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Na bitvu u Slavkova
přišlo vzpomínat téměř 20 tisíc lidí

S

30. ledna

Příští číslo vyjde

lavkov u Brna se od pátku 4. do soboty 5. prosince vrátil o 210 let zpět. Připomněl si tak rok
1805, kdy Napoleonova armáda porazila tehdejší kontinentální velmoci Rakousko a Rusko.
Kvůli bohatému dvoudennímu programu se do Slavkova sjelo téměř dvacet tisíc lidí. Stovky lidí přilákal
v pátek program na nádvoří a oživené prohlídky
zámku. V sobotu měl kromě jarmarku s historickým
programem a dobývání radnice úspěch také videomapping zakončený ohňostrojem. Na pozadí velkolepé akce se uskutečnilo ještě jedno významné
setkání – u jednoho stolu se sešli velvyslanci Rakouska, Francie, Ruska a Česka. Premiér Bohuslav Sobotka uspořádal večeři, při níž přivítal zástupce
všech vojsk, která se utkala na slavkovském bojišti.
Letošní Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova
byly obohacené hned o několik doprovodných programů a společenských akcí. Již ve čtvrtek se uskutečnila na Zámku Slavkov – Austerlitz ekumenická
bohoslužba a koncert vážné hudby. Programu se
zúčastnil i ministr kultury Daniel Herman.
O tom, že se ve Slavkově u Brna budou o víkendu
konat Vzpomínkové akce, se mohli dozvědět v pátek

Foto: R. Lánský

ZDARMA

Do nového roku vše dobré

ráno diváci Dobrého rána s Českou televizí. Dvou
a půl hodinové živé vysílání z prostor zámku
a vojenského ležení v parku se věnovalo nejen
nadcházejícímu programu, ale také historii bitvy
a zámku. Členové sdružení Acaballado přiblížili
divákům i životní styl tehdejších obyvatel a vojáků. V polní kuchyni připravili jídlo pro obyčejné pěšáky i oblíbené menu císaře Napoleona.
V pátek odpoledne obsadila města spojenecká
armáda, aby dala najevo, kdo je před bitvou ve
městě pánem. Páteční vítání cara a císaře na nádvoří zámku bylo zpestřeno speciální oživenou
prohlídkou zámku a empírovým bálem. Zámek
se vrátil o 210 let zpět a ukázal nejen „běžný“
život tehdejší šlechty a obyvatel zámku. O atraktivnosti prohlídky svědčil i zájem návštěvníků.
Severním křídlem zámku prošlo téměř 300 lidí.
Další stovku doplnili kostýmovaní účastníci.
Unikátní byla i podívaná na tančící stovky lidí
na nádvoří zámku.
Sobota se nesla v duchu historie i vánoční nálady. Uniformovaní nadšenci přivítali památné

Utichl poslední výstřel
a z města odtáhnul poslední
voják… Vzpomínkové akce
na 210. výročí bitvy tří císařů
jsou minulostí a velice rád
bych poděkoval všem organizacím a lidem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu tak
Michal Boudný
náročné akce podíleli. Velký
dík patří Jihomoravskému kraji, který se na výročí
finančně podílel. Jsem rád, že desítky hodin, které
jsme proseděli na poradách, nepřišly vniveč a návštěvníci si odnášeli nezapomenutelné zážitky. O to
víc potěší i pozitivní zpětná vazba od některých občanů, kteří se jinak k dění ve městě a akcím vyjadřují chladně.
Třešničkou na dortu byl pak příjezd repliky
transsibiřského vlaku československých legionářů,
který Vzpomínkové akce završil. Téma československých legií v Rusku, které bylo léta tabu. Díky

(Pokračování na str. 6)

(Pokračování na str. 3)
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Příjezd vlaku • Foto: B. Maleček

Prohlídka vagonů • Foto: B. Maleček

Legiovlak zastavil na tři dny na slavkovském nádraží
Unikátní pojízdné muzeum – Legiovlak – zavítal
na svou letošní poslední zastávku do Slavkova
u Brna. Slavnostnímu příjezdu jedenácti vagónu tažených parní lokomotivou přihlíželi váleční veteráni
i premiér Bohuslav Sobotka. Replika vlaku představující životní příběh českých legionářů z první světové války stála na slavkovském nádraží od neděle
6. do úterý 8. prosince.
Legiovlak přijel do Slavkova u Brna z hlavního
města Slovenské republiky. Součástí nedělního programu byla i přehlídka vojenské techniky 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích. Hovězí
guláš se zdarma podával v polní kuchyni. Unikátní
vlak ve Slavkově u Brna navštívily stovky lidí.
Do vagonů zamířili i žáci a studenti místních a okolních škol.
„Velmi si cením rozhodnutí Československé obce
legionářské vypravit Legiovlak do našeho města.
Slavkov u Brna si vždy hrdě připomínal svoji bohatou legionářskou historii. Není náhodou, že máme

Guláš z polní kuchyně • Foto: B. Maleček

Přichází premiér Bohuslav Sobotka • Foto: J. Sláma

úzké partnerské vazby s francouzským městem
Darney, které je považováno za kolébku vzniku Československých legií ve Francii a uznání Československa jako samostatného státu,“ uvedl starosta
Slavkova u Brna Michal Boudný.
Pojízdné muzeum přeneslo diváky do doby první
světové války. Vlak provázeli uniformovaní legionáři, kteří v jeho kulisách poutavě vyprávěli příběh
legií a pomáhali s hledáním legionářů v rodinách
návštěvníků. Akce byla po celou dobu zdarma.
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé
obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–
1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku
probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od
května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta
skončí až v roce 2020.
V současné době již jezdí po naší vlasti ešalon
čítající jedenáct zrekonstruovaných historických vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionář-

Interiér jednoho z vagonů • Foto: B. Maleček

ských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti
a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá
z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny,
ubytovacího, kovářského, zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Novinkou je
vs
krejčovský vagon.

Otevření expozice Legiovlaku • Foto: J. Sláma

Vyznamenání pro gen. Emila Bočka • Foto: J. Sláma

Premiér Bohuslav Sobotka při prohlídce vlaku • Foto: J. Sláma
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(Dokončení ze str. 1)

tomuto unikátnímu muzeu si však mohli poznat jejich osudy nejen žáci škol z celého
Slavkovska, ale i občané, jejichž dědové se na
vzniku republiky touto cestou podíleli a jejichž vyprávění vždy se zájmem poslouchali.
V dnešním světě, který je zmítán násilím na
Blízkém východě, na Ukrajině, v Africe
a hrozbou teroristických útoků prakticky na
celé planetě, je o to cennější, že si v našem
městě dospělí muži na vojáky jen hrají a zaměřují se tak na připomínání hrůz, které válečná tažení přinášejí.
Věřím, že na tento víkend navážeme i významnou událostí v červnu příštího roku, kdy
si připomeneme 600 let od udělení znakového
privilegia králem Václavem IV. Právem na něj

můžeme být hrdí – je totiž nejstarším v českých zemích. Pro mnohé z nás, kteří jsme
zvyklí na tři druhy uniforem z oněch časů léta
Páně 1805, to bude změna v podobě dlouhých
mečů, drátěných košil a rytířů.
Díky této významné události se město rozhodlo investovat v roce 2016 do rekonstrukce
oprýskaných a odmrzlých cihlových zídek,
zeleně a městského mobiliáře. Nezávidím
zpracovateli architektonické studie skutečnost, že léta zatracovaný neforemný stříbrný
smrk se stal najednou symbolem Vánoc. Variant je několik a zatím nejlogičtější je odstranění stávajícího a výsadba vzrostlého
pravidelného jehličnanu, který by byl každý
advent důstojně nazdobený. Nelze tedy předjímat, jak si s touto výzvou odborníci poradí.

Jedno je ale jisté – bez expertních posudků se
město do svévolného kácení pouštět nebude.
V předešlém týdnu jsem s paní místostarostkou Jedličkovou a paní Vymazalovou navštívil slavkovské občany, kteří jsou umístěni
v domovech důchodců na Vyškovsku. Děkuji
za skvělou a pečlivou práci členek Sboru pro
občanské záležitosti, které tuto a další akce
organizují. Kromě drobných dárků a Slavkovského zpravodaje, těšícího se velkému zájmu
všech klientů i personálu, byla pro naše občany nejcennější přítomnost vedení města
a fakt, že na ně nezapomínáme.
Až místo samotné nutí člověka přemýšlet
o rodině, přátelích a věcech, které považujeme
za denní samozřejmost. Dostávalo se nám
velké pozornosti i od naprosto cizích lidí, kteří
si prostě chtěli popovídat nebo potřást rukou.
Samota a bezmoc jsou mnohdy jedinými společníky lidí, kteří již žádnou rodinu nemají.
V tomto předvánočním čase byly tyto pocity o to více intenzivnější. Pokojné svátky se
mnohdy z našich srdcí pomalu vytrácí. Zda je
to způsobeno shonem, prací, komercí nebo
automatičností nechám na každém z vás. Dovolte mi tedy přání klidu v rodinách a šťastné
vykročení do roku 2016 za sebe i celé vedení
města Slavkov u Brna.
Michal Boudný, starosta

Opravená Smetanova ulice (na dalších fotkách průběh oprav) • Foto: R. Lánský a B. Maleček

Rekonstrukce Smetanovy ulice skončila
Na přelomu měsíce listopadu a prosince
byly dokončeny práce na rekonstrukci ulice
Smetanova. Touto závěrečnou etapou se završila obnova celé ulice, která byla započata
v roce 2013 a probíhala v souběhu s rekonstrukcí veřejné kanalizace. Práce realizovala
stavební společnost EUROVIA CS a. s. za
cenu dle smlouvy o dílo ve výši 4 500 000 Kč
vč. DPH. Tato cena překročena nebyla a naopak nebyla zcela vyčerpána.
Výsledkem díla je nová místní komunikace
s podkladními vrstvami, které splňují požadavky na únosnost zemní pláně. Délka opravené části ulice je 175 m a příčné uspořádání
je tvořeno jednak obousměrnou místní komunikací s oboustrannými podélnými stáními

a chodníku taktéž po obou stranách. Dalším
stavebním objektem byla rekonstrukce veřejného osvětlení. Během prací byla provedena
i oprava poškozených nebo již nevhodných
přípojek rodinných domů do veřejné kanalizace. Vzhledem k tomu, že přípojky jsou vždy
ve vlastnictví majitelů rodinných domů, které
jsou na ně napojeny, prováděli tyto práce samotní občané na vlastní náklady. Za tuto činnost, která zamezí budoucímu možnému
poškození podloží komunikace, jim patří
velké poděkování. Další úpravy (např. lapačů
střešních splavenin) v souladu s novou niveletou chodníku budou dále upraveny stavební
společností.
Ze strany občanů je evidován velký tlak na

obnovu komunikací, které bohužel nelze financovat z dotačních prostředků. Z tohoto důvodu musí město na tyto práce uvolňovat
pouze vlastní zdroje, což vždy prochází důkladným projednáním v orgánech města.
I z tohoto důvodu jsme rádi za součinnost obyvatelů při realizaci těchto rekonstrukcí.
V rozpočtu na příští rok jsou částečně alokovány prostředky na rekonstrukci ulice Slovanská od ulice Bučovická po ulici
Smetanova. V projektové přípravě v různých
stupních rozpracovanosti jsou další komunikace dle schválených priorit zastupitelstvem
města. Jejich realizace bude záviset na schopnosti financování a schválení v orgánech
Petr Lokaj, odbor IR, MÚ
města.
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27. řádná schůze RM – 30. 11. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového
provizoria města na rok 2016 v případě neschválení rozpočtu města na rok 2016.
2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města
v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření: č 64
- Dotace JMK - Akceschopnost SDH, č. 65 - Přesun položek
ŽP - Dotace obnova historických alejí, č. 66 - Dotace na Meliorační dřeviny, č. 67 - Rozpočtování příjmů, č. 68 - Odvody
z loterií a jiných podobných her, č. 69 - Výnosy ze vstupného
- kulturní akce, č. 70 - Vratka půjčky do Fondu bydlení Efektivní elektronický úřad. RM současně bere na vědomí
informaci týkající se Návrhu rozpočtu města pro rok 2016
ve smyslu možného přesunu finančních prostředků z plánované položky č. 45 - Vratka půjčky z Fondu bydlení - efektivní elektronický úřad do jiných výdajových položek.
4. RM nesouhlasí z hlediska ochrany místních záležitostí
s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona
v herně Klobouk.
5. RM schvaluje poskytnutí příspěvku zájmovému sdružení právnických osob Slavkovské bojiště Austerlitz ve výši
22 500 Kč, souhlasí s užitím znaku města Slavkov u Brna
a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy.
6. RM schvaluje poskytnutí příspěvku panu Pavlu Boudnému ve výši 30 000 Kč, souhlasí s užitím znaku města
Slavkov u Brna a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy.
7. RM doporučuje ZM řešit problematiku penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve věci veřejné zakázky na „kompostárnu“ dle navržené varianty č. 1.
8. RM doporučuje ZM odsouhlasit podání žádosti o dotaci z MŠMT z programu 133 310 na projekt řešící rozšíření
kapacity základních škol formou realizace přístavby k budově ZŠ Tyršova dle podmínek uvedených v této důvodové
zprávě a schválit závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Alešem Tesáčkem, který se týká pozemku parc. č. 4990 orná půda v k. ú.
Slavkov u Brna.
10. RM doporučuje ZM vzít průběžné plnění Programu
rozvoje města na rok 2015 na vědomí.
11. RM doporučuje ZM uložit RM zahájit proces prodeje
nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská č.p.
733 formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona
č. 26/2000 Sb.
12. RM ukládá odboru IR pro účely prodeje části pozemku parc. č. 3750/69 zjistit cenu obvyklou bez znaleckého posudku na základě realizovaných prodejů pozemků
v daném místě a čase.
13. RM ukládá odboru IR zajistit zpracování nového znaleckého posudku ke zjištění výše obvyklé ceny týkající se
prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře
cca 78 m2 a parc. č. 3750/29 orná půda o výměře cca 7 m2.
14. RM odkládá informace ve věci územní řízení – nová
hasičská stanice.
15. RM pověřuje pracovní skupinu ustanovenou na základě usnesení z 26. schůze RM ze dne 16. 11. 2015 zabývající se umístěním památníku obětí světových válek, aby
posoudila podnět Konfederace politických věznů ve věci zřízení pamětní desky obětem totalitních režimů.
16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 12. 2011 uzavřené s manžely Janou
a Pavlem Kolářovými obsahujícího prodloužení nájmu bytu
na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 za smluvní nájemné
60 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25.08.2008 uzavřené s paní Jeřábkovou Marií, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu
neurčitou za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy se spolkem Národní centrum energetických úspor.
18. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč

Známky a platba za odpad na MěÚ
Připomínáme občanům, že od 4. ledna 2016
dochází ke změně výdeje známek na sběrné
nádoby a úhrady poplatku za komunální
odpad. Místo na technických službách se nově
budou hradit poplatky na pokladně Městského
úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, finanční odbor. Kromě platby v hotovosti ji bude
možné uskutečnit také platební kartou. Na období 1. pololetí 2016 je třeba uhradit poplatek
do 31. ledna 2016. Plátcem poplatku (dle počtu
a typu sběrných nádob na daném čísle popisném [dům, byt v OV, bytový dům, objekt
k bydlení] a četnosti svozu) je vlastník, případně zvolený společný zástupce spoluvlastníků nemovitosti. Každý plátce má ohlašovací
povinnost pro přihlášení se k poplatku, dále
k jakékoliv změně ve věci poplatku a zejména,
pokud vlastník nemovitost pronajímá. Formu-

lář „Ohlášení plátce za komunální odpad“ pro
splnění ohlašovací povinnosti bude k vyzvednutí na pokladně, v místnosti před podatelnou
MěÚ, nebo k vytisknutí na web stránkách
města Slavkov u Brna v části „Potřebuji vyřídit“. Pro urychlení při platbě poplatku na
pokladně je vhodné přinést formulář již vyplněný.
Současně tímto žádáme nájemce, kteří si
dříve vyzvedávali známky a hradili poplatek
sami, aby na tuto skutečnost vlastníka nemovitosti upozornili.
Výše poplatku za komunální odpad pro rok
2016 zůstává nezměněna a činí tedy pro týdenní svoz popelnice 1800 Kč/rok, kontejneru
17 200 Kč/rok; pro čtrnáctidenní svoz popelnice 1400 Kč/rok a měsíční svoz 1200 Kč/rok.
Ing. Kubešová, odbor ŽP

z položky č. 38 Granty a dotace pro Myslivecký spolek Slavkov u Brna na nákup střeliva při provádění regulace zdivočelých holubů odstřelem.
19. RM schvaluje uzavření Smlouvy příkazní o obstarání
záležitostí investora na zajištění monitoringu k projektu
„Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú.
Slavkov u Brna“ s VZD INVEST s.r.o., za cenu 605 Kč vč.
21 % DPH za 1 rok.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě ze
dne 3. 11. 2014 na rozšíření pronájmu IS VERA se společností VERA, spol. s r. o.
21. RM schvaluje uzavření 2 Doplňků 4letého servisního
zabezpečení o provádění technické péče na stroji Xerox
WC5225 se společností SPIN SERVIS s. r. o.
22. RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci ve věci
nestandardního nájemního vztahu.
23. RM souhlasí s umístěním sídla příspěvkové organizace TSMS na adrese Československé armády 1676, 684 01
Slavkov u Brna. RM dále schvaluje změnu č. 2 Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze
dne 26. 3. 2012 uzavřené mezi městem a TSMS, ke dni 31.
12. 2015. RM současně doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Slavkov u Brna jako půjčitelem a příspěvkovou organizací ZS-A jako vypůjčitelem.
25. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.
26. RM bere na vědomí zápisy č. 3/2015 a č. 4/2015
z jednání komise pro zahraniční vztahy.
27. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi příspěvkovou organizací TSMS a společností OLV s.r.o.
28. RM schvaluje instalaci dopravního zrcadla pro bezpečný výjezd z objektu TSMS.
29. RM určuje plat řediteli příspěvkové organizace TSMS
Petru Zvonkovi dle přiloženého platového výměru.
30. RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ZS-A
z roku 2013 ve výši 3800 Kč za Nadačním fondem Eleutheria.
31. RM určuje plat ředitelky příspěvkové organizace ZS-A
Mgr. Evy Oubělické, DiS., dle předloženého platového výměru, s účinností od 1. 11. 2015.
32. RM určuje platy pro ředitele škol a školských zařízení
zřízených městem dle předloženého návrhu s účinností od 1.
11. 2015 a vydává ředitelům škol platové výměry.
33. RM schvaluje MŠ Zvídálek přesun finančních prostředků v jednotlivých nákladových položkách dle předložené
zprávy.
34. RM bere na vědomí informaci ve věci asistent prevence kriminality.
35. RM schvaluje změnu Vnitřního platového předpisu ze
dne 31. 5. 2013, který upravuje poskytování platu a odměny
za pracovní pohotovost strážníků městské policie Slavkov
u Brna.
36. RM schvaluje program 6. řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

Splácení úvěrů města v r. 2016
Jistina
Úvěry
původní
Husova
11 500 000
Litavská
10 000 000
Poliklinika
7 000 000
Střechy zámku
13 500 000
VaK
14 360 000
Mateřská škola
20 000 000
SBC – nemovitost
12 500 000
SBC – závazek
3 615 856
TSMS – nová budova
10 700 000
Celkem
103 175 856

Rok
splacení
2016
2017
2018
2019
2021
2030
2027
2023
2025
0

1. 1. 2016
zůstatek
279 400
1 498 418
2 355 815
1 772 000
6 667 664
15 728 000
7 064 144
2 925 856
10 700 000
48 991 297

2016
splátky
279 400
816 000
846 000
948 000
1 159 584
1 068 000
840 000
300 000
1 070 400
7 327 384

zůstatek
0
682 418
1 509 815
824 000
5 508 080
14 660 000
6 224 144
2 625 856
9 629 600
41 663 913

2017
splátky
682 418
846 000
824 000
1 159 584
1 068 000
840 000
300 000
1 070 400
6 790 402

2018
zůstatek

splátky

663 815

663 815

4 348 496
13 592 000
5 384 144
2 325 856
8 559 200
34 873 511

1 159 584
1 068 000
840 000
300 000
1 070 400
5 101 799

zůstatek

3 188 912
12 524 000
4 544 144
2 025 856
7 488 800
29 771 712
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Rozpočet města pro rok 2016
Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy a výdaje jsou v předpokládané výši cca 115 mil. Kč. Požadavky na
výdajové straně rozpočtu několikanásobně
převyšují jeho možnosti.
Velký problém našeho města je financování
investic. Pokud by měla být opravena stávající
infrastruktura, opraven majetek města a pořízeny potřebné nové objekty, potřebovali bychom mít k dispozici částku několika set
milionů korun. Z tohoto důvodu je také ponechána na úrovni minulých let výše příspěvků na
provoz Městskému úřadu, TSMS a ZS-A. Požadované navýšení nemohlo být akceptováno.

