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ZDARMA

Pozitivní zprávy
Tak jsme se všichni těšili, že

nám svatý Martin přiveze to,
na co již léta čekáme a opět
nic. S takovou budou naše děti
znát sníh snad jen z filmů či
výše položených zimních stře-
disek. Uvidíme, jak se pranos-
tiky dotknou Vánoc. Toliko

stesku po tradicích a nyní k dění v našem městě.
V tomto měsíci proběhlo v jídelně Integrované
střední školy tradiční setkání občanů s vedením
města, sociálním odborem a složky Integrova-
ného záchranného systému. Po dvou hodinách

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)
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Práce na rekonstrukci stadionu • Foto: P. Maleček

Rekonstrukci atletického stadionu poslední říj-
nový den přijeli oficiálně odstartovat nejvyšší
vládní i státní představitelé České republiky. Na
své dětství si při pohledu na ovál zavzpomínal
předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. O budouc-
nosti sportu nejen ve Slavkově promluvila mini-
stryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina
Valachová. 

O své pocity se podělil i místopředseda Senátu
ČR pan Ivo Bárek. O významu budoucího moder-
ního sportoviště nejen pro Slavkovany, ale také pro
obyvatele okolních měst a obcí, promluvil náměs-
tek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák.
Mikrofonu se ujali i zástupci města – starosta Mi-

Rekonstrukci stadionu zahájil i premiér

Rekonstrukce
stadionu

chal Boudný, místostarostka Marie Jedličková
a místostarosta Petr Kostík. Slavnostního poklepání
na základní kámen se zúčastnila i náměstkyně mi-
nistryně školství pro sport Simona Kratochvílová
a Jakub Navrátil – předseda Atletického klubu Slav-
kov u Brna. Slavnostní události přihlíželi i ředitelé
místních škol. Ti kvitovali, že nové sportoviště ote-
vře mnoho nových možností pro pohyb dětí.

Rekonstrukce atletického stadionu bude stát cel-
kem 42,5 milionu korun. Do konce roku se vybu-
dují nové opěrné zídky, podkladové vrstvy pro
budoucí běžeckou dráhu s umělým povrchem, vy-
buduje se retenční nádrž, postaví se zázemí pro

(Pokračování na str. 5)

Poklep základního kamene • Foto: J. Sláma



      

          PÁTEK 2. PROSINCE
17:00 Obsazení města spojeneckou armádou 
   – Palackého náměstí

20:00 Příjezd rakouského císaře a ruského cara
   Lidová veselice – nádvoří zámku

20:30  Zámecký bál a speciální noční prohlídky zámku

    SOBOTA 3. PROSINCE

9:00 – 21:00  Předvánoční jarmark – centrum města
      nádvoří zámku (do 19:00)

10:00 – 16:00 „TENKRÁT VE SLAVKOVĚ“ 
       ukázky vojenského výcviku
       a bitevních střetů – zámecký park a náměstí

10:00 – 16:00  Kostýmované napoleonské prohlídky zámku

18:00 – 18:45  Bitevní ukázka obsazení radnice armádou 

20:00      Defi lé vojáků městem
       Závěrečný ohňostroj – Palackého náměstí 

www.zamek-slavkov.cz

           Pořadatel                  Generální partner                    Hlavní partner        Partner                                                                                                            Mediální partner          
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K U P U J T E  V Í N O  J I N A K

Vzpomínkové akce ve Slavkově u Brna se konají pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky.

Akce se konají za podpory Jihomoravského kraje.

Návštěvníci s jízdenkou ČD do Slavkova u Brna a platnou ve dnech konání akce získají při zakoupení vstupenky do prohlídkové trasy Historické sály slevu 20 %.
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            STŘEDA 30. LISTOPADU
18:00  Bohoslužba za oběti bitvy
   – chrám Vzkříšení Páně  
19:00  Koncert Václava Hudečka
   – Historický sál, Pořádá Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
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Pozitivní zprávy
(Dokončení ze str. 1) pokud tyto stromy vykácíme, nové, vzhledem

k hustotě sítí, již nezasadíme. A to není případ
jen Tyršovy ulice. A co se zájezdu týče, tak za-
hraniční komise rady města zahrne do své ak-
tivity i možnost zájezdu občanů do polského
Sławkova s částečným přispěním města. 

Po diskusi občanů se mnou a paní místosta-
rostkou Marií Jedličkovou měl příspěvek velitel
hasičů pan Kamil Jaborník a témata se točila
především kolem fám, tipů a triků a „dobrých“
rad, co dělat, když. Velice zajímavé bylo video,
na kterém hoří vánoční stromeček a následná
časová osa co se stane za minutu s vaším
bytem. Věřte, že za minutu k vám hasiči nedo-
razí. Dovolte mi tedy poděkovat všem účastní-
kům a organizátorům této akce. 

Mnohem více potěšitelnou zprávu mám však
při pohledu na přípravy rozpočtu na rok 2017.
Díky několika pozitivním faktorům se nám po-
dařilo oproti letošnímu roku zpětinásobit roz-
počet na investice. Zatímco letos jsme projekty
spíše připravovali a finalizovali, v příštím roce
je chceme realizovat. Takže, zatímco letos jsme
proinvestovali necelých deset milionů korun,
v roce 2017 to bude bezmála 50 milionů, které
se dotknout téměř každého v našem městě.
Z těch zásadních předkládáme zastupitelům ke
schválení především dokončení rekonstrukci
stadionu, přístavby základní školy Tyršova, vý-
stavbu cyklostezky do Hodějic či zateplení a re-
konstrukci balkonů Domova s pečovatelskou
službou na ulici Polní. V průběhu roku 2017 se
po závěrečném účtu města zaměříme na bu-
dovu SC Bonaparte, kde již máme projekt na
rekonstrukci střechy, na opravy chodníků

laviny otázek a odpovědí bych rád zmínil ty
klíčové a věcné, jako například absence toalet
na hřbitově, výstavba domova důchodců, stav
a osud lipové aleje v Tyršově ulici či zájezd ob-
čanů do partnerských měst. Dovolte mi připo-
menout odpovědi pro ty, kteří se akce
nezúčastnili. Toalety na hřbitově budeme řešit
formou chemického WC, jen musíme stanovit
režim a místo. Domovy důchodců jsou krajská
zařízení včetně zvolení místa výstavby a finan-
cování. Jen pro představu, měsíční náklady na
jedno lůžko jsou kolem 30 000 korun, což by
většina obcí finančně nezvládla. 

Lipové stromořadí v Tyršově ulici patří mezi
historické dominanty našeho města a rozděluje
občany na dva tábory: ponechat a pokácet.
Město v příštím roce uvolní finanční prostředky
na úpravu a ořezy těchto vzrostlých stromů
s ohledem na bezpečnost, zanešené okapy
a jiné nešvary. Je třeba mít stále na zřetel, že

a údržby města formou nové techniky, která na-
hradí již dosluhující zametače. O tom, co
přesně se bude v příštím roce stavět, opravovat
a nakupovat, budou mít samozřejmě poslední
slovo zastupitelé na prosincovém zasedání.

Ale zpět do letošního roku a již splněných
úkolů. V říjnu jsme předali novou techniku jed-
notce Sboru dobrovolných hasičů, na kterou
přispělo naše město a především Jihomoravský
kraj. „Dobráci“ tak mají ve své výbavě nové
přenosné čerpadlo, hadice, motorovou pilu
a další moderní techniku za více než tři sta tisíc
korun. Všichni bychom byli rádi, kdyby tato
výzbroj sloužila jen požárnímu sportu, ale bo-
hužel realita je někdy jiná. 

Pokud stále hovořím o financích, připomí-
nám registraci na kompostéry a popelnice na
bioodpad! Nezapomeňte, že můžete požádat
i vy, kteří jste již před lety hnědou popelnici
díky dotaci získali. V tuto chvíli vyhovujeme
také všem, kteří si zažádají o větší počet. Rádi
bychom těchto nádob z dotace pořídili co nej-
více a pomohli tak likvidaci hromádek zeleně
na ulicích. 

Dovolte mi závěrem pozvat vás na rozsvě-
cení vánočního stromu a zpívání koled žáky
ZUŠ Františka France 27. listopadu na scho-
dech před radnicí na Palackého náměstí a od-
startování adventních dnů a předvánočního
shonu. Někdy je třeba tomu ryku utéci. Domní-
vám se, že hlas dětí, vůně perníku a svařeného
vína dovolí na chvíli zapomenout a oprostit se
od všeho nezbytného. Hezký advent Vám
všem!

Michal Boudný, starosta města

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     KOMPOSTÉR

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt 
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     POPELNICE

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

✃

na bioodpad 240 l

V kopci na Holubice bude
spuštěno úsekové měření

Neohleduplní řidiči nerespektující přechod
pro chodce, časté dopravní zácpy i nadměrný
hluk v ulici Čs. červeného kříže. To jsou hlavní
důvody pro zavedení silničního radaru instalo-
vaného u silnice I/50 na příjezdu a výjezdu ze
Slavkova u Brna. Radar bude od prosince měřit
každého řidiče v úseku od začátku města po
křižovatku na Křenovice v obou směrech. 

„Stávající orientační radar bohužel řidiče ne-
motivoval ke snížení rychlosti. Proto jsme po
vzoru jiných měst přistoupili k úsekovému mě-
ření. Toto opatření je namířené zejména na
tranzitní dopravu, která tento úsek enormně za-
těžuje,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

V měřeném úseku je povolená rychlost 50
km/h. Pokud bude vozidlu naměřena rychlost
vyšší, bude tento skutek zadokumentován
a Městský úřad Slavkov u Brna v souladu s pří-
slušným ustanovením zákona o silničním pro-
vozu písemně vyzve provozovatele motorového
vozidla k úhradě pokuty.

Pokud rychlost vozidla nepřekročí 89 km/h
a dojde k uhrazení dané částky v zákonem sta-
novené 15 denní lhůtě, nebude vedeno správní
řízení. Provozovateli vozidla se v registru řidičů
nezaznamenají body a nebude proveden zápis
do karty řidiče. vs

Rozsvícení vánočního stromu
Zveme vás na rozsvícení vánočního stromu,

které se uskuteční v neděli 27. listopadu od
17.30 hodin před radnicí. V programu vystoupí
žáci ZUŠ F. France – pěvecký sbor Hlásek,
houslový soubor Slavkovánek, soubor zobco-
vých fléten, klarinetové trio, saxofon a kláve-
sové nástroje. Občerstvení je zajištěno. vs

Výjezd ze Slavkova • Foto: archiv
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

63. schůze RM – 31. 10. 2016
1. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM.
2. RM schvaluje variantu řešení veřejné infrastruktury

v ulici Na Vyhlídce formou úpravy komunikace dle
normy ČSN 736110 o navrhování místních komunikací
jako v jiných případech při výstavbě obytných domů
a ukládá odboru IR zpracovat odhad podílu města na
nákladech na realizaci veřejné infrastruktury v ulici Na
Vyhlídce a předložit jej radě města.

3. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Zateplení
obvodového pláště obytné budovy Polní čp. 1444“ dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

4. RM odkládá materiál „Vybudování komunikace
v lokalitě Sadová ve Slavkově u Brna“

5. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách vy-
budování stavby sjezdu na pozemku města Slavkov
u Brna parc. č. 3750/29

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na po-
zemku s právnickou osobou Správa železničního do-
pravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná
1003/7, Praha 1, IČ: 70994234 týkající se pozemku
parc. č. 3819/17 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

7. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání, které jsou umístěny v suterénu
administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov
u Brna.

8. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje po-
zemků parc.č. 2973/39, 2973/1, 2973/15, 2973/42,
2975/5 a parc.č. 2977/7 v k.ú. Slavkov u Brna.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s. týkající se pozemku parc. č. 3642/2, jehož
vlastníkem je město (stavba s názvem „Slavkov, kabel
NN Plimlová“) v předloženém znění.

10. RM odkládá žádost o pronájem části pozemku
parc.č. 775/9 v k. ú. Slavkov u Brna – Penny Market.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o provádění úklidových prací ze dne 12. 3. 2013, která
byla uzavřena s panem Patrikem Hrozkem, IČ:
75374617. Předmětem dodatku je navýšení ceny úkli-
dových prací o částku 2041 Kč/měsíc vč. DPH.

12. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 23/324, která byla uzavřena
s MUDr. Svatavou Kojetínskou, IČ: 47413841, dohodou
k datu 31. 1. 2017

13. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zubní
ambulance na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova
č.p. 324. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

14. RM bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci
městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2/2016.

15. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí další dotace na rok 2016 s poskytovatelem
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno – Oblastní
charitou Hodonín v celkové výši 48 200 Kč po schválení
příslušných rozpočtových opatřeních.

16. RM doporučuje zastupitelstvu města aby schvá-
lilo uzavření dohody o cílech v předloženém znění.

17. RM schvaluje plán zimní údržby 2016/2017.

18. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č. 3/2016 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce expo-
nátů z Vlastivědného muzea v Olomouci pro rok 2017
mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, IČ: 00100609
jako půjčitelem a městem Slavkov u Brna, Zámek Slav-
kov – Austerlitz, příspěvkovou organizací, IČ: 00373320
a společností SKR stav s.r.o., IČ: 26961474 jako vypůj-
čitelem v předloženém znění.

20. RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
mezi městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkovou organizací a panem Ladislavem
Horváthem, IČ: 70498024 v předloženém znění.

21. RM bere na vědomí vyhlášení jednoho volného
dne pro žáky Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, v termínu 18. 11. 2016.

22. RM souhlasí s odprodejem majetku (ZŠ Komen-
ského – sportovní nářadí) v pořadí uvedeném v dopo-
ručení v důvodové zprávě

23. RM považuje úkol v usnesení 1153/45/RM/2016
daný řediteli školy na zasedání RM dne 16. 5. 2016 za
splněný.

24. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace a pro ředitele Tech-
nických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace, ve výši dle přílohy k zprávě.

1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2016 v předlo-
ženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2016 v předlo-
ženém znění.

3. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2017 a návrh závazných ukazatelů roz-
počtu města Slavkov u Brna na rok 2017.

4. RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na
období 2018-2021 v předloženém znění.

5. RM bere na vědomí informaci o přípravě Směrnice
rozpočtového procesu v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za rok
2015.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části po-
zemku parc.č. 3750/77 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 15 m2 z majetku města Slavkov u Brna.

8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž před-
mětem bude pronájem části pozemku parc.č. 694 v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 70 m2 za účelem uskladnění
stavebního materiálu.

9. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách vy-
budování stavby na pozemcích města parc. č. 3750/77,
3749/1, 3748/1, 3747/1, 3746/ v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti se společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,
Praha 3-Žižkov, IČ: 04084063, týkající se pozemků parc.č.
4000; 3123/29 a parc.č. 5612 v k.ú. Slavkov u Brna za-
psané na LV č. 1001 a pozemku parc.č. 3041 v k.ú. Vele-
šovice zapsaný na LV č. 2099 v předloženém znění.

11. RM souhlasí s uzavřením předložených darova-
cích smluv č. 2 a 3 na předání veřejné infrastruktury na
ulici Sadová do majetku města z majetku ing. Jiřího Kar-
košky.

12. RM schvaluje podání žádosti města o dotaci na
MŠMT z programu 133510 na realizaci 2. etapy obnovy
atletického stadionu.

13. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na 2. etapu obnovy at-
letického stadionu ve výši 150 000 Kč.

14. RM doporučuje ZM vzít na vědomí podání žádosti
o dotaci MŠMT z programu 133510 na realizaci 2. etapy
obnovy atletického stadionu a způsob financování pro-
jektu.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností Tvrdý, spol. s r.o., Lovčice č.p. 297, 696 39 Lovčice,
IČ: 2695601 na zpevnění dvora ZUŠ Fr. France dle před-
loženého návrhu smlouvy o dílo.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 26. 11. 2012 k bytu č. 4, Zlatá Hora 1227
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Kateřinou Mesárožovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30. 11. 2021 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

17. RM uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 26. 11. 2015 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov
u Brna, uzavřené s panem Miroslavem Richterem, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 11. 2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č.2, Fügnerova 109, 684 01 Slavkov u Brna,
s paní Olgou Švancarovou. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou na 1 rok za nájemné ve výši 60
Kč/m2.

19. RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace a zápis č. 5/2016 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

20. RM bere na vědomí předložený zápis č. 19/2016
z komise pro životní prostředí.

21. RM bere na vědomí předložený zápis č. 15/2016
z Komise rady města Slavkov u Brna pro sport a volný
čas.

22. RM bere na vědomí informaci o návrhu organizač-
ních změn městského úřadu od 1. 1. 2017.

23. RM souhlasí s uzavřením tří Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu WC5225 umístěných na odborech IR, ŽP a ŽÚ se

64. schůze RM – 14. 11. 2016
společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636
00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

24. RM souhlasí s uzavřením čtyř servisních smluv
FSMA pro kopírovací stroje XEROX typu Phaser 3635
umístěných na odborech KT, SV, BTH a VVED se společ-
ností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00
Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních. 

25. RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o výpůjčce
uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a příspěvkovou
organizací Zámek Slavkov – Austerlitz, jejíž uzavření bylo
schváleno radou města Slavkov u Brna na její 27. Schůzi
dne 30. 11. 2015, číslo usnesení 803/27/RM/2015 na rok
2017.

26. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 4/2016
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

27. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek
v době vánočních prázdnin.

28. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančních darů
v celkové výši 9000 Kč dle předložené zprávy

29. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 1000 Kč dle předložené zprávy

30. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančních darů
dle předložené zprávy.

31. RM souhlasí s vyřazením videorekorderu Panaso-
nic z majetku školy ZŠ Komenského a jeho zařazením na
seznam věcí předávaných zřizovateli.

32. RM souhlasí s předáním věcí dle přiloženého se-
znamu z majetku ZŠ Komenského zřizovateli.

33. RM souhlasí s navrhovaným postupem předání
věcí z majetku školy ZŠ Komenského uvedeným v důvo-
dové zprávě.

34. RM bere na vědomí informaci o zrušení účasti Glit-
ter Stars na MS 2017 v USA.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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(Dokončení ze str. 1)
sportovní nářadí a nakoupí se překážky. V příš-
tím roce bude město usilovat o získání dalších
prostředků na dobudování povrchů a obnovení
kompletního desetiboje.

„Rekonstrukci stadionu nevnímám pouze
jako ,přesedlání do nového, lepšího auta‘, ale
zejména jako poděkování a pokoru vůči lidem,
kteří se v roce 1947 pustili do budování atle-
tického sportoviště s entusiasmem a holýma
rukama. Lidé, jako například Alois Zyka,
v průběhu několika let odpracovali zdarma ti-
síce hodin. Do stavebních prací se zapojovali

i mladí sportovci, kteří si pak kvalitního zá-
zemí o to více vážili. Přál bych si, aby jejich
odkaz a elán přežil alespoň v podobě dobrých
výsledků našich atletů a chuti ke sportu těch,
pro které sportoviště zvelebujeme nejvíce –
slavkovských dětí,“ komentoval starosta Mi-
chal Boudný.

Rekonstrukce stadionu je financovaná z roz-
počtu ministerstva školství, Jihomoravského
kraje a města Slavkov u Brna. Premiér, místo-
předseda Senátu a paní ministryně zavítali také
do školy ZŠ Tyršova, aby se podívali na přípravy
přístavby, která odstartuje v příštím roce. vs

Rekonstrukci stadionu zahájil i premiér

kou 25 milionů korun. Nový objekt bude mít
jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V kaž-
dém nadzemním budou dvě učebny, kabinet,
hygienické zázemí a skladové prostory. Do
podzemního se přemístí dílna z původní bu-
dovy, kde se uvolní prostor pro šatnu.

Přestože škola díky tomu pojme o téměř po-
lovinu více žáků než doposud, neznamená to,
že do školy bude skokově chodit o 180 dětí
více. Díky novým třídám vznikne více pro-
storu pro dělenou výuku a vedení školy bude
mít prostor pro otevření více tříd na prvním
stupni. 

„Demografický vývoj hovoří jasně: boom
dětí, který jsme před nedávnem řešili v mateř-
ské škole, se přesouvá na základní školy.

Základní škola Tyršova bude mít o šest tříd větší.
Nová přístavba pojme 180 žáků

V našem zájmu je udržet co nejvyšší kvalitu
vzdělání. A to je někdy při maximální počtu
třiceti prvňáčků obtížné,“ uvedl místostarosta
Slavkova u Brna Petr Kostík. vs

Už od příštího školního roku se budou žáci
základní školy Tyršova učit v nových prosto-
rách. Škola, kterou v posledních letech navště-
vovalo téměř 340 žáků a ředitel tak musel
některé děti u zápisu odmítat, pojme od září
2017 o 180 dětí více. Navíc jako jediná škola
ve Slavkově nabídne pohodlný pohyb i hendi-
kepovaným dětem. V nové přístavbě totiž
vznikne i výtah.

