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Vzpomínkové akce přilákaly tisíce lidí

Foto: T. Hájek

Dopis z LIDLu
Sněhu po kolena, rybník
plný bruslařů a na každém
dvorečku sněhulák. Takovou idylku v čase adventním
už málokdo pamatuje. O to
víc jsem vděčný za počasí,
které provázelo 212. výročí
Michal Boudný
bitvy u Slavkova, které po
čase symbolicky připadlo na sobotu. Jelikož se
nám na náměstí nastěhovalo lešení, upravený
program, který byl rozptýlen do parku a za kostel, stál za to! Tisíce spokojených návštěvníků
v ulicích, zámek lidu plný k prasknutí a večerní
show v zahradě jsou toho důkazem. Třešničkou
na dortu byla návštěva generála Emila Bočka,

27. ledna

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Fotografie ze
Vzpomínkových akcí

Schválení rozpočtu města
na rok 2018

Program
kina Jas

strana 8 a 9

strana 7

strana 16

Rozsvícení vánočního stromu • Foto: 4x J. Sláma

Rozsvícení vánočního stromu
Přestože v mnohých z nás doznívaly první adventní neděli výstřely z děl a rachot vojáků, nenechaly si stovky Slavkovanů ujít zklidnění při
poslechu vánočních melodií s kulisou rozsvíceného
vánočního stromu na Palackého náměstí. Téměř hodinový program si připravili žáci a učitelé Základní

Rozsvícení vánočního stromu • Foto: M. Marek

umělecké školy ve Slavkově u Brna. Představili se
téměř všechny soubory – pěvecký sbor Hlásek, saxofonové trio, klarinetový kvartet, žesťový soubor,
kytarový soubor, soubor zobcových fléten a klávesové nástroje. Na pódiu tak vystoupilo téměř 70 interpretů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
tohoto poklidného večera, zejména Martinu Křížkovi a zaměstnancům Zámku Slavkov – Austerlitz,
pracovníkům Technických služeb a samozřejmě
i vystupujícím – žákům a učitelům slavkovské uměvs
lecké školy.
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Dopis z LIDLu
(Dokončení ze str. 1)

pilota 310. stíhací perutě Královského letectva.
Bylo mi nesmírnou ctí předat mu, toho dne pokřtěnou, knihu Slavkov u Brna v době světových válek, pamětní medaili starosty města
a poděkovat mu za jeho úsilí v boji o naši svobodu. Málokdo ví, že pan generál coby fanoušek silničních motocyklů jezdil závody i ve
Slavkově a některé i vyhrál. První adventní neděle připadla hned po vzpomínkových akcích,
a kdo se večer na náměstí vrátil, nebyl zklamán.
Desítky žáků základní umělecké školy Františka France se postaraly o překrásnou vánoční
atmosféru a prostředí, ve kterém se děti měly
možnost předvést, bylo více než skvělé! Velké,
ale opravdu velké poděkování všem co se na
dlouhém a náročném víkendu podíleli – pracovníci zámku, města, technických služeb, jednotka
dobrovolných hasičů, policie a v neposlední
řadě učitelé naší zušky. Vzpomínkové akce
v našem městě mají rok od roku vyšší úroveň
a vnímá to i Jihomoravský kraj, bez jehož finanční podpory by takové nebyly. Důkazem
toho je, že i akce v našem regionu zaštítila
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Česká televize, která nás nadstandardně mediálně podpořila. Také jim velké díky. A když
jsme u toho děkování, tak poděkuji i zastupitelům města, kteří na svém posledním zasedání
hlasovali pro rozpočet. Tento dokument je nezbytný pro další chod úřadu, škol, příspěvkových organizací, ale hlavně pro investice, které
paní místostarostka Marie Jedličková zmiňuje
v samostatném článku.
Zastupitelstvo jsem také informoval o stavu
kolem výstavy nákupních center, které leží
Slavkovákům a obyvatelům okolních obcí tolik
na srdci. Zastupitelé přijali usnesení, ve kterém
souhlasí s podmínkami výstavby nákupního
centra v Křenovické aleji. Podmínky se týkají
odprodeje pozemků kolem silnice I/50, které
jsou klíčové pro úpravu křižovatky na Křenovice, dále vybudováním odbočovacích pruhů,
chodníku a finanční spoluúčast na případný
podchod. Jelikož stavební záměr se nachází
v chráněné lokalitě NATURA 2000 a z dotačních prostředků jsme nedávno alej revitalizovali, hrozí městu při manipulaci se
stromořadím sankce či vrácení dotace, která jde
řádově do milionů. Osobně jsem pro usnesení
nehlasoval a důvody jsem vždy v minulých číslech zmiňoval.

Záměr výstavby prodejny LIDL
Zveřejňujeme dopis adresovaný starostovi
města Michalu Boudnému o rozhodnutí společnosti LIDL ČR realizovat obchodní centrum
v areálu bývalého cukrovaru ve Slavkově.
Vážený pane starosto,
společnost LIDL směřuje po řadě jednání se
soukromými vlastníky pozemků v lokalitě bývalého cukrovaru ve Slavkově k dohodě o způsobu realizace našeho záměru výstavby
prodejny. Současně došlo v rámci společnosti
LIDL také k internímu schválení, které nám
umožňuje konat konkrétní právní kroky v přípravě projektu. V minulosti byl na zájmovém
území povolen projekt výstavby prodejny společnosti SPAR, tento projekt je součástí probí-

hající transakce, a který bude z části využit pro
realizaci prodejny LIDL.
Poněvadž součástí povolení jsou dohody
mezi společností Market Invest CZ, s.r.o.
a městem Slavkov, rádi bychom společně revidovali v minulosti uzavřené dokumenty tak,
abychom je mohli aktualizovat na připravovaný projekt výstavby prodejny LIDL.
Věříme, že realizací prodejny v lokalitě bývalého cukrovaru při ulici ČSA se nám vzájemnou
spoluprací podaří revitalizovat tuto část města
a vytvořit tak příjemné prostředí se širokým zázemím služeb pro občany širokého okolí vašeho
Pavel Stratil, jednatel LIDL ČR, v.o.s.
města.
Martin Molnár, jednatel LIDL ČR, v.o.s.

Výsledky ankety Sportovec roku 2017
Přinášíme vám výsledky ankety Sportovec
roku města Slavkov u Brna za rok 2017. Rada
města na základě doporučení Komise pro sport
a volný čas letos vyzdvihla dvacet sportovců
a kolektivů. Vítězové jednotlivých kategorií si
převezmou pamětní listy a ceny z rukou vedení
města na Dnech Slavkova 3. června 2018.
Všichni ocenění jsou také automaticky nominováni do ankety o nejlepšího sportovce
okresu Vyškov a následného krajského kola.
V tomto čísle zpravodaje zveřejňujeme
jména oceněných v jednotlivých kategoriích.
V následujícím vydání se můžete těšit na bližší
představení sportovců a týmů. Všem oceněným gratulujeme!
Nejlepší sportovec ve věku
6–10 let
Kristýna Slaninová – cheerleading
Ondřej Slezák – atletika
10–15 let
Marek Hrubý – atletika, judo
Sára Müllerová – cheerleading
Patricie Pavlíková – atletika
Pavel Peksa – atletika
15–8 let

Sabina Macharová – cheerleading
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let:
Glitter stars
Čestné uznání:
FBC Slavkov – starší žáci
Atletika Slavkov – mladší žákyně
SK Slavkov u Brna (fotbal) – mladší žáci
Sportovní počin roku:
Austerlitz Adventure – Běh Slavkovem
Čestné uznání:
Austerlitz Golf and Bike
Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna:
Isabela Hortová – moderní gymnastika
Čestné uznání:
Jana Matuštíková – zimní plavání
Pavel Boudný – cyklistika
Vedoucí mládeže:
Zdeněk Vičar - atletika
Čestné uznání:
Renata Martínková – cheerleading
Radek Májek – fotbal
Miroslav Uhlíř – florbal
Sportovní osobnost roku
Stanislav Ryšánek – fotbal, in memoriam.
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V posledních dnech však došlo ke změně situace v areálu bývalého cukrovaru. Obdržel
jsem dopis jednatelů společnosti Lidl Česká republika v.o.s., ve kterém nás firma informuje
o záměru výstavby nákupního centra a hodlá
revitalizovat stavební povolení, které bylo v minulosti pro jiný subjekt vydáno (plné znění dopisu zveřejňujeme v tomto čísle zpravodaje).
Tato informace je klíčová a zlomová a nezbývá
než doufat, že se vlastníci pozemků mezi sebou
domluví a tento brownfield konečně bude sloužit k tomu, k čemu má! Po letech nejistoty, spekulací a různorodých pohledů občanů na věc
svítá naděje, že se „cukrovar“ bude realizovat.
V tento sváteční čas jsem s paní Miroslavou
Vymazalovou ze sboru pro občanské záležitosti
navštívil naše občany města, kteří žijí v domovech důchodců vyškovského okresu. I když
sestry, pečovatelky a celý personál dělá maximum pro zpříjemnění nekonečně se táhnoucího
času, stesk po rodině a po našem městě je tak
obrovský a pohled do smutných očí a pevné
tisknutí rukou jej ještě násobí. Vždy se vracím
s myšlenkami, že problémy, které nejspíš považujeme za důležité, jsou ve finále k smíchu
a svědčí jen a pouze o tom, že se máme v posledních letech dobře a nevážíme si jeden druhého.
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto periodika, dovolte popřát vám klidné prožití vánočních svátků a používejte rozum, srdce a takt pro
Michal Boudný, starosta města
druhé.

Informace občanům k výměně řidičských průkazů
Vzhledem k velkému objemu řidičských
průkazů určených k výměně, se obracíme na
všechny držitele neplatných řidičských průkazů, aby požádali o jejich výměnu včas
a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve
frontách.
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP
nebo cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku
a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15–20 dní.
Jaroslava Kučerová,
referentka oddělení dopravně správních agend

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 2018. 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
koná za každého počasí.

Školka se po Vánocích
otevře až 3. ledna
Mateřská škola Zvídálek bude na obou budovách – Malinovského i Koláčkovo náměstí
uzavřena v době vánočních prázdnin od středy
27. prosince do úterý 2. ledna 2018 včetně.
Opětovně se mateřská škola otevře až ve
středu 3. ledna.
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105. schůze RM – 27. 11. 2017
1. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov u Brna
na rok 2018 v předloženém znění a návrh akceptuje.
2. RM doporučuje ZM projednat a schválit návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 v podrobnosti
závazných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na
rok 2018 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu na
rok 2018 formou rozpočtových opatření.
4. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového
provizoria města Slavkov u Brna na rok 2018 v předloženém znění.
5. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění a návrh akceptuje.
6. RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022
v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.
8. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 227/14/ZM/2016 soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.
9. RM doporučuje ZM schválit dotační program "Podpora veřejně prospěšných činností", dotační program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně jejich příloh v předloženém
znění.
10. RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace Komunitnímu centru Korálky, B. Němcové 234, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 04789245.
11. RM doporučuje ZM schválit Koncepci školství 2017
- 2021.
12. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2016.
13. RM doporučuje ZM uložit radě města vypracovat
projektovou dokumentaci na výstavbu nové budovy mateřské školy v lokalitě označené dle této zprávy pod písmenem "A", parc.č. 4245, k.ú. Slavkov u Brna.
14. RM schvaluje podání žádosti o zápis změn v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1.1.2018.
15. RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017.
16. RM mění s účinností od 1.12.2017 své usnesení
č. 617/21/RM/2015, a to tak, že ve smyslu ust. § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v účinném znění, pověřuje odbor správy majetku, investic
a rozvoje uzavíráním nájemních smluv, jejichž předmětem
je umístění reklamních poutačů, nájemné je stanoveno
ve výši 2000,- Kč vč. DPH/ běžný rok/pole plotu i započaté
pole, na plotech v ulicích Husova na pozemku parc. č. 70
a Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním
území Slavkov u Brna. Na těchto místech nebudou umisťovány poutače politických stran a hnutí.
17. RM souhlasí s uzavřením předložené dohody
o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemcích
parc. č. 3750/29, 3750/55 a 3750/139 v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města, s manželi Květoslavou a Miroslavem Novotnými.
18. RM ruší své usnesení přijaté na 103. schůzi rady
města dne 13.11.2017 pod bodem 2280/103/RM/2017.
19. RM doporučuje ZM na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19.6.2017 bod bodem
324/17/ZM/2017 schválit předložený návrh dohody investorem Zahradní centrum "V aleji", s.r.o., IČ: 276 64
040 na výstavbu projektu "Zahradní centrum - Slavkov
u Brna".
20. RM souhlasí s uzavřením předložené darovací
smlouvy na předání veřejné komunikace na ulici Slunečná
do majetku města z majetku pana Dana Navrátila.
21. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45m2 vč.
budovy sociálního zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 a část pozemku parc.
č. 343/2 o výměře 156m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna

z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KRODOS SERVIS, a.s., sídlem Skopalikova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ:
26950545 dle přiložené mapy za kupní cenu ve výši
421.704,-Kč bez DPH stanovenou znaleckým posudkem
č. 3660-115-2017. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán, znalecký posudek a správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
22. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení
č. 365/19/ZM/2017.
23. RM rozhoduje na základě schválené zadávací dokumentace a doporučení administrátora veřejné zakázky
společnosti VIA Consult a.s. o vyloučení z dalšího procesu
výběrového řízení veřejné zakázky: "Obnova zámecké
zdi - Slavkov u Brna" zájemce "Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, FirestaFišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00
Brno, IČ: 25317628 a POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63
Roztoky, IČ: 25606468.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 2902
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov,
kabel VN smyčka TS HEROLD") v předloženém znění.
25. RM souhlasí se žádostí o zahájení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, pro katastrální území obce Křenovice
u Slavkova.
26. RM ruší své usnesení z 102.schůze rady města ze
dne 30.10.2017 přijaté pod bodem 2241/102/RM/2017.
27. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Svatoplukem Holotíkem, bytem Jugoslávská čp.100,
613 00 Brno, IČ:643 14 618 na vypracování dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce Koláčkova náměstí dle schválené studie a předloženého návrhu
smlouvy o dílo.
28. RM schvaluje v souladu s územním plánem přiloženou "Územní studii veřejných prostanství Slavkov
u Brna - Lokalita S1a, S1b, S1c" zpracovanou společností
DIMENSE v.o.s., a doporučuje zastupitelstvu města vzít
ji na vědomí.
29. RM schvaluje v souladu s územním plánem přiloženou "Územní studii plochy výroby S3a - ACHP Slavkov
u Brna" zpracovanou sdružením PAN union Vyškov, a doporučuje zastupitelstvu města vzít ji na vědomí.
30. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodavatele služebních vozidel dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.
31. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
"Zateplení části polikliniky čp. 288 s výměnou střešního
pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna" předložil
uchazeč společnost Stavební společnost Čáslava s.r.o.,
Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ:
02358140.
32. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku: "Zateplení části polikliniky čp. 288 s výměnou
střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna"
se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.,
Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ:
02358140 za podmínky schválení financování této akce
zastupitelstvem města v rámci rozpočtu na rok 2018.
33. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2018
města Slavkov u Brna v předloženém znění.
34. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2017.
35. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2017
v předloženém znění.
36. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města ve
výši 600 Kč pro plátce, kteří uhradí polovinu ceny roční
svozové sazby Typu M poplatku za komunální odpad za
celý kalendářní rok 2018, a daru ve výši 300 Kč pro
plátce, kteří uhradí čtvrtinu ceny roční svozové sazby

Typu M poplatku za komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2018, a to pro osoby, které řádně splnily ohlašovací a registrační povinnost k placení poplatku
za komunální odpad a zároveň si řádně podaly Žádost
o příspěvek na částečné pokrytí nákladů na poplatek za
komunální odpad, kde uvedly pravdivé údaje.
37. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města ve
výši 400 Kč pro plátce, kteří uhradí 800 Kč z ceny svozové
sazby Typu M poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2018, a daru ve výši 200 Kč pro plátce, kteří
uhradí 400 Kč z ceny svozové sazby Typu M poplatku
za komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku
2018, a to pro osoby, které řádně splnily ohlašovací a registrační povinnost k placení poplatku za komunální
odpad a zároveň si řádně podaly Žádost o příspěvek na
částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, kde uvedly pravdivé údaje.
38. RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad pro rok 2018 pro osaměle žijící seniory.
39. RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad v roce 2018.
40. RM doporučuje ZM vydat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna
Mgr. Petrem Kostíkem (dohoda o pracovní činnosti do
30. 4. 2018).
41. RM doporučuje ZM schválit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkov u Brna.
42. RM doporučuje ZM schválit maximální navýšení
měsíční odměny o 2.000 Kč u neuvolněných zastupitelů
pověřených k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství.
43. RM schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
44. RM schvaluje předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva
města na I. pololetí roku 2018.
45. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.4/2017
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.
46. RM schvaluje prodej hoblic z majetku Základní
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za celkovou částku 2.800 Kč.
47. RM bere na vědomí žádost Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, o zkrácení doby nočního
klidu dle předloženého seznamu s tím, že zařazení v žádostí uvedených akcí do obecně závazné vyhlášky města
o nočním klidu č. 4/2016 bude předloženo ke schválení
zastupitelstvu.
48. RM schvaluje změnu charakteru účelového příspěvku - EPS - v rozpočtu ZS-A na rok 2017.
Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

104. schůze RM – 22. 11. 2017
1. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
" Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna " předložil
uchazeč společnost SKR stav, Nováčkova 233/18, 614 00
Brno, IČ:269 61 474.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku: " Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna " se
společností SKR stav, Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,
IČ: 269 61 474 za podmínky kladného výsledku kontroly
poskytovatelem dotace.

106. schůze RM – 1. 12. 2017
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku
databáze Oracle dle přiloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.
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107. schůze RM – 4. 12. 2017
1. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě
o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček spol. s r.o.,
IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno, v rámci projektu: "Obnova fasád budov radnice čp. 64 a čp. 65 Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.
2. RM doporučuje ZM schválit smlouvy o zajištění
provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační
stoky v ulici Slunečná se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov,
IČ: 494 54 587 v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, týkající se pozemku parc. č. 4814 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel VN smyčka TS HEROLD") v předloženém
znění.