Na provoz škol jsou vyčleněny prostředky
v úrovni letošního rozpočtu.
Na konci roku 2015 budeme mít nesplacené
úvěry v celkové hodnotě 49 mil. Kč. V příštím
roce jsou v rozpočtu zakomponovány splátky
jistin včetně úroků ve výši 9,3 mil. Kč.
V roce 2015 jsme museli vytvořit rezervu
v hodnotě 9 mil. Kč na doměřenou daň a penále
za kompostárnu. Případ není zcela dořešený
a peníze citelně chybí. Z tohoto důvodu se toho
mnoho nového nemohlo letos vybudovat.
Rozpočet na příští rok je k dispozici na městském webu. Rozpočtované výdaje lze rozdělit
na tematické celky takto:

Rozpočtované výdaje roku 2016
TSMS
ZS-A (včetně kulturních akcí ve městě)
Školy
Příspěvky spolkům včetně mládeže
Odbory IR, ŽP a územní plánování
Odbor sociální
Závazky (včetně splátek úvěrů a úroků)
Město
Kompostárna – rezerva (část, která je v jednání)
Rezerva
Celkem

13 800 000
9 945 000
7 907 000
3 019 500
20 150 000
1 136 000
11 103 000
39 233 000
7 848 000
782 300
114 923 800

Do rozpočtu města na rok 2016 byly mezi jinými zahrnuty i tyto investiční akce:
Druh rozpočtu
Rozpočet města

Rozpočet BTH

Loňský ohňostroj • Foto: R. Lánský

Kč

Investice zařazené do rozpočtu 2016
Rozpočtovaná částka v Kč
Rekonstrukce komunikace Slovanská
5 000 000
Oprava cihlových zídek na náměstí a obměna mobiliáře
1 500 000
Spoluúčast na výstavbě cyklostezky
1 500 000
Rekonstrukce kotelny ZH – včetně kogenerační jednotky
9 000 000

Celkem za město a BTH

17 000 000

Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce opět můžete strávit na
Palackého náměstí. Od 20 hodin zde opět odpálíme ohňostroj a popřejeme si vše dobré do
roku 2016. S přáteli, sousedy a známými si
můžete připít například svařeným vínem, které
bude pro vás připraveno. K silvestrovskému
setkání vás srdečně zve vedení města. Akce se
vs
koná za každého počasí.

Svoz popelnic o svátcích
V období Vánoc a Nového roku bude ve
Slavkově u Brna svoz komunálního odpadu
probíhat beze změn dle stálého svozového
plánu spol. RESPONO, a. s. Pouze v sobotu
26. 12. 2015 budou uzavřeny sběrné dvory.
Odbor ŽP

V popředí našeho zájmu jsou projekty, které
lze financovat z dotačních titulů, a navíc jsou
pro město potřebné. V základních školách je
nutné navýšení kapacity. Za dva roky musí být
některá ze škol ze zákona zařízena na bezbariérový přístup. Po cyklostezce voláme již něko-

lik let. Zámecká zeď okolo parku je v havarijním stavu, hrozí její zřícení další části a valy
jsou staticky poškozené. Máme-li památku zachovat dalším generacím, je třeba se o ni postarat. Pomocí dotací by to nebylo pro naše
rozpočty tolik bolestivé.

Připravené projekty k žádostem o využití dotačních titulů
Odhadované náklady v Kč
Přístavba ZŠ Tyršova – 6 tříd, výtah + související vybavenost
34 000 000
Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice (spoluúčast zařazena do rozpočtu 2016)
18 000 000
Výstavba nové hasičské stanice (JSDH Slavkov u Brna) včetně infrastruktury
15 000 000
Obnova zámecké zdi kolem parku a rekonstrukce čínského pavilonu (havarijní stav)
40 000 000
Obnova zámeckých valů a vybudování výtahu do zámku
55 000 000
Celkem (předpokládaná spoluúčast města 10–15 %)
162 000 000

V rozvojovém programu města je spousta
dalších projektů, které se budou ucházet o zařazení do rozpočtu města příštích let. Vybrat ty
nejdůležitější bude velmi náročné. Z uvedeného
přehledu, který nezahrnuje spoustu drobných
položek (přechod Malinovského, ČSA, plánovací smlouvy, rekonstrukci osvětlení,) je jasné,
že naše město si nemůže dovolit vybudovat vše,
co bychom si přáli. V rozpočtu máme ročně
k dispozici průměrně 10 mil. Kč. Prostým dě-

lením zjistíme, za kolik let můžeme postupně
uvedené akce zrealizovat. Zjištění je tristní.
Během pěti let, jež jsou před námi, si můžeme významně pomoci dotacemi, pak to bude
už jen za své. Je pravda, že nabízené dotační tituly potřebám našeho města příliš nevyhovují.
Máme více než 6000 obyvatel. To znamená, že na výběr prioritních projektů zařazovaných do rozpočtů bude 4000 různých
názorů…

Další investice zařazené v programu rozvoje města
(čekají na zajištění financování)
Demolice, případně statické zajištění budovy č.p. 63, Husova ul.
Rekonstrukce SC Bonaparte (střechy, výměna oken, suterén)
Zateplení DPS (BTH)
Stadion – rekonstrukce spodního hřiště pro atletiku
Skatepark
Rekonstrukce Koláčkova náměstí
Výstavba mateřské školy s perspektivou nahradit stávající
prostory na Koláčkově náměstí a rozšíření celkové kapacity
Postupná rekonstrukce dalších komunikací
Revitalizace areálu koupaliště (technologie, bazén a dětský areál
Výstavba komunitního domu (rozšíření kapacity DPS)
Celkem

Na zastupitelstvu města byl rozpočet schválen 14. prosince 2015.

Možnost
dotace

*
*
*

*

Odhadované
náklady v Kč
3 000 000
40 000 000
3 000 000
20 000 000
3 000 000
20 000 000
60 000 000
60 000 000
30 000 000
40 000 000
279 000 000

M. Jedličková, místostarostka

Informace pro občany
V souvislosti s novelou zákona o občanských
průkazech a zákona o cestovních dokladech
bude ve dnech 24. prosince až 31. prosince
2015 odstávka systému pro nabírání žádostí
o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému. Podávat žádosti bude možné
nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.
Hana Řezáčová, odbor VV

Dvanáctý městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve
na 12. městský ples, který se bude konat v sobotu 9. ledna v sálech SC Bonaparte. Začátek
je ve 20 hodin. Na pódiu se nám představí dechová hudba Vacenovjáci, která však po předvedení klasického repertoáru vystřídá nástroje
a zahraje jak moderní skladby, tak skladby
vhodné pro bigbandovskou formaci. Můžete se
také těšit na Strážnickou cimbálovou muziku
Michala Miltáka, která nám v průběhu večera
zahraje v prostorách restaurace Bonaparte.
Vstupenky jsou k dispozici v informačním
centru na Palackého náměstí 1. Těšíme se na
Vedení města Slavkova u Brna
vaši účast.
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Na bitvu u Slavkova přišlo v
Vysílání Dobrého rána České televize
ze Slavkova u Brna přiblížilo i život
vojáků a tehdejších obyvatel.

Salvy z konce svat
v sobotu památné

Spojenecká armáda obsadila v pátek střed města
a radnici. Předání hlavní budovy města se odehrálo
v mírumilovném duchu. Vojáci páté kolony už chtěli
odpočívat. Uplynulé dny šli pěšky až z Olomouce.

(Dokončení ze str. 1)

slavkovské slunce, podobně jako před 210 lety,
výstřely z děla na kopci svatého Urbana.
Historický program se následně přenesl do
centra města. Ulicemi pochodovali bubnující
vojáci. V prostoru před radnicí se každou hodinu vystřelilo z osmiliberní děla – největšího
ve střední Evropě. Palackého náměstí a zámecké nádvoří se proměnilo v dobové město.
Řemeslníci z celého Česka i zahraničí předvedli na jednom z největších předvánočních
jarmarků své umění.
V prostoru před radnicí se uskutečnily šermířské souboje, v zámeckém parku měli ležení ruští vojáci a císařská garda ukázala své
umění boje na koních. Přestože letošní počasí
nenutilo návštěvníky se schovávat se před
zimou, stovky z nich zamířily také na prohlídky
zámku. Atraktivní byl zejména napoleonský
kostýmovaný program slavkovských nadšenců
z Per Vobis. Desítky lidí také sledovaly
festival v kině Jas, kde se promítaly filmy
s napoleonskou tematikou.
Program pamatoval i na seniory. V zámecké kapli svatého Kříže se uskutečnilo setkání seniorů a sociálního odboru
Městského úřadu. Netradičně bylo toto
setkání obohaceno o koncert vážné

hudby v čele s varhanicí Kateřinou Málkovou.
Sobota byla také velkým dnem pro zakladatele tradic Vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova. Zájmové sdružení právnických osob
Slavkovské bojiště – Austerlitz se rozhodlo vyzdvihnout jména lidí, kteří v 70. a 80. letech,
navzdory nevoli komunistického režimu, v historických uniformách připomínali události
a oběti památné bitvy. Ceremoniál se uskutečnil
v Historickém sále a ocenění předal předseda
vlády České republiky Bohuslav Sobotka.
Krvavé memento připomněla také vřava uniformovaných vojáků před radnicí. Symbolická
bitva o hlavní budovu města názorně ukázala násilnost a zrůdnost napoleonského tažení Evropou.
Kulaté výročí se vtisklo také do závěrečného
defilé stovek vojáků městem. Ti zakončili svůj
průvod v zámeckém parku, kde se tisíce lidí
(odhad je 10 tisíc) přišlo podívat na videomap-

ping a ohňostroj odpalovaný ze
střechy zámku.
Děkujeme všem organizátorům a lidem, kteří se podíleli na
uskutečnění letošních Vzpomínkových akcí. Potlesk si zaslouží uniformovaní
účastníci i samotní diváci. Poděkování patří
také partnerům.
Generálním partner: Česká pojišťovna.
Hlavní partneři: společnost LIKO-S a Saab
Czech, PEGAS GONDA. Partneři: Slavkovský
pivovar, Acaballado, Lohmann & Rauscher,
SKR Stav, Natmal Real a Media Age, Kaláb
a Respono. Autobusovou dopravu koordinoval
a posílil Kordis – Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje.
Program se uskutečnil za podpory Jihomoravského kraje. Akce se konaly pod záštitou
vs
předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

Výstřel z osmiliberního děla, největšího
ve střední Evropě, upozorňovali vojáci
na každou další hodinu krvavé bitvy.

Císařský doprovod.

Zahájení sobotního programu
na Palackého náměstí.

Večerní ukázka bitvy před radnicí.

V Hi
emp
témě
nadš
v do
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vzpomínat téměř 20 tisíc lidí

tého Urbana přivítaly
slavkovské slunce.

Do Slavkova u Brna dorazilo
téměř 20 tisíc návštěvníků

Symbolická bitva o radnici ukázala krvavost
a krutost Napoleonova tažení Evropou.
Před radnicí se každou hodinu odehrál šermířský
střet. Své umění předvedli
šermíři skupiny Exulis.

Rakouského císaře a ruského
cara letos přivítal rekordní
počet poddaných.

O catering významných hostů
se po celý den starali studenti
ISŠ ve Slavkově u Brna.

storickém sále se uskutečnil
pírový bál. Účastnila se ho
ěř stovka kostýmovaných
šenců. Přidat se mohl kdokoli
obovém kostýmu.

Zahájení sobotního programu na Palackého náměstí.
Unikátním doplňkem
bálu byl také dobový
empírový dort.

Empírový bál v Historickém sále zámku.

Medaile pro oceněné.

Zakladatele tradic Vzpomínkových akcí ocenil
předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.
Fotografie na dvoustraně: J. Sláma
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Fotografie ohňostroje: J. Sláma

Záverečný ohňostroj.

Unikátní projekce na průčelí
zámku a ohňostroj přiblížila
historii zámku a bitvy.

Defilé vojáků městem se zúčastnily
stovky uniformovaných nadšenců.

Houslista Alexej Aslamas
Foto: L. Jedlička

Videomapping a ohňostroj.
Záverečný ohňostroj.

Jaroslav Tůma a jeho originální nástroje • Foto: L. Jedlička

Varhanistka Kateřina Málková • Foto: L. Jedlička

Koncert pro seniory v zámecké kapli
„Kolem dokola zuřila bitva, výstřely z děl,
řinčení zbraní, výkřiky vojáků a nářek zraněných… V tichém usebrání za silnými zdmi zámecké kaple slavkovského zámku se nesly tóny
Schuberta, Beethovena, Schumanna, Dusíka,
Vaňhala a dalších autorů, kteří komponovali
v době Napoleona Bonaparta. Jen občas bylo
některé z hudebních děl protkáno třepotem
okenních tabulek při výstřelu osmiliberního
děla.“
Takto okomentoval Roman Celý, náměstek
hejtmana JmK, své zážitky ze sobotního koncertu pro seniory. Koncert se uskutečnil za finanční podpory JmK a zajímavým způsobem
doplňoval kolorit doby, ve kterém se odehrávala pro jedny slavná a pro druhé tragická
bitva. Účinkovali: varhanisté Kateřina Mál-

ková, profesor Jaroslav Tůma a houslista Alexej
Aslamas. Mimořádné výkony umělců umocnila
vynikající akustika prostoru. Hudební díla byla
přednesena na historických nástrojích té doby.
Jaroslav Tůma je docentem Hudební fakulty
AMU v Praze a bývá často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží,
jako jsou např. Mezinárodní soutěž Pražské
jaro, Mezinárodní varhanní soutěž Opava
2002, Soutěže v Norimberku, holandském Haarlemu či v rakouském Schläglu.
Kateřina Málková je mladá nadějná umělkyně. Absolvovala konzervatoř v Brně
u prof. Petra Kolaře, Akademii múzických
umění v Praze u Doc. Jaroslava Tůmy a roční
zahraniční stáž v Německu na Musikhochschule v Lübecku. Zúčastnila se řady

mistrovských kurzů významných varhanních
osobností. V současné době se věnuje sólové
hře, aktivně hraje s houslistou Alexejem Aslamasem, se kterým vypracovala hudební přednášky pro ZŠ a ZUŠ. Věnuje se též pedagogické
činnosti, interpretaci soudobých skladeb, komorní tvorbě a přednáší pro hudební školy.
Alexej Aslamas absolvoval Akademii múzických umění v Praze. Pravidelně koncertuje
v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Rusku. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Kaprova kvarteta) mezi jehož současné úspěchy
patří 2. cena na Mezinárodní soutěži ve švýcarském Interlakenu a v roce 2007 zvítězil i na mezinárodní houslové soutěži ve Španělsku.
I takový je Slavkov dnešních dnů.
Marie Jedličková
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Budova škola v současné době • Foto: B. Maleček

Historie a současnost slavkovské základní umělecké školy
První odborně vedenou slavkovskou hudební
školu založil v roce 1884 ředitel kůru farního
kostela Josef Šerý. Hudební škola sloužila zejména k výchově instrumentalistů pro potřeby
chrámového kůru, pro pěstování světské hudby
tehdejších slavkovských spolků i pro domácí
muzicírování.
Žák této školy a nástupce František Franc,
jeden z prvních žáků brněnské konzervatoře se
stal v roce 1921 ředitelem kůru a v roce 1922
dostal svolení k otevření hudební školy. Škola
přijala název Koncesovaná hudební škola Františka France ve Slavkově a její provoz byl zahájen 1. 2. 1922. František Franc, vážený
ředitel kůru, sbormistr Cyrilské jednoty a veřejný hudební činitel zajišťoval výuku zpěvu,
hry na klavír, varhany a housle až do roku
1942, kdy předčasně zemřel, a poté převzala
jeho koncesi manželka Marie, která školu provozovala až do roku 1955.
V této době byly hudební a spolkové školy
rušeny a postupně nahrazovány státními základními hudebními školami. Tak i ve Slavkově
došlo ke zřízení školy, která byla zařazena do
sítě hudebních škol financovaných státem.
Stalo se tak 1. 2. 1956 a do funkce ředitele
školy byl příslušnými orgány jmenován houslista Jaroslav Ledvinka, který ve funkci setrval
téměř 30 let, a to až do svého odchodu do starobního důchodu v roce 1985.
První desetiletí existence školy představuje
období budování, kdy škola neměla samostatnou budovu, vyučovalo se v ZŠ Komenského,
v budově pošty na Komenského náměstí 3
a v místnostech někdejšího lidového domu,
později v budově zrušeného soudu na Palackého náměstí 65.
Významným mezníkem v životě školy se stal
rok 1961, kdy s novým školským zákonem se
hudební školy reformovaly na lidové školy
umění, jejichž název dodnes přetrvává v paměti
mnohých z nás. Od roku 1963 až dosud škola
trvale užívá budovu někdejšího Lidového domu
na Komenského náměstí 525.