„Projekt na nové prostory je nejen nezbytný,
ale i výborně zpracovaný a tedy vysoko hod-
nocený,“ uvedla ministryně školství mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová při návštěvě
slavkovské školy 31. října. 

Ministerstvo školství podpořilo stavbu, jejíž
náklady se odhadují na 38 milionů korun, část-

Kateřina Valachová • Foto: J. Sláma

Slavnostní zahájení rekonstrukce stadionu • Foto: 2x J. Sláma

Vizualizace přístavby

Práce na rekonstrukci stadionu • Foto: P. Maleček
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Na stránkách krajského úřadu www.kr-jihomo-
ravsky.cz v menu Životní prostředí, odkaz Kotlí-
kové dotace – Operační program Životní prostředí
(z 15. 11. 2016) jsou uvedeny podrobné informace
k vyhlášené 2. výzvě s příjmem elektronických
žádostí od 1. 11. 2016 od 10 hodin. Ukončení
výzvy je stanoveno na 28. 2. 2017 ve 24 hod.
Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne
realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě
jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na
funkční otopnou soustavu a funkční komínové tě-
leso, za nový zdroj. Seznam registrovaných vý-
robků je na stránkách https://svt.sfzp.cz/. Instalaci
nového zdroje vč. prací s tím souvisejících není
možné provést svépomocí. Podporu na výměnu
zdroje tepla je možno poskytnout v rodinných
domech, které splňují požadavek vyhlášky
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj.
klasifikační třídy energetické náročnosti bu-
dovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané
energie nebo celkové primární neobnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele prostupu
tepla, nebo vyšší (žadatel je povinen doložit tuto
skutečnost Průkazem energetické náročnosti bu-
dovy jako přílohy k žádosti – dále jen PENB).
PENB musí odrážet aktuální stav budovy nikoli
stav budoucí (po realizaci). 

V případě potřeby bude pro žadatele na kraj-
ském úřadě po dobu sběru žádostí k dispozici
místnost s výpočetní technikou, kde bude možné
žádost po předchozí domluvě, v pracovní době
a za asistence pracovníků kraje žádost přímo
elektronicky vyplnit. Listinnou verzi žádosti je
třeba do 5 pracovních dnů po odeslání dat na
server JMK doložit vč. všech povinných pří-

loh předložit na Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno do kan-
celáře č. 321 (3. patro vedle výtahů) v uzavřené
obálce (min. formát A4) a náležitě označené.
Výše podpory 

§ 70 % způsobilých výdajů v případě reali-
zace kotle spalujícího pouze uhlí, 

§ 75 % způsobilých výdajů v případě reali-
zace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle, 

§ 80 % způsobilých výdajů v případě, že je
projektem realizován nový zdroj využívající ob-
novitelných zdrojů energie (dále jen OZE, v pod-
mínkách Dotačního programu se jedná o tepelné
čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu). 

Pro žadatele z obcí Holubice a Slavkov
u Brna, kde byla výměna kotle realizována,
(Střednědobou strategií ochrany ovzduší ozna-
čena jako prioritní území a kde dle map klouza-
vých pětiletých průměrů let 2007–2011
sestavených ČHMU byl překročen alespoň jeden
imisní limit), bude výše podpory navýšena
o 5 % (např. ze 70 % na 75 %). Dílčí projekt fy-
zické osoby musí být ukončen max. do 6 měsíců
od podpisu smlouvy o realizaci grantového pro-
jektu. Všechny projekty fyzických osob musí být
dokončeny nejpozději do 30. 6. 2018. Dílčí pro-
jekty je možné začít realizovat nejdříve od 18.
12. 2015 (vyhlášení 1. krajské výzvy).
Úřední hodiny pro osobní konzultace 
Pondělí 8–11,  13–16 
Středa 8–11,  13–16 

Kontakt na vyhlašovatele 
Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje,  Oddělení

evropských dotací, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
www.kr-jihomoravsky.cz

Kotlíkové dotace – 2. výzva
Ing. Bohdana Svobodová, vedoucí odd. evropských dotací 

tel.: 541 651 452 
e-mail: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Tereza Rosypalová, hlavní projektová manažerka 
tel.: 541 651 371 
e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Jana Skácelová, projektová manažerka 
tel.: 541 651 407 
e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Anna Gelová, projektová manažerka 
tel.: 541 651 231 
e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Barbora Hrubá, projektová manažerka 
tel.: 541 651 441 
e-mail: hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Odbor ŽP dle materiálu KÚ JMK

Sběr zářivek
Ačkoliv se vysloužilé úsporné zářivky sbírají

již dlouhá léta, z obsahu sběrné nádoby umístěné
ve vstupní části Městského úřadu na Palackého
nám. 260 je vidět, že někteří občané stále nevědí,
jak správně žárovky a zářivky třídit. Přitom na
sběrné nádobě jsou zobrazeny typy zářivek, které
do nádoby patří. Uvedené druhy (kompaktní
úsporné zářivky, výbojky, lineární – trubicové zá-
řivky do 40 cm, světelné zdroje s led diodami)
se sbírají, a to nerozbité z toho důvodu, že ob-
sahují rtuť. Sběrná místa najdete také běžně
v prodejnách svítidel a zejména na sběrném
dvoře ve Slavkově, Zlatá Hora 1469 s provozní
dobou po, st: 13–18 h. a v so: 8–12 h., kde je
možné odevzdat také dlouhé trubicové zářivky.

Obyčejné žárovky, halogenové žárovky a auto -
žárovky do sběrných nádob nepatří. Likvidují se
společně se směsným komunálním odpadem,
tedy stačí vhodit do vlastní popelnice nebo kon-
tejneru. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Pravidly se budou muset řídit i restaurace, které
budou mít povolenou reklamu formou „menu
vitríny“ ve variantách zasklené nebo černé ta-
bule o rozměrech maximálně 90 × 70 cm. Pří-
pustná nebude ani blikající nebo trubicová
světelná reklama. Povoleno bude pouze citlivé
podsvícení provozovny.

Město i nadále bude podporovat rozvoj před-
zahrádek před restauracemi. Aby však byl za-
chován bezpečný pohyb chodců, musí zůstat
před zahrádkou 2,5 metrů široký pás chodníku. 

Zatímco těmito pokyny se podnikatelé
v městské památkové zóně musí řídit od za-
čátku roku 2017, další vlna změn začne platit
od roku 2018. „Po konzultacích s architekty
a urbanisty jsme se rozhodli nastavit pravidla
pro provozování restauračních předzahrádek.
Podobně jako to běžné ve městech nejen
v Česku, ale zejména na západě od našich hra-
nic, mají tato pravidla za cíl sjednotit podobu
náměstí a ve svém celku pak ještě více zatrak-
tivnit střed města, z čehož nakonec můžou pro-
fitovat samotní podnikatelé,“ komentuje
místostarostka města Marie Jedličková. 

Restauratéři tak budou muset například umís-

Reklama a předzahrádky v centru?
tit posezení na vyvýšené vkusně oplocené pó-
dium. Jeho zastřešení může být pouze z přírod-
ních materiálů, plast nebude přípustný.
 Slunečníky mohou mít zemité barvy s nenápad-
nými logy. Pulty se zmrzlinou mohou být pouze
v prodejnách nebo mimo veřejné prostranství. 

Novinkou bude i omezení hudební produkce.
Směrem do veřejného prostranství již nebude
možné pouštět hudbu. Výjimku budou mít
pouze akce s povolením rady města. 

Nové pokyny budou platit od 1. ledna 2017.
Pravidla pro podobu zahrádek před restaura-
cemi od 1. ledna 2018.

Majitelé provozoven v městské památkové
zóně mají možnost zkonzultovat své záměry
a podrobnosti na městském úřadě – odboru in-
vestic a rozvoje. Tento odbor zároveň bude vy-
dávat vyjádření k umístění mobilních zařízení
a současně vyměří i poplatek v souladu
s obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2011.

Kompletní znění Pokynů pro stavební čin-
nosti, označování budov, umisťování reklam-
ních, informačních a propagačních zařízení
a dalšího mobiliáře na území památkové zóny
naleznete na www.slavkov.cz. vs

Zatarasené chodníky, překážky v podobě re-
klamních nosičů, pestrobarevné slunečníky nebo
fasády obsypané zbožím a blikající reklamou.
I tak dnes vypadá pohled na Palackého náměstí
i přilehlé ulice městské památkové zóny. Vedení
města se proto rozhodlo od Nového roku stano-
vit jednotná pravidla pro majitele provozoven na
území městské památkové zóny. Cílem je nejen
zkrášlení centra města, ale zejména lepší prů-
chodnost a tedy i bezpečnost chodců.

„Po vzoru měst, jako je například Znojmo
nebo Zlín, jsme se rozhodli vydat pravidla, která
pomůžou odstranit takzvaný vizuální i akustický
smog. Naší snahou je zlepšit podobu centra
města a pokračovat tak v jeho postupném zatrak-
tivnění. Věřím, že díky těmto opatřením se nám
podaří veřejné prostranství povýšit na prostor,
ve kterém nám všem bude příjemně,“ uvedla
místostarostka města Marie Jedličková.  

Asi nejvýraznější změnou je zákaz umísťo-
vání reklamních nosičů – tzv. „A“ poutačů.
Omezené bude také vystavování zboží před ob-
chody a na fasádách. Výjimku budou mít pouze
květinářství, které mohou vystavit živé nebo
suché květiny na rozměru 0,5 × 2 metry ode zdi.

Nejpozději do 31. 12. 2016 a pak každé dva
roky musí každý kotel na tuhá paliva napojený
na radiátory projít kontrolou technického stavu
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž
může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou
působností vyžádat potvrzení o revizi. Kontroly
se dle § 17 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, týkají pro-
vozovatelů kotlů na pevná paliva s příkonem od
10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na
většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná pa-
liva umístěných v rodinných domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci, tak i kotlů
umístěných v nemovitostech určených pro pod-
nikání. Revize platí i pro krbové vložky, pokud
jsou napojené na radiátory a s tepelným příko-
nem od 10 kW výše. 

Protokol o revizi musí mít i zcela nově insta-
lovaný kotel. Ne však každý může provádět re-
vize kotlů a vydávat potvrzení o revizi. Výrobce
daného kotle by vám měl poskytnout kontakt na
příslušného proškoleného technika, tzv. odborně
způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete
využít i internetový seznam techniků, který vede
Asociace podniků topenářské techniky,
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. V případě spa-
lovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již
zanikl, nebo není zjistitelný, může skontrolu tech-
nického stavu, provozu a instalace provádět od-
borně způsobilá osoba proškolená jiným
výrobcem stejného typu spalovacího zdroje
(stejný způsob spalování, stejná nebo  obdobná
konstrukce spalovacího stacionárního zdroje. Na
internetových stránkách www.mzp.cz/cz/spalo-
vaci_stacionarni_zdroje_300kw_sdeleni jsou
uvedeny bližší informace k provádění kontrol. 

Cílem kontroly je nejen zajištění souladu pro-
vozu spalovacího stacionárního zdroje s poža-
davky zákona o ochraně ovzduší a technickými
pokyny výrobce zdroje, ale také další poradenská
a konzultační činnost odborně způsobilé osoby,
která by měla doporučit postupy k zajištění dal-
šího bezproblémového a hospodárného provozu
zdroje, případně doporučit modernizaci či do-

plnění otopné soustavy o regulační prvky, aku-
mulační nádobu apod. V případě, že je k tomu od-
borně způsobilá osoba oprávněna, je možné
rovněž uvést doporučení i k úpravám komínu,
zvláště pak v případě, že existující komín neod-
povídá technické normě ČSN 73 4201, v dů-
sledku čehož může docházet ke zvýšené
kouřivosti, anebo vyššímu obtěžování kouřem.
Pokud spalovací stacionární zdroj nevyhovuje po-
žadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovz-
duší, je nutné ho v souladu s ustanovením § 41
odst. 16 zákona o ochraně ovzduší nejpozději do
1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opatření,
která zajistí jejich dodržení. V rámci kontroly by
mělo také být zajištěno, že provozovatel je dosta-
tečně obeznámen se správnou obsluhou zařízení,
způsobem regulace jeho výkonu, významem kva-
lity paliva a jejího zajištění (např. prostřednictvím
měření vlhkosti palivového dřeva, správným us-
kladněním apod.), stejně tak jako s ekologickými,
právními i technickými (např. koroze kotle) riziky
nelegálního spalování odpadu. 

Spalování odpadu v zařízeních k tomu speci-
álně nekonstruovaných vede k situacím, kdy
nelze zajistit optimální přívod kyslíku, spalovací
proces je nestálý a vede jak k nárazovému rych-
lému hoření za vysokých teplot tak k hoření za
nedostatku kyslíku s vysokým podílem nespále-
ných organických látek. Příčinou je nehomoge-
nita odpadu a jeho proměnlivé vlastnosti na
rozdíl od běžných paliv. Především plastové od-
pady s obsahem PVC obsahují velmi vysoké
množství chlóru, který v reakci s nespálenými
organickými látkami vede ke vzniku tzv. dioxinů
(polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofu-
rany), které jsou vysoce toxické a to i ve velmi
nízkých koncentracích. Podobně může určitý
odpad obsahovat vysoké množství těžkých kovů
(včetně rtuti), které se dříve používaly ke kon-
zervaci dřeva, proto není možné spalovat ani
dřevěný odpad, pokud byl chemicky ošetřen.
Kromě významných dopadů na životní prostředí
má spalování odpadu vliv i na životnost a stav
vlastního spalovacího zařízení a kouřovodů.

Povinná revize kotlů na tuhá paliva
Obsah chlóru v odpadu může vést k tzv. chlo-
rové korozi, významnému urychlení korozivních
procesů, jež mohou v krátké době kotel či kou-
řovody znehodnotit. Nerovnoměrnost spalova-
cího procesu často vede k tzv. dehtování, kdy se
kotel a spalinové cesty zanáší dehtovými lát-
kami, které se mohou po čase vznítit a způsobit
požár. Nánosy dehtových látek také snižují účin-
nost přenosu tepla ze spalin ve výměníku kotle.
Snaha zabránit dehtování při spalování vysoce
hořlavého odpadu zvýšeným přívodem vzduchu
může vést k přílišnému zvýšení teploty ve spa-
lovací komoře nad hodnoty projektované výrob-
cem, přičemž toto přehřívání může opět
významně snižovat životnost zařízení a zvyšovat
riziko požáru. Zákon o ochraně ovzduší ne-
umožňuje ve spalovacích stacionárních zdrojích
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a niž-
ším ani spalování dřevotřísky a jiného lepeného
dřeva či spalování odpadních olejů. 

Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však

možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní
třídy.

1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však
možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy,
(povolena bude jen 4. a vyšší).

1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní
třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá pa-
liva, které splňují minimálně 3. emisní třídu,
tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).

Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny
kotle uváděné na trh splňovat ekodesign. Proto
neváhejte využít další vlny kotlíkových dotací,
které administruje pro MŽP krajský úřad. 

Sankce
Při provozování kotle nesplňujícího emisní

požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozova-
teli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozo-
vatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem
o kontrole technického stavu a provozu, hrozí
mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zaká-
zaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí po-
kuta až 50 tisíc korun. Odbor ŽP
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Ve středu 16. listopadu se kytarový soubor
ZUŠ zúčastnil kulturní části vernisáže akce
„Vánoce na zámku“. V programu vystoupili
Š. Chmela, Š. Kučera, D. Navrátil, E. Králí-
ková, N. Kudová, H. Šimoníková, K. Rotroec-
klová a Julie Hrubá. 

Žáci zahráli dvě barokní skladby a vystou-

pení zakončili koledou Bílý vánoční slon.
Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovni-
cím zámku i samotné p. ředitelce zámku za to,
že si hudebníci mohli ověřit svoje schopnosti
na této pěkné akci a připravit tak hezké chvíle
početnému publiku. 

Antonín Vodička, učitel kytary

Vystoupení kytarového souboru ZUŠ

Vánoční koncert
ZUŠ Františka France Vás srdečně zve na

Vánoční koncert, který se uskuteční ve středu
7. prosince v 17.30 hod. v Historickém sále
zámku Slavkov – Austerlitz. Účinkovat budou
žáci, učitelé a hosté ZUŠ. jj

gánu, který ji vyhotovil.
Nepřebíráním písemností je možné pro-

meškat např. lhůtu k odvolání a tím ztratit
možnost účinné obrany proti rozhodnutí
správního orgánu.

Nemá-li adresát možnost pravidelně kontro-
lovat případné uložené zásilky na ohlašovně,
v jejímž správním obvodu má hlášen trvalý
pobyt, lze na jeho žádost v evidenci obyvatel
vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být
doručovány písemnosti podle zvláštního práv-
ního předpisu (tzv. adresa evidovaná v Infor-
mačním systému evidence obyvatel).

Helena Jelínková, odbor obecní živnostenský úřad

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny
I N F O R M A C E  P R O  P O D N I K A T E L E

Od 1. 1. 2016 vešla v platnost novela zákona
o evidenci obyvatel. Podle § 10c tohoto zákona
mají ohlašovny povinnost zřídit vhodné místo,
kde budou ukládat oznámení o uložení zásilky
a výzvu s poučením pro osoby s trvalým po-
bytem na této ohlašovně.

Pokud si adresát zásilku nevyzvedne ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, jsou splněny podmínky fikce
doručení a desátým dnem je písemnost po-
važována za doručenou. Tato písemnost na-
bývá právní moci a stane se vykonatelnou,
i když se s ní adresát neseznámil. Nevyzved-
nutá písemnost se vrací zpět správnímu or-

1. Do datové schránky podnikající fyzické
osoby anebo na místě, event veřejnou vyhlá-
škou.

2. Na adresu pro doručování nebo elektro-
nickou adresu (pokud o doručování na tuto
adresu podnikatel požádal a živnostenskému
úřadu ji sdělil).

3. Na adresu evidovanou v Informačním sy-
stému evidence obyvatel.

Nepřichází-li v úvahu žádná z předchozích
možností, živnostenský úřad doručuje pod-
nikateli písemnost na adresu SÍDLA zapsa-
ného v živnostenském rejstříku.

Pokud je doručení písemnosti neúspěšné
(adresát neznámý, odstěhoval se…), je písem-
nost zasílána na adresu trvalého pobytu, tj.
rovněž ohlašovny, kde (při splnění výše uve-
dených podmínek o uložení oznámení ulo-
žení zásilky a poučení adresáta) desátým
dnem od uložení písemnosti bude splněna
fikce doručení!

Informace o uložených zásilkách je možno
obdržet na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, Pa-
lackého náměstí 65, anebo na ohlašovně obcí,
kde má osoba evidovaný trvalý pobyt.

Helena Jelínková, odbor obecní živnostenský úřad

Postup při doručování písemností podnikateli-
-fyzické osobě živnostenským úřadem

Hudební večer v ZUŠ
V úterý 8. listopadu proběhl v ZUŠ Fr.

France Hudební večer nového školního roku
2016/2017. Naprosto zaplněný taneční sál měl
možnost zaposlouchat se do pestrého pro-
gramu , v němž vystoupilo 55 žáků. Jejich uči-
telé připravili různé žánrové ukázky z činnosti
svých tříd, kdy jsme mohli slyšet hudbu popu-
lární i vážnou, vše zpracováno ve vokálních
i instrumentálních variantách. Celý večer se
díky nadšení účinkujících nesl ve velmi opti-
mistickém duchu, a tak nezbývá, než popřát
žákům i učitelům podobný výsledek při nastá-
vajícím Vánočním koncertu na slavkovském
zámku (7. 12. v 17.30 h.). Závěrem bych chtěl
touto cestou poděkovat svým kolegům a ve-
dení školy za skvělou spolupráci na výše zmí-
něné akci.