4. RM souhlasí s uzavřením předložené dohody
o podmínkách vybudování stavby 2 ks vodovodních
a 2 ks kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 2902
v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města, se
společností AZ Steeltrading s.r.o., Božetěchova
3003/133, IČO 29368740, 612 00 Brno.
5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 5.1.1994 ve
znění dodatků č. 1- 19, s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7,
117 22 Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou
EYES OPTIK, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 3/13, 682 01
Vyškov, IČ: 29262381, na pronájem prostor sloužících
k podnikání - místnost č. 2.22 o výměře 13,23 m2,
která se nachází ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova
č.p. 324, PSČ 684 01 Slavkov u Brna. Nájemní smlouva

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
7. RM souhlasí s tím, aby veškeré opravy a drobné
úpravy, prováděné v pronajatých prostorách zubní ordinace na poliklinice ve Slavkově, Tyršova 324, na které
nebyl dán příspěvek od pronajímatele, mohla MDDr. Eva
Kašparová, IČ: 05678722, jako nájemce zahrnout do
svých režijních nákladů.
8. RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 2/2017 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
9. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna,
příspěvkové organizaci, přijetí částky ve výši 30 000,- Kč
za účelem zakoupení nového sportovního oblečení pro
dívky volejbalu DDM Slavkov u Brna, podle předložené
smlouvy.

108. schůze RM – 11. 12. 2017
1. RM schvaluje schválit soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění
2. RM bere na vědomí přílohu koncepce školství 2017
- 2021 - ekonomický odhad.
3. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1157 trvalý travní porost v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 180m2.
4. RM ruší své usnesení ze 105. schůze rady města
č. 2322/105/RM/2017/ ze dne 27.11.2017.
5. RM ruší probíhající veřejnou zakázku "Zateplení
části polikliniky čp. 288 s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna".
6. RM souhlasí s uzavřením přiloženého dodatku č. 1
ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností itself, s.r.o., IČ: 188626016, sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno pro stavbu s názvem
"Přípojná optická trasa pro vodárnu Slavkov". Dodatkem
č. 1 se doplňuje pozemek parc. č. 4293 v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města.
7. RM schvaluje na základě průzkumu trhu, který provedla pracovní skupina, instalaci nových LED svítidel parkového typu od výrobce CARANDINI svítidla CityMAX
jako náhradu za stávající používaná výbojková svítidla
OCP.
8. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
a dopravu č.23/2017.
9. RM rozhoduje o ukončení členství pana Zdeňka
Mžourka v komisi rady města pro rozvoj města a dopravu na vlastní žádost.
10. RM ruší probíhající veřejnou zakázku "Dodávka
osobních automobilů pro město Slavkov u Brna".
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky "Dodávka
osobního automobilu pro město Slavkov u Brna" na dodavatele služebního vozu dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě
o dílo z 09.10.2017 se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5, IČO: 25313436, v rámci
probíhající akce "Rekonstrukce rozvodů silnoproudu
a slaboproudu v budově radnice č. p. 65" dle předloženého návrhu.
13. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 43/324, která byla uzavřena se
společností Zubní ordinace, Slavkov u Brna, s.r.o.,Tyršova
324, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29372046, dohodou
k datu 31.1.2018.
14. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání o celkové výměře 30,50 m2,
vhodných pro provozování zubní amulance, umístěných
ve II. NP budovy polikliniky Tyršova č.p.324, Slavkov
u Brna. Nájemné je stanoveno ve výši 900 Kč /m2/rok
za prostory o výměře 29 m2 a dále za plochu o výměře
1,5 m2 je nájemné stanoveno ve výši 450 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

15. RM souhlasí s doplněním výpovědní lhůty v délce
6 měsíců do dohody s umístěním anténního systému,
uzavřené se splolečností NetDeluxe s.r.o., se sídlem Palackého nám. 79, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 05647134.
16. RM bere na vědomí uplatnění opčního práva na
prodloužení doby nájmu o 5 roků České spořitelny, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782
v souladu s uzavřenou smlouvou na pronájem nebytových prostor k umístění a provozování pobočky České
spořitelny, a.s. a peněžního bankomatu ze dne
25.11.1990 ve znění pozdějších dodatků, nájemcem prostor v budově Palackého nám.123, Slavkov u Brna.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke ,, Smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne
30.12.2002", s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099, v předloženém
znění.
18. RM souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce
SC Bonaparte uzavřené mezi Městem Slavkov u Brna
a příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz,
p.o., na rok 2018.
19. RM souhlasí se zpracováním projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Slavkov u Brna v souladu se zněním výzvy 02_17_047 Místní akční plány
vzdělávání II vyhlášené MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 k servisní
smlouvě č. 490110799 programového vybavení CODEXIS se společností ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní
292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ:
46578706, v předloženém znění.
21. RM bere na vědomí zápis ze 23. schůze komise pro
sport a volný čas.
22. RM uděluje v anketě Sportovec roku 2017 tato
ocenění: Nejlepší sportovec ve věk 6 - 10 let: Kristýna
Slaninová – cheerleading, Ondřej Slezák – atletika, 10 15 let: Marek Hrubý - atletika, judo, Sára Müllerová –
cheerleading, Patricie Pavlíková – atletika, Pavel Peksa –
atletika, 15 - 18 let: Sabina Macharová – cheerleading,
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let: Glitter stars čestné
uznání: FBC Slavkov - starší žáci, Atletika Slavkov mladší žákyně, SK Slavkov u Brna (fotbal) - mladší žáci,
Sportovní počin roku:, Austerlitz Adventure - Běh Slavkovem, čestné uznání: Austerlitz Golf and Bike, Sportovec
s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna: Isabela
Hortová - moderní gymnastika, čestné uznání: Jana Matuštíková - zimní plavání, Pavel Boudný – cyklistika, Vedoucí mládeže: Zdeněk Vičar – atletika čestné uznání:
Renata Martínková – cheerleading, Radek Májek – fotbal, Miroslav Uhlíř – florbal, Sportovní osobnost roku:
Stanislav Ryšánek - fotbal, in memoriam
23. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi
Městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov - Austerlitz,
příspěvková organizace dle přílohy materiálu.

24. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů z Vlastivědného muzea v Olomouci pro rok 2018
mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, IČ: 00100609
jako půjčitelem a městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací, IČ: 00373320
a společností SKR stav s.r.o., IČ: 26961474 jako vypůjčitelem v předloženém znění.
25. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 Zámku
Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění.
26. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 Zámku
Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění
27. RM schvaluje přesun finančních prostředků ZS-A
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 555
264,76 Kč, v předloženém znění
28. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.5/2017
v rámci vlastního rozpočtu.
29. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku
Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
30. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč dle
předložené zprávy.
31. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přesun finančních prostředků v jednotlivých
nákladových položkách dle předložené zprávy.
32. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.

109. schůze RM – 13. 12. 2017
1. RM rozhoduje na základě Protokolu o jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro
dodávku databáze Oracle, že nejvhodnější nabídka byla
podána společností VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00
Praha 6 Vokovice, IČ: 62587978.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o udělení licence se
společností VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6
Vokovice, IČ: 62587978.
3. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.6/2017
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

Hudební večer žáků
Srdečně zveme v úterý 30. ledna v 17 hod.
na Hudební večer žáků ZUŠ F. France ve Slavkově. Účinkovat budou žáci, kteří se zúčastní
soutěží MŠMT ve hře na dechové a bicí nájj
stroje a zpěvu.
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21. zasedání ZM – 11. 12. 2017
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění
2. ZM bere na vědomí předložený soubor rozpočtových
opatření č. 88-93 schválený radou města pod číslem
usnesení 2301/105/RM/2017.
3. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 06.12.2017.
4. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Slavkov u Brna
na rok 2018 v podrobnosti závazných ukazatelů v upraveném znění.
5. ZM projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění a návrh akceptuje.
6. ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění.
7. ZM schvaluje návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.
8. ZM schvaluje dotační program "Podpora veřejně
prospěšných činností", dotační program "Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně jejich příloh v předloženém znění.RM
rozhoduje o ukončení členství pana Zdeňka Mžourka
v komisi rady města pro rozvoj města a dopravu na
vlastní žádost.
9. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok
2016 v předloženém znění.
10. ZM bere na vědomí předložené průběžné plnění
Programu rozvoje města na rok 2017.
11. ZM bere na vědomí Koncepci školství 2017 - 2021.
12. ZM bere na vědomí přiloženou "Územní studii veřejných prostanství Slavkov u Brna - Lokalita S1a, S1b,
S1c" zpracovanou společností DIMENSE v.o.s.

13. ZM bere na vědomí přiloženou "Územní studii plochy výroby S3a - ACHP Slavkov u Brna" zpracovanou
sdružením PAN union Vyškov.
14. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 5020 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
15. ZM schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 343/3
ostatní plocha o výměře 45m2 vč. budovy sociálního zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
136m2 a část pozemku parc. č. 343/2 o výměře 156m2,
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
společnosti KRODOS SERVIS, a.s., sídlem Skopalikova 2385,
767 17 Kroměříž, IČ: 26950545 dle přiložené mapy za
kupní cenu ve výši 421.704,-Kč bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3660-115-2017. Náklady související
s převodem nemovitostí (geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
16. ZM ruší své usnesení č. 365/19/ZM/2017.
17. ZM schvaluje směnu jižní části pozemku parc.
č. 4213 ve vlastnictví města o celkové výměře cca 330
m2 za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví
pana Červinky o celkové výměře cca 305m2, oba orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna s finančním doplatkem ve výši
72.500,- Kč bez DPH dle přiložené situace. Náklady spojené se směnou (správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN, znalecký posudek č. 3191-088-2014, znalecký posudek č. 6130 a znalecký posudek č.3619-9992017 a geometrický plán) uhradí žadatel před podpisem
smlouvy. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
18. ZM schvaluje předložený návrh plánovací smlouvy
na výstavbu veřejné infrastruktury pro bytové domy se
společností RD AUDO, spol. s r.o., IČ: 256 60 837.

19. ZM schvaluje na základě usnesení zastupitelstva
města ze dne 19.6.2017 pod bodem 324/17/ZM/2017
uzavření předloženého návrhu dohody (z něhož se vypouští bod 7.6.) s investorem Zahradní centrum V aleji,
s.r.o., IČ: 276 64 040 na výstavbu projektu: "Zahradní
centrum - Slavkov u Brna" za podmínek uvedených v odborném stanovisku AOPK ze dne 10.11.2017 (přesun
dvou stromů) a následném schválení projektové změny
poskytovatelem dotace SFŽP k zásahu do obnovených
alejí "Obnova historických alejí - Slavkov u Brna" z dotačních zdrojů, jelikož se záměr nachází v Evropsky významné lokalitě (Natura 2000). Do dohody bude
doplněna povinnost investora uhradit případné škody,
které by městu vznikly zásahem do uvedeného dotačního
projektu.
20. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/2017
o nočním klidu, v předloženém znění.
21. ZM bere na vědomí zápis č. 9 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 28.11.2017.
22. ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna Mgr. Petrem Kostíkem
(dohoda o pracovní činnosti do 30. 4. 2018).
23. ZM schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkov u Brna
24. ZM schvaluje maximální navýšení měsíční odměny
o 2.000 Kč u neuvolněných zastupitelů pověřených k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
25. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici
Slunečná se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587
v předloženém znění.

Obyvatelé Vyškovska patří mezi nejlepší v třídění odpadů
Společnost Respono, regionální lídr
v zodpovědném nakládání s odpady, vytřídila v letošním roce mimo jiné 1252 tun papíru a 1258 tun plastu. Díky takto vysokým
číslům, která mají na svědomí zejména zodpovědní obyvatelé Vyškovska, se tento region pravidelně umisťuje na předních
místech ve třídění odpadů.
„Naším dlouhodobým cílem je udržovat
kraj čistý a bez černých skládek. Proto se snažíme vycházet našim občanům maximálně
vstříc a motivovat je ke třídění odpadu. Pokud
si občané nejsou jisti správným tříděním,
mohou k nám přivézt jakýkoliv odpad a kvalifikovaní pracovníci se o něj postarají,“ říká
Ing. Ivo Bárek, předseda představenstva společnosti Respono, a dodává: „Z veškerého odpadu pak vytřídíme maximum komodit, které
dále posíláme ke zpracování a následné recyklaci, ať už se jedná o sklo, PET láhve, tvrdé
plasty, nápojové kartony a v neposlední řadě
papír a elektrozařízení, které kompletně rozebereme.“
Znalost regionu je pro rozvoj klíčová
Vzhledem k tomu, že společnost Respono je
ryze regionální firmou, snaží se především
o rozvoj v rámci tohoto regionu. „Naše společnost zná perfektně problematiku svého okolí.
Vždyť naši pracovníci a klienti jsou často sousedé, kteří žijí ve stejné ulici či obci. Právě
díky tomu máme na rozdíl od velkých nadnárodních firem silnou motivaci, aby zisk zůstával „doma“ a byl plně využit ke spokojenosti
místních obyvatel,“ vysvětluje Ing. Ivo Bárek.
Stálé ceny a lepší služby
Vygenerovaný zisk využívá společnost Respono nejen k udržitelnosti cen za své služby,
které jsou stálé již několik let, ale především

investuje do kvality a rozšiřování sortimentu.
Vedle pořízení nové svozové techniky tak například od podzimu 2017 zavedla v rámci své
činnosti nový informační systém, který umožňuje informovat v reálném čase o stavu separace, množství a ceně odpadu.

Nová etapa skládky, kompostárna a další
novinky
Také v následujícím roce má Respono
v plánu další investice do rozvoje. „V roce
2018 plánujeme pořídit nové kontejnery či
další moderní svozovou techniku. Chceme zefektivnit provoz vozidel díky vyspělejšímu
GPS vybavení, optimalizovat svozové trasy
obcí a komerčních klientů a v neposlední řadě
chystáme výstavbu kompostárny na tělese
skládky, abychom umožnili občanům a firmám likvidaci organického odpadu za přijatelnou cenu a zároveň odběr kompostu
zdarma,“ vyjmenovává plány v následujícím
období Ing. Milan Černošek, manažer představenstva pro řízení a rozvoj ze společnosti Respono, a doplňuje závěrem: „Věřím, že díky
spolupráci s obyvateli našeho regionu budou
tyto změny úspěšné a zkvalitnění služeb povede k ještě větší spokojenosti nás všech.“
Důležité informace k fungování sběrných
dvorů a svozech odpadů o Vánocích
Na 1. svátek vánoční a na Nový rok nebudou probíhat pravidelné svozy směsného, tříděného odpadu a biologicky rozložitelného
odpadu.

Harmonogram vývozu odpadu v době
vánočních svátků a v novém roce:
52. týden
Pondělí 25. 12.
– nebudou probíhat vývozy odpadu
Úterý 26. 12.
– budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12.
Středa 27. 12.
– budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12.
Čtvrtek 28. 12.
– budou probíhat vývozy odpadu z 27. 12.
Pátek 29. 12.
– budou probíhat vývozy odpadu z 28. 12.
Sobota 30.12.
– budou probíhat vývozy odpadu z 29. 12.
1. týden
Pondělí 1. 1.
– nebudou probíhat vývozy odpadu
Úterý 2. 1.
– budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1.
Středa 3. 1.
– budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1.
Čtvrtek 4. 1.
– budou probíhat vývozy odpadu z 3. 1.
Pátek 5. 1.
– budou probíhat vývozy odpadu z 4. 1.
Sobota 6. 1.
– budou probíhat vývozy odpadu z 5. 1.
Sběrné dvory budou 25. 12. 2017, 26. 12.
2017, 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018 pro veřejnost
uzavřeny.
Hezké a klidné svátky vánoční přejí
Ivo Bárek, předseda představenstva
Milan Černošek, manažer a.s. pro řízení a rozvoj
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Schválený rozpočet na rok 2018
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl
schválen rozpočet města na rok 2018. Příjmy
a výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu
Souhrnné údaje rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery (včetně dotací)
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje celkem
Třída 6 – Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Splátky úvěrů
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Třída 8 – Financování

Městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
14. městský ples, který se bude konat v pátek
12. ledna v sálech SC Bonaparte. Začátek je ve
20 hodin. Na pódiu bude hrát skupina Hamrla
boys music. Hudba nebude znít pouze ve velkém sále, ale také v restauraci, kde bude hrát
cimbálová muzika Michala Miltáka ze Strážnice. Předprodej vstupenek v hodnotě 180 Kč
byl zahájen na Informačním centru ve Slavkově u Brna na Palackého náměstí 1.

Plesová sezona
12. 1. Městský ples
20. 1. ples ZŠ Tyršova
27. 1. ples Děkanství
2. 2. ples ZŠ Komenského
16. 2. Sportovní ples
17. 2. Rybářský věneček
23. 2. ples ISŠ
24. 2. Motobál
3. 3. Slavkovský maškarák

Střednědobý výhled
rozpočtu města 2018–2022
Zastupitelé schválili také Střednědobý výhled
města rozpočtu města Slavkov u Brna (SVR).
Součástí je i podrobný analytický pohled na
hospodaření města od roku 2012. Je zpracován
ve větší podrobnosti, než stanovuje zákon. Plné
znění opět na webových stránkách města. Dokument má 28 stran a jeho čtení je určeno převážně odborníkům – tedy ekonomům a těm,
kteří se vážně zajímají o hospodaření města.
Všem ostatním je určeno závěrečné hodnocení doplněné tabulkou střednědobého výhledu
(tabulka č. 10). Je v ní zajímavý údaj – kolik
volných finančních prostředků je možné využít
pro kapitálové výdaje do roku 2022 (řádek 49)
– ročně se jedná cca 35 mil. Kč
V samotném závěru najdeme toto doporučení
autorů SVR: „Na základě ekonomického hodnocení, odhadu vývoje ekonomické situace
a vzhledem k predikovanému vývoji nejdůležitější skupiny příjmů (sdílených daní), mělo by
město být maximálně obezřetné a snažit se
především o hledání rezerv svého hospodaření.
Zvláště opatrné by mělo být u investic, jejichž
realizace vyvolává následné provozní výdaje.
Též je vhodné upřednostnit investice s vyšším
podílem dotací, a to zejména těch z EU.“
M. Jedličková, místostarostka města

Běžné výdaje rozpočtu se oproti letošnímu
roku navýšily. Příčinou je nárůst osobních nákladů vyvolaných legislativní změnou z konce
tohoto roku. Tato legislativní změna se dotkla
mezd všech pracovníků Městského úřadu,
Technických služeb a Zámku Slavkov – Austerlitz. Přesto rozpočet v běžných výdajích
umožní poprvé financovat navýšení počtu
Zařízení ve správě
ZS-A

TSMS

na 145 mil. Kč. Rozpočet je vyrovnaný a je
k dispozici na webových stránkách města. Základní informace podává následující tabulka.
Schválený
rozpočet 2017
87 333,00
6 223,00
28,00
14 395,50
117 979,50
95 082,60
52 282,10
147 364,70
–7 783,50
37 168,70
29 385,20

městských strážníků o jednu osobu. Město má
také v rozpočtu připravenu částku 1,8 mil. Kč
na restaurování soch v zámeckém parku.
V běžných výdajích jsou zahrnuty příspěvky
na provoz Městského úřadu, škol a dalších příspěvkových organizací města (TSMS a ZS-A).
V rámci těchto příspěvků město dotuje provoz
některých zařízení sloužících občanům:

Druh zařízení
knihovna
kino
SCB a kultura
koupaliště
Stadion (správa TSMS + náklady na trávník)

Kapitálové výdaje (investice) jsou položkou,
která nejvíce zajímá občany i zastupitele. Jejich
celková výše přesahuje částku 32 mil. Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku se kapitálové výdaje navýší o dalších 20 mil. Kč.
Prioritně jsou zastoupeny spoluúčasti města
na investice umožňující čerpání dotačních prostředků:
• výstavba cyklostezky do Hodějic
• zpevnění zámeckých valů (do projektu je

Očekávaná
Rozpočet 2018
skutečnost 2017
tis. Kč
93 185,40
106 223,50
10 207,80
11 775,00
307,00
200,00
57 744,50
27 074,10
161 444,20
145 273,20
120 315,40
113 021,20
85 779,90
32 252,00
206 095,30
145 273,20
–7 783,50
–5 774,00
52 434,60
5 774,00
44 651,10
0,00

tis. Kč
617
298
2 132
2 419
700

zahrnuto i vybudování bezbariérové vstupu –
výtah z nádvoří zámku do 1. patra).
• Do projektu obnovy pobořené zámecké zdi
je včleněna i rekonstrukce čínského altánku
Celková Hodnota těchto tří dotačních projektů je 140 mil. Kč. Předfinancování je zajištěno formou revolvingového úvěru. Spoluúčast
města – 10%. Cyklostezka je záležitostí roku
2018, ostatní projekty se budou po etapách realizovat v průběhu tří let.