V roce 1985 byla na místo ředitelky školy
jmenována houslistka Miluše Letecká, která ve
funkci setrvala půldruhého roku. Poté ji vystřídala Eva Cupáková, výtvarnice, která působila
na místě ředitelky do roku 2007.
Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů.
Od roku 1990 dochází opět ke změně názvu
školy. Lidové školy umění se stávají základními uměleckými školami a jsou tak postaveny
na stejnou úroveň se školami základními.
Od roku 1993 má škola právní subjektivitu,
je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Slavkov u Brna.
Od roku 2001 z iniciativy PhDr. Jiřího Majera, slavkovského rodáka, byl škole propůjčen
čestný název ZUŠ Františka France.
V současné době poskytuje ZUŠ základy
uměleckého vzdělávání dětem, které mají
zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného
vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Škola je plně funkční a je platnou
příspěvkovou organizací. Všechny obory vzájemně spolupracují a podílejí se velkou měrou

na různých veřejných a interních akcích regionu Slavkovska.
ZUŠ je školou tříoborovou (hudební, taneční,
výtvarný obor), má 542 žáků – nejvyšší povolený počet v rejstříku škol MŠMT a kromě kmenové školy ve Slavkově poskytuje základní
umělecké vzdělávání na pracovištích v Křenovicích, Kobeřicích, Otnicích a ve Vážanech n. L.
Ve škole působí 19 plně aprobovaných pedagogických pracovníků a 3 správní zaměstnanci.
Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat dětem do jejich osobní duševní výbavy citlivé vnímání tónů, barev, tvarů a pohybu.
Usilujeme o kvalitní, efektivní a komunitní
školu, která vytváří příznivé klima, která je nositelkou tradic v našem regionu s perspektivami
vycházejícími z moderních trendů vývoje vzdělávání a výchovy.
(Historická fakta jsem čerpala z knihy Jiřího
Majera Kapitoly z hudební minulosti města
Slavkova).
Na úplný závěr přeji všem krásné Vánoce
a v novém roce jen vše dobré.
Jana Jelínková, současná ředitelka

Učitelé • Foto: B. Maleček

Základní umûlecká ‰kola Franti‰ka France
ve Slavkovû u Brna Vás srdeãnû zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
k 60. v˘roãí zaloÏení ‰koly
1956–2016
ãtvrtek 28. ledna 2016 v 18 hodin
sál Spoleãenského centra Bonaparte
ve Slavkovû u Brna

Koncert k 60. výročí
Základní umělecké školy
Františka France
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna Vás srdečně zve na Slavnostní koncert
k 60. výročí založení školy, který se koná ve čtvrtek
28. ledna 2016 v 18 hodin v sále Společenského centra
Bonaparte ve Slavkově u Brna. Zahrají vám učitelé,
žáci a bývalí úspěšní absolventi školy, kteří se umělecké činnosti věnují doposud.
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Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Program kina Jas – leden
9. ledna, sobota, 19.30 hod.

HISTORKY ZE ZASTAVÁRNY
O tom vás přesvědčí tři minipříběhy s extrémě vtipnými momenty, které mají jedno společné: Začaly
v zastavárně jednoho malého města… Richard zde při průjezdu městem nalézá snubní prsten patřící
jeho ženě, která před lety záhadně zmizela. Pátrání po ní a jejím únosci jej zavede do nejtemnějších
koutů města, kde se musí vypořádat s feťáky, kteří zpackali přepadení místního drogového bosse. Režie:
Wayne Kramer. Hrají: Paul Walker, Kevin Rankin, Pell James, Elijah Wood, Thomas Jane, Brendan Fraser.
Žánr: Krimi/Komedie.
112 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let
10. ledna, nedělem, 16.30 hod.

TŘI MUŠTĚKÝŘI ZACHRAŇUJÍ VÁNOCE
Když se párek zlodějů vloupe do domu a ukradnou vánoční dárky a všechnu výzdobu, musí se tři
stateční psí přátelé Hafos, Aportos a Azoramis vydat na cestu a vyčenichat způsob, jak zachránit klidné
a šťastné Vánoce. Žánr: Rodinný.
84 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
16. ledna, sobota, 19.30 hod.

BOJOVNÍCI SEVERU: SÁGA VIKINGŮ
Když loď s Vikingy ztroskotá na nehostinném pobřeží Anglie, má posádka jen jednu šanci na přežití –
probít se nepřátelským územím na sever země, kde mohou získat novou loď. Když ale zmasakrují
karavanu vezoucí cenný náklad, stávají se lovnou zvěří... Režie: Claudio Fah. Hrají: James Norton, Ryan
Kwanten, Tom Hopper, Ed Skrein, Leo Gregory, Danny Keogh. Žánr: Akční/Dobrodružný.
97 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný
17. ledna, neděle, 16.30 hod.

MIMONI

Provoz knihovny, infocentra
a kina na přelomu roku
Městská knihovna – je od 17. prosince uzavřena. Po Novém roce zahájíme provoz v úterý
12. ledna 2016 od 9 hod.
Kino Jas – bude přes vánoční a novoroční
svátky uzavřené. Poslední možnost zhlédnout
filmové představení v tomto roce bude 20. prosince, kdy uvádíme animovaný film pro děti
Malý dráček. V zimním období (leden–březen)
je omezeno promítání jen na sobotu a neděli.
Informační centrum – infocentrum bylo
otevřené do pátku 18. prosince. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 4. ledna 2016.
V zimních měsících je otevírací doba Informačního centra od pondělí do pátku v čase
8.30–11.30 a 12–17 hodin.
Zámek Slavkov – Austerlitz – zámek bude
přes zimu uzavřen, abychom jej řádně připravili
na další sezonu. Tu zahájíme ve čtvrtek 24.
března 2016, přičemž Prodejní velikonoční výstava proběhne již o týden dříve 19. a 20. března,
a to vzhledem k termínu velikonočních svátků.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2016.
Jiří Blažek, ZS-A

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží
Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně
a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Repríza. Žánr:
Dobrodružný/Rodinný.
91 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
23. ledna, sobota, 19.30 hod.

SMRT V LABYRINTU
Píše se rok 1962. Oslnivý americký pár, charismatický Chester MacFarland (Viggo Mortensen) a jeho
přitažlivá mladší manželka Colette (Kirsten Dunstová) se na své cestě po Evropě zastaví v Aténách. Při
návštěvě Akropole se seznámí s Rydalem (Oscar Isaac), mladým, řecky mluvícím Američanem, který
pracuje jako průvodce, a přitom využívá naivní turistky. Rydal je okouzlen Colletinou krásou
a Chesterovým bohatstvím a sofistikovaností, a proto se nebrání pozvání na večeři. Avšak Mac
Farlandovi nejsou tím, čím se na první pohled zdají být. Režie: Hossein Amini. Dále hrají: Daisy Bevan,
Okan Avci, David Warshofsky.
96 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let
24. ledna, neděle, 19.30 hod.

DEN BLBEC
Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet ve stejnojmenné
komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj „den blbec“ byla jen malá lapálie.
Třicátník Till Reiners (Alex Stein) vede klidný a průměrný život. Jeho manželství s Miriam je šťastné,
i když po všech těch letech společné harmonie vjíždí do vyjetých kolejí do stanice Nuda. Bod zlomu na
sebe ale nenechá dlouho čekat. Režie: Peter Thorwarth. Dále hrají: Moritz Bleibtreu, Jasmin Gerat, Nele
Kiper, Ralf Richter. Žánr: Komedie/Akční.
110 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let
30. ledna, sobota, 19.30 hod.

VYKOLEJENÁ
Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve společenském časopise, báječné
kamarády, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů. Amy by takhle spokojeně žila asi až do
přechodu, kdyby se nerozhodla napsat rozhovor s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill
Hader). Jako správná novinářka se rozhodne poznat objekt svého zájmu opravdu důkladně. Režie: Jud
Apatow. Dále hrají: Tilda Swinton, Marisa Tomei, Ezra Miller, John Cena, Katy Mixon, Brie Larson, Bar
Paly. Žánr: Komedie.
125 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let
31. ledna, neděle, 16.30 hod.

V HLAVĚ
Období dospívání může být velice komplikované a Riley, která je vytržena ze svého starého života na
Americkém Středozápadě není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládaná svými
emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem. Ačkoliv se Radost, Rielina hlavní
a nejdůležitější emoce, pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi
neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou. Animovaný film.
94 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
Od listopadu do března (včetně) se promítá jen v sobotu a v neděli.

Isabela Hortová • Foto: archiv

Velký úspěch Isabely Hortové
Obrovského úspěchu v olympijském sportu
moderní gymnastice dosáhla „Slavkovačka“,
žákyně 4. ročníku ZŠ Komenského nám. Isabela Hortová. Jako členka klubu SK TART MS
Brno zakončila úžasnou podzimní sezonu
28.listopadu na Mistrovství ČR v Hradci Králové prvním místem a titulem Mistryně České
republiky ve společných skladbách v kategorii
Naděje mladší (děti ve věku 9–10 roků).
Od září 2015 Isabela absolvovala celkem
osm závodů včetně závodů s mezinárodní účastí
s neuvěřitelným výsledkem: 2 stříbrné a 6 zlatých medailí! Stala se přebornicí Jihomoravského kraje a hvězdnou sezonu zakončila právě
titulem Mistryně ČR.
Protože ve vrcholovém sportu je vždy každý
úspěch vykoupen tvrdým, časově náročným tréninkem, i Isabela slovo volný čas nezná. Hned
po škole vyjíždí na tříhodinové tréninky, po
nichž se teprve začíná učit a o víkendech pro
změnu závody a soustředění. Díky za podporu,
kterou má v rodině, ale také u třídní učitelky
a ředitele školy. Její úspěch je o to cennější, že
tomuto olympijskému sportu se v ČR věnuje
přes 4300 registrovaných závodnic soustředěných v 93 sportovních klubech.
Gratulujeme a věříme,že o jejich úspěších
Vedení SK TART MS Brno
ještě uslyšíme.
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Expozice minerálů

Ovoce do škol • Foto: archiv školy

Ovoce do škol

V pátek 6. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili
mezinárodní expozice minerálů v Tišnově,
která má dlouholetou tradici již od roku 1975
a je jednou z největších výstav tohoto druhu
v Evropě. Žáci si mohli prohlédnout rozmanité
druhy minerálů od 230 vystavovatelů z celého
světa, od obyčejných nerostů, měsíčních ka-

menů, přes drahé kovy, meteority až po ceněné
drahokamy v hodnotě mnoha tisíc. Návštěvníci
měli také možnost zakoupení různých šperků
s minerály či nerostů samotných a mnozí žáci
této možnosti využili a odvezli si z Tišnova
hezkou památku či dárek svým blízkým.
David Šmerda

Mikulášká besídka • Foto: archiv školy

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do
škol. Co to znamená? Jedná se o projekt z Evropské unie, kdy jedenkrát za čtrnáct dnů dostanou žáci 1.–5. ročníku zdarma „ovocný balíček“.
Střídají se jablka, hrozny, mandarinky, nektarinky a další ovoce. O každém ovoci získají žáci
základní informace prostřednictvím letáčku. Například které vitaminy obsahuje, ze které země
pochází apod. To není vše. Firma Ovocentrum
Valašské Meziříčí, se kterou spolupracujeme,
nabízí i něco navíc. V loňském roce jsme získali
zdarma nářadí na školní pozemek a v letošním
roce jsme si vybrali vzdělávací program pro děti.
Do školy přijeli zaměstnanci Ovocentra a v připraveném hodinovém programu maskot „Citronek“ se svým kamarádem zábavnou formou
seznámil žáky s významem ovoce. Žáci byli
i „zkoušeni“ z toho, co si zapamatovali. Za
správnou odpověď dostali odměnu.
Věříme, že projekt Ovoce do škol otevře
dětem cestu ke zdravému životnímu stylu a pak
Hana Stárková
už jen vydržet.

Mikuláš, andělé a čerti
Plno práce měl v naší škole na prvním stupni
v pondělí 7. prosince Mikuláš, dva andělé
a dva pěkně zuřiví čerti. Zlatá kniha, pečlivě
vedená, měla zapsanou spoustu žáčků šikovných a pilných. Ale čertiska měla co dělat, ne-

posedů je stále víc. Mnozí to napravili pěknou
básničkou nebo obrázkem a slibem, že se polepší. Všem chutnala jablíčka, která věnovala
firma Kuda Slavkov. Bavili se děti i členové
/kč/
dramatického kroužku.

Exhibice Glitter Stars
Zveme vás na novoroční exhibici pořádanou
týmem Glitter Stars, která se koná v pátek
8. ledna od 16 h. ve sportovní hale ZŠ Komenského. Vystoupí Glitter Stars a malé gymnastky.

Medailová smršť pro Glitter Stars

Group Junior – 1. místo • Foto: archiv GS

Fenomenální vstup do nové sezóny zaznamenal tým Glitter Stars Slavkov ze ZŠ Komenského nám. na soutěži Spirit Cheer Cup, která
se konala v sobotu 21. listopadu v Plzni. Letošní ročník nás zavedl do tajemného starověkého Egypta, krajiny faraonů a Kleopatry.
Naše sportovce čekal dvanáctihodinový maratón, kterého se zúčastnilo 800 soutěžících z 25
týmů České republiky a Polska. Slavkovští
účastníci soutěžili ve třech věkových katego-

riích – peewees (do 11 let), junior (11–15 let)
a senior (15 let a více). Glitter Stars získali
v různých disciplínách neuvěřitelných 19 medailí, což bylo jednoznačně nejvíce ze všech
zúčastněných týmů (např. z Prahy, Českých
Budějovic, Ústí nad Labem, Liberce, Mladé
Boleslavi, Pardubic, Plzně, atd.).
Všem soutěžícím blahopořejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
Renáta Macharová
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Ďábelký výpustek • Foto: 2x archiv školy

Děti z MŠ Zvídálek navštívily peklo
Každý rok před příchodem adventního období chodí děti ze třídy Kuřátka do Obory probouzet čertíky. Letos tomu bylo ale jinak.
Domluvili jsme se, že se pojedeme podívat, jak
to v tom pekle opravdu vypadá a abychom se
tolik nebáli, vzali jsme s sebou i děti ze třídy
Motýlků.
Cesta autobusem rychle uběhla a my jsme se
ocitli v krásném prostředí jeskyně Výpustek. Po
pár metrech a vzájemném dodání si odvahy,
jsme stanuli u vchodu do podzemí.
Už tam čekal čert. Pořád cosi tajemného
brumlal a mával přitom rukama. Prozradil nám,
že jde vykonat pekelnou zkoušku, ale má z ní
trošku obavy. Proto nás poprosil, zda bychom
nešli s ním.
To už se s rachotem otvírají brány pekla. Děti
ani nedutají a pozorují vycházející kouř. Všichni
bez protestů, některé s pevným stiskem ruky kamaráda, kráčejí temnotou osvětlenou jen mihotavými plaménky svíček. Vzápětí se před námi
objevuje rudě osvícené peklo a trůn se samotným Luciferem. Děti se bojácně zastavují a čert
se odvážně staví na konec řady čertů čekajících
na zkoušku.
Lucifer mocným hlasem zavelí a před jeho
trůn předstupuje první čert. Jeho úkolem je rozsvítit nebe. A k údivu nás všech obstál. Nad hlavami dětí se rozzáří skalní strop a prostorem zní
hudba. Lucifer si spokojeně hladí bradu a před-

Kytarový soubor • Foto: archiv školy

volává dalšího. Jeho úkol není také nijak lehký –
vykouzlit zlého ducha. Peklo mocně zabliká
a z osvětleného prostoru vystupuje tajemná postava. Pomalu prochází mezi dětmi a mizí v temnotě. A teď už je na řadě náš čert. Trošku
s obavami předstupuje před vládce. Celý roztřesený si vyslechne svůj úkol – vykouzlit kozla.
V tom ale peklo zhasne a ozve se nářek i Luciferovo hromování. Po rozsvícení poznáváme, že
čert úkol sice splnil, ale toho kozla vyčaroval
z Lucifera! I když naštěstí se ostatním čertům podařilo vše napravit, Lucifer s hromováním zkoušky ukončil a nešikovného čerta z pekla vyhnal.
I děti už na nic nečekaly a vydaly se spolu
s ním za čertí babičkou, která ho ukonejšila a poradila mu: „Když tě nechtějí v pekle, zkus to
u Svatého Mikuláše v nebi“. Čert poděkoval za
radu a my se s ním vydali dlouhou chodbou
k nebeské bráně bedlivě střežené andělem.
Anděl sice nechtěl takového umouněnce pustit dál, ale co by to bylo za čerta, aby si neporadil. Vykouzlil mu krásnou růži, po které anděl
tolik toužil. Ten zas na oplátku zavřel oči a děti
ochotně pomohly čertovi nadzvednout závoru.
Náhle se temnoty pekla měnily v blankytně
modré světlo a my jsme se zanedlouho ocitli
v nebeské poště, kde vládl velký chaos. Tolik
dopisů a vzkazů od dětí jsme ještě neviděli. Naštěstí čert nebyl líný a pomohl s tříděním i úklidem. Teď už nic nebránilo zavolat Mikuláše.