Ant. Vodička, učitel ZUŠ Fr. France Slavkov

Kytarový soubor před vystoupením • Foto: A. Vodička

Flétnový soubor • Foto: M. Uma

Pěvecký sbor Hlásek, Illegal Band • Foto: M. Uma
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Bramboriáda v DDM
Jako každý rok o podzimních prázdni-

nách, tak i letos přilákal do svých prostor
Dům dětí a mládeže děti I. stupně ZŠ na za-
jímavou a netradiční akci s názvem Bram-
boriáda. Od 8 do 15 hodin pedagogové
volného času připravili pestrý a zábavný pro-
gram. Během dopoledne se výtvarná učebna
zaplnila originálními výtvory z brambor,
které si účastníci odnesli domů. Odpoledne
patřilo pohybu a soutěžím v tělocvičně.
Sladké odměny, které děti získaly za svoji
snahu, přispěly k výborné atmosféře celé
akce. Všem dětem se u nás v DDM moc lí-
bilo a už teď se těší na další setkání. DDM

Vánoční tvoření s pohádkou
V úterý 20. prosince zveme všechny děti 2.

až 4. třídy na vánoční tvoření do Domu dětí
a mládeže ve Slavkově u Brna. Kromě pěk-
ného vánočního výrobku je pro zájemce při-
pravená pohádka. Sejdeme se v 15.30 hod. na
DDM. Předpokládaný konec dílničky je kolem
18 hodin. S sebou si přineste přezůvky. Cena
vánoční dílničky pro děti je 50 Kč. Nutné na-
hlásit zájemce do úterý 13. 12. na telefonním
čísle 605 083 322. Přijďte strávit klidný vá-
noční čas se svými kamarády. Těšíme se na
Vás. DDM

Družstvo žákyněk DDM Slavkov odehrálo
v letošním soutěžním ročníku krajského pře-
boru již tři turnaje. Krajský přebor žákyň se
hraje způsobem, že v prvním tzv. kvalifikač-
ním turnaji jsou družstva rozlosována náhod-
ným způsobem, tzn., že slabší družstva narazí
na výkonnostně silnější. Po odehrání tohoto
turnaje pak dojde na základě výsledků k rozdě-
lení do výkonnostních skupin.

V letošním roce je to celkem sedm skupin po
čtyřech družstvech. V průběhu soutěže pak do-
chází k přesunům družstev na základě výsledků
v jednotlivých kolech. Zjednodušeně to znamená,
že vítěz nejslabší skupiny postoupí do výkon-
nostně lepší skupiny, poslední ze skupiny nad ní
sestupuje do nejslabší skupiny. Tento postupový
a sestupový klíč platí mezi všemi skupinami.
Našim hráčkám se letos na 1. kvalifikačním tur-
naji nedařilo a po třech porážkách byly zařazeny
do předposlední 6. skupiny ze sedmi možných.

Ve druhém turnaji došlo k zásadnímu obratu

a slavkovské hráčky se po třech vítězstvích pro-
bojovaly do vyšší výkonostní skupiny, tj. páté.
Nedávno odehrálo družstvo žákyň DDM Slav-
kov již třetí turnaj v Pohořelicích. V tomto tur-
naji hráčky narazily na výkonnostně silnější
družstva a na turnaj odjížděly s cílem udržet se
ve skupině. Zaskočily však ostatní družstva svoji
bojovností a po třech vítězstvích celý turnaj opět
vyhrály. Potvrdily tak svoji stoupající výkonnost
a posouvají se tabulkou stále výš. Příští kolo
odehrají ve čtvrté výkonnostní skupině.

Pro všechny hráčky je to největší úspěch,
neboť loňský soutěžní ročník se pohybovaly
v 7. a 6. výkonnostní skupině. Hráčky společně
s trenéry, vedením DDM Slavkov a sponzory
by chtěli některý z následujících turnajů ode-
hrát ve Slavkově, a představit se tak rodičům
a volejbalovým fandům ve vlastním prostředí.
O termínu pořádání turnaje vás budeme včas
informovat. Tímto zdravíme všechny fanoušky
volejbalu ve Slavkově. Jan Zmrzlý

Volejbalovému družstvu DDM se začíná dařit 

Děti ve třídách Sluníčka a Berušky na bu-
dově MŠ Koláčkovo prožily v říjnu neobvyklé
dopoledne. Přijela za nimi vedoucí Hvězdárny
ve Vyškově paní Patáková s programem zají-
mavých pokusů na základě fyzikálních jevů.

Rodiče malým vědcům připravili potřebné
pomůcky – sklenici, svíčku, CD, prášek do pe-
čiva, gumovou rukavici, slánku a baterku. Děti
byly plné očekávání a „kouzlení“ mohlo začít. 

Zjistili jsme, že svíčka potřebuje k hoření
vzduch, protože pod sklenicí nám brzy zhasla.

Vyzkoušeli jsme si, jak se dá udělat na zdi
duha, když baterkou posvítíme správným způ-
sobem na CD. Pozorovali jsme, jak paprsek
světla prochází vodou a co se s ním děje. Zkou-
mali jsme, jak se dají vyrobit z vody a saponátu
krásné bubliny a že když máme namočený prst,
tak nám neprasknou.

Na konci hry na vědce a badatele jsme smí-
chali vodu, jar a prášek do pečiva, přetáhli jsme
přes sklenici gumovou rukavici, postupně jsme
vodu dlaněmi zahřívali a kroužili na stole se

Zvídavé děti v MŠ Zvídálek
sklenicí. Pozorovali jsme jak se celá rukavice
nafoukla a držela ve vzduchu. 

Po celou dobu jsme si radili, pomáhali a po-
zorovali co děje. Všechny pokusy jsme si užili
a těšíme se brzy na další zajímavé setkání.

V rámci ocenění naší MŠ Zvídálek jako
„Škola dobré praxe“ bude průběh vzdělávacího
programu na žádost lektorky prezentován od-
borné veřejnosti.  

Zdena Rusnáková a Dagmar Červinková,
učitelky ze třídy Sluníček

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM

Děti při pokusech • Foto: 3x archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz 12. listopadu hos-
til jednu z nejprestižnějších společenských
 událostí jižní Moravy – udělování Cen Jihomo-
ravského kraje. Hejtman Michal Hašek v Histo-
rickém sále ocenil 26 osobností. 

„Jde mnohdy o osobnosti, které nefigurují na
prvních stránkách novin a v televizních pořa-
dech v nejsledovanějším čase – ať už jsou to
vědci, umělci, podnikatelé, sportovci, i ti, kteří
dovedou zachránit život druhým. Lidé různých
generací, kteří vynikají v různých oborech lidské

činnosti, ale mají jedno společné – ve svém ži-
votě a ve své práci nečekali na to, co pro ně stát,
společnost či okolí udělá, ale právě naopak, pro-
jevili statečnost či obohatili naši společnost
svým výjimečným nadáním. Právě takoví lidé
jsou solí našeho regionu, solí naší země,“ řekl
hejtman Michal Hašek.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kte-
rým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
 oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomorav-
ského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy
osobností. Cena se uděluje od roku 2004. Zastu-
pitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Ji-
homoravského kraje v roce 2016 následujícím
osobnostem za přínos v těchto oblastech:

- za pomoc zdravotně postiženým a potřeb-
ným – Ladislava Hrdová, Helena a Josef
Múčkovi, Marie Vítková,

- za práci s mládeží – Josef Hypr, Božetěch
Kostelka, Jiří Lysák (in memoriam), František
Němec, Emil Polák,

- za dílo, činnost nebo jednání, které výraz -
ným způsobem reprezentuje Jihomoravský

Předávání cen osobnostem Jihomoravského kraje

kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému
jménu – Petr Fiala, Jaroslav Koča, František
Nečas, Jan Slabák, Jiří Vítovec,

- za přínos v oblasti vědy – František Ne-
uman, Emil Paleček, Šárka Pospíšilová, Vlasta
Svobodová,

- za přínos v oblasti umění – Jitka Jakubcová
– Jakšíková, Valér Kováč, Jan Šimíček,

- za přínos v oblasti folkloru – František
Hřebačka (in memoriam), Čestmír Komárek,
Jiří Mrenka,

- za přínos v oblasti sportu – Miloš Hrazdíra
(in memoriam), Ivo Koblasa. vs

Jeden z neúspěšnějších českých houslistů,
Václav Hudeček, zahájí letošní Vzpomínkové
akce na bitvu u Slavkova. Koncert, který po-
řádá Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s, se tra-
dičně uskuteční v Historickém sále Zámku
Slavkov – Austerlitz. Netradičně však v dří-
vější termín – již ve středu 30. listopadu od
19 hodin. Vystoupení je pro veřejnost zdarma.

Koncertu bude předcházet bohoslužba ve-
dená za oběti bitvy u Slavkova. Uskuteční se
v 18 hodin v chrámu Vzkříšení Páně. 

Václav Hudeček patří ke stálicím českého
koncertního umění. Ve věku patnácti let, dne
12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu

v Londýně s Royal Phil-
harmonic Orchestra.
O den později ho slyšel
legendární David Oi-
strach, předpověděl mu
velkou budoucnost a na-
bídl mu pedagogickou
pomoc. Od roku 1970
až do Oistrachovy smrti
v roce 1974 byl žákem
tohoto velkého mistra. Zároveň absolvoval stu-
dium na pražské Akademii múzických umění
ve třídě prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu vystupoval po

Vzpomínkové akce zahájí Václav Hudeček
celém světě na nejprestižnějších pódiích s nej-
lepšími světovými orchestry, jakož i na světo-
vých festivalech. K odkazu Davida Oistracha
a dalších velikánů ruské houslové školy se stále
hlásí. Hudečkovy nahrávky jsou na značkách
Supraphon, Panton, Japan Victor Company, Ex
Libris a dalších. Jeho nahrávka Vivaldiho
Čtvero ročních období je nejúspěšnějším titu-
lem, který vznikl v České republice po listo-
padu 1989. Václav Hudeček se nevěnuje jen
kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své
repertoárové spektrum o díla XX. století (Janá-
ček, Prokofjev) a skladby soudobých českých
autorů (Kymlička, Fišer, Mácha). vs

Mikuláš, který v neděli 4. prosince od 16 h.
přijede na zámek Slavkov – Austerlitz, otevře
i Ježíškovu poštu. Děti, které budou čekat na
předání dárků tak mohou v mezičase nakreslit
svá přání a odevzdat je andílkům. Ti pak před-
ají dopis Ježíškovi.

Zámek Slavkov – Austerlitz letos připravuje
speciální nadílku poprvé. Na zámek přijede

Mikulášova družina ve stylovém kočáře a poté
začne s nadělováním balíčků u vánočního stro-
mečku ve vstupní hale zámku.  Děti s rodiči si
pak mohou čekání na nadílku zpříjemnit nejen
malováním přání, ale také projížďkou v miku-
lášské bryčce. Tento zážitek bude symbolicky
zpoplatněn.Nebude chybět ani občerstvení
a svařené víno. Kostýmy dětí jsou vítány! 

Mikuláš otevře na zámku Ježíškovu poštu
Rodiče, kteří budou chtít dětem zajistit na-

dílku, můžou přinést balíčky opatřené jmenov-
kou s celým jménem a příjmením v neděli 4. 12.
od 14 nejpozději do 15.30 hodin na pokladnu
zámku. Prosíme z důvodu náročné organizace
Vzpomínkových akcí, nenoste balíčky dříve.
Akci pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz ve
spolupráci s Komunitním centrem Korálky. vs

Předávání cen osobnostem v Historickém sále zámku • Foto: 4x J. Sláma

Václav Hudeček
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Vánocích,“ komentovala ředitelka Zámku Slav-
kov – Austerlitz Eva Oubělická.

Návštěvníci však mohou na speciální vá-
noční trase zažít mnohem více. Průvodci

zámku seznámí s historií, tradicemi
i vývojem Vánoc. Nejen pro děti a je-
jich doprovod je také připravena
edukativní hra, která nejmenším náv-
štěvníkům pomůže informace si ještě
více zapamatovat. V komnatách
představí své umění také cukrářství
Bílkovi z Křenovic a Růžena Loka-

jová, která vyrábí vánoční ozdoby z pedigu.   
Vernisáž prohlídkové trasy se uskutečnila ve

středu 16. listopadu od 16 h. v Divadelním sále.

Děti ze slavkovských škol zdobily na zámku vánoční stromky
O kulturní program se postaral kytarový soubor
ZUŠ F. France pod vedením A. Vodičky. 

Prohlídková trasa Vánoce na zámku bude
trvat do 11. prosince. Navštívit ji můžete každý
den kromě pondělí od 9 do 16 hodin (poslední
prohlídka v 15 h.). V neděli 27. listopadu bude
prodloužena otevírací doba do 17 hodin. Z dů-
vodu konání Vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova bude jednodenně uzavřena v so-
botu 3. prosince.    

Vstupné do vánoční prohlídkové trasy:
80 Kč dospělí, 60 Kč senioři, 40 Kč děti, ZTP,
studenti, 30 Kč školní skupiny – běžné školy,
20 Kč školní skup. – partnerské školy, které se
zapojily do soutěže o nejkrásnější stromeček. vs

Devět nádherných smrčků nazdobených
podle dětské fantazie od poloviny listopadu
zdobí salonky v severním křídle zámku. Do
projektu Vánoce na zámku se zapojilo devět
týmů ze sedmi škol a dětských center
ve Slavkově u Brna, aby bojovaly
o přízeň návštěvníků v soutěži O nej-
kouzelnější vánoční stromeček. 

„Velmi nás těší zájem místních
škol a sdružení. Díky nim se nám po-
dařilo vytvořit pravou vánoční atmo-
sféru. Samotná anketa sice má za cíl
vzbudit soutěživého ducha, ale to hlavní je
zcela o něčem jiném – podařilo se nám v dětech
probudit jejich vlastní představu o kouzelných

Pach střelného prachu. Příjezd císařů na
zámek nebo obléhání radnice. Slavkov u Brna
se od středy 30. listopadu do soboty 3. pro-
since vrátí o 211 let zpět. Připomene si tak rok
1805, kdy Napoleonova armáda porazila teh-
dejší kontinentální velmoci Rakousko a Rusko.

Středa 30. listopadu bude patřit pietě za
padlé vojáky i obyvatele. V chrámu Vzkříšení
Páně se uskuteční ekumenická bohoslužba, ná-
sledovat bude koncert vážné hudby v Historic-
kém sále. Letos vystoupí přední český houslista
Václav Hudeček. Koncert bude pro veřejnost
zdarma. 

Páteční večerní program bude směsicí vá-

lečné vřavy, slavnostní atmosféry a romantiky.
Do města dorazí vojáci a obsadí město. Na zá-
mecké nádvoří se sejdou zástupy vojáků a lidu,
aby přivítali rakouského císaře a ruského cara.
S jeho veličenstvy si můžou zatancovat i při-
hlížející diváci na lidovém bále. A živo bude
i na zámku. Do něj se opět vrátí šlechta, která
si v předvečer bitvy bude užívat na empírovém
plese nebo v zámeckých komnatách plánovat
strategii jak Napoleona porazit. Vše pak
můžou sledovat i samotní návštěvníci.  

Sobota bude zaměřená na každého, kdo má
rád historii i předvánoční atmosféru. Ulicemi
budou pochodovat bubnující vojáci. Objeví se

Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova
opět připomenou historii napoleonských válek

markytánky, šlechta i prostý lid. Celé centrální
náměstí, přilehlé ulice a zámecké nádvoří se
promění v dobové město. V ulicích vznikne
také jeden z největších předvánočních jarmarků
na jižní Moravě. V proměněném centru města
se střetnou vojáci, v zámeckém parku budou
mít cvičiště. Program se odehraje i přímo na
zámku - díky speciální kostýmované prohlídce
se návštěvníci dozvědí zajímavosti a souvislosti
o bitvě tří císařů. Vzpomínkové akce v celém
regionu vyvrcholí závěrečným ohňostrojem. 

Veřejný program Tenkrát ve Slavkově po-
řádá město Slavkov u Brna. Akci finančně pod-
pořil Jihomoravský kraj. vs

Zájmové sdružení Slavkovské bojiště Aus-
terlitz i letos ocení dalších dvanáct organizá-
torů, kteří se zasloužili o novodobou tradici
Vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova. Me-
daile za zásluhy se předá předsednictvo Zá-
jmového sdružení a starosta města Slavkov
u Brna Michal Boudný v sobotu 3. prosince od
17.30 hodin v Historickém sále zámku. Chtějí
tak vyzdvihnout osoby, kteří v 70. a 80. letech,
navzdory nevoli komunistického režimu, v his-
torických uniformách připomínali události
a oběti slavné bitvy. 

„Vzpomínkové akce jsou připomínkou udá-
lostí, které se udály 2. prosince 1805. Často se
ale nezamýšlíme nad tím, kdo jsou lidé, kteří

položili základy této novodobé tradice, oběto-
vali jí mnoho času i financí a byli perzekuováni
za to, že si dovolili připomínat osudy
lidí, kteří umírali pod západními
vlajkami,“ vysvětlil předseda Zájmo-
vého sdružení František Kopecký. 

Oceněni budou lidé, kteří se úča-
stnili Vzpomínkových akcí každo-
ročně před rokem 1989. Argumentem
k prominutí této podmínky jsou
pouze zdravotní problémy. Medaile
může také být udělena „in memo-
riam“.

Medaili nechalo vyhotovit Zájmové sdru-
žení za podpory města Slavkova u Brna. Na

Ocenění zasloužilým organizátorům Vzpomínkových akcí
jedné straně je motiv Mohyly míru jako domi-
nanty bojiště a symbolu smíření a na straně

druhé nápis Za zásluhy a název Sdru-
žení.

První ročník udílení pamětních
medailí se uskutečnil v loňském roce
za přítomnosti premiéra České repu-
bliky Bohuslava Sobotky. Mezi oce-
něnými byl například historik
Vlastimil Schildberger, který zemřel
o čtyři měsíce později ve věku 78 let. 

Ceremoniál se uskuteční v sobotu
3. prosince od 17.30 hodin v Historickém sále
na zámku Slavkov – Austerlitz. Veřejnost je ví-
tána. vs

Nazdobené vánoční stromky • Foto: 4x J. Sláma

Vlastimil Schildberger



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU12 11/2016

Akce k výročí bitvy tří císařů Uzavírka Palackého náměstí a Husovy ulice
Od pátku 2. do neděle 4. prosince bude uzavřeno Palackého náměstí a Hu-

sova ulice. Žádáme proto všechny řidiče, aby zde v tento čas neparkovali.
Tento prostor totiž budeme připravovat na tradiční řemeslný a vánoční jar-

mark, který se uskuteční po celý den v sobotu 3. prosince. Technické služby
začínají s úklidem již v sobotních nočních hodinách. Práce skončí v neděli
dopoledne. 

Palackého náměstí, Husova ulice a přístup na náměstí od kostela bude proto
dle rozhodnutí vedení města z důvodu konání Vzpomínkových akcí od pátku
2. prosince (od 17 hodin) do neděle 4. prosince 2016 (do 12 hodin) vyjma
zásobování uzavřen. Nedodržení této uzavírky může vést ke zpoplatnění od-
tahu vozidla. Děkujeme za pochopení. vs

Doporučujeme všem, aby nechali svá auta
doma. Autobus vás dopraví až na parkoviště,
vzdálené cca 100 m od místa konání akce stejně
jako do Slavkova u Brna na večerní program. 

Z Brna
Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) –

motorest Rohlenka. Linka bude posilována v
uvedeném úseku na základě aktuální poptávky
po přepravě řazením dalších autobusů navíc a to
ve směru z Brna k motorestu Rohlenka v době
od 10.30 do 13.30 a ve směru od motorestu Ro-
hlenka do Brna v době od 15.00 do 16.30 h.

Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno,
Úzká–Brno, Autobusové nádraží (jen ve směru
z Brna)–Brno, Zvonařka (jen ve směru do Brna) -
Brno, Tržní–Brno, Černovičky–Brno, Slatina, síd-
liště–Šlapanice, Bedřichovice, rozc.–Jiříkovice,
motorest Rohlenka.

Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.
Ze Slavkova u Brna
Cestující ze Slavkova u Brna na rekonstrukci

bitvy tří císařů a zpět budou v sobotu 3. 12. 2016
moci využít linku 601, které bude v době od
11.20 do 16.40 mimořádně v provozu v úseku
Slavkov u Brna – Jiříkovice, motorest Rohlenka
(Austerlitz).

Odjezdy ze Slavkova u Brna, aut. st. budou
v časech 11:24, 11:54, 12:24, 12:54, 13:14
a 13:24.

Zpět z parkoviště u motorestu Rohlenka
budou autobusy linky 601 odjíždět: 15:20, 15:40,
16:00 a 16:20.

Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč. 
Z Kyjovska
Na rekonstrukci bitvy tří císařů se bez prob-

lémů dostanou i cestující z oblasti kolem Žarošic
a Kyjova s přestupem ve Slavkově u Brna mezi
autobusy linky 106 a 601.

Z Kyjova (Žarošic) využijí autobus linky 106
s odjezdy v 10.26 nebo 12.26 z Kyjova (11.02
nebo 13.02 ze Žarošic) a ve Slavkově u Brna
přestoupí na navazující autobus linky 601 k mo-
torestu Rohlenka. 

Zpět pak mohou využít autobus linky 106
s odjezdem od motorestu Rohlenka v 16:20, na
který bude ve Slavkově u Brna navazovat auto-
bus linky 106 směr Kyjov. 