Vybrané položky kapitálových výdajů:
Spoluúčast – cyklostezka
Spoluúčast – zámecké valy a obnova zdi poničené povodní
Spoluúčast – skatepark a dovybavení stadionu (podaná žádost o dotaci)
Dokončení rekonstrukce horní části Palackého nám. (včetně chodníku k SCB)
Rekonstrukce elektroinstalace – budova Městského úřadu Palackého nám. 65
Rekonstrukce polikliniky (zateplení zbývající části)
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Komenského
Veřejné osvětlení
Zametací stroj pro TSMS
Dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému – ZS-A
Předfinancování dotace – hardware pro MÚ (90 % dostane město zpět)
MP defibrilátor
Rozšíření kompostárny
MP defibrilátor
ostatní

tis. Kč
3 000
3 300
2 600
2 500
2 500
3 000
1 700
1 000
4 000
600
4 945
50
1 757
50
1 300

Koncert Martino Borlotti

Nizozemský velvyslanec K. Klompenhouwer a starosta města M. Boudný

Zaháje

Koncert cimbálové muziky Šternovjan
Potyčka na nádvoří zámku

M. Boudný a B. Maleček

TENKRÁT

VE SLAVKOVĚ
Potyčka u zámku

Jarmark

Ukázka na nádvoří zámku

Secesní bál v Historickém sále zámku

ení vzpomínkových akcí náměstí
Potyčka u zámku

Salva před radnicí
Defilé vojsk

Foto na dvoustraně: J. Sláma a T. Hájek

Potyčka u zámku

Večerní ohňostroj

Večerní videomapping
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Předávání medaili oceněným v Historické sále zámku • Foto: J. Sláma

Na zámku byli oceněni obnovitelé vzpomínkových akcí
Již potřetí se letos na zámku ve Slavkově
u Brna uskutečnilo ocenění organizátorů, kteří
se zasloužili o obnovení tradice vzpomínkových akcí v celém regionu. Medaile za zásluhy se při příležitosti 212. výročí udělilo
předsednictvo Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz.
Chce tak vyzdvihnout osoby, které v 70.
a 80. letech, navzdory nevoli komunistického
režimu, v historických uniformách připomínali události a oběti slavné bitvy.
„Vzpomínkové akce jsou většinou připomínkou událostí, které se udály 2. prosince
1805. Často se ale nezamýšlíme nad tím, kdo
jsou ti lidé, kteří položili základy této novodobé tradice, obětovali jí mnoho času i financí
a často byli i perzekuováni za to, že si dovolili
připomínat osudy lidí, kteří umírali pod západními vlajkami,“ zdůvodnil předseda Zájmového sdružení František Kopecký.
Medaili nechalo vyhotovit Zájmové sdružení
za podpory města Slavkova u Brna. Na jedné
straně je motiv Mohyly míru jako dominanty
bojiště a symbolu smíření a na straně druhé
nápis Za zásluhy a název Sdružení.
Medaile, udělené Zájmovým sdružením
právnických osob 2. 12. 2017 na slavkovském
zámku ve dvou kategoriích:

I. kategorie v uniformách:
KVH Ostrava, pěší pluk Kaunitz-Rietberg,
grenadir division
1. Arleth Jan, Ostrava-Slezská Ostrava
2. Kirchner Aleš, Ostrava- Poruba
3. Harenčík Jaromír, Ostrava-Hrabůvka
KVH Brno, pěší pluk Kaiser č. I., granátnická setnina
4. Kalužová Zuzana, Kobylnice
5. Kuda Miroslav, Kobylnice
6. Matýšek František, Ráječko
7. Hasoň Zdeněk
8. Otakar Nečas, Vranov u Brna
9. Měsíček František, Praha 2-Nové Město
KVH Chlumec, 42. pěší pluk hraběte Erbacha, Spolek historie Chlumecka.
10. Slavík Jaroslav, Chlumec
11. Slavík Michal
12. Slavík Vladislav, Roudnice nad Labem
II. kategorie zasloužilých osob, které udržují památky a propagují tradice:
1. Kořalník Ladislav (*1928), Telnice
Desítky let je členem ČSNS, má zásluhy
o zachování historických památek na slavkovském bojišti, zachovává rodinné tradice svého
otce, člena Napoleonské společnosti a dlouhodobě udržuje dobré tradice slavkovského bojiště.

2. Deml Jiří (*1939), Kunovice
Desítky let je členem ČSNS i jeho výboru.
Má zásluhy na zachování historických památek i na rozšíření pomníků na slavkovském bojišti i mimo ně. Natočil film „Pole za
Slavkovem“, jehož premiéra byla při výročí
v roce 1982. Komentář namluvil jeho přítel
Josef Abrhám. Dlouhodobě udržuje dobré tradice slavkovského bojiště.
3. Kotulán Jaroslav (*1961), Brno
Spoluzakladatel Baterie Austerlitz, publicista, šéfredaktor Bulletinu ČSNS, dlouhodobě
monitoruje dění na slavkovském bojišti.
František Kopecký, předseda Zájmového sdružení

Platba poplatků za popelnice na rok 2018
Známky na popelnice a poplatek ze psů můžete uhradit od 8. ledna 2018 na pokladně
městského úřadu. Přepážku naleznete opět
v prostorách budovy městského úřadu Palackého 65 v přízemí.
V prodeji budou opět týdenní, čtrnáctidenní
a měsíční známky na popelnice o objemu
110 litrů.
Na pokladně můžete uhradit také poplatek
za psa. V základní sazbě za prvního psa majitel
hradí 250 Kč, za druhého a každého dalšího
pak 375 Kč. Starobní a další důchodci mají
nárok na slevu. Při první registraci psa majitel
obdrží k poplatku i známku.
Pokladna města je vybavena platebním ter-

minálem, takže kromě platby v hotovosti můžete poplatky hradit platební kartou.
Poplatky za svoz komunálního odpadu:
Týdenní – 1800,- Kč/rok (typ A)
svoz každý týden
Čtrnáctidenní – 1400,- Kč/rok (Typ C)
svoz jednou za dva týdny
Měsíční – 1200,- Kč/rok (typ M)
svoz jednou za měsíc
Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách
v termínech:
a) do 31. 1. za první pololetí daného kalendářního roku,
b) do 31. 7. za druhé pololetí daného kavs
lendářního roku.

Pozvánka na vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a. s. zve milovníky tradičních zabijačkových pochoutek na již dvanácté vepřové
hody. Uskuteční se 20. ledna od 8 do 11 h.,
před radnicí na Palackého náměstí.
K ochutnávce zdarma a k prodeji budou zabíjačkové produkty a další uzenářské výrobky
z vlastní produkce Rostěnic, a. s. Po celou dobu
akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.
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Generál Emil Boček s oceněním

Emil Boček, Michal Boudný a Martin Maleček

Vzpomínkové akce ve Slavkově opět přilákaly tisíce lidí
Surově syrové záběry zachycující dopady napoleonského tažení na místní obyvatelstvo zanechaly v divácích velmi silné dojmy. O to víc,
když režisér po skončení filmu prozradil, že
film se inspiroval událostmi zachycenými
v místních kronikách.
Páteční večer však připomenul i další historické události jako byl příjezd ruského a rakouského panovníka na slavkovský zámek.
Návštěvníci pak měli možnost také navštívit
speciální prohlídky v expozici Austerlitz –
Malé město velkých dějin.
Největší nápor návštěvníků pak město zažilo v sobotu. Na Palackého náměstí a v ulici
Husova opět vyrostl řemeslný jarmark s více
než 220 stánky s jídlem
a řemeslnými výrobky.
Na nádvoří pak mohli
návštěvníci ochutnat
i národní speciality
jako je francouzský
cassoulet,
ruský
boršč nebo rakouský
eintopf v unikátní gastronomické bitvě tří
císařů. I v tomto případě bitvu vyhrál Napoleon – hlasující nejvíce ocenili francouzský
pokrm.
V centru města po celý den probíhal
vojensko-historický program – velký
ohlas vzbudili například bubeníci
Banda allegra nebo ukázka výcviku
rakouských a ruských vojsk. Atmosféru pak dokreslilo ruské ležení
v zámeckém parku, jezdecký do-

Místostarosta Petr Kostík zapaluje oheň

vednostní turnaj nebo jízda v dobovém voze.
Ani letos diváci nepřišli o bitevní střet. Kvůli
narůstajícímu počtu uniformovaných účastníků
a diváků však organizátoři museli zvolit nové
místo bojů – u zámeckých valů vedle kostela.
Vyvrcholením akce byl multimediální program Slavkov 1805 s průvodem vojáků. Na
průčelí zámku byl promítnutý videomapping
s Napoleonovou proklamací zakončený
ohňostrojem odpalovaným ze zámecké
střechy.
Město v těchto dnech navštívili
i významní hosté. Starosta města přijal například velvyslance Nizozemského království Keese Klompenhouwera a předal
pamětní medaili válečnému veteránovi
a českému letci RAF generálovi Emilu
Bočkovi.
Hlavními partnery programu Tenkrát ve Slavkově byli LIKO-S a Slavkovský pivovar. Partnery Česká
pojišťovna, SKR Living, Interovaná střední škola Slavkov
u Brna, Respono a Kordis. Pořadatelem je město Slavkov
u Brna a Zámek Slavkov –
Austerlitz. Akce se konala za
podpory Jihomoravského kraje.
Město Slavkov u Brna děkuje
také České televizi, která mediálně podpořila všechny akce
v regionu. „Díky patří také
sdružení Acaballado, uniformovaným účastníkům a všem pořadatelům, kteří se na akcích podíleli,“
uvedl starosta města Michal Boudný. vs

Jarmark na Palackého náměstí / Foto: T. Hájek

Foto na straně: 5x J. Sláma

Pestrý program, slunečné počasí i zajímavé
novinky v programu přilákaly do Slavkova
u Brna první prosincový víkend tisíce návštěvníků. Připomněli si tak události spojené s bitvou tří císařů, která se na slavkovském bojišti
rozpoutala před 212 lety.
Program byl zahájen už ve středu 29. listopadu vystoupením folklorní skupiny Šternovjan z Újezdu u Brna. Cimbálová muzika
představila v Historickém sále zámku devadesáti minutové pásmo lidových písní z období,
kdy místí obyvatelé byli vtaženi do válečných
událostí. Díky spolupráci s Českým rozhlasem
Brno byl tento koncert vysílaný živě v pořadu
Na živú notečku. Videozáznam z koncertu je
zveřejněný na stránkách www.brno.rozhlas.cz.
Slavnostní koncert se v Historickém sále
uskutečnil také o den později. Sdružení Mohyla míru – Austerlitz uspořádalo koncert rakouského barytonisty s nezaměnitelným
hlasem i charismatem Martino Hammerle-Bortolotti, jehož doprovodilo dechové kvinteto
Moravské filharmonie Olomouc. Oba koncerty
byly téměř beznadějně zaplněné a sklidili hlasité ovace ve stoje.
V pátek pak město ve večerních hodinách
obsadili spojenečtí vojáci – zejména ze IV. kolony Kolowrat, kteří do Slavkova u Brna dorazili po šestidenním pochodu z Olomouce.
Výstřely z pušek, pach střelného prachu i tváře
unavených vojáků pak vytvořili kulisu pro premiéru filmu Austerlitz Advent, který představil
jeho tvůrce Josef Abrhám mladší. Krátkometrážní film v devětadvaceti minutách vypráví
příběh obyvatel statku, jímž 2. prosince prošli
vojáci všech tří armád bojujících u Slavkova.
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Setkání s občany • Foto: archiv MÚ
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Představitelé města • Foto: archiv MÚ

XI. setkání s občany města
Dne 4. 12. 2017 se uskutečnilo XI. setkání
s občany města Slavkov u Brna. Hned v úvodu
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka
Morongová uvedla houslový soubor žáků 4.
ročníku ZUŠ Slavkov u Brna (Veronika Jandlová, Kristýna Kousalová, Kateřina Gajdová,
Adam Dvořák) pod vedením paní učitelky Veroniky Holíkové. Žáci zahrály skladby G. F.
Handela Air in D a J. J. Moureta Rondo.
V rámci diskuze se zástupci města pan starosta Michal Boudný přivítal občany města
a informoval je o uskutečněných akcích města
v tomto roce a seznámil je s plány do budoucna. Občané se dotazovali na projekt nákupního centra v budoucnu ve městě, zajímali
je ořezy a náhradní výsadba stromů ve
městě, rekonstrukce a opravy ve městě (sportovní stadion, ZŠ Tyršova, náměstí, rekonstrukce domu Bonaparte…), dopravní situace
ve městě (nevyhovující přechody, chodník

před poliklinikou, osvětlování přechodů
apod.), kvalita pitné vody ve městě, také zazněly dotazy na zajištění dopravy pro seniory
a další zajímavá témata.
Po diskuzi vystoupila vedoucí poradny
Sdružení obrany spotřebitelů ve Vyškově
Mgr. Marie Turková s přednáškou na téma
„Ochrana spotřebitelů před nekalými obchod-

Alena Kožíková z CHPS OCH Hodonín • Foto: archiv MÚ

ními praktikami“, ve které upozornila na nejčastější úskalí nepoctivých obchodníků. Dalším bodem programu byla prezentace
sociálních služeb působících ve městě. Zástupci oblastní charity Hodonín, Centra denních služeb paní Bc. Eva Vávrová a vedoucí
Charitní pečovatelské služby paní Mgr. Alena
Kožíková představila jednotlivé sociální
služby, které využívají občané města a okolí.
Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby paní
Sylva Barnetová představila domácí hospicovou péči. Na závěr setkání paní Ivana Mifková, Dis., sociální pracovnice a kurátorka
pro dospělé představila činnost Odboru sociálních věcí MěÚ ve Slavkově u Brna. Setkání
bylo zakončeno přáním zástupců města hezkých Vánoc a všeho dobrého v novém roce.
Za organizátory věříme, že setkání se vydařilo a těšíme se znovu za rok.
Naďa Kabelková

Nejlepší vyškovští policisté byli oceněni v Historickém sále zámku
V pondělí 11. prosince se v Historickém sále
zámku Slavkov u Brna uskutečnilo slavnostní
předávání ocenění Policie ČR. Tři desítky vyškovských policistů převzaly z rukou ředitele jihomoravské policie plk. Ing. Leoše Tržila
medaile policejního prezidenta za věrnost po více
než deseti a po více než dvaceti letech služby.
Další policisty pak ocenil krajský ředitel medailemi a Plaketou Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Vedoucí územního odboru
plk. Petr Buček poděkoval vybraným policistům
a občanskému zaměstnanci za jejich iniciativu
a velmi dobré služební výsledky v uplynulém

roce. Rovněž oba policejní důstojníci poděkovali
zástupcům státní správy i samosprávy.
K pozvaným hostům patřili starostové některých měst a obcí, vedoucí vyškovského státního zastupitelství i ředitel vyškovského
územního odboru HZS JmK. Pozváni přijal
i zástupce klubu veteránů Policie ČR.
Velké poděkování pak patří vedení a zaměstnancům slavkovského zámku za poskytnutí
překrásných prostorů a rovněž tamní Integrované střední škole, která se profesionálně zhostila druhé části ceremoniálu.
Alice Musilová, Policie ČR, Vyškov

Ocenění policisté • Foto: J. Sláma

Voda mírně podraží
Šedesát šest korun ročně navíc zaplatí průměrná domácnost za vodné a stočné v roce 2018.
Oznámila to společnost Vodovody a kanalizace Vyškov. Zároveň připomněla, že k mírnému
zdražení obou služeb ve výši 2,07 korun za m3 dochází po čtyřech letech, kdy ceny byly téměř
neměnné. Od Nového roku tak budou domácnosti platit 87,40 korun za m3.
Představenstvo společnosti na svém zasedání
22. 11. 2017 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo
o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající
z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,50 Kč/m3 (včetně
DPH) a stočného o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH).
Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke
zvýšení o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 2,43 %. Na jednoho průměrného odběratele obou služeb bude mít zvýšení
cen dopad ve výši cca 66 Kč za rok. Jsme přesvědčení, že ceny vodného a stočného budou
v porovnání s některými takzvaně zbytnými
službami stále přijatelné.

Je současně nutné připomenout, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních
analýz dotovaných projektů u Státního fondu
životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu
stočného (v letech 2014–2017) a dva roky cenu
vodného (v letech 2016–2017).