Mikuláš vešel vznešeným krokem a trošku se
zlobil, koho že to dnes v nebi vidí. Ale čert mu
pověděl o svém trápení, andílek se přimluvil
a Mikuláš od nás zjistil, jestli je to všechno
pravda. Pak obdaroval čerta dárečkem.
Čert byl opravdový kamarád a poprosil Mikuláše o dáreček i pro děti. Samozřejmě nebylo
to jen tak, Mikuláš měl spoustu záludných otázek, aby zjistil, jestli byly děti hodné a po důvěryhodném slibu, že se některé z nich jistě
polepší, se nechal obměkčit písničkami a básničkou. Než se s námi rozloučil, však připomněl,
že se přijde ještě podívat a to jak do MŠ, tak
i k některým dětem domů.
Brána nebe se už pomaloučku otvírala, děti
naposledy zamávaly a pak plné zážitků opět vykročily do reálného světa. „Paní učitelko, to
musíš říct mamince, že jsem neplakal“. „Já jsem
se bála Lucifera, když nadával a těch strašidelných světel taky”. „ V nebi byli ale hodní, že“ –
slyšíme špitat hlásky dětí…
A my dospělí moc a moc děkujeme za báječný
nápad a realizaci akce „Ďábelský Výpustek“,
průvodkyním za ochotu nám pomoci a nabídnout
dětem, které to potřebovaly pomocnou ruku
a dodat jim sebevědomí i členům divadelního
spolku za působivou atmosféru prohlídky jeskyně s poutavým adventním příběhem.
Učitelky ze třídy Kuřátka
Jitka Bajerová, Marie Vránová

Marek Hrubý a pěvecký sbor Hlásek • Foto: archiv školy

Vánoční koncert ZUŠ Františka France
Adventní čas je v našem malém městě bohatý na kulturní zážitky. Jedním z krásných
podvečerů byl vánoční koncert Základní umělecké školy Františka France.
Taneční sál ZUŠ byl naplněn k prasknutí.
Mezi hosty se objevil i pravidelný návštěvník
vánočních koncertů, bývalý ředitel hudební
školy pan Jaroslav Ledvinka, který za měsíc
oslaví 91 let. Všechny uvítala překrásná vý-

zdoba, které vévodil sněhulák a spousta stříbrných hvězdiček. Kdo přišli, byli odměněni
nadšenými a dobrými výkony mladých
umělců. Ať už to byly koledy nebo klavír maličké Žofinky, krásná podívaná na tanečnice
a kouzelného pana Tau, brilantní výkon
Anežky na klavír či Petry na zobcovou flétnu.
Klavíristky, hráči na trubky, kytary, keybordy,
klarinety… Pochválit musíme i pěvecký sou-

bor Hlásek a houslový soubor Slavkovánek.
Zazněly skladby Mozarta, Bacha, Beethovena
a mnoha dalších skladatelů, na závěr Óda na
radost v podání smyčcového a pěveckého souboru.
Milá ZUŠko – děkujeme a těšíme na další
setkání, například při příležitosti Tvého kulatého výročí, které ještě tuto zimu oslavíš.
Marie Jedličková
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Návštěva úřadu práce
Žáci 9. ročníku v listopadu navštívili informační a poradenské středisko Úřadu práce ve
Vyškově. Získali další cenné informace k profesní orientaci a k výběru střední školy. Měli
také možnost ověřit si svou připravenost na
přijímací zkoušky při řešení testu studijních
předpokladů. V současné době probíhají přímo
ve výuce besedy se zástupci středních škol.
Tento týden nám představili své školy vyučují
z Gymnázia a obchodní akademie Bučovice
a ze SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova. Následovat budou návštěvy dnů otevřených dveří na
jednotlivých středních školách. Potom už naše
vycházející žáky čeká jen poslední a nejdůležitější krok – výběr střední školy a podání přivk
hlášek ke studiu.
Prohlídka Legiovlaku • Foto: archiv školy

Mikuláš ve škole

Prohlídka Legiovlaku
Československá obec legionářská za podpory
dalších institucí organizuje od letošního roku až
do roku 2020 projekt nazvaný Legiovlak.
V rámci tohoto projektu vznikla replika legionářského vlaku z let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné
operace československých legií. Cílem projektu
je obnovit povědomí o zásluze čs. legionářů na
vzniku samostatného Československa.
To byl také hlavní důvod, proč jsme s žáky
osmého a devátého ročníku prohlídku Legio-

vlaku, který na tři dny přijel také na slavkovské
vlakové nádraží, absolvovali. V jednotlivých vagónech jsme si prohlédli fotografie, ale také originální součásti výstroje a výzbroje legionářů
i předměty každodenní potřeby, které nám přiblížily dobu před sto lety. Velmi přínosný byl
také odborný výklad průvodců v replikách legionářských stejnokrojů.
Informace žáky skutečně zaujaly a mnozí se
začali zajímat více o to, zda i jejich předek bojoval v legiích a jaké byly jeho další osudy. vd

Zájezd do Vídně
V úterý 1. prosince si žáci šestých
a sedmých ročníků zpříjemnili dobu adventu
zájezdem do Vídně. Přestože hlavním cílem
zájezdu byly proslulé vídeňské předvánoční
trhy, věnovali jsme část pobytu ve Vídni také
dějinám této rakouské metropole a jejím historickým památkám. Navštívili jsme zámek
Schonbrunn, prošli se ve zdejším parku
a krásný zážitek nám nezkazil ani silný vítr,
který naši procházku provázel. Poté následovala historická vycházka centrem Vídně.
Mohli jsme obdivovat nejznámější vídeňské
památky, jako např. sochu Marie Terezie
v nadživotní velikosti, císařskou rezidenci

Hofburg nebo krásnou gotickou katedrálu sv.
Štěpána. Vycházku jsme zakončili před vídeňskou radnicí, kde se konají největší předvánoční trhy s mnoha stánky, u nichž je
možné si kromě tradičního vánočního punče
v typickém hrníčku koupit různé zboží od
sladkostí přes uzeniny až po různé řemeslnické výrobky.
A nebyl by to úplný zájezd do Vídně, kdybychom se aspoň na chvilku nestavili v oblíbeném obchodním centru G3, kde děti
završily své předchozí nákupy.
A pak už hurá domů plní nových zážitků
pp
a dojmů.

Stejně jako minulý rok, tak i letos naši školu
navštívili čert s Mikulášem a andělem. Proslýchalo se totiž, že některé děti malinko zlobily.
Návštěvníci postupně zavítali do všech tříd na
1. stupni a největší rošťáci, které čert na první
pohled poznal, museli slíbit, že se polepší. I ti
největší hrdinové měli trochu nahnáno. Nakonec se Mikuláš přimluvil a všechny děti byly
odměněny sladkostí. Důležitý vzkaz pro zlozšt
bivce: „Příští rok se vrátíme!“

Odpoledne s angličtinou
Dne 7. prosince se na naší škole uskutečnilo
tradiční vánoční odpoledne s angličtinou. Žáci si
vyzkoušeli nejen anglické, ale i logické úkoly,
hádanky a křížovky. Společně jsme strávili příjemné odpoledne a na chvíli vyskočili z rozjetého
vlaku předvánočního shonu. Každý žák si na
závěr odnesl domů malý dáreček. Kolektiv AJ

Lecca • Foto: archiv školy
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SLAVKOV U BRNA

Přednáška studenta Mendelovy univerzity
V úterý 1. prosince na naší škole proběhla
přednáška pro žáky 4. ročníků. Přednášku vedl
student provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Seznámil nás s tradicí školy,
programy a obory, které se zde vyučují. Mendelova univerzita nabízí pět fakult, pět studijních programů a 21 programů s 55letou tradicí.
Je hodnocena jako 3. nejlepší ekonomická univerzita v ČR.
Přednáška obsahovala dvě videa, která představila studentský život na VŠ a samotnou univerzitu. Tomáš nám vysvětlil systém
přednášek, zkouškového období a volby přednášek. Také jsme se dozvěděli, co všechno můžeme získat – stipendia různých typů, možnost

studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS a pak také ubytování a stravování. Samozřejmě nás zajímaly i přijímací zkoušky. Ty se
skládají z matematiky a jednoho cizího jazyka.
Zkouškám se lze vyhnout pomocí SCIO testů,
středoškolských olympiád, tzv. informatiky naostro a dalších. Celá přednáška byla zakončena
posledními informacemi a potřebnými odkazy
na internetové stránky pro zájemce o studium.
Přednáška nás zaujala natolik, že jsme Tomášovi vykoupili všechny podklady pro přijímací
zkoušky z matematiky. Děkujeme za čas nám
věnovaný a doufáme, že se i nám poštěstí studovat na této zajímavé univerzitě.
K. Prokopová, obor hotelnictví, ISŠ

Žáci ISŠ v Leccu
V době podzimních prázdnin vyrazila skupina žáků Integrované střední školy ze Slavkova u Brna k břehům jezera Como, aby
oplatila návštěvu italským žákům z partnerské
školy. Během výměnného pobytu žáci absolvovali workshopy na tamější škole v souvislosti s mezinárodním rokem světla.
Zúčastnili se výuky kulturní historie přímo
v uličkách Milána a navštívili i proslulou
Leonardovu Poslední večeři Páně. Během
svého týdenního pobytu si také prohlédli městečka Como, Varennu a Bellagio. Svůj volný
čas trávili v hostitelských rodinách se svými
vrstevníky, a mohli tak osvěžit své jazykové
dovednosti a znalosti. Výměnný pobyt se
uskutečnil s podporou našeho zřizovatele,
kterým je Jihomoravský kraj.
V. Hirt, ISŠ
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Poděkování žákům
Jménem všech zaměstnanců i žáků naší
školy i jménem svým srdečně blahopřeji T. Přichystalovi k zisku 1. místa v kategorii Individual Senior Boy a také blahopřeji za 1. místo
v katergorii Group Stunt Coed Senior T. Přichystalovi, J. Danielovi a P. Machálkovi. Tito
žáci se zúčastnili soutěže Spirit Cheer Cup
v Plzni jako členové týmu Glitter Stars. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
hodně dalších sportovních úspěchů.
Vlad. Kulhánková

Krajské kolo v Hodoníně
Ve středu 4. 11. 2015 se reprezentace
chlapců zúčastnila krajského kola ve stolním
tenise v Hodoníně. Turnaj byl velmi silně osazen. Vítěz turnaje se kvalifikoval na republikové finále. ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali
Hofírek, Falta, Janík a Vlach, družstvo se
R. Vaňura, ISŠ
umístilo na 7. místě.

Metelka Cup 2015
Dne 11. listopadu proběhl již 15. ročník barmanské soutěže v míchání horkých drinků.
V klasické části soutěže žáci míchají horký
nápoj, jehož základ tvoří různé čaje, džusy,
víno, káva nebo ovocné šťávy. Každý soutěžící
musí pro svůj drink použít výrobek firmy
Milan Metelka. Lahodnou chuť nápoj získává
také přidáním různých sirupů, koření, bylinek
a ovoce. Samostatně se hodnotí pouring test
(nejpřesnější nalévání určeného množství destilátu bez použití odměrek). Vítězem letošního
ročníku v klasické části se stala Z. Hrubá ze
SOŠ Prostějov. Krásné druhé místo získala M.
Škaroupková z naší školy. Vítězství v pouring
testu si odvezla opět soutěžící z SOŠ Prostějov
M. Novoměstská, ISŠ
H. Ševčíková.

Barmanský kurz
Ve dnech 2.–6. listopadu proběhl v naší
škole barmanský kurz, který připravila paní
učitelka M. Novoměstská. Kurzu se zúčastnilo
17 žáků z oboru hotelnictví a kuchař-číšník.
Všichni absolvovali teoretickou i praktickou
část, seznámili se s teorií nealkoholických a alkoholických nápojů a také přípravou drinků
v shakeru a tumbleru. Celým kurzem nás provázel pan Mgr. Pavel Hájek, který nás pečlivě
připravil na čtvrteční zkoušky, které jsme
všichni úspěšně zvládli. V pátek jsme celý
týden zakončili soutěží o nejlepší nealkoholický drink. Kurz se nám všem moc líbil a jsme
rádi, že jsme měli tu možnost se ho zúčastnit.
absolventi kurzu, ISŠ

Poděkování
Upřímně děkuji všem našim zaměstnancům
a žákům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci občerstvení pro 250 hostů v době Vzpomínkových dnů pro Zámek Slavkov –
Austerlitz. Všichni hosté ocenili nápaditost
a kvalitu služeb poskytovaných našimi žáky
a učiteli oboru kuchař-číšník a hotelnictví. Moc
děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji
Vlad. Kulhánková
další zdařilé akce.

První ročníky v knihovně
V rámci výuky jazyka českého navštívili
žáci 1. A AU a 1. A KČ ISŠ se svojí učitelkou
Mgr. Evou Zemánkovou Městskou knihovnu
ve Slavkově u Brna.
Většina žáků, zejména těch, kteří nepochází
ze Slavkova a blízkého okolí, nevěděla, že se
knihovna nachází na zámku. Byli překvapeni
přívětivým prostředím i příjemnou a milou
paní knihovnicí. Jak už je u paní Urbánkové
pravidlem, seznámila nás s organizací v knihovně, knižním fondem, podala stručný výklad
o tom, jak je možné stát se čtenářem slavkovské knihovny a na jak dlouho se knihy půjčují.

Této nabízené příležitosti ihned využily žákyně
třídy 1. A KČ. Zajímavá byla informace o modernizaci a způsobech využití internetu
v oboru knihovnictví. Paní knihovnice se také
nezapomněla zmínit o Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Za pozornost stály
i jmenované besedy se spisovateli, které knihovna v rámci své činnosti uspořádala pro
svoje čtenáře.
Hodina strávená v knihovně byla příjemným
zpestřením výuky.
Eva Zemánková a žáci 1. A AU

Naše škola na Veletrhu vzdělávání
Dne 4. listopadu se uskutečnil ve Vyškově
již XIX. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v prostorách SOŠ a SOU Vyškov.
Svoji nabídku učebních i maturitních oborů
zde představilo celkem 37 středních škol
a v rámci živé knihovny zástupci firem představili nejžádanější profese regionu.
Naše škola jako tradiční účastník tohoto veletrhu ve své expozici podala zájemcům po-

drobné informace ohledně studia u nás a ukázala práce našich žáků v jednotlivých oborech.
Žáci ZŠ i jejich rodiče viděli ukázky práce
truhlářů, kuchařů, vyzkoušeli si jízdu na trenažéru u automechaniků nebo ochutnali míchané
nápoje našich barmanů. Z maturitních oborů
byl tradičně u nás největší zájem o hotelnictví.
Celá prezentace školy byla velmi zdařilá.
Ing. V. Bábek, ISŠ

Veletrh SŠ v Brně
Ve dnech 20. a 21. listopadu se ISŠ Slavkov
u Brna tradičně zúčastnila již XXI. veletrhu SŠ
v Brně na BVV Brno. Rodičům i budoucím
žákům zde byly podávány všechny potřebné
informace o oborech školy. Kromě toho mohli
všichni zájemci vidět ve stánku školy i krátké
praktické ukázky z jednotlivých oborů. Návštěvníci si mohli ve stánku vyzkoušet jízdu na

autotrenažéru, který využívají automechanici,
viděli ukázky práce truhlářů, obdivovali vyřezávání ozdobných tvarů do ovoce a v doprovodném programu ukázky míchání nápojů
žáků z gastrooborů. Zájemci si mohli také popovídat přímo se žáky školy, což se setkalo
s příznivým ohlasem. Celá prezentace školy
V. Bábek, ISŠ
tak splnila svůj účel.

Poetry Slam 2015
Ve dnech 25.–27. listopadu jsme se my, žáci
druhého ročníku, zúčastnili soutěže českých
a rakouských žáků v jazykových dovednostech. Slam organizoval Dolnorakouský příspěvkový spolek NÖ Kreativ pod záštitou
spolku Zeit Punkt Lesen ve spolupráci s Krajem Vysočina. Cílem soutěže bylo hledání vzájemné podobnosti slovní zásoby němčiny
a češtiny. Spolu s námi se soutěže zúčastnili
žáci Gymnázia Jihlava a Střední zdravotnické
školy Jaselská z Brna. Potěšilo nás, že jsme
patřili mezi pět žáků, kteří byli vybráni

z mnoha uchazečů středních škol Jihomoravského kraje. Soutěž probíhala v rakouském
Melku a každý den jsme měřili síly v připravených workshopech, v nichž jsme si připravovali texty a následně je prezentovali.
Soutěžilo se ve skupinách, ale i jednotlivě
a mnohdy nám bylo horko. Důležité ale je, že
se akce vydařila, potkali jsme super partu lidí,
měli jsme možnost navázat užitečné kontakty
a zároveň máme vetší motivaci zdokonalovat
se v německém jazyce.
Z. Křížová a M. Princ, obor hotelnictví, ISŠ

Dny otevřených dveří ISŠ
V pátek a sobotu 4. a 5. prosince proběhly
na naší škole již tradiční dny otevřených dveří.
I letos byla pro návštěvníky připravena prohlídka celého areálu školy s praktickými ukázkami činnosti našich žáků. Uchazeči o studium
tak získali ucelenou představu o jednotlivých
oborech nejen po stránce teoretické, ale také
praktické.
Součástí Dnů otevřených dveří byla výstava
truhlářských výrobků, ukázky slavnostních tabulí a současných trendů stolování, barmanská
show a práce s flambovacím vozíkem. Zájemcům o obor automechanik byla předvedena

praktická ukázka v rámci odborného výcviku
žáků s možností jízdy na autotrenažeru. O průvodcovskou činnost v celém areálu školy se
skvěle postarali žáci oboru hotelnictví. Za zdařilý průběh Dnů otevřených dveří patří
poděkování také učitelům teoretického a praktického vyučování, kteří podávali podrobné informace o studiu a odpovídali na dotazy všech
návštěvníků, kterým tímto děkujeme za návštěvu a projevenou přízeň.
Další dny otevřených dveří škola připravuje
na 15. a 16. ledna 2016. Srdečně vás zveme!
D. Hortová, ISŠ
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Historie Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
(Dokončení z předchozího čísla)