Cestující do Žarošic a Archlebova pak mohou
ještě využít spoj linky 106 s odjezdem v 16:00 od
motorestu Rohlenka do Slavkova u Brna, který
odtud bude pokračovat ihned po trase linky 106
do Archlebova.

Sobotní ohňostroj bude vidět z náměstí 
Vyvrcholením sobotního programu vzpomínkových akcí Tenkrát ve Slav-

kově bude osmiminutový ohňostroj s názvem Napoleonská noc. Předcházet
mu bude defilé stovek vojáků, kteří vyjdou ve 20 hodin netradičně z nádvoří
zámku a pak budou sestupovat dolů podél zámku k radnici. Po jejich seřazení
pak začnou ohňostrůjci odpalovat světelnou show z tzv. jižní rampy a ze zá-
meckého parku. Nejlepším pozorovacím místem proto bude prostor před bu-
dovou pošty a před v prostoru před starou radnicí. 

Ohňostroj bude doprovázet pasáž z předehry opery Lohengrin, kytarová
kompozice Asturias a epická skladba Two steps from hell. Novinkou bude
zapojení světelných a zvukových efektů do příchodu vojáků. 

Žádáme návštěvníky nočního programu, aby dbali pokynů organizátorů na
místě. Od 19 hod. již nebude možné procházet po jižní rampě k zámku a ome-
zený bude také pohyb v jižní části parku. Seřadiště vojáků bude v prostoru
před radnicí a i zde budou umístěny zátarasy, které prosím respektujte. vs

Doprava na rekonstrukci bitvy tří císařů do Tvarožné 

Doprava na program do Slavkova a večerní odvoz zpět
Z Brna
Pro cestu z Brna do Slavkova doporučujeme

využít vlaky. Jedou z Brna v časech 15.28,
16.14, 17.28, 18.15 nebo 19.28 h.

Pro odvoz cestujících z večerního ohňostroje
ve Slavkově u Brna lze využít spoj linky 106

s odjezdem ve 21.22 hodin ze Slavkova do
Brna.

Z Kyjova
Pro cestu do Slavkova lze využít pravidelné

odjezdy linky 106. Poslední odjezdy ze Slavkova
do Kyjova jsou v časech 20.37 a 23.07 h.

Spojení najdete ve vyhledávači na www.idsjmk.cz.

BLAŽOVICE
Neděle 4. prosince

14.30 Vzpomínková pobožnost za padlé u Božích muk pod Starými vinohrady
HOLUBICE
Sobota 26. listopadu

15.30 Průvod k pomníku obětem bitvy, kladení věnců, lampionový průvod (od OÚ)
JIŘÍKOVICE
Pátek 2. prosince

18 Jiříkovské ohně – sportovní areál, ulice Blažovská
Sobota 3. prosince

9.30 Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku Norberta Brassinna 
KŘENOVICE
Sobota 26. listopadu

7.54 Odjezd vlakem z hor. nádraží do Újezdu u Brna – pochod slavkovským bojištěm
Pátek 2. prosince 

10 Vojenské ležení ve dvoře obecní hospody (vojáci, markytánky i civilisté v dobo-
vých uniformách, dobové rekvizity, zbraně apod.) – od 16 h. pro veřejnost

17.40 Rekonstrukce bojové šarvátky v Havlíčkově ulici
19 Vojenský a lampionový průvod ke Zlaté hoře, pietní akt k uctění památky pa-

dlých zakončený slavnostním ohňostrojem
Sobota 3. prosince

11 Průvod francouzkých jednotek obcí k Božím mukám
Neděle 4. prosince

9 Slavnostní nástup jednotek u sochy M. I. Kutuzova 
PODOLÍ 
Pátek 2. prosince

17.30 Pietní akce Ohně na Žuráni (návrší Žuráň) za účasti Napoleonova štábu
Neděle 4. prosince

10 Odhalení sochy Napoleona na křižovatce Podolí–Bedřichovice za účasti Napo -
leonova štábu
PRACE 
Neděle 4. prosince

12 Pietní akt – památník Mohyla míru
SLAVKOV U BRNA
Středa 30. listopadu

18 Bohoslužba za oběti bitvy v chrámu Vzkříšení Páně
19 Koncert Václava Hudečka v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz (pořádá

Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s.)
Pátek 2. prosince

17 Obsazení města spojeneckou armádou – Palackého náměstí
20 Příjezd rakouského císaře a ruského cara

Lidová veselice – nádvoří zámku
20.30 Zámecký bál a speciální noční prohlídky zámku  

Sobota 3. prosince
9–21 Předvánoční jarmark – centrum města 

nádvoří zámku (do 19 hodin)
10–16 „Tenkrát ve Slavkově“ – ukázky vojenského výcviku a bitevních střetů –

 zámecký park a náměstí
10–16 Kostýmované napoleonské prohlídky zámku
18–18.45 Bitevní ukázka obsazení radnice armádou
20 Defilé vojáků městem

Závěrečný ohňostroj – Palackého náměstí
SOKOLNICE 
Neděle 4. prosince

10 Rekonstrukce části bitvy – zámecký park, sokolnický zámek
ŠLAPANICE
Pátek 2. prosince

16.30 Řazení vojsk na Masarykově náměstí 
Pietní akty na hřbitově a u pomníku francouzským lékařům
Sobota 3. prosince

7–11 Burza militárií v orlovně
Neděle 4. prosince

9–17 Vánoční jarmark – Masarykovo náměstí
TELNICE
Sobota 3. prosince

17 Pietní akt u pomníků Kopjafa
TVAROŽNÁ
Sobota 3. prosince

7.30 Žuráň, vítání slavkovské slunce, Napoleonův štáb, přehlídka
celý den Vojenské ležení, jarmark

Manévry, ukázky výcviku – náves, areál pod Santonem, areál u rybníka za
Novou ulicí (v průběhu dopoledne)

9–12 Diorama bitvy – obecní úřad 
Pietní akt, kladení věnců – pomník gen. Valhuberta, pamětní deska pplk. Kalába,
pomník  padlým ruským vojákům a obětem bitvy (v průběhu dopoledne)

10.30–12 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
14–15.30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – areál pod Santonem
17.30 Mše svatá s modlitbou za oběti napoleonských válek (v latině s dopr. chorálu)

ÚJEZD U BRNA
Čtvrtek 1. prosince

17 Pietní oheň za padlé civilisty (park u Rychmanovského rybníku) – zapálení ohně
Koncert k uctění zesnulých v bitvě u Slavkova (jídelna Domu s pečov. službou)

Ohňostroj v roce 2013 • Foto: 2x R. Lánský
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Program kina Jas – prosinec
neděle 4. prosince, 16.30 hodin
CESTA DO FANTASIE
Dnes již klasická pohádka legendárního japonského režiséra Hajao Mijazaki, ve které se vydáme společně s malou
Chichiro a jejími rodiči do opuštěného lunaparku. Tam potká tajuplného chlapce, který ji seznámí s duchy, kteří
zde žijí, a čarodějkou Yubabou. S jejich pomocí se pak Chichiro pokusí pomoct svým rodičům. Mijazakiho dílo
přináší velkou originalitu, za kterou obdržel mnoho ocenění, a to včetně Zlatého medvěda či Oscara. Toto dílo by
si neměli nechat ujít nejen malí, ale i velcí diváci. Režie: Hajao Mijazaki. Scenař: Hajao Mijazaki. Žánr: Animovaný
/ Dobrodružný / Fantasy
124 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 10. prosince, 19.30 hodin
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Ve filmu se ocitáme v okamžiku prvního setkání orků a lidí. V okamžiku, kdy je svět Azerothu napaden příchozími
z říše Draneor. Toto setkáni pak nemůže dopadnout jinak než válkou, ve které se rozehrají velké příběhy našich
hrdinů, a to na obou stranách. Svět Warcraftu již dávno přesáhl počítačové hry a zaujal pevné místo v mnoha
knižních podobách, a proto bylo jen otázkou času, kdy se dostane i na plátna kin. Režie: Duncan Jones. Hrají: Travis
Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper. Žánr: Fantasy / Dobrodružný / Akční
123 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 11. prosince, 16.30 hodin
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
V dalším pokračování Doby ledové se zase potkáme s našimi známými, a to včetně veverčáka Scrata, který svojí
posedlostí žaludem způsobí světovou katastrofu. Přijďte se tedy podívat, jak se s tím naši hrdinové na cestě do
Geotopie vypořádají. Jak je jejich dobrým zvykem, tak o komické situace nebude nouze. Režie: Mike Thurmeier.
Žánr: Animovaný / Komedie
95 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 14. prosince, 19.30 hodin
ISHORTS: SHORT MASTTERS! 
Chcete vidět nejlepší kraťas Evropy? My taky. Tak s námi přijďte mrknout na selekci nejlepších evropských kraťasů
podle Evropské filmové akademie. Pak se můžeme vsadit, kdo si toho evropského Oskara letos odnese! Pokud
máte rádi hodně netradiční kraťasy, tak určitě přijďte. iShorts se promítají jen jeden den v roce, a to jen v několika
málo kinech v ČR. Tak si nenechte tuto jedinečnou příležitost ujít. www.iShorts.cz. Žánr: Krátkometrážní
130 minut, přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 17. prosince, 19.30 hodin
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Příběh Avengerů pokračuje v době, kdy Steve Rogers převzal velení nově zformovaného týmu. Nová parta Avegerů
je ale pod velkým politickým tlakem, který vyústí v nová pravidla pro naše superhrdiny. Tyto změny ale rozdělí
Avengers na dva tábory. Jeden pod vedením Kapitána Ameriky a druhý pod vedením Tonyho Starka alias Iron
mana. Je už jen na Vás, ke které skupin superhrdinů se přidáte a postavíte proti té druhé. Režie: Anthony Russo,
Joe Russo. Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Žánr: Akční / Dobrodružný
147 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 18. prosince, 16.30 hodin
VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Předvánoční blok pěti starších animovaných pohádek pro nejmenší, které vytvořili naši již klasičtí tvůrci jako
K. Zeman, Z. Miller či J. Trnka. Pojďte se tedy naladit na vánoční vlnu do našeho kina.
50 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč.

Koncert Katapultu
bude 9. prosince

Koncert Katapultu, který se měl odehrát 29.
října, bude z důvodu zranění kytaristy Oldy
Říhy, přeložený. Vystoupení rockové legendy
se uskuteční v pátek 9. prosince v 19:30. Vstu-
penky zůstávají v platnosti. Pokud se koncertu
v náhradním termínu nemůžete zúčastnit, za-
koupené lístky můžete vrátit na Informačním
centru Palackého náměstí 1. 

„Rehabilitace onemocnění levé ruky vyža-
duje náročnou rehabilitaci. Moc se všem fa-
nouškům omlouvám, ale věřím, že nám
zachováte svou přízeň. Slibuji, že vám nezů-
staneme nic dlužni,“ vzkazuje Olda Říha. 

Děkujeme za pochopení! vs

Zámek Slavkov – Austerlitz v pátek 2. pro-
since od 20.30 hodin opět ožije netradiční po-
dívanou. Po loňských úspěšných oživených
prohlídkách se do zámeckých komnat opět
vrátí šlechta a vojsko, aby vtáhli návštěvníky
do atmosféry roku 1805.

Speciální noční prohlídky zámku navazují
na program, který se od osmi hodin večer
uskuteční na nádvoří zámku. Potemnělé ná-
dvoří osvítí louče vojáků, kteří spolu se Slav-
kovany přivítají ruského cara Alexandra I.
a rakouského císaře Františka I.

Vítání bude spojeno i s krátkou lidovou ve-
selicí, do které se můžou zapojit všichni při-
hlížející. Dámy tak může k tanci vyzvat sám
panovník. „V loňském roce se v rytmu valčíku
pohybovaly stovky párů a nádvoří se tak stalo
obřím tanečním parketem. Věřím, že i letos
bude mít tato noční akce kouzelnou atmo-
sféru,“ líčí ředitelka zámku Slavkov – Auster-
litz Eva Oubělická. 

Ve 20.30 h. se pak otevřou dveře zámku.
Návštěvníci mohou vejít přímo do jižní části
památky, kde budou průvodci vyzváni ke ko-
mentovaným prohlídkám pokojů. V sedmi sá-
lech pak mohou pozorovat živé obrazy, které
ztvární kostýmovaní účastníci Vzpomínkových
akcí z Česka a několika evropských zemí. 

„Z organizačních důvodů chceme poprosit
návštěvníky o více trpělivosti. Organizované

Zámecké komnaty opět zabydlí vojáci a šlechta
skupiny budou do zámeckých komnat vcházet
cca. po deseti minutách. Odměnou pak bude
hlubší zážitek,“ dodala ředitelka Oubělická. 

A na co se můžete při prohlídkách těšit? Za-
tímco v jednom pokoje se budou dámy připra-
vovat na ples, v jiném se budou velitelé
připravovat na bitvu tří císařů. V dalších zase
budou odpočívat vojáci ruské gardy. 

Vrcholem prohlídky bude empírový bál za
přítomnosti obou veličenstev, který se uskuteční
v Historickém sále. Největší a nejkrásnější sál
rozezní živá hudba. Diváci se mohou do bálu
aktivně zapojit. Podmínkou je historický oděv.
Návštěvníci mohou být také vyzváni k tanci.

Speciální noční prohlídky skončí ve 23
hodin. Vstupné ve výši 50 Kč budou vybírat
průvodci uvnitř zámku – u brány do jižního
křídla. Vstupenky nelze rezervovat. Žádáme
všechny návštěvníky, aby na místě dbali orga-
nizačních pokynů. Na nádvoří bude zajištěné
občerstvení, které vám zpříjemní čekání. vs

Vánoční koncert
Zveme vás na vánoční koncert Martina

Křížky a jeho přátel, který se uskuteční  17.
prosince od 19 hodin ve velkém sále SC Bo-
naparte. Účast potvrdili Hanka Holišová,
Marta Matějová, Aleš Slanina a Radek No-
votný. Novinkou bude rozšířená verze kapely,
která bude zpěváky doprovázet. 

Kostýmované prohlídky • Foto: archiv Per Vobis
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V sobotu 12. listopadu před polednem se
parkoviště u Ústředního hřbitova v Brně za-
plnilo muži a ženami v historických unifor-
mách. Sešli se, aby jako každoročně oslavili
památku zesnulých a padlých válečných vete-
ránů, která připadá na 11. listopadu. Tedy
v den, ve kterém bylo v roce 1918 podepsané
příměří, které ukončilo I. světovou válku. Ten-
tokrát byl program trochu rozsáhlejší. Prvním
bodem programu bylo odhalení opraveného
hrobu, který bude všem přátelům vojenské his-
torie připomínat vojenského historika, Vlasti-
mila Schildbergera, který zemřel 30. března
2016 ve věku 78 let. Na opravu hrobu finančně
přispěli jednotlivci, kluby vojenské historie

a také některé obce a města na Slavkovském
bojišti včetně Slavkova u Brna. 

Nezbytnou podmínkou bylo množství bri-
gádnických hodin, které absolvovali hlavně
členové Brněnského městského střeleckého
sboru a Klubu vojenské historie Brno. Na úvod
malé slavnosti krátce promluvil syn zemřelého
Vlastimil Schildberger mladší. Vysvětlil důvod
opravy hrobu a poděkoval všem dárcům a také
těm, kteří se u hrobu sešli. Hrob Vlastimila
Schildbergera staršího při návštěvě Ústředního
hřbitova jistě nevynechají přátelé vojenské his-
torie, kteří uznávali jeho přátelskou povahu
a odborné kvality. 

Potom už se šlo po tradiční trase. Pomník

Vojenské „Dušičky“
vojáků brněnské posádky, pomník padlým Ru-
munům a vojákům Rudé armády, hrob velitele
rakousko-uherské ponorky korvetního kapi-
tána Rudolfa Singuleho, „sarajevského řidiče“
Leopolda Lojky a památník padlých Němců.
Všude byly položeny květiny, zapáleny svíčky
a vzdána vojenská pocta včetně salv. Ceremo-
niálu se zúčastnila například i paní Karina Sul-
tanová, atašé generálního konzulátu Ruské
federace v ČR a starosta města Slavkov u Brna
Michal Boudný.

Účastníci slavnosti tak jako každoročně důs-
tojně připomenuli památku zesnulých a pa-
dlých v obou světových válkách. 

František Kopecký, kronikář ve Tvarožné

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

V závěru dějepisného učiva o pravěku zařa-
zujeme každoročně pro žáky šestých ročníků
exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos. Ex-
pozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy
i celého evropského kontinentu je tvořena
třemi tematickými celky: Morava lovců a sbě-
račů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické
technologie. V druhé části pak nalezneme ak-
tuální 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 ob-
klopen svým přirozeným přírodním prostředím.

Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším
a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Při-
bližuje nejen aktuální poznatky z archeologic-
kého výzkumu, ale přináší také interaktivní
prezentace a je obohacena řadou dioramat a re-
konstrukcí prostředí i života paleolitických
lovců a sběračů. Tím je tato expozice srozumi-
telná rovněž dětem ze základních škol. zšt

Exkurze v Anthroposu

Začátkem listopadu absolvovali žáci os-
mých ročníků exkurzi na slavkovském zámku
na téma barokní umění. Zdejší historička, paní
PhDr. Zichová nám nejprve vysvětlila, že ba-
roko není jen umělecký sloh, ale životní styl,
který zasáhl téměř všechny oblasti lidského ži-
vota. Na nádvoří slavkovského zámku pouká-
zala na charakteristické rysy barokní
architektury, nahlédli jsme i do zámeckého
parku, kde se kromě několika vodních ploch
nachází také v českých zemích ojedinělá dře-

věná stavba malého altánu, a poté jsme se už
vydali prohlédnout si některé místnosti
zámku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací o životě šlechty v 17. a 18. století,
o tom, jak se oblékali i bavili, o vybavení míst-
ností, obdivovali jsme nádherné fresky a štuky
a také množství obrazů, např. od známého ba-
rokního malíře P. P. Rubense.

Děkujeme paní Zichové za zajímavý vý-
klad i za to, že nám věnovala tolik svého času.

pp

Exkurze na zámku – barokní umění

Okresní přebor v šachu
V pátek 4. listopadu hostil Vyškov v hotelu

Dukla nadějné šachisty z řad žáků základních
škol. Pod záštitou Sportovního kubu a MKS Vy-
škov zde proběhl okresní přebor škol v šachu
čtyřčlenných družstev. Z naší školy se v sedmi-
kolovém turnaji zapotili A. Duhanský, O. Válka,
J. Šimoník a M. Machorek. Jako náhradníci naši
sestavu doplnili O. Mlčoch a J. Strmiska. Z or-
ganizačních důvodů si však ani náhradníci příliš
neodpočinuli, neboť vytvořili doplňující osmý
tým „Mix“. I když naši hráči neslavili vítězství,
musím zdůraznit, že jejich nasazení v turnaji
bylo příkladné. Snad se jim bude v příštích ša-
chových partiích dařit více. pj

Dopravní soutěž
V říjnu navštívili žáci 4. třídy ZŠ Tyršova

dětské dopravní hřiště ve Vyškově, kde ovšem
kvůli nepřízni počasí nemohli vyzkoušet bez-
pečnou jízdu na silnicích a věnovali se pouze
teoretické přípravě. V návaznosti na tuto výuku
se poté ve škole uskutečnila dopravní soutěž,
ve které děti prokázaly své znalosti v oblasti
dopravních předpisů pro cyklisty. V této soutěži
se na třetím místě umístil Adam Dvořák, druhé
místo obsadil Ondřej Kučera, s přehledem pak
zvítězila Hana Obhlídalová. Všichni tři byli od-
měněni diplomy a drobnými cenami, vítězka si
odnesla rodinnou vstupenku do zábavního
parku Bongo v Brně. Všichni se už teď těšíme
na jaro, kdy proběhne druhá část dopravní vý-
chovy na dopravním hřišti, a věříme, že tento-
krát budeme moct vyrazit i na kola. rp

Síla lidskosti
Ve středu 19. října se žáci osmých a devátých tříd naší školy zúčastnili vzdělávacího pořadu

Síla lidskosti. Zhlédli při něm hraný šedesátiminutový dokument slovenského režiséra Matěje Mi-
náče o zachránci šesti set šedesáti devíti židovských dětí z nacisty okupovaného Československa.
Příběh Nicholase Wintona zaujal naše žáky stejně jako diváky na celém světě. Se zájmem sledovali
film a po jeho skončení se autorům odměnili silným potleskem. zšt

Vojenské „Dušičky“ • Foto: 2x F. Kopecký
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Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce
následujícím:

Městská knihovna – knihovna bude od
15. prosince 2016 uzavřena. Poslední půj-
čovní den v tomto roce je tedy středa 14.
prosince v obvyklých hodinách. Po Novém
roce zahájíme provoz v úterý 10. ledna 2017
od 9 hodin.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční
a novoroční svátky uzavřené. Poslední mož-

nost zhlédnout filmové představení v tomto
roce bude 18. prosince (neděle), kdy uvá-
díme pásmo pohádek pro nejmenší děti.

Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do středy 23. prosince. Pro návštěv-
níky se znovu otevře v pondělí 4. ledna 2017. 

Upozorňujeme, že v zimních měsících je
otevírací doba Informačního centra od pon-
dělí do pátku v čase 8.30–11.30 a 12–17
hodin.

Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy

Provoz zámku, informačního centra, městské
knihovny a kina na přelomu roku

můžete zámek navštívit v neděli 11. prosince
od 9 do 16 hodin. Poté se jeho brány na ně-
kolik měsíců uzavřou, abychom jej řádně při-
pravili na další sezonu. Tu zahájíme ve
čtvrtek 23. března 2017, přičemž oblíbená
Prodejní velikonoční výstava proběhne již
o týden dříve 19. a 20. 3., a to vzhledem k ter-
mínu velikonočních svátků. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2017. vs

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

Halloween je po Vánocích nejpopulárnější
svátek v anglicky mluvících zemích. Je spjat
s pohanskými zvyky starých Keltů, kteří vě-
řili v návrat duší svých zemřelých.

V rámci výuky anglického jazyka vedeme
žáky k respektování tradic a kultury anglicky
mluvících zemí a porovnáváme je s našimi
zvyky. Proto každý rok ve škole připravujeme
k Halloweenu soutěž. Ta letošní byla ve zna-
mení čarodějnic, kterou měli soutěžící na-
kreslit přesně podle popisu zadaného
v anglickém jazyce. Vybírat mohli ze čtyř
různých variant, podle kterých vznikly jak ča-

rodějnice klasické, v záplatovaných šatech
a bradavicí na nose, tak i moderní s mobilem
v ruce.

Vedle výtvarného pojetí jsme hodnotili i to,
jak si žáci poradili s překladem anglického
textu. Autoři nejlepších prací jsou: Lucie Se-
dlaříková (VII.B) a Natálie Krejčířová (VII.A),
které získaly 1. místo. Eliška Slimáková a Pa-
vlína Koukalová (obě ze VII.A) obsadily 2.
místo a Le Vu Hanh (ze VII.C) s Beátou Hen-
richovou (VI.C) se podělily o 3. místo.

Všichni zúčastnění obdrželi sladkou od-
měnu a zaslouženou pochvalu. OR

Halloweenská soutěž

V pondělí 14. listopadu to ve druhých třídách
vypadalo jako v pohádce. Žáci těchto tříd sklá-
dali zkoušku ze čtení. Přišli oblečení v pohád-
kových kostýmech, zvědaví, co je čeká.

Královna je přivítala a její poddaní si děti od-
vedli na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly
různé zajímavé úkoly. Druháčci četli, skládali
slova, říkali básničky, vyprávěli o pohádkových
postavách, psali svá vánoční přání, vymalová-

vali obrázky, hledali písmenka. Jakmile měli
splněno a na kartičce čtyři razítka, víla je před-
stavila královně a ta je slavnostně pasovala na
čtenáře. Žáci byli šťastní, jak se jim to povedlo.
Odnesli si diplom a pěknou knížku, do které se
okamžitě začetli.

Členové dramatického kroužku naší školy
byli spokojeni, jak pěknou akci svým mladším
spolužákům připravili. R. Valníčková, E. Trněná

Pasování čtenářů

Trháme rekordy
Již tradičně, vždy na jaře a na podzim, pro-

bíhá na naší škole sběr starého papíru. Při letoš-
ním sběru, který se konal 1. listopadu, jsme
udělali rekord. Žáci naší školy odevzdali přes
15 000 kg starého papíru – pět velkých kontej-
nerů! Nejpilnějšími sběrači, kteří si za odměnu
smlsli na sladkých dortách, byli žáci třídy IV. A,
VII.A a III.B.

Pochvalu zaslouží i chlapci z IX.A, kteří spo-
lečnými silami naložili všechny kontejnery. 

Hana Stárková

Vánoční exhibice Glitter Stars
Zveme vás na vánoční exhibici, kterou po-

řádá tým Glitter Stars – mnohonásobný mistr
České republiky a druhý vicemistr Evropy
v cheerleadingu. Exhibice se uskuteční ve
sportovní hale ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna v pátek 16. prosince v 16.30 hodin.

Vítězná třída ve sběru papíru • Foto: archiv školy

Dívky s obrázky • Foto: archiv školy

Glitter Stars • Foto: archiv školy
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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

Nový začátek, nové zkušenosti
Absolvovali jsme odbornou čtyřměsíční stáž

na řeckém Rhodosu. Byli jsme rozdělení do
dvou hotelů ve městě Faliraki. Pracovali jsme
na pozicích: číšník, barman nebo také hause-
keeping. Byla to pro nás nesmírná zkušenost.
Naučili jsme se nové věci a poznali jsme
spoustu nových lidí a přátel. Stáž nás také obo-
hatila o slovní zásobu v různých jazycích.
I když jsme obětovali prázdniny a začátky byly
velice krušné, stálo to za to.
za všechny N. Podzemna, D. Šoukalova, M. Pliskova, ISŠ

V týdnu 19.–23. září se ve Slavkově u Brna
uskutečnila charitativní akce s názvem Srdíč-
kové dny. Tahle akce se koná dvakrát do roka
(na jaře a na podzim, pořadatel Život dětem,
o.p.s.) a pomáhá postiženým dětem a jejich ro-
dinám.

Do této akce se každoročně zapojují žáci uby-
tovaní na domově mládeže. Každý den jedna
dvojice nabízela CD s vánočními koledami, bra-
zilskou kávu, magnetky se zvířátky a reflexní sr-
díčka. Chodilo se víceméně po centru a náměstí
Slavkova a myslím, že jsme vybrali celkem
hodně peněz, tolik potřené pro nemocné děti.

Další charitativní akce, které jsme se zúčast-

nili, byla Bílá pastelka. Tuto sbírku pořádá
SONS ČR spolu s Tyfloservisem, o. p. s. a kraj-
skými TyfloCentry. Výtěžek z akce jde na
pomoc nevidomým a slabozrakým lidem. Ten-
tokrát jsme vyšly tři dvojice a mohli jste nás za-
hlédnout v bílých tričkách a s kasičkami s logem
bílé pastelky v centru Slavkova u Brna. Vybrané
peníze se využijí, např. na výcvik psů nebo pro
jejich postroje, ale i pro pomůcky samotným ne-
vidomým lidem.

Já osobně si myslím, že obě akce byly velmi
vydařené (i počasí nám přálo) a doufám, že jsme
s nimi pomohli aspoň pár lidem zlepšit nebo
ulehčit život. M. Šlancarová, žákyně ISŠ

Srdíčkové dny a Bíla pastelka

BK – přesplní běh
Poslední zářijový pátek se ve Vyškově

v parku u zimního stadionu konalo okresní
kolo v přespolním běhu středních škol. V ka-
tegorii chlapců se nám nevedlo dle představ
a kluci obsadili nepopulární bramborovou pří-
čku. O něco lépe si vedla děvčata. Získala
okresní bronz. Mezi jednotlivci si nejlépe
vedla Vodičková K., která se umístila na krás-
ném třetím místě celkově a Šustr D. jež obsadil
6. místo. Všem závodníkům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. R. Vaňura, ISŠ

Dne 19. září navštívili žáci školy polské město
Rybnik. Po příjezdu nás přivítali polští studenti,
kteří pro nás měli připravený pestrý program na
náš pobyt. Ubytováni jsme byli v rodinách stu-
dentů. Druhý den jsme strávili ve škole, kde jsme
prezentovali naši školu a hráli hry propagující
jižní Moravu. Dále jsme navštívili bývalý čer-
nouhelný důl Ignac, cvičnou štolu pro budoucí
horníky, Krakov a jeho památky, solný důl Wi-
eliczka, prošli jsme koncentrační tábor v Osvě-
timi, což v nás zanechalo hluboký zážitek. Večer
nám studenti připravili grilování. V den odjezdu
jsme strávili dvě vyučovací hodiny přímo ve vy-
učování se studenty polské školy. 

Poté jsme se rozloučili a byli jsme velmi rádi,

když dne 9. října polští studenti přijeli na náv-
štěvu k nám. V podvečer jsme studenty přivítali
v našich rodinách a další den jsme strávili pro-
hlídkou školy a společně jsme poznávali dobu
Napoleona Bonaparte. Našim hostům jsme uká-
zali památky města, ve kterém studujeme,
a velmi atraktivní byla výuka golfu v místním
golfovém areálu. Následující dny jsme navštívili
krásy jižní Moravy – propast Macochu a Morav-
ský kras, Santon, Žuráň, Mohylu míru a pa-
mátky Brna. Poslední den jsme strávili
vyučovací hodiny ve škole a navštívili jsme slav-
kovský zámek. Tento výměnný pobyt byl pro
nás, a věříme i pro naše nové kamarády, skvělým
zážitkem. L. Ondráčková, žákyně ISŠ

Projekt Hrajeme jižní Moravu 

Barmanská soutěž Jeseník
Dne 20. října jsme se zúčastnily barmanské

soutěže v míchání Sparkling Cocktail. 
Naše drinky zaujaly porotu tím, že hlavní

složkou byla zelenina, nikoli ovoce jako měli
ostatní soutěžící. Neobvyklé byly také naše
ozdoby z karamelu a snack z mrkve obalený
v mandlích. Povinné byly džusy značky Cappy
a nealkoholický Bohemia Sekt. Umístily jsme
se ve stříbrném pásmu účastníků. Závěrem by-
chom chtěly poděkovat za skvělou přípravu
a trpělivost paní učitelce M. Kocmanové.

M. Papežíková, J. Veverková, ISŠ

Ve středu 19. října jsme se zúčastnili projek-
tového dne ve firmě AT&T v Brně. Nikdo z nás
netušil, co od takového projektového dne
máme očekávat, a tak jsme jeli do Brna se smí-
šenými pocity. Ve firmě AT&T se nás ujali or-
ganizátoři a zavedli nás do zasedací místnosti.
Kromě nás tam byli žáci z jedné brněnské
školy. Po krátké informaci o historii firmy nám
bylo sděleno téma projektu: Interní komuni-
kace ve firmě. Byli jsme rozděleni do šesti
týmů a každý tým měl svého poradce-mentora.
Potom nás odvedli do malých kanceláří. Na
notebooku jsme za pár hodin měli vypracovat
návrh řešení a prezentaci. V 15 hodin všechny

týmy odeslaly své práce porotě a šlo se prezen-
tovat před porotu do zasedací místnosti. Dva
žáci naší školy se se svým týmem umístili na
1. místě a jedna žákyně se svým týmem na
2. místě a i na 3. místě byli dva žáci z naší
školy. Projektový den se nám velmi líbil.
Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je spolupra-
covat se studenty z jiné školy na jednom pro-
jektu jako kolektiv. Zažít „ jaký je to stres“ při
prezentaci před porotou a z ničeho vymyslet
nějaký projekt, který by šel zrealizovat. Pokud
dostaneme další příležitost, rádi bychom si to
zopakovali, protože tyto zkušenosti jsou k ne-
zaplacení. F. Malík, obor podnikání, ISŠ

Projektový den

Bílá pastelka • Foto: archiv školy

Barmanky v Jeseníku • Foto: archiv školy

Hrajeme jižní Moravu • Foto: archiv školy



VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
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vyberte si sv j
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WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

• 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,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.JIŽ 14 LET S VÁMI

Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
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
• prevence proti nachlazení

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Tiskněte u nás!
DTP

grafika

reklamní letáky

knihy a časopisy

brožury

katalogy

zpravodaje

kalendáře

ročenky

plachty

cedule

tiskopisy

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 15. prosince do 16 hodin

www.bmtypo.cz
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300
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LENOVO Yoga 510 Huawei P8 Lite
Intel Pentium Dual Core 4405U Skylake
multidotykový 14" 1920x1080 IPS display
4GB RAM DDR4
Intel HD Graphics 510
penvý disk SSD 128GB
Windows 10 Home 64bit

Mobilní telefon 5.0" IPS 1280x720
procesor HiSilicon Kirin 620 Octa Core, 

Fotoaparát 13Mpx, 5Mpx,  
Dual SIM, 
baterie 2200mAh, 
Android 5.0
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Kavárna: Manon Lescaut
Zveme všechny milovníky poesie: přijďte se

nechat okouzlit krásou češtiny, umocněné ne-
smrtelnými verši Nezvalovy Manon Lescaut,
která je bezpochyby jeho nejlepší hrou. Nechte
se dojmout vzpomínáním stárnoucího abe Ti-

berge (Miroslav Slováček)
a jeho mladého Já (Radim
Kachlíř) na vášně svého
mládí, na tragickou lásku
rytíře des Grieux (Adam
Šimoník) a půvabné
Manon Lescaut (Jana
Svobodová) a pomstu bo-
hatého Duvala v podání

Stanislava Olbrichta, který je nejen skvělý re-
žisér, ale i recitátor. O úpravy textu se postarala
Ludmila Nosková a Eliška Rubešová. 

V režii Elišky Rubešové a Stanislava Ol-
brichta uslyšíte nejkrásnější verše ve stylu sta-
rých francouzských Villonských balad, jaké
kdy kdo v češtině vytvořil. 

Do komorního prostředí naší Divadelní ka-
várny jsme Nezvalovu hru upravili do formy
tzv. „divadla u stolu“, kdy herci své party čtou.
Je to již třetí projekt tohoto typu realizovaný
naším Divadelním spolkem. Po Máchově Máji
a Popelce Nazaretské nabízíme nyní téma váš-
nivé lásky a zrady, i když v jiné době a jiném
prostředí, přesto vždy stejně bolestivě zraňující
hlavní hrdiny příběhu.

Přijďte, prosíme, kavárna se otevírá již
v 15.30, abyste si stihli objednat kávu, protože
od 16 hodin začne představení, které trvá téměř
hodinu a upozorňujeme, že není vhodné pro
děti. Děkujeme a těšíme se! RUB

Kostýmované
 prohlídky zámku

Každoročně chystají členové skupiny Per
Vobis při příležitosti Vzpomínkových akcí na
Bitvu tří císařů kostýmované prohlídky zámku.
Také letos, v sobotu 3. prosince v časech 11.30,
12.30, 14.30, 15.30 a 16.30 h., se návštěvníci
mohou těšit na setkání s Napoleonem, jeho
maršálem Berthierem a na krásné dámy v his-
torických kostýmech. Účastníci prohlídek se
dozvědí mnoho zajímavého nejen o bitvě, ale
i o soukromém životě císaře. Zapojí se do děje,
zahrají si na Napoleonovy vojáky a budou pří-
tomni dělení slavkovského pokladu. Přijďte si
s dětmi zpříjemnit podzimní den!

Na Vaši návštěvu se těší Per Vobis

Možná vás napadne, co mají tyto tři výrazy
společného. Společný jmenovatel je „Lako-
mec“. Jedná se o zdařilé představení Divadel-
ního spolku Slavkov u Brna, které jsme
v sobotu a neděli předvedli v Krumvíři a Praci.
A právě krásná blondýnka v Praci nám nabídla
vlastní pečivo a po představení pečená kuřátka.
Také se vám sbíhají sliny?

On takový „Lakomec“ v podání Milana
Hrazdílka za jeden a půl hodiny neustálého
snažení na jevišti pořádně vyhládne. To pak
dobře připravené kuřátko chutná.

A nejen jemu. Co taková Frosina Marie
Gottwaldové nebo Marie Kostíkové. Co Kle-
antes vynikajícího Radima Kachlíře, profesi-
onálně ztvárněný výstup Mirka Slováčka,
něžná a půvabná Eliška Moniky Kubicové, co

objev roku Ivan Marek a další a další. Nebudu
vás unavovat jejich počítáním. Celý soubor do-
sahuje nadprůměrných výsledků. 

Možná si neuvědomujete, že vedle vás se
pohybují noví Honkové, Zahradníkové, Zvon-
kové, Maňkové, Felingerové, Prokešové, Ha-
nákové… prostě lidé, kteří dokáží stvořit
životné postavy na prknech slavkovského je-
viště a jsou žádáni i v okolních obcích.

A tito bývalí i současní tvůrci vytvářejí ono
Umění, které jsem zmínil v titulku. A je to
opravdu umění s velkým „U“. Mnozí by si
mohli dovolit vystoupit i na profesionálním je-
višti.

Jsem velmi šťasten a naplňuje mne pýchou,
že se s nimi mohu zúčastnit této tvůrčí práce.

Stanislav Olbricht

Buchty, kuře, umění

Tuto neděli se v Divadelní kavárně usmíval
nejen Jan Neruda, ale i všichni zúčastnění. Jak
by ne, když se o blaho jejich těla vzorně staraly
Elena, Silva a Lucka, které servírovaly nejen
kávu a čaj, ale i dobroty které napekly členky
Divadelního spolku. Příjemnou náladu také na-
vodilo technicky vylepšené prostředí farního
sálu. 

O blaho duše návštěvníků kavárny se pak
postarali recitátoři v půlhodinovém pásmu pře-
krásných veršů Jana Nerudy. Napřed Radim
Kachlíř s Adamem Šimoníkem, jako Karel IV.
a Bušek z Velhartic „zasedli k dubovému
stolu“ aby vypili spolu číši vína, jež zpočátku
trpké zdá se, posléze však blaží duši. Aby měli
číše plné, o to se postarala pážata Markétka
Moudrá se Zdeňkem Novákem a průvodního
slova Romance o Karlu IV. se zhostila Zdislava
Nováková oděná v gotickém kostýmu, po-
dobně jako její kolegové. 

Po dramatizaci této slavné Nerudovy básně,
kterou jsme vzdali hold končícímu roku „otce
vlasti“, se recitátoři směle pustili do dalších
milých veršů autora. A že nikdo z nich neza-
kopl o obrozeneckou Nerudovu češtinu, vdě-
číme laskavému, leč důslednému poradnímu
hlasu Stanislava Olbrichta, který bděl při zkou-
škách nad správnou recitací.

Díky technickému vybavení sálu bylo
možno verše doprovodit hudbou a promítáním
dobových fotografií z básníkova života a ob-
rázky, vztahujícími se k jednotlivým básním,
o což se postarala režisérka pořadu Eliška Ru-
bešová. Pro ty, kteří už nyní litují, že si tuto ka-
várnu nechali ujít, máme dobrou zprávu.
Máme v plánu Nerudu příští rok reprízovat.

Poslední říjnový nedělní podvečer odcházeli
nejen návštěvníci, ale i protagonisté s pocitem,
že udělali něco pro povznesení kulturního
ducha.) RUB

Nerudovská Divadelní kavárna je za námi

Manon Lescaut v Divadelní kavárně
neděle 27. listopadu v 15.30 hod.
sál v 1. patře Pastoračního centra v budově ř.k. fary,
Malinovského 2, Slavkov u Brna

Skupina historického šermu Buhurt Křeno-
vice, napoleonská sekce, by vás ráda pozvala
k 7. ročníku uniformovanému pochodu slavkov-
ským bojištěm. Zájemci o tento již tradiční po-
chod po stopách slavkovské bitvy mohou přijít
v sobotu 26. listopadu na horní nádraží
v Křenovicích, kde bychom společně odjeli vla-
kem v 7.54 hod do Újezdu u Brna. Přidat se
k naší koloně můžete i kdekoliv po cestě. Od ná-
draží se pěšky vydáme ke kapličce sv. Antonína
Paduánského a potom na Mohylu míru, kde se
můžete občerstvit v místní kavárně. Dále by-
chom pokračovali k pomníku tří císařů nad Zbý-
šovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět

do Křenovic. Trasa měří cca 12 km a pro více
zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova,
odkud se mohou dopravit zpět do Křenovic opět
vlakem.  Připomeneme si tak, co vojáci té doby
zažívali při svých pochodech a taženích. Unifor-
movaní vojáci, civilní obyvatelstvo a rodiče
s dětmi jsou v hojném počtu srdečně vítáni. Pro
všechny pak bude připraven malý historický
kviz se závěrečným vyhodnocením a předáním
diplomů. U jednotlivých zastavení bude k uctění
památky padlých vystřelena čestná salva, do-
plněná odborným výkladem. Pochod zakončíme
u sochy M. Kutuzova v Křenovicích asi ve 12
hodin.                                                             ob

Pochod slavkovským bojištěm

Kostýmované prohlídky • Foto: archiv Per Vobis

Divadelní kavárna • Foto: archiv DK Recitátoři • Foto: archiv DK
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PROSTORY V PŘÍZEMÍ
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

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT
Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Darujte vánoční

na léčebné masáže
DDÁÁRRKKOOVVÝÝ  PPOOUUKKAAZZ

PŘIJMU AUTOMECHANIKA
Autoservis v Brně-Králově Poli přijme šikovného

automechanika s praxí. Požadujeme zájem
o práci, znalost práce s diagnostickými přístroji.