Ceny platné od 1. 1. 2018
bez DPH (Kč/m3) vč. 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné
Stočné
Celk. vodné a stočné

39,72
36,28
76,00

45,68
41,72
87,40

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

Spotřeba k 31. 12. 2017 bude stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má také možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2017 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2018, a to výhradně
prostřednictvím webu www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři
„Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo
faktuře a datum odečtu 31. 12. 2017. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni
než 31. 12. 2017 nebudou zpracovány.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
Vladimír Kramář, ředitel společnosti
2018.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Začátkem ledna proběhnou prezidentské volby
Starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal B
o u d n ý , podle § 34, odst. 1 písm. a) zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volba prezidenta republiky I. kolo se uskuteční:
dne 12. 1. 2018 od 14 do 22 hodin
a dne 13. 1. 2018 od 8 do 14 hodin
případné II. kolo se uskuteční:
dne 26. 1. 2018 od 14 do 22 hodin
a dne 27. 1. 2018 od 8. do 14 hodin
2. Místem konání volby prezidenta České republiky:
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880,
923, 959, 1170–1172, 1178–1180, 1220-1226,
Kaunicova, Komenského náměstí, Lidická,
Malčevského, Malinovského, Na golfovém
hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331,
556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.

• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čs. Červeného kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo nám., Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého nám., Pustá,
Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní
škole Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376,
378, 384, 401–403, 405,413, 442, 450, 464, 465,
468, 469, 471–474, 478, 485, 487, 490, 494,
498, 500, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690,
691, 1461–1648, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod
Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná,
Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131-133,
208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428,
430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479,
486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826,
881, 882, 920, 977, 999, 1011–1016, 1025,
1034, 1085, 1094–1126, 1224, 1249, 1289,
1290, ev. č. 306, Větrná, Zlatá Hora část čp.:

271, 272, 277, 291, 292, 293, 294, 295, 337,
377, 1227-1242, 1466, 1467, 1541, 1707.
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní
škole Komenského náměstí čp. 495 – nová
budova, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem volby prezidenta České republiky hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bc. Michal Boudný v.r., starosta města

Novela živnostenského zákona
Zákon č. 289/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Živnostenský zákon je zákonem
č. 289/2017 Sb. změněn na základě 70 novelizačních bodů. Ty obsahují tyto hlavní změny:
- Změny v terminologii v návaznosti na
ostatní legislativu. (pojem státní příslušník nahrazen pojmem občan, pojem organizační
složka závodu nahrazen pojmem odštěpný
závod)
- Písemný souhlas insolvenčního správce
je nutný i pro oznámení přerušení nebo pokračování provozování živnosti.
- Novela odstraňuje omezení podnikatelů,
kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění,
provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném
oboru podílet. Z hlediska překážek v provozování živnosti dochází ke sjednocení doby,
po kterou podnikatel nemůže provozovat stejnou živnost po zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona , na
3 roky od právní moci rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnění
- Nově definován byl pojem „adresa“.
Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční
a byla umístěna i mimo obec, je nově umožněna specifikace umístění provozovny, aniž
by toto umístění splňovalo náležitosti adresy
(umístění provozovny by bylo vymezeno např.
parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území).
- Ohlašovatel živnosti může uvést adresu
pro doručování všemi živnostenskými
úřady, která bude součástí neveřejné části živnostenského rejstříku – na tuto adresu budou

živnostenské úřady povinny podnikateli doručovat písemnosti, avšak s výjimkou, když má
podnikatel zřízenu datovou schránku; obecná
priorita datových schránek tak bude zachována.
- Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu
právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob zapisované do živnostenského rejstříku. Tyto údaje zjistí
živnostenský úřad z usnesení o zápisu podnikatele do veřejného rejstříku anebo náhledem
do něj.
- Prohlášení odpovědného zástupce, že
souhlasí s ustanovením do funkce, může být
učiněno nejen písemně nebo ústně do protokolu, ale i v elektronické podobě. Toto prohlášení musí být buďto odesláno z datové
schránky odpovědného zástupce nebo opatřeno jeho elektronickým podpisem.
- Nově se stanovuje, že je-li zahájeno řízení
o zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, nelze
rozhodnout o zrušení téhož živnostenského
oprávnění na žádost podnikatele dříve, než
bude rozhodnuto ve věci zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona
nebo
podmínek
stanovených
rozhodnutím o udělení koncese. Předchází se
tak snahám zamezit negativním důsledkům
„sankčního“ rušení živnostenského oprávnění
tím, že oprávnění bude zrušeno na žádost podnikatele.

- Novela umožňuje vydávání hromadných
sestav obsahujících údaje o podnikatelích
v rozsahu vymezeném v žádosti (jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, předmět podnikání a umístění provozovny). Žadatel musí být
poučen, že nesmí získané údaje zveřejnit ani
poskytnout třetí osobě. Správní poplatek za
vydání této sestavy se stanovuje ve výši 5 Kč
za poskytnutí údajů týkajících se jednoho
podnikatele bez ohledu na to, zda se bude
jednat o formát sestavy A4 nebo A3 a zda sestava bude vydána v papírové nebo elektronické podobě (položka 24 písm. i) části
I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích).
- Nově již podnikatel nemůže společně
s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na
živnostenském úřadu učinit vůči finančnímu
úřadu přihlášku k registraci k dani z přidané
hodnoty. Podnikatel může vůči finančnímu
úřadu i nadále učinit společně s ohlášením
živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu přihlášení k registraci k dani
z příjmů nebo k dani silniční a oznámení
o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
Tato podání může učinit pouze elektronicky
ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do
protokolu. Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje z těchto podání
v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně
registračních údajů a to do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy podnikatel učinil vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto
údaje.
Tamara Fikarová, živnostenský úřad
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Žestě • Foto: 7x B. Maleček

Pěvecký sbor
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Žákyně tanečního oboru

Slavkovská ZUŠ F. France na zámku
Příjemné zahájení adventního období připravila svým příznivcům ZUŠ Františka France
ve slavnostně osvětleném Historickém sále
slavkovského zámku. Výborně sestavený program složený nejen z tradičních koled, ale
i z klasických a moderních skladeb, přednesli

Lucie Procházková a Eliška Juřinová

a zatančili žáci školy spolu se svými učiteli.
Zhlédli jsme vystoupení souborů (žesťového,
tanečního, flétnového, kytarového, houslového, saxofonového, klarinetového, pěveckého, AD HOC) i sólové skladby. Potěšilo nás
také laskavé průvodní slovo ve verších. Obe-

Ad Hoc Team

censtvo všech věkových kategorií odměnilo
vynikajících 100 účinkujících bouřlivým potleskem.
Děkujeme za krásný večer a těšíme se na
další.
Milada Veronese s rodinou

Klarinety

Flétnový soubor

Vánoční čas v Domě dětí a mládeže
Atmosféra přicházejících vánočních svátků
byla znát v DDM již od konce listopadu. Pavla
Martinková si připravila již tradičně pro šikovné dospěláky výtvarný seminář, který se
nesl v duchu severských skřítků. Během jednoho odpoledne si všichni zúčastnění vytvořili
pěknou vánoční dekoraci do svých domovů.
Nezahálely však ani děti…V rámci různých
výtvarných dílniček a kroužků vyráběly vánoční výrobky zejména do dětských pokojíčků. V tvořivé dílničce pod vedením Simony

Ondruškové vznikaly v rukou malých výtvarníků pečené perníčky nebo korálkové šperky.
Největším oceněním pro nás pedagogy volného času je stálý zájem dětí a veřejnosti
o dění v DDM. Touto cesto bych chtěla poděkovat Všem našim vedoucím kroužků, kteří se
věnují dětem a pomáhají jim trávit kvalitně
a smysluplně volný čas. Přeji Všem krásné
prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a v novém roce splnění všech přání.

Skřítkové • Foto: archiv DDM

jb

Mikulášská nadílka • Foto: 3x archiv školy

Mikuláš, čert a anděl v MŠ Zvídálek
Je tady prosinec a jako každoročně jsme
s dětmi v naší mateřské škole očekávali příchod
tří pohádkových bytostí Mikuláše, anděla
a čerta. S těmito pochůzkami je spjata nejenom
řada písní, koled, zvyků, tradic, ale také pověr
a historek, kterými jsme si příchod očekávané
trojice krátili. Děti se pilně učily písničky, říkanky, vyráběly si čertíky a andílky, které si

s radostí odnášely domů. Příchod Mikuláše
v doprovodu zlobivého čerta a laskavého anděla byl vítán a radostně očekáván. Děti přednášely připravené básničky, zpívaly písničky
a těšily se na sladkou odměnu. Přestože v knize
hříchů se nějaký ten čertík objevil, nikdo letos
odnesen do pekla nebyl. Ale kdo ví, co bude
Učitelky ze třídy Koťátek
příští rok?
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Mikulášská nadílka na zámku • Foto: 3x archiv ZS-A

Mikulášská nadílka na zámku
V neděli 3. prosince opět po roce zavítal na
zámek Slavkov – Austerlitz sv. Mikuláš
s čerty a andílky.
Pro děti byla mimo mikulášské nadílky

připravena malá dílnička ve formě Ježíškovy
pošty, zdobení perníčků a malování pískem.
Ti odvážnější mohli navštívit tajemné
čertovské zámecké podzemí a zde zhlédnout

krásné představení skupiny Per Vobis.
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme
se opět za rok!
ZS-A

Beseda o knize • Foto: 3x R. Lánský

Ohlédnutí za besedou nad knihou Slavkov u Brna v době světových válek
Dějiny Slavkova u Brna v první polovině
20. století, zejména v období dvou světových
konfliktů, se staly náplní besedy, která se uskutečnila v úterý 5. prosince 2017 v Rubensově
sále Zámku Slavkov – Austerlitz. Podkladem
se stala aktuálně vydaná kniha nazvaná Slavkov u Brna v době světových válek, kterou sepsalo šest autorů. Tři z nich se účastnili
besedy – pan Bedřich Maleček ze společnosti
BM typo, která zároveň knihu vydávala, archivářka Mgr. Michaela Zemánková ze Státního

Přijímáme nové průvodce
Hledáte možnost přivýdělku a zajímá Vás
historie? Zámek Slavkov – Austerlitz nabízí
vhodným uchazečům (od studentů až po aktivní důchodce) dlouhodobou brigádu v příjemném prostředí a přátelském kolektivu.
Požadujeme profesionální a příjemné vystupování, komunikativnost a ochotný přístup. Výhodou je znalost cizího jazyka, časová
flexibilita nebo umělecké zaměření.
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem prosím posílejte do 9. 2. 2018 na e-mail
kucera@zamek-slavkov.cz nebo na adresu
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1,
ZS-A
684 01 Slavkov u Brna.

okresního archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna a historik Mgr. Martin Rája, Ph.D.
ze Zámku Slavkov – Austerlitz. Autoři Michaela Zemánková a Martin Rája nejprve
knihu posluchačům přiblížili, včetně zdrojů, ze
kterých čerpali.
Poté měli účastníci z řad veřejnosti možnost
se zeptat na záležitosti, které je zajímaly, diskutovat o dramatickém období slavkovských
i světových dějin a měli také příležitost představit vzpomínky své či svých rodičů či praro-

dičů na dobu světových válek. Po ukončení diskuze si mnozí přítomní zájemci nechali podepsat knihu od přítomných autorů. Příjemnou
kulturní vložkou bylo vystoupení tří členů skupiny Výlet. Účastníci besedy si tak mohli poslechnout písně jako Škoda lásky nebo Za
císaře pána, které se vztahovaly právě ke zvolenému období. O tom, že bylo téma besedy
pro veřejnost zajímavé, svědčí i hojná účast veřejnosti ze Slavkova i okolí.
Martin Rája, ZS-A
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Program kina Jas – leden
sobota 6. ledna, 19.30 hodin

MILADA
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem,
a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé
republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními
tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost
Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí. Režie: David Mrnka. Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel
Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká, Vica Kerekes. Žánr: Životopisný/drama.
130 minut, mládeži přístupný, český dabing, vstupné 70 Kč

neděle 7. ledna, 16.30 hodin

AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje.
Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora
Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa. Režie: Brian Fee. Žánr:
Animovaný/rodinný
100 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 13. ledna, 19.30 hodin

PO STRNIŠTI BOS
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská
rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho
cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy
a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza
Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser. Žánr: Drama/komedie
111 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 14. ledna, 16.30 hodin

EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem
Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním." Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným světem, aby našli Kód, který
může Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit veliké nebezpeční a jen tahle trojice může svět smajlíků zachránit, než bude nadobro vymazán. Režie: Anthony Leondis. Žánr: Animovaný/dobrodružný
91 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Otevírací doba na přelomu roku
Konec roku 2017 už klepe na dveře a tak
i knihovna, kino a informační centrum přizpůsobí svoji pracovní dobu svátkům klidu a míru.
Zámek se chytá k velkému úklidu, a proto případné prohlídky jsou možné jen na objednání
a za příplatek. Od ledna do března však můžete
navštívit expozici Austerlitz – malé město velkých dějin, jen se nezapomeňte předem objedZS-A
nat! V novém roce na viděnou.

Ukončení sezony
Od neděle 10. prosince je zámek na pár
týdnů uzavřen. Prohlídkové trasy potřebují vyčistit, zkrášlit a inovovat. Plánování a chystání
sezóny 2018 je však v plném proudu. Už teď
pro Vás máme pár tipů, na co se můžete v příšZS-A
tím roce těšit!

středa 17. ledna, 19.30 hodin

iSHORTS
Krátké filmečky IShorts jsou zajímavou alternativou k tradičním celovečerním filmům. Žánrově pokrývají celou škálu témat a jelikož jsou to často
i díla mladých, začínajících umělců, tak se nebojí jít v umělecké tvorbě mnohem dále než i ten nejodvážnější Holywoodský režisér. IShorts bývají
společensky nesvázané a provokativní, humorné či vážné, ale vždy dokáží své diváky něčím překvapit. Žánr: Artový
Mládeži přístupný, vstupné volné

sobota 20. ledna, 19.30 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Trilogie Zahradnictví se skládá ze tří filmů a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a jeho
rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou
manželkou Elou a jejími sestrami. Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za
protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální... Režie: Jan
Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger. Žánr: Drama/komedie
115 minut, mládeži přístupný, v původním českém znění, vstupné: 70 Kč

neděle 21. ledna, 16.30 hodin

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný
zážitek – všechny tyto atributy, a ještě mnohem více v sobě sdružuje nový film ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV. Snímek nabízí unikátní
osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným dokumentem, je
vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody. Režie: Steve Lichtag. Žánr: Rodinný
73 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 27. ledna, 19.30 hodin

I DVA JSOU RODINA
Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu,
že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu
nezbývá nic jiného než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta. S humorem se vypořádává s nástrahami každodenního života osamělého
Francouze v Londýně. Rodinná idylka se však záhy změní, když se zničehonic před jejich dveřmi objeví Kristin… Režie: Hugo Gélin. Hrají: Omar
Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston. Žánr: Komedie/drama
118 minut, český dabing, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 28. ledna, 16.30 hodin

ZOOTROPOLIS
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný
Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy
Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má,
skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka
Wilda. Režie: Byron Howard, Rich Moore. Žánr: Animovaný/komedie
108 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Benefiční koncert houslistky
Esther Yoo a Czech Virtuosi
Dovolujeme si vás pozvat na benefiční koncert houslistky Esther Yoo a Czech Virtuosi,
který ve spolupráci s OS Na kolečkách pořádá
Zámek Slavkov – Austerlitz dne 6. ledna v Historickém sále zámku. Předprodej vstupenek je
již spuštěn na místním IC Slavkov u Brna.
Americká houslistka Esther Yoo se připravuje
na jednoroční stáž v Londýnské královské filharmonii, kde bude účinkovat s nejlepšími svěvs
tovými umělci.

Michal je kvítko
Dovolujeme si pozvat všechny děti a přestavení Michala Nesvadby s názvem „Michal je
kvítko“, které se uskuteční 11. února 2018
v SC Bonaparte.
Předprodej na toto přestavení je již spuštěn,
lístky je možné zakoupit na IC Slavkov u Brna.
ZS-A
Srdečně zveme.
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VZPoura úrazům aneb
Beseda o úrazech
Všeobecná zdravotní pojišťovna má pro
školní mládež připravený velmi zajímavý
a poučný projekt. Nazývá se VZPoura úrazům
a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí
a mladistvých.
VZP spolupracuje s hendikepovanými ambasadory, kteří jezdí do škol, dětem vypraví
o svém úrazu a jeho následcích. Vhodnou formou poučí děti, aby se ve svém životě svojí
vlastní vinou nedostaly do podobné situace.
Zároveň jim ukážou, že ani v takovém případě je třeba se nevzdat, najít si zálibu
a především pohybovou aktivitu, určitý druh
sportu, který je možné vykonávat i přes pohybový handicap.
V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke
zdraví měli žáci 7. ročníků naší školy možnost
zúčastnit se takové besedy. Školu navštívil
hendikepovaný ambasador Pavel Rambousek.
Jeho vyprávění a informace žáky velmi zaujaly. Setkání s takovým člověkem bylo pro
žáky určitě velice poučné a bude přínosem pro
prevenci vážných úrazů v jejich dalším životě.

Exkurze v Anthroposu
V závěru dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků
exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy
i celého evropského kontinentu je tvořena
třemi tematickými celky: Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické
technologie. V druhé části pak nalezneme aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka
a počátků jeho kultury. Značnou pozornost dětí
i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký
model mamuta v životní velikosti, který je provázený mládětem a je obklopen svým přirozeným přírodním prostředím.
Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším
a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Přibližuje nejen aktuální poznatky z archeologic-

Šesťáci v Anthroposu • Foto: archiv školy

kého výzkumu, ale přináší také interaktivní
prezentace a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických
lovců a sběračů. Tím je tato expozice srozumivd
telná rovněž dětem ze základních škol.

Hana Charvátová

Dějepisná olympiáda
Na konci listopadu proběhlo v naší škole
každoroční školní kolo Dějepisné olympiády.
Téma letošní soutěže znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 až
1938“.
Olympiády se účastnili žáci 8. a 9. ročníku.
Osmáci, přestože učivo o první republice ještě
v hodinách dějepisu neprobírali, se na olympiádu opravdu svědomitě připravili a velmi
mile nás překvapili svými znalostmi. Porazili
dokonce i „ostřílené“ deváťáky a obsadili
všechna přední místa v tabulce. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Libor Tesař (8.A) a Zbyněk Přibilík (8.B) se stejným počtem 45 bodů.
Druhé místo obsadila žákyně 8.A Adéla Horáčková, která získala 42 bodů. Všichni tři nás
budou reprezentovat v okresním kole, do
Pp
něhož jim přejeme mnoho štěstí.

