slavkov
20.00 Rybářský věneček. Hraje Panorama Band a Ad Hoc Team. SC Bonaparte MRS Slavkov
14.00–17.00 Sebeobrana pro ženy a dívky. ABU, Čs. armády
ABU
17.00 Beseda: Střípky z života v Kalifornii, Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH Slavkov
19.00 Charleyova teta – představení Městského divadla Brno, SC Bonaparte
Město Slavkov
8.00–11.00 9. vepřové hody. Palackého náměstí u kašny
Město Slavkov
20.00 Ples ZŠ Komenského. SC Bonaparte
ZŠ Komenského

Pracovní příležitosti v ABB Brno-Slatina
Společnost ABB, přední světová společnost na poli energetiky a automatizace, rozšiřuje výrobu
v lokalitě Brno-Slatina. Hledáme nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice:
Lokalita: Brno-Slatina, Černovické terasy, Česká republika
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí
Pracovníky pro 3-směnné pozice v úseku:
- montáže
- práškové lakovny a svařování
- skladu
- zkušebny a mezioperační kontroly

Pracovníky pro 2-směnné pozice v úseku:
- vstupní logistiky
- vstupní kontroly

Pracovníky do THP oddělení:
- nákupu
- plánování a řízení zakázek
- správy budovy

Pokud splňujete požadavky a máte zájem zúčastnit se
výběrového řízení, zašlete svoji žádost na adresu
abb.prace@cz.abb.com nebo volejte na tel. č. 547 152 018.

Požadujeme:
- dobrou pracovní morálku
- odpovědnost
- spolehlivost

Nabízíme:
- zázemí silné mezinárodní společnosti, příjemné pracovní
prostředí
- široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování a zajištění teplé stravy atd.)
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních
dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Pokud Vás do 21 dnů nebudeme kontaktovat, dali jsme ve výběrovém řízení přednost
vhodnějšímu kandidátovi.

Objevte, proč lepší svět začíná s Vámi na www.abb.cz/kariera

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

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

KONTAKT

OTEVÍRACÍ DOBA

Papouščí zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005, 777 169 000
E-mail: info@papouscizoo.cz

Březen: denně 10–17 h.
Duben–září: denně 10–18 hodin
Říjen: denně 10–17 h.
Listopad–únor: dle akcí

www.papouscizoo.cz

Všem našim sponzorům
a přátelům papoušků
přejeme pohodové Vánoce
a úspěšný nový rok 2015
Papouščí zoologická zahrada
Bošovice
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Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
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