Prosím pouze volat. Nástup od ledna 2017.

Tel. 775 038 838

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Hledáme

(i důchodkyni)

na výpomoc v prodejně textilu.

Info tel. 737 867 922

BRIGÁDNICI

LYŽE…
PRODEJ, SERVIS, SEŘÍZENÍ, BAZAR…

www.bazarsportmotokros.cz

Tel. 602 759 664
Filipínského 2, 615 00 Brno 

Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2016 uplyne 11 let, co nás navždy opustila

naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata

jménem veškerého příbuzenstva.

Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme, tichounce se pomodlíme

a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme. Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce
a něžně po tváři, zdá se nám v tom okamžiku, že tvé oči chvilinku zazáří.

Dne 3. srpna 2016 jsme vzpomněli 11 let od úmrtí 
a dne 17. října 2016 by oslavil své 62. narozeniny náš milovaný tatínek,

strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme a stále vzpomínáme.

Dne 25. listopadu 2016 uplynulo 13 smutných let od úmrtí pana

JAROSLAVA CHALOUPKY
Za tichou vzpomínku děkují

manželka Zora a dcery Lenka a Zora s rodinami.

Vzpomínka
Utichly písničky, zmlkl Tvůj hlas, jen bolest a vzpomínky zůstaly v nás.

Prázdný je domov, smutno je v něm. Chybíš nám, dědečku, chybíš nám všem.
Dne 9. prosince 2016 by se dožil 85 let můj manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Hana, syn Mojmír s manželkou,

všechna vnoučata, pravnoučata a všichni, kteří tě měli rádi.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách svých blízkých žije stále.

Dne 14. listopadu 2016 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, co nás
 opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Jaromír s maminkou,
dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami, vnučka Iveta s rodinou.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2016 uplynuly čtyři smutné roky, kdy ve věku 67 let

náhle odešel náš manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc, pan

JOSEF ZAJÍC

Vzpomínají manželka Marie, dcery Olga, Blanka, Věra
s rodinami a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili

a slyšeli Tvůj veselý hlas. Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít, radovat se, nás
milovat a mnoho toho říct. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal  každý, kdo

měl Tě rád. Ta rána v srdci již 11 let bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 4. prosince 2016 to bude 11 let, kdy odešel pan

LADISLAV COUFAL
Vzpomínají otec a děti.

Změna ordinačních hodin
MUDr. Václav Vraspír, Ph.D. – CHIRUR-

GIE a PROKTOLOGIE Slavkov u Brna, který
po MUDr. Všetíčkovi přebírá ambulanci, po-
skytuje odbornou léčebnou péči v oboru chi-
rurgie a proktologie v chirurgické ambulanci
na Palackého náměstí 77, Slavkov u Brna, tel:
544 221 117.

Ordinační doba od 1.11.2016
Pondělí 8.00–12.30
Úterý 8.00–14.30
Středa 8.00–14.30
Čtvrtek 8.00–16.30
Pátek 8.00–12.00



21SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ11/2016

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka

Dne 9. prosince 2016 uplyne již 15 smutných let,
kdy nás opustil náš tatínek a dědeček, pan

LUBOMÍR NAVRÁTIL
V září tohoto roku by se dožil 92 let.

S láskou na něj vzpomínáme a za tichou vzpomínku všem děkujeme.
Synové Petr a Luboš s rodinami.

Vzpomínka
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas.

Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.

Dne 17. prosince 2016 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

BŘETISLAV VRÁNA
S láskou stále vzpomínají syn Břetislav s manželkou

a vnučky Míša, Mila a pravnučka Natálka.

Vzpomínka

Všichni, kdo Tě měli rádi, s láskou v srdci na Tebe vzpomínají.
Dne 14. prosince 2016 uplynuly tři smutné roky, 

co nás navždy opustila, paní

LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku

děkují synové Milan, Zdeněk, Michal a dcera Jana s rodinami.

INZERCE

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
 zaměřením na komplexní vyba-
vování interiérů především dý-

hovaným nábytkem hledá zaměstnance na
pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme
zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na origi-
nálních realizacích interiérů. V případě zájmu
volejte na 603 178 498 nebo pište na
info@acerww.cz.

PRONÁJEM rod. domu 4+1 se zahrádkou, ve
Slavkově u Brna. Více info: 604 241 803.

PRODÁM dámské kolo Liberta, cena doho-
dou. Zachovalé. Tel. 723 909 476.

PRODÁM 15 barelů o objemu 40 l vč. deklů.
Cena 50 Kč/ks. Tel. 544 220 386.

NABÍDNĚTE Technickým službám města
Slavkov u Brna nepotřebný, zachovalý, zabi-
jačkový kotel i s kotlinou, za účelem ohřevu
pochutin, při pořádání každoročních měst-
ských vepřových hodů. Kontakt 603 156 818.

KOUPÍM domek se zahrádkou do 30 km od
Brna. Opravy nevadí. Tel. 722 063 341.

NUTNĚ hledám byt ke koupi – Slavkov
u Brna a okolí. Tel.: 792 284 071.

PRODÁM tvrdé palivové dřevo (i větší množ-
ství) 700 Kč/m3. Ždánice, tel. 603 937 356.

PRO STARŠÍ PÁR hledáme byt 2+kk nebo
2+1 ve Slavkově u Brna nejvýše ve 2. patře.
Platba zajištěna z prodeje jiné nemovitosti. Za
nabídky děkujeme. Telefon: 777 755 159.

DESTILA, s.r.o., Slovanská 758, přijme pra-
covníka na montáž plynových kotlů. Kontakt:
737 861 109, email: stercl@destila.cz.

Opustili nás

Jana Zemanová (1972) † 23. 10.
Jindřich Kotvrda (1937) † 25. 10.
Ivan Přikryl (1956) † 30. 10.
Vladimír Novák (1950) † 17. 11.

Poděkování
Děkujeme kolektivu kuchařek školní ku-

chyně Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna pod vedením S. Streichlové a žákům
oboru kuchař-číšník, kteří se též podílejí na
přípravě obědů. Kolektiv strávníků děkuje za
velmi dobré a chutné obědy včetně salátů
a ovoce.  Nikde v jiných zařízeních stravování,
které jsme vyzkoušeli, jsme se nesetkali s ta-
kovou pestrostí a kvalitou jídla. Jsme velice
spokojeni. Děkujeme.

Kolektiv strávníků ze Slavkova

Přijďte 27. listopadu do hotel Allvet na
svatbu nanečisto. Přispějte tak dobrovolným
vstupným Lukáškovi… pokud vše dobře
vyjde, tak se s Lukáškem i osobně potkáme
přímo na akci. Čeká nás krásná neděle a ještě
navíc můžeme někomu pomoct!

Lukáškův příběh
Jmenuji se Lukášek Pospíšil. Můj příchod

na svět, byl zdlouhavý a komplikovaný, ale
i tak maminka a tatínek věřili, že jsem v po-
řádku a zcela zdravé dítě. Doma se ze mě
všichni radovali, začali jsme chodit na první
procházky, ve 2 měsících jsem byl uvítán jako
nový občánek města Slavkova u Brna. 

Najednou se vše změnilo. Špatně se mi spin-
kalo, moc jsem plakal a v necelých 3 měsících
se mi začaly dít zlé věci. Rozhazoval jsem ru-
čičkama, cukaly mi nožičky, vykuloval jsem
očka a vůbec jsem nevěděl proč… Ty lidičky
okolo se o mě moc bály, a tak jsme spěchali
k paní doktorce, která nás šupem poslala do
dětské nemocnice v Brně. 

Zjištění lékařů bylo hrozivé. Nejdříve určili,
že jde o těžkou formu epilepsie, ale pořád se
jim něco nezdálo, proto mě museli uspinkat
a udělat moc fotek mojí hlavičky. Přišla ta nej-
větší katastrofa – zjistili, že došlo k poškození
mozečku a mám skoro celou polovinu nená-
vratně zničenou....ani tu nebudu popisovat, jak
mamince, tatínkovi a celé rodině bylo, vím jen,
že pořád plakali. Po celou dobu byli moc sta-
teční, všude byli se mnou, nespustili mě
z očí… Lidé v bílých pláštích se mi snažili po-
moci, nastal kolotoč mnoha vyšetření, pořád

mně dávali do pusinky nějaké fuj věci, ale ty
bohužel nepomáhaly. Bylo mi čím dál hůř. Ně-
kolikrát jsem musel s maminkou pobývat
v cizím domě, v cizím pokoji, s cizími lidmi
s dětmi, kteří se postupně stali našimi kama-
rády. 

V únoru 2016 se sešla komise lékařů, která
rozhodla, že jedinou pomocí pro mě bude ope-
race mozečku – odpojení pravé poloviny. Na-
stalo čekání na den D, který byl stanoven na
30. května 2016. Tentokrát mě uspinkali na
dlouhých, předlouhých 6 hodin. 

Díky zlatým ručičkám paní doktorky a všem
přítomným se operace zdařila. Ještě nějakou
dobu jsem spinkal. Po probuzení se objevil zá-
zrak, pohnul jsem oběma ručkama i nožkama.
Uviděl jsem maminku a tatínka, měli slzy
v očích, na rtech úsměv. Vše se vyvíjelo dobře.
Po několika dnech se však objevily kompli-
kace, opět mě uspinkali a vyvedli mi na pár dní
dlouhou hadičku z hlavičky, která mi pomohla,
aby se mi nezvyšoval tlak v hlavičce. Uplynulo
několik týdnů a pustili nás domů. Bohužel
jsem nezůstal doma dlouho, musel jsem zpět
do nemocnice, kde mi museli zavést nastálo
hadičku s ventilkem z hlavičky do bříška. Levá
polovina tělíčka mě neposlouchá, proto s ma-
minkou poctivě cvičíme, abych se naučil aspoň
z části to, co umí ostatní děti. Bude to moc
dlouhá cesta léčením a rehabilitacemi. 

Prosím, přejte mi, ať se mi to podaří zvlád-
nout co nejlépe. 

Děkujeme, moc si vážíme vaší pomoci.
M. Rájová

Pomozme Lukáškovi

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

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná
 razítka. Razítka tradiční, kulatá, datu-
movky, razítka  velkých rozměrů atd. 
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30. Svátost smí-
ření každou středu od 19.00 do 20.00. 

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami (Slav-
kov 29. listopadu a 6. 13. 20. prosince v 6.45)

30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel
Vzkříšení Páně, středa 18.00.

1. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
3. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova,

9.00 – 21.00.
3. 12. Večer chval v klášterní kapli 19.00.
5. 12. Přednáška „Expedice na Kilimandžáro“,

Mgr. Radomíra Charvátová, farní sál 18.00.
8. 12. Mariánská mše svatá se světelným prů-

vodem, ráno 6.45 roráty, 18.00 mše sv. se světel-
ným průvodem.

19. – 20. 12. Zpovědní dny, farní kostel pondělí
a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi Slav-

kov v 15.30 (zpívá schola dětí).
Půlnoční mše svatá, 24. 12. 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. Slavkov

9.30 (zpívá sbor CMB) a 18.00.
25. 12. Průvod Svaté Rodiny městem, Romance

štědrovečerní a koledování u betléma, 15.30 z ná-
městí – VEZMĚTE SI S SEBOU ZVONEČKY.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. Slavkov jen
9.30 (zpívá schola dětí).

31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00
s přehledem za rok 2016.

1. 1. 2017 Novoroční bohoslužby, 9.30 a 18.00 
Prohlídka hodin ve Slavkově se vzhledem k opra-

vám střechy nekoná.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem
18.45), nebo si setkání domluvte na tel. 544
221 587, 604 280 160. rkf.slavkov@biskup-
stvi.cz, www.farnostslavkov.cz.

V každé rodině je touha prožít hezky Vá-
noce. V posledních desetiletích opět ožívá Ad-
vent. Je to doba přípravy na Vánoce, avšak
nespočívá jen v tom vnějším, hledáním vhod-
ných dárků, zajištění „pohodových“ Vánoc, ale
také je to cesta do nitra člověka. Ve výchově se
mluví o tom, že dítě má přijímat z osobní zku-
šenosti, skrze pocity a vjemy. Starší generace,
která ještě byla většinou věřící, vzpomíná na
neoddělitelnou součást Adventu roráty a ve-
černí modlitbu v rodině.

Co jsou to roráty? Název pochází z latinské
adventní písně z 16. století z Francie: „Rorate
coeli de super…“ – v překladu „Rosu nám

dejte nebesa, dejte nám spasitele…“. Připomí-
nají očekávání spásy, která přichází narozením
Božího Syna Ježíše. V roce 2010 jsme obnovili
tradici ranní úterní bohoslužby pro děti i do-
spělé v adventní době. Přicházejí již v 6.45 do
kostela s lampičkami a prožíváme bohoslužbu,
částečně slavenou ve tmě kostela se svícemi.
V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště
toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik po-
třebnou schopnost očekávání, těšení se a ža-
snutí. Pokud vás roráty oslovují, přijďte vždy
v úterý od 29. listopadu v 6.45 hodin do slav-
kovského kostela. Dítě může jít už z domu
s malou lampičkou. 

Přijďte s dětmi na „Roráty“

Vstupujeme do vzácného adventního času
očekávání, kdy s nadcházejícím závěrem ob-
čanského roku nastává pro nás všechny doba
bilancování uplynulého a výhled k věcem příš-
tím.

Přejeme vám, abyste mohli toto období pro-
žívat pokojně a bez zbytečného stresu. Ať na-
jdete čas k zamyšlení nad svým životem a nade
vším, co považujete za důležité.

Ať najdete příležitost k prohloubení a napra-
vení vašich mezilidských vztahů.

Ať jste vnímaví pro znamení, která Bůh
lidem připravuje. 

On je nám blíž, než si troufáme pomyslet.
Stal se totiž v Ježíši Kristu člověkem, naším
bratrem, a touží po setkání s každým z nás.
Těm, kdo ho přijmou, dal moc stát se Božími
dětmi. Mějme odvahu přijmout toto obdaro-
vání. 
Přehled vánočních bohoslužeb:
24. 12. 2016 ve 22.00 hod. Půlnoční bohoslužba

v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. 2016 v 10.30 hod. bohoslužba v Husově

sboru v Kobeřicích u Brna
25. 12. 2016 v 10.30 hod bohoslužba v Nemocho-

vicích na místním obecním úřadě
26. 12. 2016 v 8.30 hod. bohoslužba v Husově sboru

ve Slavkově u Brna
26. 12. 2016 ve 14.00 hod. bohoslužba v Újezdě

u Brna (evangelický kostel)
Těšíme se vás při pravidelných setkáních

i dalších příležitostech.

Bohoslužby v Husově sboru ve Slavkově
u Brna jsou 1., 3., a 5. neděli v 8.30 hod.
Každý 4. čtvrtek v měsíci v 10 hod. je bohos-
lužba v penzionu v Polní ulici. Biblická hodina
se koná dvakrát měsíčně podle domluvy (ob-
vykle v pondělí od 17 hod.) na faře.

Bohoslužby v Husově sboru v Kobeřicích
u Brna se konají 1., 3., a 5. neděli v 10.30 hod.
Biblická hodina v Kobeřicích v kanceláři Hu-
sova sboru se koná jedenkrát měsíčně podle
domluvy (obvykle v pondělí od 16 hod.).

V Újezdě u Brna jsou bohoslužby 2. a 4.
neděli ve 14 hod. v evangelickém kostele.

V Nemochovicích jsou bohoslužby příleži-
tostně po domluvě na místním obecním úřadě.

Budete-li mít zájem o pastorační návštěvu
v domácnosti, v nemocnici, či v sociálních za-
řízeních, neváhejte nás kontaktovat. 

Kontakty: Náboženská obec CČSH ve Slav-
kově u Brna, Jiráskova 959, 68401 Slavkov
u Brna. Pevná linka na faru ve Slavkově u Brna
544 220 889. Mobil na farářku 731 446 476,
email: slavkov.ccsh@centrum.cz, email na fa-
rářku: iveta.huskova@volny.cz.

Mějme odvahu přijmout obdarování

Další událostí Adventu může být večerní
modlitba rodiny s dětmi u zapáleného advent-
ního věnce, ke které přidávám malý návod. Po
znamení kříže může následovat krátké zamyš-
lení nad uplynulým dnem (za co děkuji, čeho
lituji). Můžeme přečíst něco z Božího slova
nebo z dětské Bible. Následuje modlitba, kte-
rou může říkat jeden z rodičů, nebo se mohou
střídat i děti:

Dobrý Bože, náš Otče, Ty jsi o nás věděl
dřív, než jsme se narodili. Ty jsi chtěl, aby-
chom spolu patřili do jedné rodiny. Pomáhej
nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi,
abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli si
a dělali si radost. Dej, ať jsme k sobě navzájem
pozorní a neseme spolu vše dobré i zlé. Dej, ať
nás spojuje vzájemná láska, abys mohl být
stále uprostřed nás. Dej, ať všechno od Tebe
i od druhých přijímáme s vděčností. Ukaž
nám, jak může naše rodina pomáhat nemoc-
ným, osamělým a starým lidem. Žehnej také
ostatním rodinám, zůstávej s námi se všemi
svou milostí, dobrotou, svým slovem i požeh-
náním. Panno Maria, svěřujeme se do Tvé ma-
teřské ochrany, přimlouvej se za nás ve všech
našich potřebách. Amen. Můžeme přidat mod-
litbu Otčenáš a Zdrávas. Rodiče i děti si mohou
navzájem křížkem na čele udělit požehnání.
Milé rodiny, přeji vám radostné prožití ad-
ventní doby. P. Milan Vavro

Přejeme obyvatelům Slavkova u Brna
a okolních obcí požehnaný advent,
Vánoce a vše dobré v novém roce.

Jménem rady starších
Iveta Hušková, farářka

V kostele • Foto: archiv ř.-k. farnosti
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V těchto dnech došlo opět k projevu vanda-
lismu v našem okolí. Tento krát si vandal(ové)
vybral kulturní památku, která je z dálky vidi-
telnou dominantou – kapli sv. Urbana.

Svým nesmyslným a soudnému člověku ne-

pochopitelným činem způsobil škodu přede-
vším vlastníkovi – Římskokatolické farnosti,
ale znechutil pěkný zážitek z pobytu na tomto
místě, které je vyhledávaným cílem turistů
i obyvatel Slavkova. 

Nepochopitelný vandalismus na Urbánku
Není v silách normálního člověka pochopit,

proč někdo poničí a odtrhá dešťové svody a vy-
trhá vedení hromosvodu.

Pavel Galata,
technik stavebních investic pro děkanství slavkovské

Vánoční koncert
Ochotnický pěvecký sbor vás zve (bez

rozdílu vyznání) na vánoční koncert do Hu-
sova sboru v Kobeřicích u Brna v pondělí
26. prosince v 16 hodin. V programu usly-
šíte hrát děti na dechové nástroje a známé
i neznámé koledy v podání ochotníků. zh

Od začátku školního roku už
uběhlo pár měsíců a děti ví,
jaká pravidla je dobré ve
školce dodržovat, aby nám
všem bylo dobře. Ale jak se
mají děti chovat při přecházení
silnice, v autě, při hře na ulici?

Na tyto otázky nám přišel dát odpověď Lišák
Foxík. A všechny děti velmi chválil. Stejně tak,
jako se děti potřebují něčemu učit, i učitelé po-
třebují své další vzdělávání. Proto v naší MŠ
proběhl seminář s názvem „Já tě vidím, ty mě
vidíš“. Vedla jej zkušená ředitelka Marianne
Bauer se svými kolegyněmi z tyrolských MŠ.
Jeho hlavním námětem byla vnímavost. Vní-
mavost k sobě samé, k ostatním lidem,
k dětem. Kromě vzdělávání však patří k životu
i slavení. K oslavě byla příležitost na konci
října, den před církevní slavností Všech sva-
tých. Aby byl den opravdu výjimečným,
mohly se všechny děti sejít u společné svačiny,
při které dostaly také kněžské požehnání. Ná-
sledoval program v Domě Sv. Rodiny. Děti
procházely stanoviště, na nichž se seznámily
se šesti svatými a plnily úkoly s nimi souvise-
jící. Tak u sv. Metoděje přiřazovaly děti počá-
teční písmena k obrázkům, u sv. Jana Bosca
kopaly míčem do brány, u sv. Jiří se trefovaly
míčky do draka, u sv. Anežky České obvazo-
valy jinému kamarádovi ruku, u sv. Zdislavy
pomohly s oblékáním druhému dítěti a u sv.