Okrskové kolo ve florbale
Dne 15. 11. 2017 se naši chlapci z 8. a 9. tříd
zúčastnili okrskového kola ve florbale.
V prvním zápase jsme narazili na silné mužstvo Gymnázia Bučovice. Bohužel nesouhra
našich hráčů a skvělé zákroky hostujícího
brankáře se jednoznačně podepsaly na výsledku 0:4. V druhém zápase proti Brankovicím jsme nastoupili s větším důrazem i citem
pro hru, bohužel opět nás trápila střelecká koncovka. Ovšem výsledek 2:2 stačil na postup do
baráže a o účast v okresním kole jsme si to rozdali s družstvem ZŠ Komenského.
Zde se jednalo o opravdové derby. Hraniční
souboje střídaly zákroky gólmanů. Nakonec se
přeci jen projevila větší zkušenost na soupeřově
straně a gólem takřka v poslední sekundě zápasu se nám naděje na postup rozplynula.
Našim chlapcům bych chtěl poděkovat za
vzornou reprezentaci a dobrý výkon, který podali. Sportu zdar a florbalu zvlášť. Petr Líznar

Mikulášská nadílka • Foto: archiv školy

Mikulášská nadílka
V úterý 5. prosince k nám zavítala návštěva
v podobě svatého Mikuláše, krásných andělů
a dvou hrozivých čertů. Děti z 1.–3. tříd už netrpělivě očekávaly bušení na dveře a příchod
těchto bytostí.
Nejprve Mikuláš přečetl ze zlaté knihy

jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkům museli slíbit, že se polepší. Potom andělé
nadělili každému malou sladkost a děti na
oplátku přednesly básničku nebo zazpívaly
písničku. A na závěr všechny děti slíbily, že
Im
budou po celý rok hodné.

Přijímací řízení na střední školy se blíží
Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí
nad výběrem střední školy pro další studium.
Na třídních schůzkách se rodiče deváťáků setkali se zástupci Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, ISŠ Slavkov u Brna a SŠ
stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Rovněž
naši absolventi, kteří studují na středních školách, se přicházejí podělit o zážitky ze svého
studia a umožňují tak vycházejícím žákům získat představu o studiu na střední škole.
V říjnu se vycházející žáci zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve
Slavkově u Brna a na přelomu listopadu a prosince navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Měli možnost
seznámit se podrobně s nabídkou škol a povolání a také v testu zjistit, jaká škola by

vyhovovala jejich zájmům a předpokladům.
Do konce listopadu bylo nutné podat přihlášky
na obory středních škol s talentovými zkouškami – této možnosti využilo 8 žáků, kteří by
rádi studovali na konzervatořích, sportovním
gymnáziu nebo jiných uměleckých oborech.
Ostatní vycházející žáci musí doručit přihlášky na vybrané střední školy do 1. března. Zájemci o maturitní obory pak vykonají státní
přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace ve dvou termínech – 12. a 16. dubna 2018. Pro přijetí na
střední školu bude rozhodující ten z testů,
u něhož dosáhnou lepšího výsledku.
Přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou
ruku při volbě školy a také úspěšné absolvoV. Křivánková
vání přijímacího řízení.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

18

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

12/2017

www.zskomslavkov.cz

Školní družina na vánoční výstavě
Je teprve začátek listopadu a přesto vše
kolem nás začíná dýchat Vánocemi. Ale tu
správnou vánoční atmosféru u dětí ze školní
družiny navodila až návštěva výstavy betlémů
ze sbírky pana Bohumila Duška doplněna
o nazdobené vánoční stromečky žáky slavkovských škol.
Před samotnou návštěvou jsme si povídali
o Vánocích, tradicích křesťanského svátku a narození Ježíška v Betlémě. Na výstavě děti

upoutaly betlémy z různých materiálů – papírové, keramické, skleněné či kovové, ale nejvíce ty pohyblivé, kde malebné postavičky
dělaly rozličné činnosti.
Překrásné komnaty slavkovského zámku
zpestřené nazdobenými vánočními stromečky
a obdivuhodnými betlémy doplněny nádherně
prostřenou štědrovečerní tabulí skutečně navodily
jedinečnou atmosféru těch nejkrásnějších svátků
tu
v roce. A to opravdu stálo za to vidět!

Vánoční výstava • Foto: archiv školy

Adventní Vídeň

Návštěva napoleonských vojáků • Foto: archiv školy

Napoleonské slavnosti v naší škole
V rámci oslav 212. výročí bitvy u Slavkova
měli všichni naši prvňáčci v pátek 1. 12. vítané
a bezesporu velmi zajímavé zpestření. Naši
školu navštívil důstojník francouzské armády
v doprovodu paní šlechtičny a její služky.
Chlapci si mohli zblízka prohlédnout uniformu i zbraně vojáka, který trpělivě zodpověděl všechny jejich všetečné otázky. Děvčata
zase nadšeně využila možnost vyzkoušet si

plesové šaty i pracovní oděvy svých vrstevnic
z počátku 19. století. Autorkou dobových kostýmů je paní Zuzana Marková. Od ní se děti
dozvěděly spoustu zajímavostí o odívání a zvyklostech této doby a dokonce si vyzkoušely
i plesové tance.
Paní Markové patří velký dík za zprostředkování této zajímavé návštěvy ve škole a za rok
Eva Dušková
se těšíme zase na shledanou.

Ve středu 6. prosince 2017 se 45 žáků naší
školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do
Vídně. Hned po příjezdu následovala prohlídka
Uměleckohistorického muzea, kde byla naším
cílem sbírka orientálního umění a hlavně památky starověkého Egypta. Obdivovali jsme
hieroglyfy, sarkofágy, sochy, ale i předměty
z běžného každodenního života: různé nástroje, šperky, keramické nádoby. Po prohlídce
jsme se vydali na pěší procházku historickým
centrem Vídně. Přes Hofburg, Kohlmarkt
a Graben až ke katedrále svatého Štěpána
a poté přes Neumarkt zpět na náměstí Marie
Terezie, jemuž vévodí impozantní socha panovnice.
Poznávací cíl zájezdu jsme plnili i návštěvou
Přírodovědného muzea. Zde jsme obdivovali
25 000 let starou Venuši willendorfskou, kompletní kostry dinosaurů, minerály, sbírku meteoritů, expozici lidské evoluce a obrovské
množství živočichů. Poté přišel zlatý hřeb našeho programu: návštěva vánočních trhů na
Náměstí Marie Terezie. Asi 70 stylových
stánků nabízelo tradiční výrobky uměleckých
řemesel, originální dárky a kulinářské speciality, sladkosti a nápoje pro zahřátí. Vše korunovala sváteční vánoční výzdoba. Plni dojmů
a příjemně unaveni jsme se ve večerních hodinách vraceli domů. Pro mnohé žáky to bylo
první seznámení s rakouským hlavním městem. A podle ohlasů rozhodně ne poslední.
H. Sokoltová

Peklo v družině • Foto: archiv školy

Peklo ve školní družině!
První týden v prosinci se ve školní družině
dějí divné věci – místo dětí vchází do tříd čerti
a čertice. Je to v den, kdy jednotlivá oddělení
pořádají odpoledne plné pekelných her, po čertech zábavných soutěží a ďábelských tanců –
tedy tzv. Čertovské rejdy.
Kostým si opatřily i paní vychovatelky a tak
se celý prostor tělocvičny proměnil doslova
v pravé peklo plné chlupáčů s blikajícími rohy,

kterým k úplné dokonalosti chyběla snad jen
ty kopyta!
Při zábavných hrách a soutěžích či čertích
tancích se všichni tak jako v pekle pořádně zahřáli a zapotili, za což byli na závěr oceněni
sladkou odměnou. A o tom, že se akce vydařila, svědčily úsměvy na tvářích a rozzářené
oči všech zúčastněných. Tak třeba zase za rok
tu
v pekle!

V muzeu ve Vídni • Foto: archiv školy

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

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

MI
1 5 L E T S VÁ

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné
kandidáty / kandidátky na pozici

SKLADNÍK / SKLADNICE
Náplň práce:
• interní logistika
• manipulace se zbožím a materiálem ve
skladě
• evidence skladovaného zboží
a materiálu včetně pohybu zásob
• inventura a inventarizace zboží
a materiálu na skladě
• používání čtečky a manipulačních
prostředků VZV
Požadujeme:
• vzdělání SOU
• praxe ve skladu výhodou
• základní znalost práce na PC
• práce vhodná i pro ženy
• manuální zručnost
• fyzická zdatnost
• samostatnost, odpovědnost, flexibilita

VÝSTAVBA BYT
A RODINNÝCH DOM
VE SLAVKOV U BRNA

vyberte si svj

VYSNNÝ DM

Nabízíme:
• zázemí prosperující
mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz
• nástup možný ihned
nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě
nad zákonnou výši
• věrnostní odměny

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

vyberte si svj

VYSNNÝ BYT

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 19. ledna do 16 hod.

www.bmtypo.cz

ZAJISTÍME VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte kontaktovat.
Rádi se s Vámi setkáme i osobně.
BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
www.bmtypo.cz

Bedřich Maleček
tel.: 605 742 853
info@bmtypo.cz

Pavel Maleček
tel.: 604 706 900
uzenac@slanecek.cz

T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

CITY
nejlepsi set-top-box na
vanocni pohadky

9eVel« v£Qoce a ģħaVtQ¿ Qov¿ UoN 1
v£m pěeMe &ΖT<.
ΖQteUQet Nabelov£ televize teleIoQ a mobil.

$ pUo vģechQy Qaģe z£NazQ¯Ny m£me dobUoX zpU£vX. 6 Qaģ¯ televiz¯ v£m QeXteÏe ŀ£dQ£ v£QoÏQ¯ poh£dNa.
0ıŀete Vi pUohl«dQoXt vģechQy aŀ 7 dQ¯ zpÝt. /etoģQ¯ v£Qoce V Q¯ bXdoX doVlova poh£dNov«.

Tel.: 515 537 537

http://www.citymail.cz

obchod@vivo.cz

Poradenská kancelář
DETOXIK ACE

ORGANISMU

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

PRODEJ

• 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

WoodStar® – dokonalá
imitace dřevěných oken

Svým klientům a čtenářům Slavkovského
zpravodaje přeji krásné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2018

Systém WoodStar® představuje spojení výhod
PVC oken s osobitým designem oken dřevěných. Společnost FenStar disponuje unikátní
technologií, která umožňuje spojit rám a křídlo pod úhlem 90°. Toto spojení je typické pro
dřevěná okna. FenStar je jediný výrobce v ČR,
který vyrábí plastová okna WoodStar® sériově
pro novostavby i rekonstrukce. Pro svůj jedinečný design je systém ideální nejen pro klasické
zděné stavby, ale také pro sruby, roubenky,
dřevostavby a budovy, které se nachází v památkových zónách.

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

Vybírat můžete z nabídky 12ti
FenStar dekorů věrně imitující
dřevo.

svár 45°

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého
týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

běžné PVC okno

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – BALIČ
Náplň práce:
• obsluha balicích strojů
• balení setů do kartonových obalů
• paletizace zabalených
kartonů

Požadujeme:
• vzdělání SOU
• manuální zručnost
• fyzická zdatnost
• samostatnost,
odpovědnost

Nabízíme:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• místo výkonu práce Slavkov u Brna
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad zákonnou
výši
• věrnostní odměny
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Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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svár 90°

www.fenstar.cz
•
•

PVC okno WoodStar®

3 těsnící plochy mezi rámem a křídlem
tepelná izolace s 3 skly Uw = 0,94 W/m2K
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Zavedená firma FORMAT 1 spol. s r.o.
v Křenovicích u Slavkova u Brna hledá:

Dámský krejší • Foto: archiv DS

Dámský krejčí – na Silvestra…
Vážení příznivci ochotnického divadla a toho
slavkovského zvláště… Dovolujeme si Vás –
s mírným ostychem – pozvat na neobvyklou
akci Divadelního spolku Slavkov u Brna. Jedná
se o silvestrovské provedení naší inscenace
Dámský krejčí. Tuto veselohru G. Feydeaua si
dovolíme představit v upraveném šatu pro tento
výjimečný den, vlastně večer. Představení začíná
v 18 hodin, vstupné je dobrovolné, občerstvení
není v ceně. Hraje se v sále SC Bonaparte. Tak
tedy 31. prosince 2017 v 18 hodin, sál SC BoTěší se na Vás slavkovští ochotníci
naparte.

Lednová a únorová Divadelní kavárna
Halasova Naše paní Božena Němcová v Divadelní kavárně v neděli 28. ledna v 16. hodin.
„František Halas vytvořil tento slavný básnický cyklus k 120. výročí narození B. Němcové v roce 1940 jako paralelu tragického
osudu českého národa v době 2. světové války,“
jak praví Wikipedie.
Proč nyní v Kavárně, když není žádné výročí Halase ani Němcové? Prostě proto, že jsou
to překrásné verše, které „jdou dobře do pusy“
našim recitátorům a protože v jubilejním roce
našeho státu bychom si rádi připomněli významné osobnosti naší kultury, mezi které oba
protagonisté určitě patří.
Přijďte si tedy poslechnout sice smutné, ale
nádherné básně, které vám budou recitovat
opět dospělí i děti z našeho Divadelního
spolku.
Těšíme se na první setkání v novém roce.

Havran a spol.
v Divadelní kavárně v neděli
25. února 2018
v 16 hodin.
Přijďte si poslechnout známou báseň. Edgara
Allana Poea „Havran“ v anglickém
originálu a porovnejte ji s českými překlady
našich předních básníků. Zveme vás prožít
i atmosféru dalších napínavých příběhů naší
klasiky (Vrchlického, Erbena, Čelakovského
a Wolkera). Tentokrát se budeme v naší kavárně
trochu bát…
Příjemné mrazení v zádech při poslechu
krásných veršů v češtině i angličtině vám
mistrně zprostředkují jak členové našeho Divadelního spolku, tak i hostující milovníci poesie.
Těšíme se na Vás v příjemném sále pastoračního centra na slavkovské katolické faře. RUB

• ELEKTROMECHANIKA
do dílny
• ZÁMEČNÍKA
do dílny
• ELEKTROMECHANIKA
na montáž a servis zařízení
u zákazníka
Jednosměnný provoz, pondělí–pátek
Bližší informace na tel.

739 069 991, 544 22 36 68
adresa: Mlýnská 304/84, 683 52 Křenovice

Kurz alfa – krátký úvod
do současného křesťanství
Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají
o otázky smyslu života, na kurz základů křesťanské víry. Tento kurz bude probíhat od 4. ledna
2018 vždy ve čtvrtek večer (od 19 do 21.30
hodin) v sále nad školkou Karolínka za kostelem
(Malinovského 280, Slavkov u Brna). Jedná se
o sérii deseti přednáškových večerů a jeden společně strávený den.
Kurz se koná v příjemném prostředí, součástí
je večeře a neformální diskuse ve skupinách,
společné hledání odpovědí na různé otázky. Pozvěte své přátele a doprovoďte je. Kurz je bezplatný a nezávazný. Přijďte to zkusit. Nikdo vás
nebude do ničeho nutit, můžete kdykoli odejít.
Přihlásit se můžete na adrese alfa.slavkov@
gmail.com nebo na telefonu 725 911 860 (přihlášení je potřebné z důvodu přípravy večeře).
Další informace najdete na webu římskokatolické farnosti www.farnostslavkov.cz.
Za organizátory zve Jitka Hrabovská

Lidové Vánoce na Slavkovsku II.
Dnes už si Vánoce bez Ježíška, kapra a stromečku pomalu ani nedovedeme představit.
Naši předci slavili Vánoce i bez toho. Měli široké spektrum jiných tradic a obyčejů, které už
vymizely nebo se provádějí v upravené podobě.
Protože očekáváme, že nás 17.12. do divadelní kavárny přijde hodně. Připravili jsme
ještě druhý termín představení. Setkání s vá-

nočním folklorem na Slavkovsku si můžeme
vychutnat i v sále MŠ Karolínka v úterý 26.
prosince 2017 od 16 hodin.
Zazní zde lidové koledy, nářečí a ukážeme
si i některé lidové zvyklosti, které se u nás ve
Slavkově a přilehlých obcích prováděly.
Těší se Divadelní spolek Slavkov u Brna, z.s.
a Slavkovské króžek, z.s.

Pomáháme vám pomáhat – Tříkrálová sbírka
Největší dobrovolnická akce v České republice – Tříkrálová sbírka – proběhne opět ve
Slavkově u Brna. V sobotu 6. ledna 2018 zazvoní tříkráloví koledníci na všechny domácnosti ve městě, aby jim umožnili přispět
potřebným.
Výtěžek sbírky každoročně putuje lidem
v nouzi. Díky dárcům, kteří přispějí do Tříkrálové sbírky, podává Charita ČR pomocnou ruku
nejpotřebnějším. Výnos je rozdělen podle předem daného klíče: 80 % vybraných prostředků
se vždy vrací do farních, oblastních a diecézních Charit, které z nich financují projekty

Ekumenické bohoslužby

v jednotlivých regionech České republiky. Zbytek výnosu Tříkrálové sbírky je rozdělen podle
daných pravidel – 15 % výnosu věnuje Charita
ČR na podporu celostátních projektů, zahraniční pomoc a krizový fond, zbylých 5 % pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.
Koledníky poznáte podle úředně zapečetěných pokladniček, které jsou opatřeny logem
Charity ČR. Vedoucí skupinek budou vybaveni
průkazem koledníka.
Děkujeme všem dárcům a přejeme do nového roku vše dobré.

Zveme vás na ekumenické bohoslužby, které
se budou konat v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů:
17. 1. ve středu jsou bohoslužby v Heršpicích v kostele sv. Matouše v 18 hodin. O kázání byl požádán kazatel Kamil Majer z Církve
adventistů.
Ve středu 24. ledna v 18 hodin budou bohoslužby ve Slavkově u Brna v modlitebně
CASD na Lidické ulici 307. Kázáním poslouží
farářka Církve čs. husitské Iveta Hušková.
Srdečně zvou zástupci křesťanských církví,
působících ve Slavkově u Brna.

Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská

farářka Jarmila Řezníčková
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Zaprášený betlém
Milí přátelé, jsou věci, které používáme jednou za čas, a tak se nám může stát, že je najdeme po delší době nepoužívání zaprášené.
Mezi takové věci může patřit třeba betlém. Po
Vánocích se schová, a když se po roce najde,
musí se figurky očistit. Dokonce jsme museli
dát figurky jednoho kostelního betléma znovu
natřít barvou, protože prach je časem znečistil.
Také v našem životě se může stát podobný
efekt, že nejen některé málo používané věci,
ale také naše činnosti, dobrá předsevzetí nebo
vztahy se časem zaprášily. Vánoce v nás
mohou vzbudit ochotu ke smíření s druhými,
uklidnit někdy zbytečný hněv, nebo zjemnit
jednání s blízkými. Betlém nás ale může inspirovat k dalším pohledům na život. Uprostřed
vidíme Svatou rodinu. Máme se v naší rodině
rádi? Jsme si za to navzájem během roku
vděční a pomáháme si? Děkujeme si navzájem
a snažíme se udělat druhým radost?
Jednotlivé postavy v betlémě také něco
představují, každá přináší nějaký výsledek své

práce. Mohu se zamyslit nad tím, čím jsem
prospěšný mé rodině, mému okruhu přátel
nebo celé společnosti. Že i já mám něčím přispět, nejen se nechat obsluhovat nebo čekat, že
za mne všechno udělají ti druzí. Jako se figurky znovu postaví do betléma, aby směřovaly ke světlu betlémské jeskyně, mohou
Vánoce nás, všechny lidi dobré vůle, znovu
nasměrovat k dobru. Mohou v nás probudit
schopnost vidění toho pozitivního namísto kritiky, lhostejnost obrátit ve snahu udělat něco
pro to, aby to bylo lepší. Pokud se počítáme
mezi věřící křesťany, můžeme znovu oprášit
a oživit svou víru v toho, který přišel z nebe
a zjevil se nám jako člověk, aby nás ozářil
Božím světlem.
Až budeme pořizovat hmotné dárky, vytvořme také ty dárky nehmotné, ke kterým nás
inspirovalo zamyšlení nad betlémem. Naši
blízcí na ně také čekají. Přeji vám i vašim blízkým radostné prožití letošních Vánoc.
P. Milan Vavro, farář

Nejlepší věci v životě nejsou věci
Jmenuji se Tomáš, je mi 44 let a žiju kousek
od Brna. Prožil jsem vcelku dost pestrý život,
ale to není na pár řádek, to je tak na knihu s titulem "Žil jsem rychlostí tři roky za rok". Podstatné je, že téměř 43 let byl můj život bez
Boha. Vlastně ne tak doslova... Postupem času
jsem totiž došel k tomu, že Bůh byl vždycky
se mnou, jen já to nevěděl. Tu cestu k Němu
lemovalo mnoho lidí a příběhů, nenašel jsem
ji úplně sám, ale našel jsem si cestu svoji
vlastní! Loni, krátce po mém mém obrácení,
jsem se navíc "náhodou" dozvěděl o kurzu
Alfa.
Absolutně jsem tehdy ještě netušil, co to
může být, co mne tam čeká, jaké to bude, kdo
tam bude, a jak to budu vnímat atd., ale cítil
jsem, že to chci zkusit a přihlásil jsem se tam.
Měl jsem jen základní informace, ale to bylo
tak asi vše. O to většího překvapení a radosti
se mi dostalo po prvním setkání se všemi těmi
novými lidmi. Od prvního večera jsem věděl,
že budu chtít být na každém dalším a doslova
jsem se na to těšil a našel jsem si vždy čas a
způsob, abych mohl přijít. Část mých otázek,
které pochopitelně přicházely během celé té
mé cesty, mi bylo odpovězeno právě mezi
lidmi z Alfy, lidmi jako já, kteří tam také

zřejmě také něco hledali, i lidmi, kteří se na
pořádání Alfy podíleli a byli v mnoha rovinách
jakoby dál a byli mně i ostatním oporou. Nevynechal jsem nakonec ani jeden večer, každé
téma bylo pro mne něčím zajímavé, ale nejvíc
mi přinášely následné diskuze v užším
kroužku skupinky, kde se diskutovalo a právě
tam mi přicházela jedna odpověď za druhou.
O to cennější to pro mne bylo, když jsem si
uvědomil, že jsem si odpověď na moji vlastní
otázku, dokázal najít vlastně nakonec já sám...
S několika lidmi z Alfy jsem dodnes v kontaktu nebo jsme se dokonce stali přáteli. Alfa
mi dala moc, našel jsem si tam to svoje a mé
osobní pojetí víry by se možná v lecčem někomu nemuselo líbit, ale je to má osobní věc,
mně víra změnila život a změnila mne, nikdo
mi nic nevnucoval, co jsem chtěl, to jsem dostal, a to doslova... Jsem za to vděčný, a ještě
víc za to, že jsem se úplnou "náhodou" stal v
letošním roce součástí organizačního týmu
Alfy v Brně u Jezuitů, kde jsem se mohl několikrát podílet na tom, aby se snad stejně cítili i
další hosté těchto kurzů. Organizátorům Alfy
ve Slavkově přeji mnoho štěstí v jejich snaze
a účastníkům jejich prvního kurzu, aby i oni to
Tomáš
štěstí dokázali najít!

Pojďme spolu do betléma…
…a nejen do jednoho. Čekají na vás desítky
betlémů. Přijměte srdečné pozvání na mimořádnou Vánoční výstavu betlémů, která se
koná v sále pastoračního centra římskokatolické farnosti 28., 29. a 30. prosince 2017
od 14 do 17 hodin.
V prvním patře budovy, přiléhající zezadu
ke kostelu na vás čeká něžná krása betlémů
všech velikostí a materiálů. Nebude chybět veliký a stále rostoucí betlém z kukuřičného šustí
známé sběratelky betlémů, paní Dvořákové ze
Šaratic a nebudou chybět ani betlémy z obsáhlé sbírky paní Vladimíry Zichové.
Paní Ludmila Kreizlová, která nás letos
opustila, po sobě zanechala pozoruhodné dílo
z paličkované krajky, z něhož budete moci na

výstavě obdivovat křehkou krásu paličkovaných betlémů. Paní Eliška Rubešová bude vystavovat sbírku svých keramických betlémů
a moje maličkost by vás ráda potěšila velkým
betlémem ze sklenic od kečupu či tatarky. Ano
i z takového materiálu mohou vzniknout figurky do betléma. Případným zájemcům budu
připravena povědět, jak takový betlém ze sklenic vyrobit.
A tak si zpestřete čas vánočních svátků a přijďte se nechat okouzlit krásou a věčným příběhem dítěte Ježíše, Marie, Josefa a dalších
postav, do jejichž zástupu se můžeme klidně
zařadit i my.
Za všechny pořadatele vás srdečně zve
Ludmila Nosková

Vánoční program
římskokatolické farnosti
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 8.00–15.30.
Mše sv. 4. neděle adventní dopoledne v každém kostele
jako obvykle.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 (zpívá
schola dětí).
Půlnoční mše svatá ve 23.00, (zpívá sbor CMB)
Další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Němčany
23.00, Nížkovice 22.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. 9.30 (zpívá sbor
CMB) a 18.00.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. jen 9.30 (zpívá schola
dětí).
26. 12. Lidové Vánoce na Slavkovsku II., sál KMŠ v 16.00.
28.–30. 12. Výstava betlémů, farní sál, vstup zdarma,
14.00–17.00.
31. 12. Neděle – Svátek svaté Rodiny
Mše sv. na poděkování odpoledne ve Slavkově v 16.00
(v 18.00 nebude).
Požehnání do Nového roku 2018, Slavkov kostel 23.30 až
24.00.
1. 1. 2018 Nový rok, mše svatá Slavkov v 9.30 h a 18.00.
5. 1. Vigilie Slavnosti Zjevení Páně, žehnání vody, křídy
a kadidla, 18.00.
7. 1. Svátek křtu Páně, mše sv. se Scholou ze Slavkova
u Opavy, ve Slavkově mimořádně v 9,30.
7. 1. Vánoční tříkrálový koncert sboru Collegium musicale
bonum a Scholy ze Slavkova u Opavy, Dům Sv. rodiny Slavkov
v 16.30.
Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:
Štědrý den
24. 12. 14.00–15.30
Narození Páně 25. 12. 10.30–11.00
14.00–15.30
Sv. Štěpán
26. 12. 10.30–11.00
14.00–15.30
Sv. Silvestr
31. 12. 14.00–15.30
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18,45,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání
v novém roce 2018 Vám i Vašim rodinám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

Přehled vánočních bohoslužeb
Církve československé husitské
ve Slavkově u Brna
24. 12. ve 22 hod. v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. v 10.30 hod. v Husově sboru v Kobeřicích u Brna
26. 12. v 9 hod. společné bohoslužby s CČE v evangelickém
kostele v Újezdě u Brna
31. 12. v 8.30 hod. v Husově sboru ve Slavkově u Brna
31. 12. v 10. 30 hod. v Husově sboru v Kobeřicích u Brna.

Vánoční bohoslužby sboru
Českobratrské církve evangelické
Slavkov u Brna
24. 12. bohoslužby na Štědrý večer v 16.00 hodin.
25. 12. bohoslužby se sv. Večeří Páně na Boží hod vánoční
ve 14.00 hodin.
31. 12. bohoslužby na ukončení roku v neděli v 8.00 hodin.
V sídle sboru v Heršpicích se budou konat bohoslužby
vždy dopoledne v 9.30.
Na Štědrý den, 24. 12., to budou bohoslužby s vánoční hrou
dětí.
25. 12. na Boží hod vánoční budou bohoslužby se sv. Večeří
Páně
Pravidelné bohoslužby budou v 9.30 i na Druhý svátek vánoční (26. 12.) a na Starý rok (31. 12.)

Srdečně Vás zveme jménem celého evangelického sboru a vyprošujeme Vám pokojný
jř
a radostný vánoční čas.
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Prodám

OCELOVOU HALU
60x19x4,5 m
ve Slavkově u Brna.

K demontáži 01/2018–03/2018. Cena dohodou.

Kontakt: 607 913 573

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 14. prosince 2017 uplynuly čtyři smutné roky,
co nás navždy opustila, paní

LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
S láskou vzpomínají
synové Milan, Zdeněk, Michal a dcera Jana s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. prosince 2017 uplynulo 5 smutných let, kdy nás ve věku 74 let
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a tchán, pan

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

BŘETISLAV VRÁNA
z Hodějic
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Břetislav s manželkou
a vnučka Michaela s manželem.
Vzpomínka
…a když mě budeš potřebovat, prostě si jen v srdci zašeptej mé jméno.
Budu tam.
Dne 20. prosince 2017 uplynuly tři roky, kdy nás opustila paní

DANUŠE SALOMONOVÉ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 21. prosince 2017 jsou tomu dva roky, co nás opustila
naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta, paní

ZDEŇKA FOJTOVÁ
Stále vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Vždy v tento vánoční 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.

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BYTOVÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY
KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ
100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí
se dvorem 60 m2 a vjezdem.

Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.
Dne 22. prosince 2017 uplynulo 25 let, kdy nás opustil
můj tatínek a dědeček, pan

ALOIS KANTEK
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Alena s manželem,
vnuci Alenka a Ivo s rodinami.

Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme měli a stále máme rádi.
Dne 24. prosince 2017 uplynou tři smutné roky,
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.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 28. prosince 2017 by oslavil 104. narozeniny pan
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Opustili nás
Antonín Mrňka (1939)
Katarína Žahourková (1945)
Irena Chládková (1954)

30. 11.
5. 12.
7. 12.

JA RO S L AV M A R E K
Stále vzpomínají rodiny Markovy.
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 2017 uplyne 14 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 5. ledna 2018 uplyne 8 let, co nás navždy opustila paní

VERONIKA ZABLOUDILOVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel, děti Klárka a Kubík a rodina.
Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to maminka…
Dne 7. ledna 2018 by oslavila své 70. narozeniny naše maminka
a babička, paní

J A R O M Í R A R AU Š E R OVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Denisa a syn Michal s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. ledna 2018 uplyne sedm let, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel s dětmi a celá rodina.
Vzpomínka
Dne 9. ledna 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.
Vzpomínka
Vzpomínku na Tebe, Peťo, krásnou máme,
kterou si po celý život v srdci uchováme.
Dne 10. ledna 2018 tomu bude 10 let, co nás opustil náš milovaný přítel,
tatínek, syn, bratr a vnuk, pan

P E T R O D E H NA L
S láskou vzpomínají rodiče, Monika, syn Peťa, sestra s rodinou a babička.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi, i všem kamarádům.
Vzpomínka
Už není mezi námi, ale my stále vzpomínáme na toho, kdo nás měl rád.
Dne 14. ledna 2018 vzpomeneme 15. výročí úmrtí mého manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka, pana

J O S E FA RO U Č K Y
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.

INZERCE
MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
POSTARÁM SE o chod domácnosti (úklid,
vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 150 Kč/h. Tel. 728 209 872.
KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.
HLEDÁM ke koupi RD se zahradou do 30 km
od Brna. Tel.: 732 222 468.
KOUPÍME byt, nejlépe s balkonem ve Slavkově. Tel.: 731 850 598.
PRONAJMU dlouhodobě garáž ve Slavkově,
sídliště Zlatá Hora. Tel. 720 045 329.
PRONAJMU na Zl. Hoře byt 2+1, částečně
zařízený. Tel. 736 410 471. Daruji zdrav. vozík
domácí s příslušenstvím, tel. 736 410 471.

Poděkování
Děkuji touto cestou MUDr.Vlastě Kučerové
a sestře Martě Šmerdové z domácího hospice
za lidský přístup a velkou obětavost při opatrování mého manžela v době nemoci.
Eva Nováková s rodinou

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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POUTNÍCI
CZECH REPUBLIC
BRNO

Poutníci přejí všem svým fanouškům a občanům města
Slavkova u Brna hodně štěstí
a zdraví v roce 2018 a těší se
na první slavkovský koncert,
který proběhne 9. 3. 2018 v restauraci Slavkovský pivovar.
Za skupinu se na vás těší
Jiří Karas Pola
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 14. prosince 2017 oslavili krásných
společných 60 roků manželé

JIŘÍ A LIBUŠE ŘIČÁNKOVI
Máme Vás moc rádi a do dalších let Vám
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.
Dcery Liba, Hana a Alena s rodinami.

Nové mateřské centrum
Studio Ilony Hrbáčkové v Husově ulici č. 60 –
nové mateřské centrum ve Slavkově nabízí multismyslové prostory a Snoezelen místnost pro
vzdělávání, zájmové programy, nápravy poruch
učení i relaxaci.
Školička Pevný kořínek s prvky Montessori
Dopolední školička (pro děti od 1 do 3 let)
Odpolední školička (pro děti 4 až 6 let)
Stimulace kojenců
Herna pro děti
Hlídání dětí
Odborné semináře a školení
Cvičení, terapie pro děti se speciálními potřebami (autismus, poruchy ADD, ADHD, aj.)
a děti se zdravotním znevýhodněním.
www.seminarehrbackova.cz
Ilona Hrbáčková

Aukce pro útulek Tibet
Během měsíce listopadu a prosince probíhala facebooková aukce. Její výtěžek darujeme
na transparentní účet útulku Tibet v Marefách.
Po úspěšném bleším trhu, který se podařilo zorganizovat v roce 2013, pořádáme internetovou
aukci již potřetí! Letos jsme poprvé pokořili
hranici 50 000 Kč! Chtěla bych touto cestou
všem moc poděkovat, protože bez Vás by žádná
aukce nebyla. Vážím si všech, kteří jsou v tom
s námi každoročně již od prvopočátku, vážím
si všech nových účastníků, že nám důvěřují,
vážím si všech gest a krásných zpráv, které nás
podporují. I když jsou to občas nervy a pěkné
zmatky, stojí to za to! Přeji všem krásné Vánoce
a budu se těšit třeba i příští rok, že společně doPH
kážeme zase o kousek více.

KMŠ Karolínka • Foto: archiv školy

Mikuláš dobré srdce má
Ještě než skončil měsíc listopad, vrátili se
do našich tříd kamarádi prvňáčci. Samozřejmě
jen na chvíli, aby si pohráli a svým novým spolužákům ze školy ukázali, jak to v Karolínce
vypadá. Také my jsme se s nimi seznámili a zahráli si různé společenské hry, nakreslili obrázky a popovídali si o tom, jak jim to ve škole
jde. Je radost vidět, jak se jim daří a jak září
jejich tváře, když vypráví o svých jedničkách.
Tak jim přejeme, ať jich je co nejvíce.
O pár týdnů později k nám přijela neobvyklá
návštěva. Když píši „přijela,“ myslím to doslova. Paní Laďka totiž nemůže chodit, a tak
používá invalidní vozík. Moc hezky vyprávěla
dětem o tom, jaké to je, být na vozíku a nemoci
dělat věci stejně, jako lidé bez postižení. Děti
se dozvěděly, jak mohou takovým lidem pomáhat a že se jich nemusí bát, protože jsou
úplně obyčejní a také jsou rádi, když se s nimi
někdo kamarádí. Nejvíce se děti divily, když
zjistily, že i handicapovaný člověk může jezdit
na lyžích, na kole nebo hrát basket, do schodů,
že může vyjet na plošině a že může mít asistenčního pejska, který je vycvičený na podávání různých věcí a pomoc třeba se svlékáním.

Jak napoví i samotný název programu Ligy vozíčkářů: „Přisedni si,“ děti, které chtěly, si
sedly na vozík a jízdu si na vlastní kůži vyzkoušely. Některé děti se téměř jako vyškolení
asistenti velice ochotně ujaly pomoci paní
Laďce, například zabrzdit či odbrzdit, kousek
převézt nebo něco podat z batohu. Byla to
velmi přínosná návštěva a my se budeme těšit
na další.
A začal Advent. Společně jsme tuto sváteční
dobu zahájili návštěvou kostela a vyprávěním
příběhu o tom, jak anděl Gabriel zvěstoval
Panně Marii radostnou zprávu, že se má narodit Spasitel.
To pravé vánoční těšení se umocnilo 4. prosince odpoledne. V jednotlivých třídách proběhlo setkání s rodiči a sourozenci dětí při
prožití příběhu o biskupu Mikuláši. Lidé z jeho
města se spojili a poslali potraviny lodí do
vzdáleného města, kde byl hlad. Celé město se
radovalo a lidé děkovali Pánu Bohu za záchranu. Během tohoto setkání do třídy přišel
i biskup Mikuláš a radoval se nad tím, že si připomínáme tento příběh, který ukazuje, jak si
lidé mají pomáhat. Všem dětem donesl perníčky a na stolech byly připraveny další dobroty. Rozloučili jsme se s ním písní a užívali si
mlsání a společně strávené chvíle.
Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková

čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme
v novém roce 2018 jen vše dobré.
Bedřich a Pavel Malečkovi
BM typo, s.r.o.