Nejen Střední odborné učiliště zemědělské, ale
i Střední odborné učiliště na ulici Čelakovského ve
Slavkově u Brna psalo svou historii, která trvala více
než 100 let. Již v roce 1892 byla založena pokračovací
škola. Novodobé dějiny však začaly rokem 1945. Učiliště, obecně známé jako Destila nebo učiliště výrobních družstev, vychovalo za éru svého působení stovky
řemeslníků: zámečníky, instalatéry, mědikovce, cukrovarnické údržbáře, potrubáře, nástrojáře, soustružníky,
strojní mechaniky pro stroje a zařízení, ale i krejčové,
nástrojařky či prodavačky potravinářského zboží a jiné.
Školu vedli jako ředitelé Ing. Friess, Valentík, Májek,
PhDr. Bílek, Relich a Mgr. Hanák. Dobrý zvuk
a jméno přinesla učilišti svářečská škola. Několikrát
došlo ke změně zřizovatelů.
V roce 1992 si v učilištním areálu nasmlouvala
pronájem právě ustavená soukromá Svobodná škola
managementu Austerlitz. Po dvouleté učební praxi
počaly existenci školy ohrožovat závažné ekonomické potíže. Rodiče studentů soukromé školy přišli za podpory vedení odborného učiliště se slibným
a nadějným projektem na zřízení integrované
střední školy. Zřizovatelem slavkovského učiliště
bylo od 1. ledna 1994 Ministerstvo hospodářství
České republiky, proto musela náročná jednání probíhat mezi ministerstvem a zástupci obou zainteresovaných škol. Projekt se podařilo úspěšně
zrealizovat a střednímu odbornému učilišti byl
v srpnu 1994 vydán dekret na vytvoření Integrované
střední školy managementu a služeb Slavkov
u Brna, která se dělila na větev učňovskou a větev
studijní, zakončenou maturitní zkouškou.
K 1. 7. 1998 se stala škola v rámci optimalizace
škol odloučeným pracovištěm nově zřízené ISŠ ve
Slavkově u Brna. Pověřeným vedoucím byl jmenován PaedDr. Karel Häring. V letech 1998–2001
zůstalo odloučené pracoviště Čelakovského v původních prostorách a stále se zde učilo až osm tříd. Na
konci prázdnin 2001 byl celý školní areál kompletně
vyklizen a objekt předán firmě E-com s. r. o., Slavkov u Brna. Škola byla přičleněna a přemístěna k ISŠ
na Tyršově ulici. Do nově vytvořeného subjektu přestoupilo z Integrované střední školy managementu
obchodu a služeb 210 žáků a 22 zaměstnanců.
Při škole byl v roce 1994 zřízen Nadační fond
Student, který pracuje dodnes. Jeho úkolem je získávat finanční prostředky od různých sponzorů, rodičů žáků a dalších osob, fyzických či právnických.
Fond přispívá žákům na jejich mimoškolní aktivity
a podílí se na spolufinancování učebních pomůcek
a na pořádání soutěží. Předsedou správní rady Nadačního fondu Student byl zvolen Ing. Aleš Šilhánek a tuto funkci vykonává i v současnosti.
Dne 1. 7. 2006 byl jmenován do funkce ředitele
školy Mgr. Josef Smékal, jehož přičiněním byla dokončena přestavba a modernizace domova mládeže
s kapacitou 65 lůžek. Bylo však třeba také dořešit
situaci odloučeného pracoviště na Kalouskově ulici
v Rousínově. Ke zřízení tohoto odborného učiliště
došlo v roce 1963 a bylo zaměřeno na výuku učňů
v oboru karosář a strojní zámečník. Do funkce vedoucího učiliště byl jmenován Ludvík Páviš, později jeho funkci převzal Karel Buzek, který působil
na učilišti až do roku 1998. Právě tímto rokem skončila čtyřicetiletá historie strojního učňovského školství v Rousínově, neboť bylo rozhodnuto o sloučení
se slavkovskými školami. V té době byl ve funkci
ředitele Ing. Miloš Žoček, který přešel z Rousínova
do Slavkova u Brna a stal se tak ředitelem největší
střední školy na okrese Vyškov. Výuka oborů opravář strojů a zařízení se zaměřením na karoserie
a prodavačka smíšeného zboží plnohodnotně pokračovala ještě dalších pět let. V tomto období byl do
Rousínova přesunut ze Slavkova u Brna učební obor

opravář zemědělských strojů, poslední ročníky prodavaček byly kombinované s oborem dámská krejčová. Na školu přišli noví učitelé, někteří z nich
vyučovali střídavě ve Slavkově u Brna a v Rousínově. Funkci vedoucího odloučeného pracoviště
vykonával Mgr. Jaroslav Janík.
Dne 30. června 2009 se slavnostně, za přítomnosti
všech bývalých pedagogů a provozních pracovníků,
uzavřela škola, ve které za dobu jejího fungování splnilo závěrečnou zkoušku více jak 1500 klempířů-karosářů a 300 prodavačů a prodavaček.
Šestileté působení ředitele Smékala na ISŠ bylo
bohužel provázeno stále se snižujícím počtem žáků
v regionu. Tento stav vedl k tomu, že došlo k další
etapě optimalizace, a tím k dalšímu slučování středních škol v našem regionu. S konečnou platností bylo
rozhodnuto o sloučení SOU nábytkářského v Rousínově s ISŠ Slavkov u Brna. Počet zájemců o dřevařský obor natolik poklesl, že provoz tak velkého
učiliště nebyl dále možný. Teoretická výuka byla postupně přesunuta do Slavkova u Brna, odborný výcvik zůstává dodnes v rousínovských dílnách. Do
funkce vedoucího odloučeného pracoviště byl jmenován Ing. Vojtěch Bábek. Uvolněný objekt přešel
pod Městský úřad Rousínov. Budova školy a tělocvična je po rekonstrukci využívána základní školou.
Historie tohoto nábytkářského učiliště začala
rokem 1891, kdy byla v Rousínově zřízena Průmyslová škola pokračovací. Po druhé světové válce škola
vystupovala pod názvem Učňovská škola. Velký vliv
na zachování školy v Rousínově a celý její pozdější
vývoj měly Spojené UP závody, ve kterých vykonávali mnozí žáci odborný výcvik. V r. 1950 bylo nově
zřízeno Učiliště státních pracovních záloh a ředitelem byl jmenován Jaroslav Matoušek. Od r. 1957
škola přešla pod podnikové ředitelství UP závodů
a název se změnil na Odborné učiliště UP závodů
Rousínov. S přibývajícími léty byly k budově školy
přistaveny dva bloky domova mládeže, kuchyň s jídelnou a tělocvična. V r. 1989 se přistoupilo k budování dílen odborného výcviku přímo v areálu
učiliště. Objekt byl otevřen v r. 1990. Zásluhy o vybudování moderního učiliště nelze upřít jejím ředitelům Vladimíru Durajovi, Josefu Herodesovi, Ing.
Jiřímu Kyjovskému a Ing. Janu Hynštovi. Posledním
ředitelem v historii školy byl Ing. Vojtěch Bábek.
Teoretická výuka odloučeného pracoviště na Kalouskově ulici v Rousínově byla postupně přesunuta
do areálu SOU nábytkářského. Odborný výcvik
autoklempířů a opravářů zemědělských strojů probíhal ještě do roku 2010 ve stávajících dílenských
prostorách bývalého strojírenského učiliště.
Stále se zhoršující situace s klesajícím počtem
žáků vedla k tomu, že do roku 2010 byly zrušeny
následující obory: dámská krejčová, prodavač smíšeného zboží, později operátor dřevařské a nábytkářské výroby, uměleckořemeslné zpracování
dřeva-práce truhlářské, opravář zemědělských
strojů, klempíř-strojírenská výroba; hotelnictví a turismus se přetransformoval na hotelnictví.
Ve školním roce 2011/2012 se dále pokračovalo
v budování a modernizaci informačního systému
školy s podporou informačních a komunikačních
technologií přímo ve výuce. Většina kmenových
učeben již měla přímé internetové připojení a podporu výuky projekcí z dataprojektorů.
Škola umožnila rodičům sledování docházky
žáků do vyučování pomocí internetové aplikace systému školní matriky SAS a taktéž jim byly zpřístupněny informace o průběžné a pololetní
klasifikaci jejich dětí. Mgr. Josef Smékal působil
jako ředitel školy do 30. 6. 2012.
Z konkurzního řízení, které vyhlásil zřizovatel
školy Jihomoravský kraj, vyšla úspěšně Mgr. Vladislava Kulhánková, která převzala funkci ředitele

1. 11. 2012. Pod jejím vedením se v roce 2013 začaly
připravovat čtyři stavební projekty – výměna oken
a zateplení haly a dílen oboru automechanik; výměna oken a zateplení pavilonu, šaten, bytu školníka
a tělocvičny; výměna oken a oprava fasády budovy
ředitelství a modernizace našeho sportovního hřiště.
I nadále se pokračovalo v modernizaci informačního systému školy. Všechny kmenové a jazykové
učebny byly vybaveny přímým internetovým připojením, ve všech učebnách se zřídilo wifi připojení. Byla vybudována multimediální učebna
a vytvořeny nové webové stránky školy.
Neodmyslitelnou součástí života školy je spolupráce s mnoha smluvními partnery ze soukromé
sféry, se kterými zajišťujeme kvalitní odborný výcvik
a odborné praxe našich žáků. Výrazně tak přispívají
k získání praktických manuálních dovedností jednotlivých oborů a jsou výbornou průpravou pro budoucí povolání. Také spolupráce se Svářečskou
školou ve Slavkově u Brna byla vždy na velmi dobré
úrovni. Nejlepší žáci se pravidelně zúčastňují mezinárodní soutěže ve svařování. I když nejsou profesionální svářeči, umisťují se na předních místech.
Během své dlouholeté existence vykazovala
škola bohatou činnost jak v oblasti společenské, tak
i kulturní a sportovní, a může se chlubit jedinečnými
výkony svých žáků, o nichž je veřejnost informována na internetových stránkách školy a v místním
tisku. Svou úspěšnou činnost škola předváděla v minulých letech na veletrhu středních škol v Brně
i v nákupním a zábavním centru v Olympii. Přímo
před zraky návštěvníků žáci předváděli své dovednosti, které získali během studia.
Dne 29. ledna 2015 se sešli ve Slavkově u Brna
předsedové vlád tří států: Bohuslav Sobotka (ČR),
Robert Fico (Slovenská republika) a Werner Faymann (Rakousko). Premiér B. Sobotka oslovil naši
školu, aby na akci připravila občerstvení. Toto významné mezinárodní setkání prověřilo kvalitu a odbornou připravenost všech učitelů i žáků, kteří
zajišťovali občerstvení a obsluhu. Všichni se svého
úkolu zhostili profesionálně a s noblesou.
Spolupráce s místním Slavkovským zpravodajem
a regionálním tiskem přispívá k dobrému jménu
školy a její propagaci. Studentský ples se stal tradičním setkáním současných žáků, absolventů, pedagogů a přátel školy. V letošním roce 2015
přispělo k atraktivnosti plesu slavnostní předtančení
polonézy, kterou nacvičili naši žáci, bohatá tombola
i doprovodný program.
Škola se prostřednictvím svých žáků a zaměstnanců každoročně významně zapojuje do spolupráce s městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov –
Austerlitz, s městem Rousínov a dalšími společenskými organizacemi, prezentuje se při slavnostních
rautech na různých významných akcích a oslavách
výročí. Jedná se hlavně o akce spojené s bitvou
u Slavkova, oslavami Dnů Slavkova u Brna, Dnů
zdraví a jiné příležitosti. Žáci oboru hotelnictví se
také podílejí na průvodcovských službách a zapojují
se do místní literární a výtvarné soutěže Slavkovské
memento. Již tradičně jsou v Historickém sále slavkovského zámku za účasti představitelů města, školské rady, nadace Student, vedení školy, pedagogů
i rodičů našich absolventů předávána žákům maturitní vysvědčení a výuční listy.
Tento krátký přehled historie nemůže zcela jistě
zachytit všechny činnosti, kterými se škola, respektive čtyři školy, v uplynulých 110 letech zabývaly.
Věříme, že si její absolventi vždy rádi připomenou
krásné roky strávené na „střední“ a rádi se k nám
budou vracet.
Mgr. Eva Zemánková
Zpracováno z archivních materiálů, almanachů ISŠ
ve Slavkově u Brna z let 1995 a 2005 a vzpomínek pamětníků

Milan Májek a syn
Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz
• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
areál Agrozetu
HEA, HEB
Čs. armády 1081
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky Slavkov u Brna
• ocel kruhová (tažená, válcovaná) tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
• profily ocelové uzavřené,
775 697 788
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
milanmajek@volny.cz
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů
I
pálením, řezáním pilou
JIŽ 12 LET S VÁM
Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2016.

REZIDENCE
AUSTERLITZ
K NASTĚHOVÁNÍ

ZAŘÍ 2015

18 nových domů
ZKOLAUDOVÁNO!

PRODEJ
RODINNÝCH
DOMŮ

3. MÍSTO STAVBA JMK

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

Čtenářům
zpravodaje a webu
veslavkove.cz
přejeme veselé
Vánoce a šťastný
nový rok 2016

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

PRODEJ

Rezervujte si byt nebo RD

• přípravky MUDr. Jonáše strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství

Svým klientům a čtenářům Slavkovského
zpravodaje přeji krásné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2016
Marie Zdražilová, tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

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

„Diety jsou strašně drahý...“

„Nestíhám jíst
pravidelně“

AKCE
3+1 TÝDEN
ZDARMA*

Platí od 1. 1. do 31. 1. 2016
ve Slavkově.

„Stejně
zase přiberu...“

„„NEUMÍM
dO'Vǂ

„ZAČnu aŽ
zítra...“
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VÝMLUVY NEJSOU ŘEŠENÍM
Zhubněte zdravě a bezpečně s medicínsky ověřeným výživovým programem
Cambridge Weight Plan, který doporučuje řada lékařů. Výsledky jsou dlouhodobé.
* Ke třem týdnům diety Cambridge získáte týden zdarma, pokud dodržíte náš dietní plán a dostavíte se v období od 1. 1.–31. 1. 2016 do centra Cambridge Weight Plan ve Slavkově u Brna.

www.cambridge-diet.cz

Slavkov u Brna, Palackého náměstí 67. Kontakt: +420 731 494 356, +420 777 935 064

Plesová sezona 2016
9. 1.
16. 1.
23. 1.
30.1.
6. 2.
19. 2.
20. 2.
27. 2.

12. městský ples
Ples slavkovského děkanství
Rybářský věneček
Ples ZŠ Komenského
Ples ZŠ Tyršova
Ples ISŠ
Sportovní ples
Maškarní ples pro dospělé

PŘEVOD

VHS na DVD
1 hodina záznamu

300 Kã
uzenac@slanecek.cz
604 706 900
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 603 563 363
e-mail: evaantos@seznam.cz
●
●
●
●

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA MOTORŮ
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL

● plnění a kontrola klimatizace
● klempířské a mechanické

tel.: 777 169 005

práce
●

Lipová 57–58
683 55 Bošovice

RUČNÍ MYTÍ AUT Novinka

www.papouscizoo.cz

Zájemci o inzerci v ročence
Informace 2016:
pište na uzenac@slanecek.cz
nebo volejte 604 706 900

CITY

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

veselé vánoce a šťastný nový rok 2016.
spol. s r.o.,
Za VIVO CONNECTION
olečnosti
Michal Morda, jednatel sp

VIVO CONNECTION spol. s r.o.

http://www.citymail.cz

info@vivo.cz

515 537 537

Svým zákazníkům
a čtenářům Slavkovského zpravodaje
přejeme klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2016

www.rumpova.cz

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 22. ledna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

NABÍDKA FOCENÍ & LÍČENÍ
Exteriérové focení (portréty, děti, svatby, páry…). Líčení nejen
na focení, ale i na různé příležitosti (svatby, plesy, maturity…).
Na Vaše přání vás můžu přijet nalíčit i nafotit až k vám domů.

www.hanamalikova.cz • info@hanamalikova.cz

Dovolujeme si vás pozvat na

taneční kurz pro dospělé
začátečníky a věčné začátečníky
kdy: středa, od 13. ledna do 24. února 2016
od 19.00 do 20.30 hodin
kde: taneční sál, SC Bonaparte ve Slavkově
cena: 2.100 Kč/pár/7 lekcí
Rádi vás bezpečně provedeme nástrahami klasických
společenských tanců – waltz, tango, valčík, foxtrot,
cha-cha, rumba, jive a přidáme i něco navíc.

Zina a Jirka Čechovi
vicemistři ČR ve standardních tancích v kategorii senior III.

www.stabilstudio.cz
(mobil 739 359 688, e-mail info@stabilstudio.cz)
P.S. v případě zájmu si můžete přijít první lekci nezávazně zdarma vyzkoušet.

INEX spol. s r.o.
Jundrovská 43, Brno
tel.: 774 111 662
www.inex-brno.cz
• el. solární panely = úspora elektrické energie
• maximální zateplení = úspora vytápění
• rekuperační jednotka = úspora při větrání + zdravý vzduch

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A
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Noc královny • Foto: 2x L. Nosková

Noc královny skončila a díků není nikdy dost
Většina návštěvníků sobotní premiéry a nedělní reprízy Noci královny odcházela spokojená, někteří dokonce nadšení. Svědčí o tom
vyjádření díků osobních i mailových.
Já mohu sama za sebe říct, že hra našemu Divadelnímu spolku neudělala ostudu. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, aby diváci
mohli v pohodě sledovat tuto nevšedně pojatou
koláž z posledních šesti let života české královny. Hra byla těžká, moc těžká, herci museli
zvládnout obrovské množství textu, ale jen na
nabiflování textu role nestojí. Aby přesvědčili
diváky, že na dvě hodiny před nimi nestojí
Marta, Adam, Milan a další, musí se herci naučit roli zahrát, vžít se do postav. Výhodou bylo,
že bylo možné obsadit do postav královny Kunhuty, Záviše z Falkenštejna, prince Mikuláše
nebo kralevice Václava herce stejného věku,
jaký měly skutečné historické postavy v době,
kdy se tento příběh odehrával. To přidávalo na
jeho autentičnosti.
Situace byla ale taková, že naše divadlo historickou hru s reálným příběhem dosud ještě nehrálo. Zde bylo primární naučit herce myslet
a jednat způsobem středověkého člověka. Já
jsem měla svou režijní představu jasnou, ale nejsem profesionál a herec už vůbec ne. Zde mi
nesmírně pomohl Staňa Olbricht, on má největší zásluhu na tom, že herci hráli plasticky
a věrohodně. Propracoval s nimi pečlivě detaily
jejich postav. Chci zde Staňovi poděkovat, protože nebýt jeho trpělivé práce, nebyla by hra dopadla tak skvěle.
Pokud má divák představu, že naučit chlapy
šermovat je záležitost dvou, tří zkoušek, je na
omylu. Kamarád šermíř, Jarda Cejpek, ví své.
Jeho slova, že snadnější bude naučit šermovat
pařezy, vejdou do dějin našeho divadla. Měla

Divadelní kavárna
v prosinci
Prosincová Divadelní kavárna se ponese
v předsilvestrovském ladění, neboť její téma
bude velmi veselé. Když se řekne Slovácko sa
nesúdí, mnohým ze střední a starší generace
se roztáhnou koutky k úsměvu a mladá generace nechápavě odtuší „neznám“.
Abychom srovnali tyto nesrovnalosti, zveme
vás v neděli 27. prosince v 16 hodin do sálu
v Pastoračním centru, Malinovského 2.
Co vás čeká? No přece stařeček Pagáč a jeho
slovácké historky, posezení u kávičky, čajíčku,
zazpíváme si, přiťuknem vínečkem a pak…
„no pak pudem dom“. „Tož sa nedajte dlúho
přemlúvať a dondite, bude sranda.“
Srdečně zvou stařeček Pagáč
a členové Divadelního spolku

jsem možnost být na zkouškách šermu a zjistila
jsem, jak těžké je ovládat gotický meč, že to není
jen bezmyšlenkovité plácání čepelí o čepel a jak
snadné je zranit sebe nebo kolegu, a jak těžké je
zvládnout základní šermířskou abecedu, natož ji
uvést v život. Děkuji Jardovi za nezištnou
pomoc a Adamovi s Radimem, že zvládli šerm,
toto prastaré chlapské umění, tak skvěle, že jsem
měla až strach, aby se na jevišti opravdu nepozabíjeli. Bravo, pánové! Díky, Jardo!
Velkou novotou byla scénická příprava. Díky
technickému vybavení a světelnému parku,
který na „boncek“ pořídil jeho současný vedoucí, bylo možno použít digitální projekci kulis
na jednoduchou scénu, bylo možné provést barevné světelné efekty či na horizontu vymodelovat stínohru umírající královny. O nastavení
světel se postaral jevištní mistr, Miloš Šaněk,
který bohužel nemohl dovést své dílo do konce,
neboť byl na poslední chvíli odvolán plnit jiné,
závažnější úkoly. Celou tíhu techniky na sebe
vzal Honza Matyáš a protože nebylo v lidských
silách ovládat osvětlení a současně hudbu a di-

gitální scénu, oslovil Honza zkušené techniky
Mirka Slováčka ml. a Štěpána Melichara, kteří
spadli do neznámé hry rovnýma nohama. Hoši
ukázali, že umí. Pánové, díky!
A pak jsou tu neviditelné dámy – paní Dáša
a Lucka Hložkovy. Maminka profesionální
maskérka, Lucka, naše herečka a fotografka,
obě skvělé pekařky, které přichystaly hladovým
hercům výborné pohoštění. Inspicientky Silva
Skokanová a Jana Zrebná mají divadelní zkušenosti a s pečlivostí a sobě vlastní sledují text
a stávají se poslední záchranou, když se herec
dostane do úzkých. Divák by se divil, co vše se
odehrává v zákulisí, zatímco na jevišti všechno
„klape“. Děvčata, i vám velké díky.
A nakonec vy, moji miláčkové, hráli jste se
srdcem na dlani, ze všech svých sil a dělali jste
čest celému ansámblu. Ukázali jste, že umíte
a diváci to poznali. Závěrečný aplaus, pochvaly
a uznání byl toho důkazem. Moc vám všem děkuji, za tu dřinu, kterou jste museli pod mým
vedením vydržet. Výsledek stál za to.
Ludmila Nosková

Přiletěl k nám uragán
Když jsme v sobotu 28. listopadu odjížděli –
– Kožušice, rozhodně jsme netušili, že vyjíždí
demoliční četa. Zcela nevinné představení
„Kostlivce ve skříni“ se totiž na jevišti společenského domu v Kožušicích změnilo v řádění
živlů…A místním usedlíkům se to ještě líbilo.
Nevím, čím si vysvětlit, že jindy zcela mírumilovný představitel holiče Mydlinky v záchvatu zuřivosti porazil na stole stojící láhev.
A hned byla podlaha plná střepů. Říká se, že
střepy znamenají štěstí. V tomto případě však
znamenali jen začátek dalších pádů. Střepy se
v rámci improvizace uklidily a jelo se dál.
Ono se řekne – pověsit kabát na věšák… Ale
když ten konkrétní má jednu nožku kratší?