Moniky navlékáním korálků vyráběly růženec.
Z výběru světců je patrné, že svatost je pro
každého od biskupa po obyčejnou ženu v do-
mácnosti. Každý má v nebi své místo. Každý

Vzděláváním i slavením rosteme
však má také něco, co mu do nebe brání.
Z toho důvodu jsme na začátku listopadu nav-
štívili hřbitov a prosili za všechny zemřelé. 

Za KMŠ s. Pavlína Věra Kvaltinová

Územní organizace Svazu diabetiků ČR
uspořádala Den pro zdraví 15. listopadu, kdy
jsme si připomněli Světový den diabetu. Úča-
stnili se zástupci Městského úřadu, VZP a 20
prodejců a farmaceutických firem. Návštěvníci
si mohli zakoupit pomůcky pro diabetiky, zdra-
votní obuv a ponožky, bio výrobky, čaje, koření
a přírodní kosmetiku. Své výrobky nabídly také
humanitární organizace. Všechny vstupenky
byly slosované a tak si mnozí odnesli malé dá-
rečky jako vzpomínku na dnešní den. Diplomy
jako poděkování za dlouholetou spolupráci
jsme předali starostovi města Slavkova, vedou-
címu VZP, pobočka Vyškov, ISŠ Slavkov,

Střední zdravotní škole Vyškov, firmě Eli
Optik, Mgr. Janě Sekerkové a zdravotní sestře
Monice Lefké. Děkujeme všem, kteří se na této
zdravotní akci podíleli. Marie Miškolczyová

Den pro zdraví

Zničené dešťové svody na Urbánku • Foto: 2x archiv ř.-k. farnosti

Děti v KMŠ Karolínky • Foto: archiv školy

Den pro zdraví • Foto: R. Lánský
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Ve dnech 11. a 12. listopadu 2016 se pořá-
dala V. slavkovská výstava drobného zvířectva.
Letošní rok se zúčastnilo 136 chovatelů z celé
republiky a čtyři chovatelé ze Slovenska. Cho-
vatelé vystavili 489 králíků, 275 holubů a 50
voliér drůbeže. Tato výstava je vždy náročná
na přípravu a zajištění zdárného chodu. Nejdů-
ležitější pro všechny pořadatele je zajištění
zvířat, sponzorů a návštěvnost z řad občanů.
Kapacitní obsazenost zvířat byla naplněna na
maximální úrovni. Naši výstavu podporuje
město Slavkov u Brna, firma Liko-S jako za-

jištění finančních prostředků a mnoho dalších
firem ze Slavkovska k zajištění tradiční tom-
boly. Chtěli bychom jim moc poděkovat za

V. slavkovská výstava drobného zvířectva
dlouholetou spolupráci a podporu. Naši vý-
stavu obohatila expozice morčat, kterou zajiš-
ťovala paní Petříková. Ukázala různé plemena
šlechtěných mazlíčků z její chovatelské sta-
nice. V neposlední řadě naši výstavu navštívilo
10 mateřských tříd, malí školáci a zhruba 500
návštěvníků. To je pro nás velká pocta a od-
měna za vykonanou práci. Jsme rádi, že se
k nám vracíte každoročně a věříme, že to tak
bude i v příštích letech. Tato výstav je za námi,
ale již nyní připravujeme příští ročník.

výbor ZO ČSCH Slavkov u Brna

V sobotu 12. listopadu se Slavkov opět roz-
zářil díky lampionovému průvodu. I přes mra-
zivé počasí a silný vítr se v pět hodin za
kostelem sešel početný dav lampionových nad-
šenců. Nejprve proběhlo přivítání panem sta-
rostou, po němž se dal celý průvod v čele se
Zámeckou dechovou kapelou do pohybu. Jako
vždy jsme prošli ulicemi Malinovského, Tyr-
šova, Lidická, Boženy Němcové a odtud na ná-
městí, kde už čekaly teplé nápoje pro všechny

věkové skupiny, také něco na oheň a Zámec-
kou kapelu vystřídala slavkovská hudební
 skupina Výlet. Nechybělo vyhlášení nejorigi-
nálnějších vlastnoručně vyrobených lampionů.
Děkujeme všem, kteří se obrnili proti mrazu
a přišli nás podpořit svou účastí. Fotografie na-
leznete na www.austerlitz-adventure.cz.

Rádi bychom vás také pozvali na další akci
pořádanou spolkem Austerlitz Adventure, kte-
rou bude cestovatelský večer 26. listopadu od

Lampionový průvod 
18 hod. ve Slavkovském pivovaru na téma
cesta kolem světa za jeden rok, přednáší Maja
a Radek Mrázovi.

Děkujeme především městu Slavkovu za
podporu při organizaci akce, našim kamará-
dům za pomoc, zvláštní poděkování věnujeme
Zámecké dechové kapele, hudební skupině
Výlet za obětavé hraní v mrazivém počasí
a soutěžní komisi za zhodnocení všech přihlá-
šených lampionů. AA

Chovatelé • Foto: E. Andrla Budoucí chovatelé • Foto: E. Andrla

Králík rex • Foto: E. Andrla

Lampionový průvod • Foto: 4x R. Lánský

VYhlášení soutěže o nejoriginálnější lampion • Foto: T. Hájek
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – prosinec

Pranostika: Je-li na den svaté Barbory
mnoho jinovatky na stromech,bude hodně
ovoce v budoucím roce.

Brzy bude končit další rok a tak bilancu-
jeme jaký byl? V naší oblasti jsme se moc ne-
radovali. Ovoce žádné, zeleniny bylo dostatek,
ale neustále trvá suché počasí s nedostatkem
srážek. A tak vzpomínáme na roky, kdy zima
přišla již v prosinci s dostatkem sněhu. Za-
hrada a ovocné stromy si odpočinuly, nabraly
sílu a s dostatkem vláhy a sluníčka se probu-
dily do jara, aby nám daly bohatou úrodu.
Vraťme se však do reality dnešní doby!

Pokud počasí dovolí, můžeme pokračovat
v pracích, které jsme ještě nestačili vykonat.
Do zámrazu můžeme ještě vysazovat ovocné
stromky a keře. Pokud jsme zapomněli na čes-
nek, i ten ještě můžeme zasadit.

Srážkově byl letošní rok o něco lepší než
loňský, kdy do konce října spadlo 338 mm srá-
žek. Letos spadlo 540 mm, což je asi
o 200 mm více. To nás nemůže uspokojit
a proto vše ještě jednou zalijeme. Deficit ve
spodních vrstvách je velký. Pokud napadne
dostatek sněhu tak jej přihazujeme na záhony
a ke stromům. Při jarním tání tím zvýšíme
množství závlahy v půdě.

Pokud na stromech zůstaly mumifikované
plody likvidujeme je a sběrem zabráníme dal-
šímu šíření chorob.

Při tuhé zimě a vysoké sněhové přikrývce

sypeme do krmítek slunečnici nebo ořechy
a jiné pochutiny pro přikrmování ptáků.

Začátkem prosince na svatou Barboru (4. 12.)
je zvykem nařezat větvičky třešní, višní nebo
trnek, aby stačily rozkvést do Štědrého dne a oži-
vily nám radostně večer, kdy se v rodinném
kruhu sejdeme u nazdobeného stolu na kterém
by nemělo chybět také ovoce. Větve určené
k rychlení nejprve necháme pozvolna roz-
mrznout a po té je vložíme přes noc do vody
teplé 30–35 °C. Druhý den větve postavíme do
sklenice v místnosti při teplotě kolem 20 °C.
Spodní konec větve upravíme šikmým řezem,
abychom zvětšily plochu, kterou větvička při-
jímá vodu a asi v délce 5 cm ponoříme do horké
vody, která roztáhne cévní svazky a zlepší příjem
vody. Vlažnou vodu pravidelně obměňujeme. 

A ještě jeden zvyk, kterým již staří hospo-
dáři předpovídali počasí v následujícím roce:
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do
Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dva-
nácti měsíců.

Zimní období je vhodné na návštěvy tema-
tických přednášek, besed, výstav a instruktáží
k doplnění znalostí a k výměně zkušeností.
Naše organizace proto má zájem takové před-
nášky pořádat a pozvat na ně odborné lektory
v daném oboru. Proto sledujte naše webové
stránky www.zahradkari.cz/zo/slavkov, kde
budou další a podrobnější informace.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža 

Závěrem naší celoroční činnosti je Den pro
zdraví, který organizujeme pro veřejnost vždy
v listopadu v rámci Světového dne diabetu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho reali-
zaci, městu Slavkov, Všeobecné zdravotní po-
jišťovně a 20 vystavovatelům. Naší poslední
akcí v tomto roce jsou „Vánoce s diabetem“,
které pořádáme pro naše členy se zakoupenou
vstupenkou ve čtvrtek 15. prosince od 14
hodin tentokrát v restauraci Bonaparte. Bude
to posezení s přáteli u stromečku, kde vystoupí
děti z MŠ Zvídálek a předvedou vánoční
pásmo. 

Ve dnech 25.–27. listopadu se uskuteční
sjezd Svazu diabetiků ČR, který naznačí smě-
řování naší organizace na další čtyři roky. Na-
dále budeme podporovat dodržování léčebného
režimu diabetiků, podporovat zavádění nejno-
vějších léků a pomůcek pro diabetiky, pořádat
rekondiční pobyty, pohybové aktivity a propa-
govat zdravější stravování. Naši členové,
pokud zaplatí členské příspěvky, které jsou
100 Kč ročně, budou moci čerpat také určité
finanční zvýhodnění při rekondičním pobytu,
cvičení a zájezdech. Z nich také přispíváme na
činnost našeho ústředí v Praze. 

Všichni, kteří se zúčastnili Dne pro zdraví
už obdrželi předběžný program naší organi-
zace na rok 2017, ke kterému mohou podávat
svoje připomínky, bude definitivně schválen na
lednové členské schůzi. Na ní si budou moci
vyzvednout přihlášky na všechny plánované
akce v příštím roce. Zaměříme se opět na pra-
videlné cvičení Pilates v tělocvičně ZŠ Tyršova
a na cvičení s plaváním na letním koupališti,
aby účastníci mohli čerpat příspěvek VZP za
tyto pohybové aktivity. V programu máme také
edukaci a zdravotní přednášky a nácvik paměti
pro seniory. Týdenní rekondiční pobyt v Láz-
ních Luhačovice máme rezervovaný v termínu
9.–16. 5. 2017 pro 40 osob, kde mají přednost
diabetici s lékařským potvrzením této dia-
gnózy.  Výhodná cena celodenního stravování,
ubytování, edukace a dopravy autobusem je
pro diabetiky 3500 Kč, pro ostatní 4200 Kč.
Chceme uskutečnit tři zájezdy do Thermal-
parku v Dunajské Stredě, a to 18. 4., 27. 6.
a 26. 9. 2017 za zvýhodněnou cenu pro naše
členy 250 Kč, pro ostatní zájemce za 400 Kč.
Za zvýhodněnou cenu bude také zájezd 6.
června s návštěvou státního zámku Valtice, by-
linkové zahrady a exkurzí do vinařské banky
s ochutnávkou moravských vín. 

V této době se už v mnoha domácnostech
připravují tradiční vánoční perníčky a trvanlivé
pečivo. Úplný zákaz sladkostí by stejně žádný
diabetik nedodržel, proto považujeme za
schůdnější cestu připravit si menší kousky z li-
neckého těsta s poloviční dávkou cukru, nebo
použít kvalitní sladidlo. Vynechat příliš sladké
zákusky s tučnou náplní a raději použít šlehaný
tvaroh, ořechy, ovoce. Musíme si i o svátcích
hlídat sacharidy, tuky a alkoholické nápoje
a každé pochutnání vyvážit třeba procházkou. 

Tvarohová kolečka: 250 g tvarohu, 250 g
hladké mouky, 250 g Hery, sladidlo, dia mar-
meláda.

Mouku, rozdrobený tvaroh, změklý tuk
a sladidlo zpracujeme na hladké těsto, vyvá-
líme a vykrajujeme kolečka, šátečky, nebo troj-
hránky, které plníme dia marmeládou
a upečeme.  Marie Miškolczyová

Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí
na západě ještě naposledy letní souhvězdí
Labuť a Lyru, na jihozápadě podzimní sou-
hvězdí Pegas a Andromedu a na východě
zimní Perseus, Vozka a krásný Orion s Blí-
ženci. Na jihozápadě spatříme zvečera Venuši
a Mars. Na ranní obloze nás bude na cestě do
práce doprovázet na jihovýchodě planeta Jupi-
ter. Měsíc bude v první čtvrti 7., v úplňku 13.,
v poslední čtvrti 21. a v novu 29. prosince.

V úterý 6. prosince od 18 hodin se těšíme na
sekání rodin s dětmi, pro které máme připra-
vené přírodovědné pokusy, které děti provádějí
pod dohledem samy. Mají tak možnost stát se
na chvíli mladými vědci a společně odhalovat
některá tajemství přírody. Program je určený
pro děti od 3 let, ale ani ty starší nepřijdou
zkrátka. A při jasném počasí se podíváme da-
lekohledy do vesmíru. Na tento program se

přihlaste (z důvodu omezeného počtu míst) na
tel. 602 596 209.

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 ob-
jektů pak můžete zhlédnout pomocí našich da-
lekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple
obléci, na pozorovatelně je chladno, ale podí-
vaná do hlubin vesmíru za to stojí.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 h. V roce 2016 bude hvězdárna
otevřena naposledy v úterý 20. prosince. Tě-
šíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte na
www.zoo-vyskov.cz, na Facebooku Hvězdárna
Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.

Při hvězdárně pracuje astronomický krou-
žek, přihlášky stále přijímáme.

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Vyškovská hvězdárna v prosinci

Lampionový průvod • Foto: R. Lánský
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Motoklub Austerlitz informuje

Podzimní výprava kluků z JedničkyJU
N
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Současné pochmurné a chladné počasí mě-
síce listopadu ukazuje, že je motosezóna
u konce. Utichl krásný zvuk víceválcových
motorek na slavkovském obchvatu. Nastává
doba prací v garážích a dílnách na opravách
a úpravách hlavně sportovních motorek. Na
státní svátek 28. října byla naplánována vy-
jížďka motocyklů různých kubatur na Masary-
kově okruhu v Brně. Je tomu již pět,co
motocyklový svět opustil nadějný jezdec
Marco Simoncelli a jeho fanoušci mu tak dá-
vají každoročně hold. Letošní ročník se nejel
jako rekord, ale vzpomínka. Zúčastnilo se asi
1650 motocyklů. Mezi nimi i členové našeho
motoklubu. Tak skončila sezona na dromech
a vlastně i silničních závodů.

Na předposlední den v roce máme napláno-
ván závod Zavírání šoupátek. Každoročně se
jede na horním tréninkovém hřišti. Před pár
dny jsem šel okolo a snad i přes tuny hlíny se
podaří vytyčit závodní ovál. Nejen dráha, ale
i počasí je důležité. Kdyby napadlo trochu
sněhu a zamrzlo, bylo by to zajímavé podívání
pro diváky a zajímavější pro jezdce. Jste sr-
dečně zváni.

Přejeme klidný advent, pohodové Vánoce
a správné vyjetí v roce 2017. J.M.

Beseda o cestách na motorce

Motoklub Austerlitz požádá v pátek 9. pro-
since od 20 hod. ve vinárně Hotelu Florian ve
Slavkově u Brna besedu o cestách na mo-
torce po Evropě v r. 2016. Promítání fotografií
doplní zážitky z cest na sever, jih nebo východ
(Norsko a Švédsko, Rumunsko, Itálie a další).
Současně představíme plán Cestování s moto-
klubem v r. 2017.

Vánočka 2016
Již po dvanácté pořádá MK Austerlitz před-

polední štědrodenní vyjížďku pro jednu či více
motostop bez omezení obsahu válců. Délku
trasy Slavkovem a okolím přizpůsobíme po-
časí a stavu vozovek. Tradiční občerstvení na-
lezneme v čsphm U Templu. Všechny
spoluobčany zveme k podpoře a popovídání si
na místě, ostatní prosíme o shovívavost
a úsměv na projíždějící motorkáře. 

Zavírání šoupátek
Již posedmě pořádá Motoklub Austerlitz po-

slední závod roku s názvem Zavírání šoupátek
na ploché dráze. Zveme všechny k povzbuzení
domácích jezdců na „ostrých strojích Jawa“ do
roku výrovy 1982 a obsahu válce 50 ccm,
 zvaných též „fechtl“ a mladé nadějné jezdce
v kategorii PITBIKE. Nepřízeň počasí lze pře-
klenout v dočasné čerpací stanici pohonných
hmot ( a tepla) U dvou kapříků.

Motonoc
MK Austerlitz pořádá 28. ledna 2017 od 20

hodin v obou prostorách kasemat zámku ve
Slavkově u Brna Motonoc. JZ

Na začátku září přivítala 1. smečka vlčat,
tedy Jednička, spoustu nových členů. Pravi-
delné schůzky už sice běží po několik týdnů,
ale víkendový výlet – výprava - byl pro velkou
část z nich premiérou. Po družinovce v pátek
21. října se totiž děti nerozprchly domů, ale na-
chystaly si karimatky a spacáky na přenoco-
vání přímo na klubovně. Aby se nešlo spát
s prázdným žaludkem, pomáhali starší kluci
s vařením večeře. Před usnutím se pak všichni
uvelebili do svých měkoučkých spacáků a po-
dívali se na dobrodružný dětský film Kniha
džunglí.

V sobotu ráno se po vydatné snídani ukli-
dilo, venku na čerstvém podzimním vzduchu
jsme si zahráli několik běhacích her a v klu-
bovně se pak pustili do velkého výtvarného
tvoření. Pro většinu účastníků akce skončila
před obědem, ne však pro čtyři starší kluky, vl-
čata. S batohy na zádech, kde bylo náhradní ob-
lečení a spacáky, vyrazila na podzimní výšlap
do obce Jasenice. Nedaleko tradičního tábořiště
slavkovských skautů totiž mělo večer dojít ke
slavnostnímu složení tří vlčáckých slibů.

Z vlaku jsme vystoupili v obci Kralice nad
Oslavou. Před námi bylo několik kilometrů
procházky polojasným dnem, kterou zpestřil
průchod krásně podzimně zbarvenou oborou
u zámku v Jinošově. Nebylo kam spěchat a tak
jsme si zahráli „Nálety“, čas zbyl i na domácí
limonádu v restauraci při cestě. V Jasenici bylo
ubytování domluveno v bývalé školce. Pan sta-
rosta tam už čekal a ukázal, co a jak. Zatímco
vedoucí připravovali večeři, kluci stihli hned
několik her kulečníku, který byl součástí mí-
stního inventáře. Dobrá večere přišla vhod,
abychom mohli vyrazit na tajuplné místo
v hlubokých jasenických lesích. Tam na Mar-
ťana, Doktora a Vaška čekal připravený malý,
ale přesto slavnostní slibový ohýnek.

Ráno každé vlče právem bolely nohy po
včerejších čtrnácti nachozených kilometrech,
ale nebylo to nic, co by kluky zastavilo na
cestě zpět do Kralic na vlakové nádraží. Tedy
až na zamčená vrátka na konci obory. Ale než
aby se kluci vraceli zpět, jednoduše našli vol-
nou cestu jinudy a přes bažinu se probojovali
až na cestu. I když sluníčko už se v neděli ne-
ukázalo a foukal studený vítr, vlak se podařilo
stihnout výborně. Ve Slavkově pak byla vý-
prava za vlčáckým slibem zakončena oddílo-
vým pokřikem a určitě i chutí se brzy zúčastnit
dalšího výletu. Milan Šemora

Na výletě • Foto: archiv Junáka Slavkov

Tvoření z kaštanů • Foto: archiv Junáka Slavkov
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První zmínka o stavbě nového stadionu
padla v roce 1947, kdy si město Slavkov
u Brna nechalo vypracovat nový „regulační
plán polohy“. Plán mj. řešil také výstavbu no-
vých čtvrtí, bourání nevyhovujících domů, vý-
stavbu nové radnice – dokonce i přesun
vlakového nádraží. Nový stadion pro tělo-
cvičné a sportovní spolky měl stát za zámec-
kým parkem a oborou. Již v té době se počítalo
vedle stadionu i se stavbou městského koupa-
liště. (Tento záměr se uskutečnil až v 80. letech
– koupaliště bylo vybudováno počátkem 50. let
na jihozápadním břehu rybníka.)