Návštěva sv. Mikuláše • Foto: archiv školy
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – leden
Pranostika: Na tři krále mnoho hvězd –
urodí se hodně bramborů.
Tato pranostika nám však dobrou úrodu
brambor sama nezajistí. K tomu je zapotřebí,
aby bylo příznivé počasí a potom musíme bramborám zajistit vhodné podmínky.
Brambory sázíme do dobře nakypřené a vyhřáté půdy, která byla předem vyhnojena hnojem a nebo kompostem s přidáním draselného
hnojiva. Po vzejití pečlivě ničíme plevel a dů-

kladně několikrát nahrůbkujeme a přihnojíme
dusíkem (LV 15%, síran amonný). V době
tvorby hlíz ( červen ) musí mít brambory dostatek vláhy. Vyskytující se mandelinku sbíráme raději ručně. Při velkém výskytu použijeme
přípravek Spintor. Sběr po vyorávce provádíme
ručně a v přepravkách je necháme asi tři týdny
vydýchat. Potom je dáme do sklepa, kde by
měla být teplota kolem pěti stupňů. Konzumujeme nejdříve velmi rané odrůdy, potom rané
a polorané by měli vydržet až do jarních měsíců.

Informace o bramborové sadbě – objednávka
Brambory jsou na našem jídelníčku velmi
oblíbenou potravinou, o čemž svědčí fakt, že
není ani možné vyjmenovat všechny způsoby
přípravy. Jsou nejen chutné, ale i hodnotné,
protože obsahují mnoho nutričních látek. Jsou
bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny a obsahují jen minimum tuku. Mají také příznivý
a léčebný účinek na zažívací a trávicí systém.
Většina z nás si jistě kousíček místa na své
zahrádce pro pěstování brambor udělá. A vy,
kteří ještě váháte se k nám určitě přidáte.
Je totiž velký rozdíl mezi bramborou vypěstovanou na svém pozemku
a bramborou zakoupenou v supermarketu od neznámého pěstitele.
V tom prvním případě se
brambora má jako by byla v bavlnce. V tom druhém případě zaSázení brambor
žije krutou cestu hrubé
mechanizace. Tento rozdíl se také projeví ve
skladování, přípravě a chuti.
Jaké odrůdy jsme pro vás na jarní výsadbu
zajistili? Jsou to následující odrůdy:
ANUSCHKA – velmi raná odrůda, varný
typ AB, žlutá, vysoce jakostní salátová konzumní odrůda. Má středně velké hlízy se žlutou slupkou s pevnou konzistencí s měkkými
očky. Má výbornou chuť. Anuschka upřednostňuje střední až lepší půdy se stejnoměrným
zásobováním vláhou a živinami. Má dlouhé
období klidu, velmi dobře se skladuje. Je doporučeno předklíčení. Předklíčení, případně
pěstování pod fólií napomáhá rané sklizni.
Patří mezi velmi výnosné odrůdy s vysokým
podílem tržních hlíz. Anuschka je velmi dobře
odolná strupovitosti, virovým chorobám, háďátku bramborovému, středně odolná vůči
plísni bramborové.
IMPALA – velmi raná, varný typ B, žlutá,
pro letní a podzimní konzum. Je osvědčená
a nejžádanější odrůda s pravidelným tvarem
hlíz a dobrou stolní hodnotou. Vařené hlízy
jsou kypré až středně pevné, středně až silně
vlhké, méně moučnaté. Po uvaření netmavnou.
Hlízy jsou velké, oválné až dlouze oválné,
velmi vzhledné, velikostně a tvarově vyrovnané se žlutou dužninou. Má nižší odolnost
k virózám, střední odolnost plísni bramborové,
vyšší odolnost k mechanickému poškození
a obecné strupovitosti.
ROSARA – velmi raná odrůda, varný typ
BA, červená slupka, žlutá dužnina, vhodná
k uskladnění, ale také pro letní a podzimní
konzum. Hlízy jsou středně velké oválné s červenou slupkou a se sytě žlutou barvou dužniny.
Dosahuje střední výnosy. Velmi dobré skladování. Díky pozdnímu klíčení se dá uskladnit do

dubna bez ztráty konzumní kvality. Vařené
hlízy jsou středně pevné až pevné konzistence.
MARABEL – raná odrůda, varný typ BA, je
mimořádně atraktivní odrůda s velmi dobrou
chutí. Je vhodná i pro úpravu loupáním. Vařené
hlízy jsou středně pevné, s jemnou strukturou,
středně velké, oválné s tmavě žlutou dužninou
a žlutou hladkou slupkou, snadno omyvatelné.
Marabel je velmi odolná proti napadení virovými chorobami.
PRINCESS – raná odrůda, varný typ AB, je
prémiová, salátová odrůda velmi vhodná k loupání. Vhodná pro mytí a balení
a dlouhé skladování. Hlízy má
oválné, pravidelné se sytě žlutou dužninou s vynikajícími
chuťovými vlastnostmi, bez barevných změn po uvaření i za
syrova. Odrůda má vysoký
výnos, je odolná chorobám.
Byla oceněna titulem brambor Vysočiny.
DITTA – poloraná odrůda, varný typ AB,
původní název LENKA je poloraná až polopozdní salátová odrůda s vysokým výnosem,
vhodná k dlouhodobému skladování. Hlízy
jsou středně velké , dlouze oválné, střevně
pevné až pevné konzistence se žlutou dužninou. Patří k jedním z nejchutnějších brambor.
Je velmi žádaná pro svoji máslovou chuť. Vyznačuje se jednoduchým a nenáročným pěstováním. Středně odolná virovým chorobám,
středně odolná plísni bramborové.
Varné typy:
A – brambory pevné a lojovité, vhodné
k přípravě salátů a k přímému konzumu uvařené.
B – brambory univerzální, středně pevné,
ideální k přímému konzumu uvařené,
C – brambory měkké a moučnaté, určené
k přípravě bramborového těsta a kaší.
Pro přesnější klasifikaci se uvádějí i typy
přechodné, např. AB, BA, BC. První písmeno
klasifikuje ten varný typ, ke kterému má blíž.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených odrůd, tak vložte svoji objednávku s udáním odrůdy, požadovaným počtem kilogramů,
adresou a číslem telefonu nebo E mail adresou
pro zpětnou informaci o prodeji do schránky
v domě zahrádkářů ve Slavkově u Brna na ulici
Čs. armády č. 252 do 25. února 2018. Můžete
též využít náš mail: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz a dále sledujte naše
stránky: www. zahradkari.cz/zo/slavkovubrna,
kde jsou další informace o naší činnosti.
Předpokládaná cena cca 12 Kč za 1 kilogram bramborové sadby.
Bohatou úrodu a příznivé počasí při pěstování brambor přejí zahrádkáři Slavkov u Brna
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DIA okénko
Letošní rok jsme ukončili akcí Vánoce s diabetem. Chci připomenout, že od 15. ledna
a pak každé pondělí od 16.30 hodin cvičíme
Pilates v tělocvičně ZŠ Tyršova pod vedením
Mgr. Libuše Vlachové. V úterý 30. ledna ve 14
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
máme členskou schůzi s vyhodnocením činnosti a hospodařením za uplynulý rok. Schválíme program na rok 2018 a můžete se už
přihlásit na plánované zájezdy.
Čas od Mikuláše až po Silvestra je spojen
s návalem v obchodech, množstvím jídla a pití.
Jak tomu má čelit diabetik? Především bychom si měli uvědomit, že tato doba by měla
být časem pohody, setkávání rodin a užívání
poklidných zimních dní. Diabetici by tedy měli
i o svátcích dodržovat zdravější jídelníček,
každé jídlo doplnit o zeleninu, která zvyšuje
objem jídla bez kalorií. Zvolit menší množství
vánočního cukroví, snížit množství cukru o polovinu, připravit si menší kousky, přidat
mandle, lískové a vlašské ořechy, chia a lněná
semínka, skořici a kakao. Neměli bychom zapomínat na tradiční vánoční pokrmy, kam patřila ryba, houby, luštěniny, tvaroh, sýr, zelí,
pohanka, jáhly, česnek, cibule, jablka a sušené
ovoce. Na Štědrý den si můžete dát smaženého
kapra s bramborovým salátem, kam přidáme
kořenovou zeleninu a připít si kvalitním
vínem, nebo jedním pivem. Pak jít pěšky třeba
na půlnoční není špatná rada. Rozhodně si musíte častěji změřit glykémii a TK a podle toho
postupovat. Každé jídlo navíc vyvážit pohybem. K dobré kompenzaci diabetu přispívá
také dobrá pohoda, nejen u televize, ale při nějaké aktivitě. Připravte si také chutné a barevné
zeleninové jednohubky: na špejli napíchněte
kolečka okurky, mrkve, celeru, ředkvičky, proložte kouskem šunky, sýru, jablka a olivou. Vaničku tvarohu rozdělíte na 4 dílky a okořeníte
česnekem, cibulí, křenem, hořčicí, nebo paprikou a máte chutné pomazánky. Kokosové řezy
bez mouky, vajec a tuku: 250 g strouhaného
kokosu, 2 banány, 1 vanilkový pudinkový prášek, 4 lžíce slunečnicového oleje a sklenici zavařeného kompotu i se šťávou (jablečný,
meruňkový). Banány a ovocný kompot rozmixujete a vše smícháte s olejem a pudinkovým
práškem. Těsto asi 2 cm silné natřete na pečící
papír a upečete. Rozkrojíte na dvě části, spodní
natřete džemem, položíte druhou polovinu zákusku a posypete kokosem, nebo pokapete čokoládou. Na ovesné kopečky potřebujete:
200 g ovesných vloček, 150 g strouhaného kokosu, 150 g semínek a sušeného ovoce, 150 ml
jablečné šťávy, 2 lžíce oleje, skořici a sladidlo.
Vločky opražíme na sucho na pánvi, necháme
vychladnout a smícháme se semínky, kokosem, sušeným ovocem, přidáme ovocnou
šťávu, skořici, olej a sladidlo. Lžící tvoříme kopečky na plech s pečicím papírem a upečeme.
Prožijte Vánoce v pohodě a věřte, že zdraví
je ten nejlepší dárek pod stromeček a při silvestrovském přípitku si slibte, že určitě v příštím
roce něco uděláte pro své zdraví.
Marie Miškolczyová

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Mikulášská taškařice v Junáku

Jako každý rok i letos zavítal mezi slavkovské skauty Mikuláš s andělem a čertem.
V pátek 1. prosince došla na naši klubovnu tato
tradiční návštěva v době oddílových schůzek
menších i větších dětí.
Všichny nás překvapilo, kolik zlobivých dětí
je mezi námi, protože čert chtěl téměř všechny
odnést do pekla. Naštěstí se za ně přítomný

Mikulášská nadílka • Foto: archiv junáků

anděl přimluvil a spravedlivý Mikuláš rozhodl,
že se děti musí vykoupit ze svých hříchů básničkou či písničkou. A jelikož o ně nebyla
nouze, čert splakal nad výdělkem a děti dostaly
své sáčky plné dobrot i letos.
Výroční schůze Junáka a SPJ
V úterý 13. prosince se sešli vedoucí oddílů
společně se staršími členy střediska, oldskauty
a našimi příznivci ve Vinárně na Brněnské ulici
k tradiční předvánoční bilanci uplynulého roku.
Hodnocení činnosti dětí v jednotlivých oddílech doplnily informace o hospodaření organizace, plánech pro příští rok a přátelská
beseda všech přítomných.
Vedení střediska děkuje za opakovanou podporu z rozpočtu našemu města, poděkování
patří také rodičům a všem příznivcům za čas
a nejen finanční prostředky, které věnují při
podpoře skautských akcí.

Betlémské světlo 23. prosince
Zveme všechny občany na setkání v sobotu
23. prosince, kdy vám rádi předáme betlémské
světlo. Letos se sejdeme ve vstupních prostorách radnice mezi 10. a 17. hodinou.

Vedoucí Junáku Slavkov u Brna

Olda Bayer

Motookénko
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje, od
posledního závodu uplynuly dva měsíce
a v tuto dobu nastává už jen bilancování celého
roku. Poslední měsíce roku tradičně patří slavnostním vyhlášením nejlepší jezdců a jejich
týmů. Jedno takové se konalo 2. prosince 2017.
Vyhodnocení bylo na Masarykově okruhu
v Brně, kde se sešlo na tři sta závodníků s doprovody. Setkání moderoval Václav Svoboda,
který je mezi fanoušky motocyklového sportu
ostříleným matadorem. Při vyhlašování 8 třídod klasiků po nejsilnější kubatury ke každému
jezdci uvedl nějakou úsměvnou větu, která sklízela aplaus. Ať už to byly pády, poruchy nebo
nějaké vzpomínky ze zákulisí jezdců. Pro nejlepší z nejlepších byla připravena třešnička na
dortu v podobě skůtru, který věnoval právě Masarykův okruh. Jeho majitelem se stal Michal
Prášek, který byl hodnocen ve třídě nad 600

Ernest Korčák

ccm. Je to šikovný hoch,
který byl před deseti patnácti lety rovnocenným
jezdcem Kájou Májkem, Jakubem Kornfeilem a LukáE. Korčák s vnukem
Borisem
šem Šemberou. Z historie
bylo pěkné poslouchat
jméno Boris Korčák, který jezdí třídu 250 ccm,
přebíral třetí místo. Je to vnuk známého závodníka Ernesta Korčáka, který je zakladatelem
Kopčanského okruhu. Jeho kariéra začala
v roce 1949, kdy na stroji NSU startoval v Tr-

navě a později začal sbírat věnce a startoval
i ve Slavkově. Když jsem ho potkal v Kopčanech tak vzpomínal na slavný okruh, kde
v šedesátých letech pravidelně navštěvoval
ať už ve třídě 125, 250 nebo 350. Byl velkým přítelem Jardy Ludvíka. Pan Korčák
nás v roce 2013 opustil a díky vnukovi
slavné příjmení na závodech žije dál.
Po ukončení vyhlášení bylo připraveno
občerstvení v pohádkovém hotelu Grid,
kde je zaznamenána historie závodníků na
dobových fotografiích. Na Jarní ceně Brna
se tento hotel stavěl a na MotoGP byl slavnostně otevřen. Je to obdivuhodná práce řemeslníků, která by byla na našich dálnicích
těžko k pohledání.
Přeji všem čtenářům klidné prožití svátků
vánočních a do Nového roku 2018 jen ten nejlepší výjezd s nákladem zdraví a štěstí. J.M.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Začátkem prosince jsme se sešli na besedě o uplynulé
sezoně. Rozvinula se debata o zážitcích z cest
a vůbec o dění kolem motocyklů. Jeden podnět,
nečekaná změna chování motocyklu při zatížení
cestovními zavazadly a spolujezdcem, mne inspiroval k tomuto článku. Jsou dva základní negativní projevy chování, se kterými se setkal
snad každý motorkář.
A. Kmitání řídítek (wobble) se projevuje na
předku. Nejčastěji se objeví ve středních rychlostech při brzdění před nasazením oblouku. Řídítka kmitají kolem osy vidlice, amplituda
kmitů je malá. Je to takové chvění v řídítkách,
snadno jde udržet a utlumit rukama. Moderní
motorky s lehkou a torzně tuhou vidlicí mají ke
kmitání sklony. Není na závadu, pokud se občas
krátkodobě objeví. Je způsobeno posunutím těžiště dopředu vlivem setrvačnosti při brždění.
Za jízdy stačí přesunout se v sedle trochu dozadu, nebo zatáhnout za plyn aby se motorka
zhoupla víc na zadek.
Do seřízení je potřeba zasáhnout, pokud se
kmitání objevuje opakovaně. Způsobuje ho
malý úhel sklonu vidlice, příčinou je například
přetížený tankvak. Pomůže přitáhnout tlumení,

zadní stavbu pustit trochu níž, nebo povysunout
šavle v brýlích o jednu drážku. Kdo máte rádi
točivé nastavení podvozku s více postavenou
vidlicí (ke kmitům náchylné) a nechcete ho
měnit, investujte do tlumiče řízení, mnohdy postačí montáž těžšího závaží do konců řídítek.
Trvalý výskyt kmitání by mohl mít příčinu
v přílišné vůli hlavových ložisek, pouzder vidlice, nebo v ložiskách kol. Závadu může způsobit i pnutí ve vidlici, například ohnutá osa,
deformovaný ráfek nebo vychozené vymezovací podložky mezi vidlicí a nábojem kola. Prostě cokoliv, co kmity může generovat.
B. Kývání motocyklu (weave, shimmy) je vážnější problém. Motorka se v přímé jízdě kroutí
kolem podélné i svislé osy. Dochází k němu
v poměrně vysokých rychlostech. Předek
i zadek motocyklu se pohybují proti sobě, perioda kývání je nízká. V řízení se to projevuje velkými silami a dochází k velkému pohybu těžiště
motocyklu. Boční síly vychylují motocykl z přímého směru. Může to skončit i pádem! Jakmile
se kývání objeví, je třeba brzdit zadní brzdou.
Motorku to stabilizuje a případný pád proběhne
v malé rychlosti. Nejčastější příčinou je zvětšení boční plochy motocyklu zavazadly, k roz-

kývání dojde aerodynamickým odporem nebo
bočním větrem. Těžkosti může způsobit i volná
jezdecká bunda. Zkušený jezdec při každé zastávce kontroluje upevnění bagáže a plandavou
větrovku upevní kolem pasu ledvinou, nebo
opaskem. Vážné příčiny mohou být v malé tlumící schopnost motocyklu vůči kmitům kolem
hlavních os, například málo tuhý rám, špatně
seřízené tlumiče, nevhodná kombinace pneumatik, jejich nevhodné huštěni, vůle v řízení, či
vůle v zadní stavbě. Zdravého motocyklu by se
kývání nemělo týkat. Zimní přestávka je příležitostí dát podvozek motorky do pořádku.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Motoklub Austerlitz Vás zve na 7. ročník zavírání šoupátek na ploché dráze, které se
uskuteční 30. prosince od 11 hodin na tréninkovém hřišti na stadionu ve Slavkově.
MK Austerlitz pořádá dne 24. prosince tradiční vánoční vyjížďku příznivců jedné stopy
Vánočku. sraz je v 11 hodin na Koláčkově náměstí.
Podrobnosti najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Nastává čas předvánoční
Těšíte se na Vánoce? Chcete se inspirovat
pro krásnou výzdobu svého vánočního stromečku a pomalu nasát vánoční atmosféru?
Pokud ano, navštivte stejně jako žáci 1. ročníku oboru hotelnictví slavkovský zámek, na
kterém právě v těchto dnech probíhá výstava
betlémů a vánočních stromků, které ozdobili
žáci slavkovských škol. Vánoční čas přiblíží
i slavnostně prostřený stůl, bez něhož by oslava
nejkrásnějších svátků v roce nemohla začít.
Udělejte si tedy chvilku času a běžte si výstavu prohlédnout. A až budete odcházet, nezapomeňte hlasovat pro nejlépe nazdobený
stromeček. Nám všem se nejvíce líbil ten,
který nazdobili žáci ISŠ Slavkov u Brna.