A tak i kabát, klobouk a věšák skončily na
podlaze.
V tomto představení hraje velkou úlohu
skříň na šaty. V mé představě ztělesňovaná lehkou konstrukcí z torz dvou věšáků a příčného
břevna s přehozenou látkou. Tak lehká stavba
nemohla odolat temperamentu naplno hrajícího představitele hlavní role. Závěs se rozložil
na podlahu jeviště a jen jeden osamělý kus stavebního prvku, holý a opuštěný naznačoval, že
v těchto místech ještě před chvílí stála důležitá
část dekorace.
Děkuji místním obyvatelům, že pochopili,
že toto vše patří do hry a ocenili dokonalé
S.O.
předvedení demolice scény.

Noc královny ve Slavkově naposledy
Když jsme před časem v Divadelním spolku
začali připravovat novou hru - Noc královny,
většina protagonistů byla názoru, že to bude
představení, které asi nepřitáhne mnoho diváků, protože se nejedná o komerční tahák. Asi
jsme naše diváky podcenili, neboť se ukázalo,
že diváci mají nejen smysl pro náročnější kusy,
ale dovedou je i ocenit. Svědčily o tom mnohá
děkovná uznání a maily, které jsme od vás diváků dostali, a za která děkujeme.
Tohle a také další zájem o Noc královny nás
nakonec vedl k rozhodnutí realizovat ve Slavkově ještě jednu reprízu. V neděli 10. ledna

v 17 hodin bude možnost shlédnout toto velmi
úspěšné představení, které nás zavádí do posledních šesti let života královny Kunhuty,
vdovy po Přemyslu Otakaru II. a rozehrává
dramatický příběh královny a jejího milence
Záviše z Falkenštejna.
Tak jako víno zraje a čím je starší, tím je
lepší, podobně se děje i s divadelní hrou. Věříme, že i tato hra se od listopadu hezky uležela
a dozrála. Věříme, že naši herci opět ukážou,
že umí.
Srdečně zvou
ochotníci z Divadelního spolku Slavkov u Brna
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STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

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

Blahopřání
Dne 6. ledna 2016 oslaví
své krásné sedmdesátiny naše manželka,
maminka a babička, paní

STANISLAVA TIŠNOVSKÁ
Hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu
a optimismu do dalších let přeje manžel Milan,
dcera Vlasta a Iva s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 6. prosince 2015 uplynulo 6 let, co nás navždy opustila paní

VERONIKA ZABLOUDILOVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel, děti Klárka a Kubík a rodina.
Moravská vzduchotechnika, s.r.o., Čs. armády 1081,
684 01 Slavkov u Brna

HLEDÁ DO SVÉHO VÝROBNÍHO PROVOZU:

Výrobní dělníky-zámečníky
• vhodné pro vyučené – strojní zámečníky, klempíře

Vzpomínka
Dne 12. prosince 2015 by se dožila 90 let paní

BOŽENA DOZRÁLOVÁ
Opustila nás 14. října 1998.

Požadavky:
• fyzická zdatnost
• spolehlivost
Co nabízíme:
• zázemí a stabilitu
• po zaškolení, práce na HPP
• odpovídající platové podmínky vázané na výkon

V případě zájmu kontakt:
Telefon: 545 229 480
email: moravska@mvt.cz

Stále vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinou.
Vzpomínka
Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 14. prosince 2015 uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustila, paní

LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
S láskou vzpomínají
synové Milan, Zdeněk, Michal a dcera Jana s rodinami.
Vzpomínka
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.

Krásné Vánoce
a pohodový nový rok
přeje všem svým
zákazníkům

Dne 17. prosince 2015 tomu byly 3 roky, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan

BŘETISLAV VRÁNA
z Hodějic
S láskou a úctou na něj stále vzpomínají syn s manželkou
a vnučky Miloslava a Michaela. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Zlaťa Šafářová

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.

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2015 uplynulo šest smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.
Vzpomínka
Vždy v tento předvánoční čas vzpomínáme
na našeho tatínka a dědečka, pana

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

JA RO S L AV U VO Z D E C KO U
která 22. prosince 1993 zemřela.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají syn Luboš a vnukové Luboš a Petr s rodinami.
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Opustili nás

Vzpomínka
Netruchleme, že jsme Ji ztratili, nýbrž buďme vděčni, že jsme Ji měli.

Vladimíra Průšová (1934)
Emilie Andrlová (1940)

26. 11.
29. 11.

S. AUGUSTÝN

Dne 20. prosince 2015 uplyne jeden rok od úmrtí paní

DANUŠE SALOMONOVÉ

INZERCE

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.

VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KOUPĚ - stavební pozemek ve Slavkově,
ihned! DVL Brno reality, 602 501 388,
info@dvl.cz.
RODINNÝ DŮM hledáme ke koupi, Slavkov a blízké okolí. DVL Brno reality,
602 501 388, info@dvl.cz.
PRONAJMU přízemní byt 2+kk v klidné části
nedaleko centra Slavkova u Brna. Byt je
cihlový, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel.: 731 109 115.

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2015 tomu bylo 11 let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček, pan

JAN LOHNICKÝ
Dne 25. ledna 2016 tomu bude 1 rok, kdy nás opustila
navždy naše maminka a babička, paní

JOSEFKA LOHNICKÁ
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Syn Jan a syn Miroslav s rodinou.
Vzpomínka

Bošovické divadlo • Foto: archiv

Dne 23. prosince 2015 uplyne 40 let, kdy zemřel pan

FRANTIŠEK ZAJÍČEK
S láskou vzpomíná dcera Lubka s rodinou.
Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme měli a stále máme rádi.
Dne 24. prosince 2015 uplyne první smutný rok,
kdy nás opustila moje milovaná manželka, paní

ALENA MARKOVÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Jaroslav.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 27. prosince 2015 by se dožil 77 let manžel, tatínek, bratr,
dědeček a pradědeček, pan

JAN KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jarmila, dcera Hana a Jana s rodinami
a vnuci Jiří, Petra, Jakub, Denisa, Michaela, Lucie 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 2015 uplyne 12 smutných let od úmrtí paní

Tři oříšky pro Popelku
Byla jsem opět v Bošovicích na tomto divadélku. Obdivuji paní ředitelku Janu
Skácelovou a ostatní personál
za velkou trpělivost a nacvičení tohoto krásného představení. Věřím, že rodiče i ostatní
návštěvníci musí být velmi spokojeni, vždyť výprava, kostýmy a nacvičení tolika dětí (nižší ročníky)
dalo velkou práci. Děkuji a přeji hodně dalších
L. B.
úspěchů.
Nabízím kompletní vedení

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ

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.

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

Nově od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení pro
plátce DPH pouze v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

Vzpomínka

723 207 075

Jen naděje a víra sílí nás, že na věčnosti sejdeme se zas.

MAGDALENA HLADKÁ

Ve středu 6. ledna 2016 uplyne 5 smutných let, kdy tragicky
zahynuly naše milované děti

MÍŠA POSPÍŠILOVÁ
z Letonic
a

VOJTA HROMEK
z Němčan
Za vzpomínku děkují babičky Anna a Božena, dědeček Antonín,
rodiče a sourozenci s rodinami.

www.ucetnictvi-hladka.cz
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Vánoční lampiony přání
Zveme vás na vánoční lampiony přání v zámeckém parku. Akce se koná o adventní neděli
20. prosince od 15 hod. Poslední adventní neděle s atmosférou Vánoc, koled, splněných
přání, programem pro děti, poníky, betlémským světlem a v 16.30 h. vypuštění lampionů
– vše u spodního bazénu. Teplé občerstvení
a lampiony k zakoupení na místě.
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Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. ledna 2016 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil pan

JAN KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jarmila s rodinou.

Vánoční koupání
Zveme všechny zimní plavce, pokročilé otužilce i odvážné začátečníky na 3. ročník vánočního koupání. Přijďte na Štědrý den v 11 hodin
a společně s námi se ponořte do chladné vody
slavkovského koupaliště. Těšíme se na vás.
Otevřen bude hlavní vchod do areálu.
Za zimní plavce V. Fialová

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2016 uplyne 10 let od úmrtí
našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.

Vánočka

Vzpomínka

Motoklub Austerlitz zve všechny příznivce
jedné i více motostop na 11. ročník vánočního
setkání, popovídání si a společnou projížďku
ulicemi a přilehlým okolím Slavkova, které se
koná 24. prosince, sraz v 11 hodin na Koláčkově náměstí.

Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 14. ledna 2016 vzpomínáme 13. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.
Vzpomínka
Dne 16. ledna 2015 uplyne 20 let, kdy nás opustil pan

FRANTIŠEK JELÍNEK
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Slavkovské žestě • Foto: archiv

Vánoční koncert
žesťového kvinteta
Zveme vás na vánoční koncert žesťového
kvineteta, který se uskuteční v sobotu 26. prosince 2015 od 18 hodin na Špitálce v kapli sv.
Jana Křtitele. V programu zazní vánoční melodie společně s hudbou autorů renesance a baroka. Těšíme se na shledanou!
Slavkovské žestě

Zavírání šoupátek
Zveme vás na 6. ročník zavírání šoupátek na
ploché dráze, které se koná v neděli 2. ledna
na škvárovém fotbalovém hřišti. Závod začíná
v 11 hodin.

Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka je
největší
sbírkovou
a dobrovolnickou akcí
v České republice.
Motto Tříkrálové sbírky
zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění
a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních
služeb poskytovaných v regionu. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc v zahraničí.
Ve Slavkově u Brna se vydají koledníci na
cestu v sobotu 9. ledna 2016. Skupinky tří
králů doprovázené vedoucím budou sbírat fi-

nanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené logem Charity. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu
o narození Božího syna v betlémských jeslích.
A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá
koruna v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte prosím tyto vyslance potřebných, kteří
zazvoní u vašich dveří. Otevřete jim nejen
dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí
s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré
věci. Za vaše finanční příspěvky a popřípadě
i sladké maličkosti koledujícím dětem upřímně
děkujeme a přejeme vám do nového roku
hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská

Přednášky Slavkovského ochranářského spolku
Již šestou letošní přednášku uspořádal Slavkovský ochranářský spolek 21. listopadu. Slavkovský rodák, ředitel Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK ČR JMK) Ing. Stanislav Koukal nás seznámil s životem sysla obecného
a jeho rozšířením u nás. Tento dříve u nás hojně
rozšířený živočich je v současnosti na hranici
vyhubení. Přežívá ostrůvkovitě už jen na cca 50
místech v ČR! Mezi tyto místa se řadí i Slavkov
u Brna, kde přežívá v sadech.
Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. je sysel zvláště chráněný druh

živočicha, prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu – druh kriticky ohrožený.
Pozor! V místech kde se sysli vyskytují,
může AOPK podpořit majitele pozemku finančním příspěvkem na sekání travních porostů až
2,0 Kč/m2. Kdo má na svém pozemku syslí
noru, hlaste se!
V sobotu 12. 12. 2015 se konala 7. přednáška. Člen našeho spolku RNDr. Petr Procházka
z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR
nás provedl velmi zajímavým tématem vyplývajícího z názvu: Nářečí strnadů obecných u nás

i ve světě. Bylo to vyprávění doplněné obrázky,
mapkami a zvukovými ukázkami, které dokládají, že i strnadi a nejen oni mají své nářečí.
Stejně jako u lidí… Strnadi obecní v Evropě
mají cca 3-4 hlavní nářečí a dalších několik malých podskupin. Podobně jako lidé v Evropě. Je
jen škoda, že se nezúčastnilo více diváků.
Chtěl bych poděkovat starostovi města Slavkov u Brna p. Michalu Boudnému za poskytnutí
prostor a promítací techniky. Důstojné zázemí
a kvalitní technické vybavení je pro tyto předPetr Navrátil, SOS
nášky nezbytné.
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okénko

Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Novoroční noc světlá a tichá,
bez deště a větru znamená dobrý rok.
Také tentokrát se budeme věnovat popisu
méně známých odrůd ovoce, v jejichž plodech
a výrobcích z nich je velké množství vitamínů,
minerálních a stopových prvků. Měly by tak
být účinným doplňkem pravidelné pevné
stravy.
Jeřáb obecný
Dříve se u nás ve volné přírodě poměrně
hojně vyskytoval. Patří k nejkrásnějším ovocným dřevinám s korálovitými plody. V ČR se
pěstuje sladkoplodá forma – jeřáb obecný moravský (Sorbus aucuparia var. moravica).
Tvoří středně velké, až 15 m vysoké, rychle
rostoucí stromy s volnou korunou. Dožívají se
okolo 50 roků. Květy v chocholičnatých latách
jsou samoprašné, čistě bílé a intenzivně voní.
Plody jsou drobné malvičky s vysokým obsahem vitaminu C (80–120 mg%), proto se jeřáb
někdy nazývá „citronem severu“. Pro pěstování v zahradách je vhodné použít podnož semenáče aronie na kterých tvoří menší koruny.
Po výsadbě je nutno stromky zajistit proti
okusu zajíců a otloukání paroží srnců.
Plody jsou hlavní potravou tažných a stěhovavých ptáků. Nejvíce je upřednostňují drozdi.
Stromy vstupují do plodnosti v 5. až 6. roce po
výsadbě. Sklizeň začíná na přelomu srpna
a září. Vlastní plná (sladká) zralost přichází
o 3 až 4 týdny později, kdy malvičky dostávají
téměř červenou barvu. Tehdy jsou vhodné na

Jupiter je viditelný po celou noc, Mars, Venuše a Saturn září před svítáním na jihovýchodě.
Měsíc je v poslední čtvrti 2., v novu 10,
v první čtvrti 17. a v úplňku 24. ledna. 7. ledna
ráno můžeme pozorovat seskupení Měsíce, Venuše, Saturnu a hvězdy Antares. 4. ledna bude
maximum meteorického roje Kvadrantid.
V úterý 12. ledna od 18 hodin na Hvězdárně
přivítáme děti na astronomické pohádce
O malém Medvídkovi. Naučíme se několik
souhvězdí, na která se spolu pak podíváme na
obloze. Prosím, předem se objednejte na tel
602 59 62 09.
V úterý 26. ledna od 18 hodin v sále Zooparku Vyškov bude přednáška Zvířata ve vesmíru. Je určena pro širokou veřejnost a děti od
10 let.
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 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. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace získáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na
telefonu 602 596 209. Nabízíme také programy pro MŠ, ZŠ i střední školy. Připravíme
program i pro kolektivy dospělých.

Vánoce a Nový rok byly spojovány s časem
setkávání rodin a s pohodou. Dnešní konec roku
je spojován s časem volna a odpočinku, ale také
s dobrým jídlem a pitím. Jak to má přežít diabetik bez stresu a v pohodě? Musíme vědět, že
skoro každé jídlo obsahuje sacharidy, bez nich
bychom nemohli vykonávat tělesné a duševní
aktivity. Diabetik si ale 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, ořechy a sušené ovoce. Na Štědrý
den si můžete dát večer tradičního kapra, nebo
lososa s bramborovým salátem a ovocný pohár
s tvarohem. Po jídle si můžete připít kvalitním
přírodním vínem, nebo jedním pivem. Vylučují
se sladké likéry a tvrdý alkohol. Jíst bychom
měli v menších dávkách a častěji si změřit glykémii. Jít po večeři pěšky na půlnoční také není
špatný nápad. Kámen úrazu je vánoční cukroví,
měli bychom ochutnat menší kousky neplněné
sladkými krémy. Připravte si z jedné dávky lineckého těsta dva druhy pečiva s přidáním tvarohu, ořechů, kokosu, skořice a kakaa. Kupte si
kvalitní sypké sladidlo ze stévie, nebo na polovinu snižte dávku cukru. K dobré kompenzaci
diabetu přispívá také klid a dobrá pohoda. Nemyslíme klid v posteli, nebo u televize, vyjděte
si na procházku, navštivte kulturní a sportovní
programy. Noste u sebe průkaz diabetika, hroznový cukr a na zimní procházky také vhodné
oblečení a obutí. Dříve než na Silvestra zvednete skleničku k přípitku, slibte si, že sami něco
uděláte pro zdravější způsob života. Můžete
mezi nás přijít zacvičit si Pilates do tělocvičny
ZŠ Tyršova už od pondělí 11. ledna v 16 hodin.
V úterý 26. ledna ve 14 hodin se sejdeme
v zasedací místnosti Městského úřadu na členské
schůzi, kde odsouhlasíme program na rok 2016.
Můžete se zde přihlásit na květnový rekondiční
pobyt v lázních Luhačovice, na čtyři autobusové
zájezdy na jarní Floru Olomouc a na rehabilitaci
to termálních lázní v Dunajské Stredě.
O Vánocích si můžete pochutnat na oblíbeném cukroví T. G. Masaryka, které je rychle
připravené. Na dva plechy potřebujete: 150 g
vlašských ořechů, 200 g másla, 300 g hladké
mouky, 1 žloutek, 100 g cukru krupice a na
obalení moučkový cukr s vanilkou. Vyloupané
ořechy namočíme přes noc do vody, pak je nasekáme nahrubo. Z ořechů, másla, mouky,
žloutku a cukru vypracujeme těsto. Vytvarujeme váleček o průměru 4 cm a dáme na hodinu
do lednice. Pak krájíme půl centimetru silná
kolečka, která klademe na plech s pečícím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi
15–20 minut. Ještě teplá kolečka obalujeme
v moučkovém cukru s vanilkou.
Na slané pečivo potřebujete 250 g hladké
mouky, 250 g másla, 250 g strouhaného sýru
Eidam, vejce na potření. Jiná varianta: 250 g
tvarohu, 1 Hera, 250 g hladké mouky, vejce na
potření. Suroviny zpracovat na těsto, nechat vychladnout, rozválet a vykrajovat kolečka, nebo
tyčinky, potřít osoleným rozšlehaným vejcem
a sypat kmínem, mákem, semínky. Polovičku
můžete potřít vejcem a posypat skořicovým cukrem. Péct na 180 °C asi 20 minut.
Prožijte krásné vánoce a do nového roku
přeji všem zdraví a pohodu.