Bylo nám ctí a životním zážitkem
Již v letních měsících bylo vedení školy
osloveno s nabídkou, zda bychom spolupracovali při přípravě a realizaci slavnostní recepce,
která se bude konat při příležitosti státního
svátku 28. října na Velvyslanectví ČR v Berlíně. Letos byl osloven Jihomoravský kraj, aby
v rámci této recepce proběhla prezentace našeho kraje. Dne 22. 10. 2017 odjelo našich
10 vybraných žáků oboru hotelnictví a kuchařčíšník a dvě učitelky odborné výuky, M. No-

A. Vyhnánková, ISŠ

E. Zemánková, ISŠ

Němčinář roku
Žáci 3. ročníku oboru hotelnictví se jako
každoročně zúčastnili mezinárodní online soutěže Best in Deutsch. Náročný test trval 60
minut a žáci si ověřili znalosti nejen gramatické, ale i poslechové, při kterých se pořádně
zapotili. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, někteří byli spokojeni, jiní
odcházeli se smutným výrazem ve tváři a zároveň s vědomím, že jediná cesta k úspěchu vede
přes důkladnou domácí přípravu. V tomto úsilí
je budeme podporovat a vést, aby za rok sklidili
D. Mihálová, ISŠ
jen samé úspěchy.

voměstská a Mgr. M. Zajdáková. Ubytováni
jsme byli v budově Velvyslanectví ČR, které
se nachází přímo v centru. Ve chvílích volna
jsme měli možnost navštívit Alexanderplatz,
podívat se k Braniborské bráně a zbyl i čas na
nákup drobných suvenýrů domů. Naším hlavním úkolem bylo připravit slavnostní raut a zajistit obsluhu pro 600–700 vzácných hostů, což
bylo velmi náročné, ale vše se nám povedlo na
výbornou. S velkou spokojeností z dobře odvedené práce jsme se vrátili domů.

Studenti ISŠ ve Vídni • Foto: archiv školy

Poděkování
Děkuji všem žákům, M. Novoměstské
a Mgr. M. Zajdákové za vzornou reprezentaci
naší školy a Jihomoravského kraje. Výborně
odvedenou práci ocenili ve svých dopisech
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. B. Šimek
a jménem Velvyslanectví ČR v Berlíně Ing. M.
Kulhánková Vlad.
Michalica.

Setkání s… Afrikou
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 odstartoval na
naší škole v rámci předmětu zeměpis cestovního ruchu neformální projekt pro žáky 1. ročníku oboru hotelnictví, který jsme nazvali
„Setkání s . . .“ Jedná se o cestovatelský cyklus
přednášek, povídání, promítání a setkání
s lidmi, kteří na svých cestách navštívili zajímavé kouty naší planety a nyní přicházejí zprostředkovat své zkušenosti, zážitky a postřehy
našim žákům. Jako první k nám zavítal pan
Ivan Vystrčil se svým poutavým vyprávěním
o Africe, konkrétně o Namibii a národních parcích. Podle bezprostředních ohlasů sklidil
velký úspěch. Rádi bychom mu tímto ještě jednou poděkovali za jeho čas a zajímavou předV. Hirt, ISŠ
nášku.

Ochutnali jsme
thajskou kuchyni
V hodině praktické výuky technologie přípravy pokrmů nás 1. 11. 2017 navštívili manželé Hlásenští, kteří již několik let žijí
v Thajsku. Přijeli nám ukázat některé z pokrmů, které jsou pro jejich zemi typické, jako
SWEET and SAUR – výborný sladkokyselý
pokrm s masem zeleninou a ananasem, Pad
Thai – originální rýžové nudle, které chutnaly
snad úplně každému a další pokrmy, které nás
nadchly stejně jako ty první. Za jejich příjemnou společnost a zpestření výuky jsme jim
velmi vděční my učitelé, ale i žáci naší školy.
Moc jim touto cestou děkujeme a těšíme se, že
M. Svobodová, ISŠ
nás znovu navštíví.

Den otevřených dveří • Foto: archiv školy

Dny otevřených dveří ISŠ
První prosincový víkend je na naší škole již
tradičně spojen s dny otevřených dveří. Jedinečné možnosti osobní prohlídky školy a zodpovězení všech dotazů týkajících se nabídky
a podmínek studia využili především žáci základních škol a jejich rodiče. Zajímavý program
byl připraven také pro absolventy školy, kteří si
přišli zavzpomínat na časy studií. Návštěvníky
čekala výstava truhlářských výrobků, populární
jízda v autotrenažeru, prohlídka učeben a prostor
odborného výcviku automechaniků, kuchařůčíšníků, cukrářů a truhlářů, ukázky slavnostního
stolování, barmanská show, výroba a degustace

cukrářských výrobků. V prohlídkovém okruhu
nechyběl také domov mládeže, který nabízí
žákům školy moderní ubytování. Průvodcovskou činnost vykonávali žáci 2. ročníku oboru
hotelnictví, kteří ve svých výkladech informovali návštěvníky o aktualitách a současném dění
ve škole. Všem, kteří se přišli do školy podívat,
děkujeme za návštěvu a projevenou přízeň. Další
možnost prohlídky školy bude v měsíci lednu,
kdy připravujeme dny otevřených dveří v termínu 19. a 20. 1. 2018. Těšíme se na Vaši návštěvu! Bližší informace a kontakty na
D. Hortová, ISŠ
www.iss-slavkov.eu.

Truhláři ze Slavkova u Brna v Šoproni
Dne 16. a 17. listopadu se uskutečnila v maďarské Šoproni mezinárodní soutěž družstev,
které se zúčastnili žáci tříletých a čtyřletých
oborů truhlář a zpracování dřeva. Soutěž každoročně pořádá odborná firma v areálu tamní
university, má praktickou a teoretickou část
a je financována pořadatelem a z projektu Visegrádské čtyřky. Družstva byla tříčlenná
a v praktické části bylo úkolem vyrobit za 10
hodin dle výkresové dokumentace příslušný
výrobek. Byl to poměrně náročný výrobek
a naši žáci z druhého ročníku se s některými

prvky setkali poprvé. Přesto výrobek úspěšně
zvládli a ze zahraničních účastníků byli nejlepší. Celou soutěž vyhrála maďarská škola
z Budapešti.
Během soutěže jsme také uskutečnili zajímavá jednání a navázali vhodné kontakty. Naše
žáky na soutěž připravoval učitel odborného
výcviku Š. Podolan a o překlad se starala
Mgr. D. Mihálová společně s místní překladatelkou. Celá akce byla velmi zdařilá a všem
účastníkům děkuji za výbornou reprezentaci
V. Bábek, ISŠ
školy.
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Tříkrálový vánoční
koncert
V neděli 7. ledna 2018 se od 16.30 hod.
uskuteční v sále Domu Svaté Rodiny (Malinovského nám. 280, sál nad mateřskou školkou
Karolinka) tříkrálový vánoční koncert vokálněinstrumentálního souboru Collegium musicale
bonum. Na programu budou díla Č. Vaňury
Laetentur coeli, J. F. N. Segera Christus nobis
natus est, J. I. Linka Pastorella iucunda, F.
X. M. Lablera Graduale Pastorale in G a W.
A. Mozarta Missa in C „Spatzenmesse“ (KV
220). Sólové party přednesou Aneta BendováPodracká (soprán), Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Kateřina Dvořáková (alt), Ondřej
Múčka (tenor) a Tomáš Randýsek (bas).
Jako host v programu vystoupí s pásmem
vánočních koled pěvecký soubor Schola ze
Slavkova u Opavy. Srdečně Vás zve Collegium
musicale bonum. Vstupné dobrovolné.
Ladislav Jedlička

Sraz bývalých
zaměstnanců Agry
Ať jste lidé v jakémkoliv věku, pamatujete
si tu dlouhou dobu, kdy naposledy jsme se rozloučili a do jiných zaměstnání nastoupili?
AGRA byl náš denní chleba, který byl i našim
koníčkem. Profese, které tady pracovaly tak
žádné rozdíly mezi sebou nedělaly. Soustružníci, frézaři, brusiči, vrtaři, svářeči, lakýrníci,
lisaři, řidiči, účetní, uklízečky, svačinářky
zkrátka všichni, co jste zde strávili několik
krásných let, přijďte na setkání bývalých zaměstnanců dne 26. ledna 2018 od 15 hodin do
restaurace Bonaparte (společenský dům). Přineste s sebou vzpomínky, fotky a hlavně dobrou náladu. Řekněte to svým známým
a nahlásit účast můžete na tel.: 724 145 627.
Na všechny se těší Mirek, Maruška a Vendulka
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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 jsou zveřejňována 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 22. prosince 2017

Potopený zvon • Foto: 2x archiv Divadelního spolku

Potopený zvon
V sobotu 9. prosince a neděli 10. prosince
2017 od 16 hodin proběhla premiéra a repríza
divadelní pohádky Potopený zvon v provedení
Divadelního spolku Slavkov u Brna.
Musím pochválit výtvarnou stránku inscenace, o kterou se postarala Jarmila Pospíšilová,
která dodala spolu s osvětlovači Janem Matyášem a Miroslavem Felixem Slováčkem inscenaci pohádkovost. Také přítomnost skupinky
čertů, v podání našich nejmladších členů,
Marie Moudré, Terezy Vyšehradské, Diany
Macháčkové, Běly Karkoškové, Adély Antošové, Elišky Šemorové a Vítka Kudly přidala
představení živost a půvab. Komunikaci s diváky pak přidali naši osvědčení divadelní herci
Marie Gottwaldová, Miroslav Slováček, Pavel
Hrazdil, Jarek Rozsypal, Zdeněk Novák,
Marek Navrátil a hlavně obě vynikající představitelky Kašpárka – Markéta Moudrá a Anna
Dufková.

A kdo podpíral slábnoucí paměť našich
herců? Nápověda Silva Skokanová, Jana
Zrebná a Marie Kostíková.
Představení bylo živé, krátké a pohádkové.
Děkuji vám divadelníci.
Všem našim příznivcům i ostatním divákům
přeji klidné a spokojené svátky vánoční a s některými se možná ještě setkáme na silvestrovském uvedení Dámského krejčího v sále SC
S.O.
Bonaparte.

Leden 2018 na Hvězdárně Vyškov
Za jasných lednových nocí máme možnost
pozorovat zvečera na jihu a východě šestici
velmi jasných hvězd: Sírius ve Velkém psu,
Rigel a Belgeuse v Orionu, Capella ve Vozkovi, Pollux v Blížencích a Prokyon v Malém
psu. Během dlouhé a jasné noci dokonce můžeme postupně pozorovat všechna souhvězdí
viditelná v naší oblasti.
Kolem čtvrté ranní hodiny nad východem
spatříme Mars a Jupiter.
Měsíc je v úplňku 2, v poslední čtvrti 8.,
v novu 17., v první čtvrti 24. a podruhé
v úplňku 31. ledna.
V úterý 2. ledna od 17 hodin se na hvězdárně sejdeme na programu pro děti i dospělé
Zajímavosti o vesmíru. V úterý 16 ledna od 17
hodin budou na hvězdárně děti provádět přírodovědné experimenty na programu Pokusy1.

Prosím, na oba programy předem se objednejte
na tel. 602 59 62 09.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete zhlédnout 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 h. Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59 62 09. Nabízíme
také programy pro MŠ, ZŠ i střední školy. Připravíme program i pro kolektivy dospělých.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2018
Datum

6. 1.
6. 1.
7. 1.
12. 1.
19. 1.
20. 1.
20. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
30. 1.

hod.

17.00
16.30
20.00
16.30
8.00–11.00
15.00
16.00
17.00

akce/místo konání

pořadatel

Tříkrálová sbírka.
ř.-k. farnost
Benefiční koncert Esther Yoo a Czech Virtuosi. Historický sál zámku
ZS-A
Vánoční tříkrálový koncert. Sbor Collegium musicale bonum. Dům sv. rodiny
ř.-k. farnost
Městský ples. SC Bonaparte
MÚ
Exhibice Glitter Stars. Sportovní hala ZŠ Komenského
ZŠ Komenského
Ples ZŠ Tyršova. SC Bonaparte
ZŠ Tyršova
Vepřové hody. Palackého náměstí
MÚ
Sraz bývalých zaměstnanců Agry. Restaurace Bonaparte
Ples děkanství. SC Bonaparte
Divadelní kavárna: Naše paní Božena Němcová. Pastorační centrum.
Divadelní spolek
Hudební večer žáků ZUŠ F. France. Sál ZUŠ.
ZUŠ F. France

Běh na Mohylu míru
V neděli třetího prosince se uskutečnil již druhý
ročník běhu ze Slavkova na Mohylu míru a zpět.
Letos se běželo pod záštitou slavkovského starostypana Michala Boudného. I díky tomu si mohli
účastníci lokálního závodu dopřát komfort a zázemí
akce většího charakteru. Na fyzicky a psychicky náročnou trať, dlouhou 25 km, vedoucí po zelené turistické značce ze Slavkova na Mohylu míru se
vydalo celkem 76 závodníků. Novinkou bylo zařazení kategorie canicross, tedy běhu se psem. V této
kategorii zvítězil Tomáš Hrnčíř a Rafius Raf, s krásným časem 1:47:34. V kategorii žen byl přepsán
loňský ustavující rekord trati na 1:53:25 a to zásluhou Taťány Strakové (Vyškov). No a v elitní kategorii mužů dominoval také v traťovém rekordu
Zdeněk Hrabovský s časem 1:39:57. Akce vznikla
jako alternativa k pasivnímu přihlížení oslav Bitvy
3 císařů a jsme rádi, že se našlo tolik nadšenců co
se pustili do vlastní bitvy s námahou, mrazem, blátem a vlastně se sebou samotným. Děkujeme všem
zúčastněným, pomocníkům a partnerům, bez nichž

Běh na Mohylu míru • Foto: 4x archiv běžců

by tento běh nemohl být. Jmenovitě patří poděkování obcím Slavkov, Křenovice, Prace za možnost
pořádání běhu, Slavkovskému pivovaru za občerstvení po závodě, Krmiva Kyjovská za krásné balíčky pro vítězné hafany, běžecké speciálce

Sanasport, lyžařské speciálce Barnex sport, KPK
autoopravně za ceny pro běžce a Slavkovským
skautům a Austerlitz Adventure za zázemí a technickou pomoc. Doufáme že příští ročník bude neZa Ski Žabiny z.s. Filip Šolc
méně vydařený.

Isabela Hortová trojnásobnou mistryní ČR
Velkého úspěchu dosáhla Isabela Hortová na
právě skončeném Mistrovství České republiky
v olympijském sportu moderní gymnastice. Na
tomto mistrovství, konaném o posledním listopadovém víkendu v Českých Budějovicích, se jí znovu
podařilo zvítězit a obhájit tím titul Mistryně ČR
z předchozích dvou let!
Na šampionátu Isabela zakončila svou skvělou
podzimní soutěžní sezónu, kdy na všech závodech,
které absolvovala, stála na stupních vítězů a to většinou na stupni nejvyšším. Výsledek je o to cennější, že se často jednalo o zahraniční závody se
silnou evropskou konkurencí!
K nejvýznamnějším úspěchům patřilo 1. místo na
mezinárodních závodech v Budapešti. Další zlatou
medaili získala na Dunajském poháru v Rakousku.
Stříbrnou medaili přivezla z významné a silně obsazené soutěže v italském Udine. A v neposlední
řadě vyhrála i Přebor Jihomoravského kraje a již
počtvrté získala titul Přeborník JmK!
Úspěchy Isabely jsou dány zejména její neuvěřitelnou tréninkovou pílí. Zejména díky ní je ve své
věkové kategorii schopna konkurovat i starším
a zkušenějším gymnastkám. Věříme, že její výkony
a dosahované výsledky budou i nadále pokračovat.
Nebyly by však možné bez kvalitní profesionální
přípravy a podpory nejen rodiny, ale také slavkovské základní školy, kterou Isabela studuje.
Děkujeme všem za všestrannou podporu jejího
sportovního úsilí!

Isabele gratulujeme a přejeme dosažení dalších
Vedení klubu SK TART MS Brno
úspěchů!

Isabela Hortová
Foto: archiv IH

Akademie Bojových Umění 2018
Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Austerlitz –
Sebeobrana: proběhne dne 9. 1. 2018 v 17.45 h.
Oddíl Krav Maga je určen pro kluky i holky od 1499let. Základní kurz je v trvání dvou měsíců a po
složení zkoušky lze pokračovat do vyšší navazující
skupiny. První kurz je určen pro úplné začátečníky
a předchozí zkušenosti nejsou opravdu nutné. Zásadou je, aby se každý naučil adekvátně reagovat na
verbální i neverbální útok, obranu proti jednomu
i více útočníkům, se zbraní i beze zbraně. Nezáleží
kolik vážíte, měříte či máte, nebo nemáte zkušenosti. Vše co budete potřebovat vás naučíme. Nejdůležitější je chtít a začít!
Tak jako každý rok připravujeme pro všechny
studenty Akademie různé semináře/workshopy jako
je například: použití teleskopického obušku 3. 2.
2018 ve Vyškově, střelecký seminář se zaměřením
na nošení, držení a použití střelné zbraně se střelbou
mířenou i reflexní březen–říjen 2018, přepadení ve

vozidle – duben-říjen, zahraniční výlety spojené se
seminářem v Anglií 16.–19. 3. 2018, nebo USA červen–červenec 2018, mezinárodní BootCamp ve
Slavkově – 26. 5. 2018 a mnoho dalších a to i se zahraničními mistry bojových sportů a umění. Veškeré
informace včetně přihlášek naleznete na www.kravHlaváč Petr, Head instructor
magaseal.com.

TaeBo-fitness pod vedením Kristýny – každé
pondělí v 18 hodin. První trénink již 8. 1. 2017.
Cvičí se za doprovodu hudby. Veškeré údery
a kopy jsou bezkontaktní. Tae Bo je vhodné pro
muže i ženy i pro úplné začátečníky. Rezervace není
nutná.
Kristýna
Těším se na vás

Účastníci kurzů ABU • Foto: archiv ABU

MNOHO ŠŤASTNÝCH KILOMETRŮ
I V ROCE 2018 VÁM PŘEJE
AUTO-BAYER

AUTO-BAYER, s.r.o.
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