Dobromila Patáková, Hvězdárna Vyškov

Marie Miškolczyová

přípravu kompotů, sušení, mražení nebo požívání zasyrova. Využití plodů je mnohostrané.
Jde o výtečnou surovinu pro získání šťávy, sirupu, marmelády,želé, a koncentrátu. Kompotu
dávají plody pikantní brusinkovou chuť. Dají
se i kandovat (proslazovat), sušit, slouží pro
výrobu vína, likérů a destilátů. To vše ze
stromu ze kterého se dá sklidit 20 až 40 kg
plodů.
Informace o bramborové sadbě
Po výjimečném a na dešťové srážky chudém
roku 2015 byla úroda brambor malá a zůstala
za plánovanými průměrnými výnosy. Tato neúroda postihla také pozemky na kterých se pěstovala bramborová sadba. Z těchto důvodů
bude kvalitní české sadby velký nedostatek
a bude nahrazována dovozem, který může být
nekvalitní s nejistými výsledky a poměrně
dražší.
Naší organizaci se podařilo zajistit sadbu
z vysočiny a budou nabízeny tyto odrůdy:
velmi rané MONIKA, IMPALA A ROSARA,
rané MARABEL a DALI a poloraná DITTA
(LENKA). Jsou to odrůdy u nás osvědčené
a při dobrých klimatických podmínkách
(hlavně dostatek vláhy) dávají kvalitní a nadprůměrné výnosy. Další podrobnosti uvedeme
v příštím zpravodaji.
Šťastné a klidné vánoční svátky, dny plné
pohody ve zdravém životním stylu po celý rok
2016, bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
ZO ČZS Slavkov u Brna a Vladimír Luža

Vyškovská hvězdárna v lednu
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.

Silvestrovský běh
Atletika Slavkov u Brna zve všechny svoje
členy, trenéry a příznivce atletiky a také
všechny milovníky běhu a sportu na silvestrovský běh, který se koná ve čtvrtek 31.
prosince v 10 hodin na stadioně. Délka trati
je cca 2 km. Poběží se za každého počasí! Občerstvení bude zajištěno buď z vlastních zásob,
anebo tam, odkud nás nevyženou.

Vánoční tábor pro děti
Vánoční příměstský tábor pro děti ve věku
5–15 let se koná ve dnech 21. a 22. prosince
vždy od 8 do 16 hodin ve spolku Malé korálky.

Prosba studentky
Studentka FaVU VUT Markéta Šmerdová v rámci vypracování práce o malíři Josefu Klírovi shání pro svého profesora
PhDr. Pavla Ondračku do předmětu Dějin
umění jakékoliv informace o životě a díle
slavkovského malíře Josefa Klíra. Za jakoukoli informaci děkuji. Kontakt:
mš
market.net@email.cz.
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Vánoce nejen se symboly
Během letošního Adventu jsem pozval slavkovské farníky k modlitbě v rodině. Adventní
večer s rozsvíceným věncem je dobou velmi
příhodnou, je třeba jen odvahu se k modlitbě
sejít. Proč je to pro děti v křesťanské rodině důležité?
V Adventu a o Vánocích totiž nezůstáváme
jen symbolů, jako je adventní věnec, vánoční
stromeček, koledy nebo betlém. Skrze víru
můžeme pozvat Ježíše jako vzácného hosta do
středu rodiny při společné modlitbě. Atmosféra
rodiny se tak zvláštně promění. Můžeme si to
znázornit rozsvícením svíce, která zazáří do
tmy místnosti.
Modlitba je výsada člověka, který je Božím
obrazem a může tímto způsobem mluvit
s Bohem. Papež Jan Pavel II. řekl: „Společná
modlitba v rodině je důležitá především proto,
že modlitba se rodí právě v rodině. Ta je první
školou modlitby. Děti se u od útlého věku mají
učit chápat Boha a uctívat ho. Z toho, co si
osvojili v rodině i v této oblasti, žijí potom celý
život. Jestliže rodiče prožívají svůj život před

Bohem, je modlitba pro ně samotné něčím
spontánním. Když pak dítě vidí rodiče, jak se
spolu modlí, jak s vděčností děkují, s obdivem
Boha chválí, pokorně odprošují a s důvěrou
prosí, pak se i ono pokusí taky něco povědět.“
Ve věřící rodině má být také čas a místo
k prožívání víry, mohlo by se také říci, k výchově dětí ve víře. Vrátíme se ke křestnímu závazku rodičů, kde otázka zní: „Křtem na sebe
berete povinnost, že děti vychováte ve víře a že
je budete učit milovat Boha a bližního…“.
První část slibu „vychováte ve víře“ ukazuje
na osobní příklad rodičů. Vychovat např. ke
skromnosti mohou jen skromní rodiče. Stejně
tak ve víře.
Znamená to tedy žít v prostředí víry se
svými dětmi – malými nemluvňaty, které nerozumí, ale vnímají, že rodiče ctí Boha, přes
děti školní, se kterými se rodiče modlí až po
náctileté, kterým jsou rodiče oporou a doprovází je k samostatnému duchovnímu životu.
Chci vás tedy povzbudit ke společné modlitbě v rodině. Všechno má mít svůj řád, tak
pokud má i modlitba své místo v rodinném životě, zvláště večer, je to velký vklad pro vedení
dětí ve víře. Nemáme copak hezké vzpomínky
z našeho dětství právě na společnou modlitbu?
Prožijme Vánoce také s Ježíšem, kterého si
mnoha symboly připomínáme, a který zůstává
živý uprostřed nás.
P. Milan Vavro, římskokatolický farář

Vánoční pozvání
pro rodiny s dětmi
Zveme vás na prohlídku betléma v kostele
i v klášteře podle rozpisu o vánočních dnech.
Můžete si přinést lampu na betlémské světlo,
které ozáří váš slavnostní stůl. Štědrovečerní
mše sv. pro rodiny s dětmi bude ve Slavkově
v 15.30 h. Přijďte si také zazpívat koledy u betléma v kostele v neděli 10. ledna v 15 hod. Koledníčky vám poskytneme. Těšíme se na vás!

Přehled vánočních bohoslužeb
Přinášíme přehled vánočních bohoslužeb
i pravidelných setkání na faře CČSH ve Slavkově u Brna a v administrovaných obcích.
Vánoce jsou poselství o Bohu, který nechce
být nad člověkem, ale s člověkem. V tom tkví
pravá krása a jedinečnost křesťanství. Přišel
mezi nás v podobě dítěte a pro nás zemřel na
kříži. Je s námi v našich zkouškách, obavách
a beznadějích, ale i ve víře a radostech. Je pro
nás světlem, že všechno dobře dopadne.
Zveme vás na naše pravidelná setkání do
Husova sboru ve Slavkově u Brna a do všech
administrovaných obcí.
Přejeme vám, aby světlo naděje prozařovalo
nejen dny letošního adventu a Vánoc, ale
i každý nový den roku 2016.
Za NO CČSH ve Slavkově u Brna
I. Hušková, farářka

Pravidelně se scházíme ve Slavkově u B.
každou 1., 3. a 5. neděli v Husově sboru na
ul.Jiráskova 959, v 8.30 hod.
V Penzioně jsou bohoslužby každý 4.čtvrtek
v měsíci v 10 hod. Před vánočními svátky se
mimořádně sejdeme 17. 12. v 10.00 hod.

Biblické hodiny jsou na faře ve Slavkově
u B. každé 2. a 4. úterý v 17.00 hod.
V Kobeřicích u Brna se scházíme také každou 1.,3. a 5. neděli v Husově sboru v 10.30
hod. Biblické hodiny jsou zde 1x měsíčně dle
domluvy.
V Újezdě u Brna jsou bohoslužby každou
2. a 4. neděli v evangelickém kostele ve 14.00
hod.
V Nemochovicích jsou bohoslužby příležitostně po domluvě.
Přehled vánočních bohoslužeb:
24. 12. 2015 ve 22.00 hod. Půlnoční bohoslužba v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. 2015 v 10.30 hod. bohoslužba v Husově sboru v Kobeřicích u Brna
25. 12. 2015 ve 12.00 hod. bohoslužba v Nemochovicích (na obecním úřadě)
26. 12. 2015 v 8.30 hod. bohoslužba v Husově sboru ve Slavkově u Brna
27. 12. 2015 ve 14.00 hod. bohoslužba
v Újezdě u Brna (evangelický kostel)
Všichni jste srdečně zváni!
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Vánoční program farnosti:
Zpovědní dny: Slavkov pondělí 21. 12. a úterý
22. 12. vždy 17.00–19.00.
Betlémské světlo: 23. 12. 13.00–7.00 skauti
v kostele, 24. 12. po celý den v zádveří kostela.
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny
s dětmi, Slavkov v 15.30 h.
24. 12. Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov 23.00 h., zpívá sbor CMB.
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 sv. Slavkov 9.30, zpívá sbor CMB, večerní mše
18.00, lidový zpěv koled.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. Slavkov
pouze 9.30 h., večerní mše nebude.
27. 12. neděle, Svátek Svaté rodiny, mše sv.
s obnovou manželských slibů v 8.30 a 18.00.
27. 12. Divadelní kavárna „Slovácko sa nesúdí“
v 16.00 ve farním sále.
31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování
v 16.00 s přehledem za rok 2015.
Adorace před půlnocí od 23.30 h. a novoroční
požehnání.
Sbírky o Vánocích budou na opravy a potřeby
našich kostelů. Pán Bůh zaplať.
Prohlídka hodin ve Slavkově se vzhledem
k opravám střechy nekoná.
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele
a v klášteře na Zahradní ulici:
24. 12. Štědrý den
14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.30–11.00 a 14–16 h.
31. 12. Sv. Silvestr
14.00–15.30
1. 1. 2016 Nový rok 10.30–11.00 a 14.–16 h.
LEDEN
1. 1. 2016 Nový rok, mše sv. 9.30 a 18.00.
3. 1. neděle – Slavnost Zjevení Páně, mše s žehnáním vody, křídy a kadidla v 8.30 a 18 h.
3. 1. Vánoční koncert CMB v 16.30, Dům
svaté Rodiny.
4. 1. KLAS setkání seniorů, 18.00 fara.
7. 1. Mše v penzionu v 8.00 h.
8. 1. Návštěvy nemocných.
9. 1. sobota, Tříkrálová sbírka ve Slavkově.
10. 1. neděle, Koledování v kostele v 15.00,
svátostné požehnání.
16. 1. Ples slavkovského děkanství, sobota
19 h. ve Slavkově.
18.–25. 1. týden modliteb za jednotu křesťanů.
28. a 29. 1. Denaf – den pro děti na faře.
Další informace o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160,
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Radostné Vánoce a Boží požehnání
v novém roce 2016
Vám i Vašim rodinám
přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
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Biketrialista Adam Kosík úspěšně reprezentuje Slavkov
Letos se podařilo Adamovi ukončit sezonu
celkovým 1. místem a stal se tak mistrem
České republiky v biketrialu v kategorii minime za rok 2015.
V tomto roce Adam absolvoval přes 20 závodů. Sezonu zahájil 5. místem na Evropském
poháru v italském Rosignanu. Potom už následoval seriál devíti závodů přeboru České republiky, kde obsadil čtyřikrát první místo
a pětkrát druhé místo. Na Mistrovství Evropy
v Březové u Sokolova obsadil šesté místo.
Kromě těchto závodu motocyklové federace
BIU se Adam účastnil i cyklotrialových závodu pro mládež ve federaci UCI. Absolvoval
tři nominační závody v seriálu Youth Games,
a tím se nominoval na juniorské mistrovství
světa v biketruialu UCI Trials World Youth
Games, které se konalo v srpnu v belgickém
Aywaille. V silně obsazené kategorii minime
závodilo 40 jezdců z 15 zemí světa, takže konkurence byla opravdu velká. Adam se umístil
na 25. místě. V Aywaille bylo pro jezdce připraveno sedm kontrolních úseků na dvě kola
a jak již tradičně na MS bývá, obtížnost sekcí
byla velmi vysoká. Obyvatelé města Aywaille
připravili pro jezdce vynikající diváckou kulisu

a celé třídenní závody se nesly ve slavnostním
duchu s průvodem národů, doprovodným programem, který byl zakončen závodem národů
a poté následovaly samotné závody.
V závěru sezony měl Adam bodově zajištěné celkové 1. místo, a mohl si tak dovolit jet

závody určené pro vyšší věkovou kategorii Ju
Uplynulá sezona byla pro Adama ta nejúspěšnější v jeho dosavadní sportovní kariéře
a doufejme, že ta příští bude také tak úspěšná.
Děkujeme sponzorům firmě Likos, firmě Joura
Motorsport a také městu Slavkov u Brna. ek

Adam Kosík druhý zprava • Foto: archiv AK

Adam Kosík – 1. místo • Foto: archiv AK
Návštěva Mikuláše • Foto: archiv školy

Hvězda naděje v KMŠ Karolínka
V KMŠ Karolínka jsme vstoupili do doby
adventní. Fialové svíce na adventním věnci
nám jasně ukazují, kolik času zbývá do Vánoc.
Snažili jsme se toto období prožívat naplno
nejen tvořením vánočních přání a ozdob, pečením cukroví, přípravou Vánočního vystoupení, ale také vnitřním ztišením a přípravou
našeho srdce na Ježíšovo narození. Velmi nám
v tomto pomáhají dobré skutky, které se po
celý čas adventu snažíme plnit a tím rozzářit
srdíčko kamarádů. Podle vzoru svatého Mikuláše se snažíme pomáhat slabším a potřebnějším, rozdělit se, říkat ostatním hezká slova,
potěšit či rozveselit druhého člověka…
Svatý Mikuláš k nám do školky přišel 2. 12.
2015 během Adventního setkání s rodiči. Legenda O třech zlatých jablkách nám připomněla, jak svatý Mikuláš štědře podaroval

chudého a nemocného dělníka Antonia, jeho
ženu a tři děti, když jim u dveří zanechal tři
zlatá jablka. Po společném prožití této legendy
opravdu přišel svatý Mikuláš také mezi rodiny
našich dětí a štědře podaroval všechny přítomné velkou hostinou. Toto setkání bylo pro
všechny příležitostí ke sblížení, neformálním
rozhovorům, spontánní hře dětí a navodilo tak
pravou adventní atmosféru.
Pokud zvládneme být Hvězdou naděje pro
druhé po celý adventní čas, můžeme se těšit na
překvapení pod vánočním stromem také zde ve
školce.
Přejeme všem krásné prožití adventu a požehnané Vánoční svátky. Kéž i v novém roce
se nám daří konat dobré skutky a být Hvězdou
naděje pro ostatní kolem nás.
Za KMŠ Karolínka Jana Břoušková

Vánoční koncert CMB
V neděli 3. ledna v 16.30 h. se v Domě
Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna (Malinovského 280) uskuteční vánoční koncert vokálně-instrumentálního souboru
Collegium musicale bonum, na kterém
za řízení Karola Frydrycha zazní půvabná díla barokních, klasicistních, ale
i soudobých autorů.

Collegium musicale bonum
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Kristína Čurejová • Foto: 2x archiv

Když hamburger, tak pouze s tuňákem!
Atmosféru velkého finále celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare zažila žačka 1. ročníku oboru kuchař-číšník
Kristína Čurejová. V prostorách Studia Chefparade+ v pražských Holešovicích probíhalo
dne 8. prosince finálové klání mladých kuchařů z celé České republiky.
Do letošního 3. ročníku soutěže se přihlásilo
123 žáků z 35 středních škol. Cílem jejich snažení bylo připravit v časovém limitu 20 minut
chutnou zdravou svačinu s použitím tuňáka.
Kristína Čurejová, která se probojovala mezi
15 finalistů, oslnila se svým pokrmem hamburger s tuňákem a ředkvičkový dip obě dvě hodnoticí poroty a domů si přivezla hned dvě velká
ocenění. Od odborné poroty v čele s Mistrem

kuchařem Vladimírem Pickou a šéfkuchařem
a členem představenstva Asociace kuchařů
a cukrářů Jiřím Králem získala úžasné 3. místo
a od poroty pořadatele v čele s generálním ředitelem pořadatelské společnosti Bolton Czechia panem Lukášem Moucou získala Zvláštní
cenu Rio Mare pro absolutně nejlepší pokrm
letošní soutěže Svačina roku.
K takto velkým úspěchům naši mladé kuchařské naději blahopřejeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších kulinářských soutěžích. Poděkování patří také paní učitelce odborného
výcviku L. Andrlové, která K. Čurejovou na
soutěž připravovala.
Soutěžící ze Slavkova u Brna obdržela od
poroty složené z pořadatelů soutěže a food fo-

tografky a food bloggerky Petry Novotné
Zvláštní cenu a s tím spojenou cenu v hodnotě
5000 Kč. Školy dostaly tuňákové výrobky ve
stejné hodnotě jako ocenění studenti. Soutěžící
a hosty provázela v průběhu finále herečka,
moderátorka a kuchařka Markéta Hrubešová.
Předseda poroty pořadatele a Country Manager Bolton Czechia Lukáš Mouca k úrovni
soutěže uvedl: „Díky vysoké kvalitě všech finálových receptů měla odborná porota velmi
náročný úkol. Tuňákové pokrmy od soutěžících jsou skvělou inspirací pro české spotřebitele, jak si jednoduše připravit chutnou
a zdravou svačinku. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli soutěž Svačina
D. Hortová, ISŠ, TZ
roku pořádat.“

Kolik stojí kubík vody? Ceny na rok 2016
Na otázku: „Myslíte si, že je voda drahá?“
odpoví velká většina tázaných, „ANO – je velice drahá“. Ale kolik ve skutečnosti stojí metr
kubický, tj. 1000 litrů této v životě nenahraditelné tekutiny, již odpoví správně jen zlomek
dotazovaných. Jak jsme na tom s tou cenou
u nás?
Z údajů uvedených v publikaci Ministerstva
zemědělství, zjistíme, že průměrná cena za rok
2014 byla pro vodné 41,80 Kč/m3 a pro stočné
36,75 Kč/m3; celkem tedy vodné a stočné v ČR
v průměru stálo 78,55 Kč/m3.
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov
v roce 2014 účtovala odběratelům cenu
za vodné a stočné ve výši 79,68 Kč/m3, tedy
1,13 Kč/m3 nad průměrnou výši v ČR. Hlavním
důvodem této vyšší ceny byla povinnost přizpůsobit ceny roku 2014 tzv. finanční analýze,
která byla součástí našich žádostí o dotace na
budování vodohospodářské infrastruktury. Přijaté dotace a tato finanční analýza „přinutily“

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

vyškovské vodárny k meziročnímu nárůstu
ceny z roku 2013 do roku 2014 skokově o 6,31
Kč/m3, tj. 8,6 %, a to zejména ve stočném.
V roce 2015 musela ze stejných důvodů vzrůst
cena vodného o 4,50 Kč/m3, v souvislosti s přijatou dotací na stavbu Skupinového vodovodu
Vyškov – „větve Střed“. Ta zásadně zvýšila
okamžitě dostupnou kapacitu a bezpečnost
dříve problémové jižní části okresu Vyškov.
Cenu stočného se podařilo v roce 2015 udržet
na úrovni roku 2014.
Jaké budou ceny ve VaK Vyškov v roce
2016?
Představenstvo společnosti na svém zasedání
19. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky a sociální dopady zvýšení cen, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře. Díky
úspěšnému projednání tzv. konsolidace finančních analýz všech dotovaných projektů dochází
ke zvýšení ceny pouze u vodného o 1,15 Kč/m3
(včetně DPH). Zcela zásadní informace pro odběratele tedy je, že cena stočného se již druhý
rok nezvyšuje. Celkově dochází pro odběratele
obou služeb ke zvýšení o 1,37 %.
Zvýšení celkové ceny vodného a stočného
o 1,15 Kč za 1 m3, představuje pro průměrného
spotřebitele zvýšení nákladů o cca 35 Kč za
rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou

ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné a vzhledem k jejich minimálnímu růstu se
dostanou pod průměrnou cenu v ČR v roce
2016.

Ceny platné od 1. 1. 2016
bez DPH (Kč/m3) vč. 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné
Stočné
Celk. vodné a stočné

38,42
35,78
74,20

44,18
41,15
85,33

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

Stav vodoměru k 31. 12. 2015 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanoven výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31. 12. 2015 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však
musí učinit nejpozději do 4. ledna 2016, a to
výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz. Podmínkou zpracování
samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění
správného a úplného čísla OM a názvu OM,
které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře
a datum odečtu 31. 12. 2015. Odečty bez
těchto údajů nebude možno zpracovat.
Zdeněk Procházka, ekonomický náměstek
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Mikulášká návštěva • Foto: archiv Junáka
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JumpPark • Foto: archiv Junáka
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Aktuality z Junáku Slavkov

Na začátku posledních letošních Aktualit Junáku Slavkov chci za sebe a ostatní vedoucí
poděkovat všem našim příznivcům i rodičům
členů Junáka za pomoc při realizaci programu
pro dětské oddíly na slavkovské klubovně, na
letním stanovém táboře, při brigádách i jiných
akcích v tomto roce.
Velmi si také vážíme finančních prostředků,
které se nám podařilo získat z rozpočtu města
Slavkova u Brna i Jihomoravského kraje a podpory sponzorů. Díky nim jsme mohli pokračovat ve zvelebování naší skautské klubovny
a obnově táborové vybavení.
Vám všem i ostatním čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme mnoho úspěchů
v novém roce 2016!

lenka šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
Poprvé tento plamínek přicestoval letadlem
do Lince v roce 1986 a stal se součástí vánoční
sbírky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc znevýhodněným dětem. Do Československa se Betlémské světlo dostalo po pádu
komunismu v prosinci 1989, kdy ho skauti
a skautky dovezli do Prahy pod sochu sv.Václava.
V letošním roce si můžete přijít pro betlémské světlo ve středu 23. prosince od 13 do 18
h. do kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově.
Na setkání s Vámi se těší

Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka Slavkov

slavkovští skauti!

Přijďte si pro Betlémské světlo!

Mikulášská návštěva u skautů

Betlémské světlo je plamínek, který putuje
napříč Evropou každoročně, letos již po dvacáté deváté.
Světýlko bývá zažehnuto v místě narození
Ježíše Krista, v palestinském Betlémě. Myš-

Tradiční Mikulášská besídka letos v programu střediska chyběla. Mikuláš, andělé
a čerti ale nezapomněli na slavkovské Junáky,
a tak jsme se na prvních prosincových schůzkách rozhodně nenudili.

Interiér nového autosalonu

Mikuláš se svými společníky nejdéle pobyl
u mladších dětí-vlčat, světlušek a benjamínků,
kde si poslechl pěkné básničky a písničky. Za
odměnu všichni dostali od Mikuláše balíčky se
sladkostmi a čerti tentokrát odešli s prázdnou.
Teď se všechny děti těší na „Vánoční
schůzky“, které jsou již řadu let pěknou předvánoční tradicí.

22 v JumpParku
V sobotu 28. listopadu vyrazilo dvaadvacet
skautů z Dvojky (2. slavkovského oddílu Junáka) směr Brno. Jump Park je jeden z největších skákacích parků ve střední Evropě, a tak
jsme se rozhodli zjistit, jestli platí, že „Kdo neskáče, není Čech“?
Platilo, skákali jsme všichni a pořádně. Zacvičili jsme si jak na volných trampolínách, tak
v trampolínovém sektoru pro míčové hry. Největší oblibu u nás však získaly trampolínové
pásy s možnosti skoku do molitanových kostek.
To byl „zlatý hřeb“ programu, protože každý
zvládl více či méně zdařile různé akrobatické
prvky. Filip Rujbr, Olda Bayer, Hynek Charvat

Slavnostní přestřižení pásky ředitelem A. Markem • Foto: B. Maleček

Slavnostní otevření autosalonu Škoda
Slavnostní zahájení zmodernizovaného
autosalonu vozů ŠKODA proběhlo v pátek
4. prosince přestřižením pásky ředitelem společnosti AUTO-BAYER panem Mgr. Alešem
Markem za doprovodu salvy z děla francouzských vojáku v dobových kostýmech
a zúčastněných pozvaných hostů z řad našich
dlouholetých zákazníků a obchodních partnerů.
Pro všechny zúčastněné byl připraven raut
plný překvapení včetně vánočního punče. Vše
bylo doprovázeno příjemnou melodickou hudbou a moderátorem, který v průběhu celého

pozdního odpoledne mimo jiné zval k předváděcím jízdám v nových modelech značky
Škoda, VW osobní i užitková a k zimním servisním prohlídkám.
Otevření autosalonu • Foto: B. Maleček

Ve svém projevu se pan ředitel společnosti
zmínil o pokračování v rozšiřování poskytovaných služeb jak pro stávající zákazníky, tak
pro širokou veřejnost.
Na jaře v roce 2016 plánuje otevření nového mycího centra a autosalonu pro vozy
DAS WELT a roční vozy AUDI a SEAT. Neváhejte nás návštívit v nových prostorách moderního designu a přesvědčit se na vlastní oči,
jaké novinky jsme pro vás připravili.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv společnosti firmy AUTO-BAYER.
mch
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Znáte dobře svoje město?

Asi 60. leta • Foto: archiv

Před opravou • Foto: archiv

Slavkovský pivovar
Otevírací doba restaurace přes vánoční svátky
24. 12. (ČT) Restaurace uzavřena
25. 12. (PÁ) Restaurace uzavřena
30. 12. (ST) Restaurace uzavřena
31. 12. (ČT) Restaurace uzavřena
1. 1. (PÁ) Restaurace uzavřena
LEDEN
4. 1. (PO) Nová měsíční nabídka jídel
13. 1. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Black Ale 13%
(uvařeno v omezeném množství)
27. 1. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Saison 14%
(uvařeno v omezeném množství)
25. 1. (PO) Restaurace bez poledního menu – otevřena až od 15 hodin

Před druhou opravou • Foto: archiv

Děkujeme za zaslání odpovědí na hádanku
z čísla 11/2015. Tato hádanka vám nedělala
potíže a správných odpovědí přišlo hodně.
Správná odpověď přišla i od paní L. Noskové: „Boží muka stojí před rodinným
domem manželů Novotných č.p. 291 v zástavbě rodinných domů na Zlaté Hoře. Právě
rodina Novotných o tuto stavební a kulturní
památku pečuje, aby nechátrala, ale naopak
zdobila a připomínala trvalé hodnoty.“
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Jaroslava Fialová, Jiří Florian a Vít
Knotek ml.

Po opravě v současnosti • Foto: archiv

Dnešní (trochu silvestrovská) hádanka:
Kde se nachází zákoutí (na fotografii
dole)?

Malá nápověda: místo leží v centru města
na turistické trase. Svoje odpovědi pište mailem na adresu: info@bmtypo.cz nebo poštou
na adresu Slavkovský zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna. Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří u nás
v redakci mohou vybrat z naší nabídky libovolnou knihu.
red.
Na odpovědi čekáme do 19. ledna.

Slavkovský pivovar Vám přeje pěkné prožití
vánočních svátků a v nadcházejícím roce
mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
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Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Roman Andrla, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Michal
Boudný, Veronika Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička,
Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
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Příjem inzerce do čísla 1/2016
Uzávěrka pro inzerci je pátek 22. ledna do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 1/2016
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 19. ledna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 19. prosince 2015

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2016
Datum

2. 1.
2. 1.
3. 1.
8. 1.
9. 1.
9. 1.
10. 1.
16. 1.
23. 1.
28. 1.
30. 1.

hod.

11.00
17.00
16.30
16.00
20.00
15.00
19.00
20.00
18.00
20.00

akce/místo konání

pořadatel

Zavírání šoupátek, plochá dráha na škvárovém fotbal. hřišti
MK Austerlitz
Novoroční koncert žesťového kvinteta. Kaple sv. Jana Křtitele na Špitálce Sl. žestě
Vánoční koncert Collegium musicale bonum, Dům Sv. Rodiny
ř.-k. farnost
Novoroční exhibice Glitter Stars, sportovní hala ZŠ Komenského
GS
Tříkrálová sbírka
ř.-k. farnost
12. městský ples, sál SC Bonaparte
město Slavkov u Brna
Koledování v kostele, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost
Ples slavkovského děkanství, SC Bonaparte
ř.-k. farnost
Rybářský věneček, SC Bonaparte
MRS Slavkov
Koncert k 60. výročí ZUŠ, sál SC Bonaparte
ZUŠ F. France
Ples ZŠ Komenského, SC Bonaparte
ZŠ Komenského, Slavkov
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Slavkov má svoje legionáře i dnes
Legiovlak, který o uplynulém víkendu zavítal
do Slavkova, nám připomněl, že historie Československé obce legionářské (ČsOL) neskončila se
začátkem okupace v r. 1939 (resp. po únoru
1948). Čs. obec legionářská vznikla v roce 1921
a sdružovala legionáře z ruské, francouzské
a italské fronty. A jak vypadá její struktura dnes?
ČsOL obnovila znovu svou činnost po více než
40 letech, kdy byla prakticky vymazána z paměti
národa, v r. 1991. Nyní má přibližně 4000 členů
a od svého znovuvzkříšení přijímá do svých řad
příslušníky druhého zahraničního odboje a také
potomky po legionářích prvního a druhého odboje, účastníky vojenských operací v rámci NATO
a OSN apod.
Málokdo ovšem ví, že i ve Slavkově máme
tři členy ČsOL. Jednoho z nich, pana Ottu
Vinklárka, jsme požádali o rozhovor.
• Kdy jste vstoupil do ČsOL?
Do ČsOL jsem vstoupil v roce 1996.
• Zúčastnil jste se mise NATO (OSN?) v Chorvatsku. Co bylo její náplní?
Zúčastnil jsem se dokonce čtyř mírových
misí OSN v bývalé Jugoslávii (dnešním Chorvatsku). Náplní těchto misí bylo monitorování
válečného konfliktu mezi Chorvatskem a tzv.
Srbskou krajinou vyhlášenou Srby na Chorvatském území.
• Jak dlouho jste v Chorvatsku pobyl?
Poslední mise, které jsem se účastnil, byla
pod velením sil NATO v Bosně a Hercegovině, a jejím úkolem bylo vytvoření nárazníkového pásma mezi znepřátelenými
skupinami bosenských muslimů, bosenských
Chorvatů a Srbů a vynucování mírových jednání mezi těmito znepřátelenými skupinami.
V těchto misích jsem celkově odsloužil tři
roky (samozřejmě s povinnými přestávkami –
maximální doba služby bez přerušení mohla
být jeden rok).
• Zažil jste během pobytů na misích něco zajímavého, dobrodružného?
Na první misi pod záštitou OSN jsme
s ostatními kolegy odjížděli autobusy v říjnu
1992. Byli jsme oblečeni v civilu a bylo nám
řečeno, že kdyby se nás někdo ptal, kdo že to
Otto Vinklárek na misi v Chorvatsku • Foto: archiv OV

Otto Vinklárek u Legiovlaku
Foto: B. Maleček

jsme, tak naše odpověď měla být, že fotbalový
klub. Český kontingent čítal cca 1000 vojáků,
což byl jeden pluk. Měli jsme několik táborů
(velitelský v Titově Korenici, logistický
v osadě Jezerce nedaleko Plitvických jezer),
ostatní byly menší, čítající buďto rotu vojáků,
a ty nejmenší o síle jedné čety obývaly kotrolní stanoviště (tzv. check-pointy), které byly
rozesety na velkém území – od sebe mnohdy
vzdálené 50 i více kilometrů.
Já jsem sloužil v logistickém táboře jako
mechanik pro kolovou techniku, v případě potřeby jako řidič nebo jako strážný. Na technice
se dělala pravidelná údržba v logistickém táboře nebo opravy dle potřeby, a to přímo na
místě, kde se poškozená technika nacházela.
Jednoho podzimního dne jsme vyjížděli do
tábora vzdáleného asi 80 km naším služebním
vozidlem UAZ. Naložili jsme potřebné náhradní díly a v síle tří mužů jsme vyjeli. Jako
osobní zbraně jsme měli pouze pistole vz. 52.
A samozřejmě vysílačku. Na místo určení
jsme dojeli dobře a pustili se do opravy obrněného vozidla OT-64. Asi po 3 hodinách práce
se zjistilo, že nám schází ještě jeden důležitý
náhradní díl. Někdo pro něj musel dojet. Jelikož jsem dané skupině velel já, rozhodl jsem
se, že pro náhradní díl dojedu sám.
Do základního tábora jsem dorazil pozdě
odpoledne,vyfasoval ze skladu příslušný díl
a vydal se na zpáteční cestu. To už byla tma,
ale jaká! Bylo zataženo, nesvítil měsíc ani

hvězdy a nešla nikde v krajině elektřina. Takže
absolutní tmu prořezávaly jen světla mého
UAZu. Zhruba v půli cesty mi najednou auto
začalo cukat a přestalo jet. Měl jsem sice
u sebe vysílačku, tak jsem ohlásil poruchu a že
to spravím sám, protože než by mě někdo přijel na pomoc, uplynulo by několik hodin a nebylo jisté, že by mě v té tmě vůbec našli. Nikde
žádná tabule, žádné světélko a já úplně sám
někde v horách s nepojízdným autem. K dispozici jsem měl alespoň baterku. Jelikož díky
své opravárenské praxi jsem tušil příčinu této
situace (odešlo stíněné zapalování), tak jsem
se pustil za svitu baterky do opravy. Náhradní
zapalování se vozilo s sebou, protože čas od
času se tato závada na těchto vozech vyskytla.
Kdyby v té tmě šel někdo kolem a dal mi
facku, tak bych ani nevěděl, ze které strany
přiletěla. Byl jsem na nepřátelském území.
Oprava zabrala asi 1,5 hodiny. Zdařila se
a kolem půlnoci jsem dorazil na místo. Ihned
jsme se pustili do dokončení opravy a asi ve 3
hodiny ráno jsme byli hotovi. Dostali jsme najíst, vyspali se a druhý den se vrátili do základního tábora. Úkol byl splněn.
• Čím se zabýváte v současné době?
V současné době mám již civilní povolání.
• Jak se Vám líbil Legiovlak?
Legiovlak se mi moc líbil, bylo zajímavé
a poučné vidět, s jakou technikou se v té době
disponovalo.
B. Maleček
Děkuji za rozhovor.

Česká jednotka na misi v Chorvatsku (O. Vinklárek třetí zprava) • Foto: archiv OV

Vyzkoušejte náš nový internetový
kalkulátor oprav vozů ŠKODA!

Zadejte pouze údaje Vašeho vozu a vyberte
si z naší nabídky požadovaný servisní úkon…
Objednávku servisních úkonů si sestavíte
sami a současně získáte dokonalý přehled…
Používáme výhradně originální díly od Škoda
Auto s nejlepším poměrem ceny a kvality.

Co Vám tato služba nabízí?
Pick-up servis
Neztrácejte čas! Auto Bayer, s.r.o. Vám na přání vyzvedne a vrátí vozidlo do vzdálenosti 30 km zcela ZDARMA.

Dokonalý přehled
Objednávku servisních úkonů si sestavíte sami, zároveň získáte dokonalý přehled o ceně náhradních dílů a servisních úkonů.

Autorizovaný servis
O váš vůz se postará odborný a proškolený tým servisních poradců značkového servisu Škoda.

Vaše auto dostane to nejlepší
Používáme kvalitní náhradní díly pouze ze Škoda Auto Mladá Boleslav. Jejich hlavní přednost se vyznačuje ideálním poměrem mezi cenou a kvalitou.

Záznam do servisní databáze Škoda Service
Provedené úkony zaznamenáme do servisní databáze Škoda Service a potvrdíme do servisní knížky. Informace o pravidelném servisu vašeho vozu
v autorizovaném servisu zvyšují jeho cenu při případném prodeji.

Kontrola technického stavu vozu zdarma
Kupujete ojetý vůz? Nabízíme Vám jedinečnou příležitost nechat si ho zdarma u nás v autorizovaném servisu Škoda zkontrolovat. Atraktivní
nabídka se vztahuje na vozy ŠKODA Felicia, Fabia, Octavia, Superb a Roomster staré 4 a více let, které máte ve vlastnictví maximálně 2 měsíce.
Získejte od nás vyplněný formulář technické kontroly ojetého vozu zdarma. Zjistěte, v jaké kondici se Váš vůz nachází.

Ostatní značky koncernu VW
Pokud vlastníte jinou značku vozu z koncernu VW (Volkwagen, Audi, Seat) starší 5 let, rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku požadovaných
servisních úkonů. Neváhejte nás kontaktovat.

ŠKODA mobilní aplikace
Prozkoumejte fantasticky reálné 3D modely vozů ŠKODA, ať
jste kdekoliv. Stáhněte si aplikaci Interaktivní katalog a připravte se na vizuální potěšení.
www.skoda-auto.cz/o-spolecnosi/skoda-mobilni-aplikace