Vlastní výstavba sokolského stadionu začala
v r. 1948 a stadion se budoval po etapách. Nej-
dříve byly dokončeny kurty na tenis a volejbal.
Poté přišlo na řadu fotbalové hřiště, atletická
dráha, tribuny a později i kabiny. Kluziště
s umělým osvětlením bylo vybudováno v roce
1954. Do Slavkova toho roku v zimě dokonce
zavítaly se svou revue i brněnské krasobrus-
lařky.

Stadion začal rychle sloužit svému účelu. Již
v červnu roku 1956 se zde konala II. okresní
spartakiáda za účasti 850 cvičících. Na fotba-
lovém hřišti, které již sloužilo svému účelu od
roku 1953, hostili 28. 7. 1956 fotbalisté Sla-
voje Slavkov kompletní ligové mužstvo Dy-
nama Praha, v němž podlehli 0:12. Den byl
zakončen večerním Letním karnevalem na sta-
dioně.

V roce 1957 přebrala do svého vlastnictví
Stadion a Sokolský dům (bez tělocvičny – kde

Historie výstavby stadionu
kiáda za účasti 2600 cvičenců jak místních, tak
přespolních.

V roce 1966 bylo na stadionu vysázeno 300
stromků a keřů. Ale zájem o brigádnické práce
v tomto roce zcela pohasl.

Největší zásluhu na vy-
budování stadionu má pan
Alois Zyka, který se v roce
1947 stal vedoucím staveb-
ního odboru. Tato funkce se
mu stala skutečně funkcí
doživotní. Zásluhou jeho
obrovského nadšení, neutu-

chající iniciativy a velkého pracovního úsilí
spolu s dalšími obětavými členy TJ a občany,
vyrostl ve Slavkově sportovní areál, který
slouží dodnes. Každý rok na jeho stavbě od-
pracoval nejméně 500 hodin – za celý jeho
život jich byly tisíce. Stadion byl jeho velkou
láskou a druhým domovem, kde trávil nejvíce
času. Je třeba připomenout, že jedinou mecha-
nizací brigádníků byla v několika prvních le-
tech jen lopata, rýč, krumpáč a kolečko.
Stavební stroje byly k dispozici až v dalších le-
tech výstavby.

Celkem bylo letech 1950–1966 bylo na vý-
stavbě stadionu odpracováno 112 000 bri-
gádnických hodin.

Mnozí si ještě vzpomenou na dřevěnou bu-
dovu, která stávala nad stadionem (viz foto na-
hoře vlevo). Tato budova pocházela údajně
z válečných let odněkud z Brna, kde sloužila
jako provizorní ubytovna německých vojáků.
Po válce byla přemístěna do Slavkova u Brna
jako budova sloužící stavbařům při budování
stadionu. Od roku 1953 dočasně sloužila jako
internát pro žáky učňovské školy výrobních
družstev. Od října 1956 sloužila jako klubovna
svazu mládeže. Provizorně tam stála až do 15.
září 2006, kdy byla definitivně zbourána.

Zpracoval B. Maleček

je dnes kino –, která byla majetkem MNV) zá-
vodní tělovýchovná jednota Slavoj Slavkov pa-
třící cukrovaru. Jednota v té době měla 300
registrovaných členů a cca 300 dorostenců
a žáků. Výstavba sokolského stadionu stále po-
kračovala. Stadion byl oplocen, byla vyštěrko-
vána atletická dráha, vyrovnána hlavní plocha,
stadion byl napojen na kanalizaci, byly vyštěr-
kovány tři tenisové dvorce a vysázeny stromky.
To vše za 93 000 Kč, přičemž bylo odpraco-
váno 6000 brigádnických hodin.

Koncem roku 1958 měla TJ Slavoj již 753
členů. V tomto roce se jevilo, že budování sta-
dionu pokročilo k závěru. Dále se upravovala
hlavní plocha, kde bylo odpracováno 3000 bri-
gádnických hodin. V roce 1959 byl stadion
zhruba dobudován. Byly upraveny plochy pro
skoky, hody a vrhy. Odpracováno bylo 7000
brigádnických hodin.

Od roku 1961 se o údržbu stadionu staral
důchodce Bohumil Hrazdílek, který sám od-
pracoval asi 1000 brigádnických hodin.
I v roce 1961 ještě pokračovaly dokončovací
práce jako tenisová stěna, úprava svahů a tri-
bun. Avšak údržba již vybudovaných zařízení
a ploch byla časově velmi náročná a dokončo-
vací práce na okružních cestách, tribunách
a sadové úpravy byly stále odkládány.

V roce 1963 pokračovala výsadba keřů
a stromů a úprava cvičebních ploch. O rok poz-
ději pokračovaly v akci Z dokončovací práce.
Bylo vynaloženo 27 500 Kčs při hodnotě díla
70 000 korun. Poté bylo vydáno 30 000 Kčs na
stavbu cesty ke stadionu, která byla později
(v roce 1965) zpevněna asfaltem. V tomto roce
byla konečně oživena činnost atletického od-
dílu náborem nováčků z řad žáků a oddíl uspo-
řádal v říjnu t. r. soutěž dorostenců a zdejších
škol. Týden nato se zde utkalo 13 družstev
v sedmém ročníku vyškovského poháru. Atle-
tickým závodům předcházela okrsková sparta-

Více fotografií najdete
na vvv.veslavkove.cz

Jediná mechanizace – lopaty a rýče (vlevo A. Zyka) • Foto: archiv Nové kabiny • Foto: archiv Úprava tenisových (volejbalových) kurtů • Foto: archiv

Tenisové kurty (v pozadí stadion) • Foto: archiv Výkopové práce na stadionu • Foto: archiv Úpravy tribun • Foto: archiv

Alois Zyka
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Paměti sedláka Wolfa mají mimořádnou do-
kumentární hodnotu o poměrech na vsi, která se
stala součástí bojiště. Popisuje barvitě dobové
zvyklosti užité i za bitvy u Slavkova v r. 1805. Tak
silného čtení se zachovalo jen poskrovnu. Paměti
sedláka Wolfa byly vydány o velice malém ná-
kladu po Velké válce a jsou zapomenuty. Zůstá-
vají však mementem. Vyšlo mnoho knih
o pohybu generálů, armád i politické situaci, ale
málo slov je věnováno o bytí prostých obyvatel
bezprostředně zasažených válkou.

Kráceno: ,,Když jsme se rozhodli den po
bitvě vrátit se domů, putovali jsme od smiřické
silnice. V příkopě ležel zabitý rakouský voják,
prvý to ke kterému jsme přišli. Všichni lidé se
kol něho seskupili a já po chvíli váhání jsem se
naň šel také podívat. Byl oblečen v plášti, ležel
obličejem dolů, obě ruce měl podél hlavy na-
tažené a pěstě s prsty ležely ve dvou jamkách
svědčících o těžkém skonu muže. Na panských
polích k Rodovu bylo vidět tu a tam padlého
vojína. V údolí od Máslojed k Sendražicím stál
rakouský vůz naložený potravinami. Bratr vy-
lezl na vůz a volal matku, aby se šla podívat,
co je tu homol cukru. Matka však zakázala
bratrovi se čeho dotknout a sehnala jej s vozu
dolů. Poblíž naší vsi ležel na panské louce
mrtvý rakouský setník, oblečen v plášti, jenž
byl celý od bláta zamazaný. Opodál ležel zabitý
důstojnický kůň se sedlem, v němž v pouzdru
zastrčena byla pistole. Setník od dělostřelectva
byl raněn, spadl s koně a za nohu ve třmenu
byl koněm vlečen tak dlouho, až byl kůň za-
střelen. Pak si setník nohu ze třmenu vyprostil,
odvlekl se nedaleko a skonal. Také 13 rakou-
ských husarů s důstojníkem se do dvora našeho
uteklo a zde s pěchotou pruskou se utkali. Při
útěku husarů byl zastřelen důstojník i s koněm
v západní straně květinové zahrádky. Byl to
hrabě Wreda od 7. husarského pluku. Ještě
v poledne hrály po boji v lese Svíbu v Máslo-
jedech dvě kapely veselé pochody a vojáci,
mezi těmi i Češi, volali: ,,Máme vítězství‘‘.
Vtom začala prudká střelba ze zahrad a nastalo
veliké zděšení mezi vojskem. Přítomný krmič
dobytka Luňák, stoje na záspi, zvolal: ,,Křičíte,
že máte vítězství a Prajzi se sem vratama
hrnou“. V tom zazněly rány a rakouští vojáci
zasaženi kulemi padali. Nastal zoufalý boj po
téměř všech dvorcích. Jedna baterie děl rakou-
ských vrazila do vsi a ze dvou děl vypálela po
jedné ráně, avšak ze statku Kadečkových zara-
chotily výstřely z pušek a všechny koně byli
ihned postříleni a také většina mužstva. Jiná
děla byla postavena v zahradě Malířově, aby
odtud po silnici se hrnoucí Prusy smetla kartá-
čovými náboji (na způsob velké brokovnice
s velikými kulemi). Leč tato 2 děla ani nevypá-
lila, mužstvo i koně byli postříleni dříve než
mohli vystřelit. 

Domů se vracející občané našli po bitvě
3. července domy své povětšině vydranco-
vané a cenné věci vykradené. Když jsme došli
do naší zahrady, za stodolou jsme spatřili dvě
vyvržená nedonošená telata a vnitřnosti ze
dvou březích krav, které byly poraženy. Na
dvoře statku leželo několik přeražených pušek
a mezi nimi blyštily se kalužky sedlé krve.
Odehrál se zde boj pěchoty. Domovní dveře
byly dokořán otevřeny a závora silného zámku
seknutím přeražena. Ve sklepě matka spatřila

ležet oblek rakouského dělostřelce i jeho tesák,
kterým zámek přetnul, aby se v domě ukryl.
V domě našel otcovi starší šaty, převlékl se
a unikl. Ve třech obytných světnicích leželo na
zemi 42 raněných vojínů. Byli to většinou Ma-
ďaři, Rumuni a Slováci. Ve veliké světnici leželi
na postelích dva ranění důstojníci. Uprostřed
světnice stál veliký stůl na kterémž se prová-
děly operace, hlavně amputace, neb se vyjí-
maly kule či střepiny z těl. V některých
usedlostech byli ranění položeni ve stodolách
a mlatech. My celá rodina ubytovali jsme se
v malé kuchyni a spali jsme na půdě, na slámě
z olejky. V celém hospodářství nebyla otýpka
slámy ani sena. Nejvíce se zděsila matka, když
vešla do chléva, jak zmučený byl všechen do-
bytek žízní a hladem. A nápadným bylo, jak
matka říkala, že nebylo slyšet bečení ani zaři-
čení koní, ani u nás, ani nikde jinde v soused-
ství. Slepice všechny stály tu schoulené
v koutku. Spatřivše matku, rozběhly se k ní, ví-
tajíce ji svým ko-ko-ko, a některé slétly dolů
na hnojisko. Prusové, sotvaže spatřili slepice,
vytáhli šavle a všem zutínaly hlavy a ihned si
drůbež uvařili. Ve vsi byla pruská posádka, již
tvořili zeměbranci, starší to vojáci v počtu 200
mužů se 4 důstojníky a řezníkem. Lékařů zde
bylo několik. K ošetřování raněných vojínů
sem přišli pruské řádové sestry. Dozor nad va-
řením pro raněné měla paní von Simon, zvaná
Saská paní. Tato paní byla velmi lidumilná
a stala se v celém okolí velmi oblíbenou. V hos-
podě u Kadečků nebylo raněných, byly tam
složeny potraviny a porážel se tam rekvírovaný
dobytek. Vojáci byli hrubí, až střídající zálož-
níci, tátové rodin se chovali lépe.

V prvou neděli po bitvě, kdy v Hoříněvsi při-
padla pouť na sv. Prokopa, matka sehnala k ne-
dělnímu obědu trochu jáhel a mléka. Když jsme
jáhelník pojídali, amputovali pruští lékaři raně-
nému vojínovi na stole uprostřed parádní svět-
nice nohu. Pojednou se otevřou dveře
u kuchyně, jeden z Prusů podává ve stehně am-
putovanou nohu u oběda sedícímu otci se slovy
: ,,Pane hospodáři, vezměte to a zakopejte!“ Am-
putování údů se dělo u nás zticha. Vojíni byli
uspáni. Jinak tomu bylo, když z těla vojína do-
stávali kuli bez uspání. Přitom po dvakráte spus-
tili nešťastní vojíni hrozný křik, že zacpavše sobě
s bratrem uši, utíkali jsme za stodolu, až na pan-
skou louku a odtud ještě jsme slyšeli ten hrozný
řev. Jeden z raněných vojínů měl šavlí rozťatou
hlavu. V horečce tloukl na strany kol sebe ru-
kama. Vedle ležící vojíni prosili, aby jej odtud
odnesli, že nemohou vedle něho ležet. Dva lidé
přinesli dvířka od záchodu, položili těžce raně-
ného vojína na ně a odnesli jej na mlat do sto-
doly, a zde jej bez pomoci nechali na dvířkách
ležet. Po tři dny jsme s bratrem za vraty stodoly
naslouchaly hroznému smrtelnému chrapotu ne-
šťastného vojína, až čtvrtý den utichl – dokonal.
Opět dva muži mrtvého odnesli a za stodolou na
poli zakopali. Jiný zraněný seděl ve výměniční
světnici u kamen v koutku na židli, opřen jsa
zády o zeď a o kamna a byl mrtvý. Po několika
dnech byly od Prusů postaveny dva veliké stany
a sem sneseni všichni těžce ranění vojíni. Velké
procento amputovaných vojínů tehdáž zemřelo.
Mrtvoly byly pohřbívány civilními osobami na
poli za stavením, v němž vojín zemřel, avšak
většina jich pohřbena byla u sochy Matky Boží
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Vzpomínky Josefa Wolfa na válku roku 1866
a také v obecní zahradě. Civilní osoby, zvláště
ženy, mezi které patřila i moje matka, byly do-
nuceny raněné ošetřovat, ba bylo jim konat
službu tu nejodpornější, o které se matka za ži-
vota vyjádřila, že se sobě diví, že to všechno
snesl tehdáž její žaludek. 

Rodiče uschovali před válkou několik pytlů
žitné mouky pod podlahu parádní světnice na
našem gruntě. Avšak na tuto podlahu byli po-
loženi ranění vojíni a tekoucí krev z jejich ran
kapala mezi štěrbinami podlahových prken na
pytle s moukou. Když po 4 týdnech byla svět-
nice od raněných vojínů vyklizena a ukryté
pytle vyzvednuty shledáno, že některé pytle
krví scela prosáknuty, všecka pak mouka
ztuchlá, ku požívání zcela nezpůsobilá. Na této
podlaze až do dnešních časů vidět černé skvrny
po krvi. Chléb a zásoby dováželi jedno- i dvou-
spřežními vozy markytáni. Tyto zásoby roze-
brali si ihned Prusové, občané nedostali nic.
Vzpomínám, jak jsem jsa velmi hladov, matce
vyrval krajíček chleba z klína zástěry, když ona
jej dostala od Prusů, aby jej raněným rozdala.
Mnohé děti ze vsi a také my, živili jsme se
drobnými nezralými hruškami Jakubkami z ve-
likého stromu v naší zahradě. Chléb nebyl
vůbec ke koupi. Nebylo co jíst. 

Hned po bitvě druhý den sháněni pruskými
vojíny po vsi lidé k zakopání mrtvol, leč ves
byla liduprázdná.Teprve třetí, čtvrtý, pátý den
kdy se počali domů vracet muži, začalo se pilně
s pohřbíváním padlých ve stupni rozkladu.
V lese vykopány hrobové jámy, jen na štych
hluboké a sem narovnány mrtvoly a vyhozenou
hlínou trochu přikryty. Kde půda dovolila na-
příklad na širších cestách v lese, aneb v místech
holých bez porostu, pak v polích, kopaly se
jámy metr i více hluboké, a vždy se do hrobu
kladlo více mrtvých, tu a tam až 100. Padlí le-
želi oblečeni vesměs v pláštích, jen mrtvoly
oloupené byly svléknuté, a tak se stalo, že dozor
mající Prus pokynul, aby sobě lidé pláště s mr-
tvol svlékli, že je mohou dobře upotřebit. Proto
chudší lidé pláště svlékali s mrtvol a brali domů.
V hrobě na ,,šraňku‘‘ se nachází hrob kde je
srovnáno na sobě třikrát třicet tři mrtvol a aby
jich bylo sto, byl položen jeden padlý navrch.
Pohřbívání trvalo až do 21. července 1866, tedy
po 18 dnů. Když rolník přišel s čeledí do svého
lesa, uteklo již kolik dnů a těla byla ve vysokém
stupni rozkladu. I poslal domů pro koně a řetěz,
a když kůň byl přiveden, zadrhnul mrtvému vo-
jínu řetěz za obě nohy a táhl jej tak z lesa do
hlubokého příkopu 200 metrů dlouhého ve vý-
chodní části lesa. Zde byli kladeni dva mrtví ve
spod a jeden na vrch. Až na malé mezery byl
příkop v řadu hrobů proměněn. Když příštího
jara před Květnou nedělí jsme hledali kočičky,
spatřil jsem v příkopě ležet kuli do pušky. Sko-
čil jsem do příkopu a spatřil jsem celou holou
nohu z hrobu vyčnívati, byla celá úplně černá.
V zimě se z šachet země slehla a části těl
z hrobů vyčnívaly. Z mnoha velkých hrobů, jež
ležely výše nad cestami, neb příkopy, prosako-
val a cestou neb příkopem odtékal po několik
roků z četných těch mrtvol mladých a silných
mužů zelenavě fialový mastný výtok. 

Mnozí hospodáři řídící pohřbívání padlých
dbali o to, aby se hroby nekopaly na jejich
louce, protože by povstaly nerovné hrbolaté
drny, což by při sečení vadilo. Na obecním pa-
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z Brna. Jede s námi též Vlach z Holubic.
O 8. hodině večer jsme ve Vídni. Z Vídně od-
jíždíme zase Jižní drahou. Je to smutná cesta
z domova.

21. listopadu – o půl desáté večer přijíždíme
na konečnou naši stanici.

24. listopadu – nástup všeho mužstva a pří-
saha novému císaři Karlu I. Franz Josef I. asi
před třemi dny zemřel. 

12. prosince – máme „velkou pohotovost“.
Přes noc jsme zasypáni sněhem. Pracujeme
stále na jeho odhazování. Dveře jsme nemohli
otevřít, musel napřed jeden vylézt oknem
a uvolnit je. Je to hrozná sněhová bouře s vi-
chřicí, která každou stopu ihned zavěje. Straš-
livý život. Nejtěžší žaláře vrahů jsou proti němu
pravým rájem. Máme být brzy vystřídáni. Kéž
bychom přišli na lepší místo, někam do údolí,
nebo alespoň z těch strašných Dolomit.

13. listopadu – zasypání lavinou. Nezapo-
menu toho dne. Ač jsme měli zůstat na „velké
pohotovosti“ 14 dnů, vrátili jsme se o 11. hodině
noční do ležení setniny, plné čtyři hodiny na od-
stranění sněhu a vyproštění se z napolo roz-
mačknutého baráku pracujíce. Ztuhlého sněhu
na ledovci vězelo na domku přes čtyři metry,
takže nám hrozila smrt zadušením. Vytrhnuvše
proto okénko, vytvořili jsme si z něho nahoru
ve sněhu komínu podobný otvor, sníh házejíce
dovnitř, kterýmžto otvorem jsem vylezl nejprve
já a všechnu výzbroj a ostatních 15 mužů jsem
pomocí provazu z hloubky vytahoval.

A měli jsme štěstí, že ještě včas jsme odtud
unikli. Hned v patách za námi přehnala se tudy
lavina druhá, která by nás smetla do nedaleké
propasti z povrchu země.

24. 12. 1916 – Štědrý den. V poledne jako
obyčejně maso, krupičná polévka, brambory se
zelím a příkrm. Pak jsme fasovali milodary,
a sice každý muž obdržel 33 cigaret, 3 pohled-
nice a zápisník. K večeři jsme měli guláš se špe-
kovými knedlíky a čaj. Máme však stále hlad.
I vánoční stromek jsme měli. Těch vzpomínek na
domov. Pak jsme se bavili zpěvem a hrou na har-
moniku až do půl jedenácté hodiny noční.

25. 12. – Hod Boží vánoční. Krásný den. Ba-
víme se rozmluvou a čtením českých novin.
Večer dvakráte na „louku“ pro dřevo. Přišla
i hojná pošta.

31. prosince 1916 – O půlnoci káva, pak stří-
líme salvy a pouštíme světelné rakety na počest
příchodu nového roku.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

I. světová válka a Slavkov u Brna (XV.)
V. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě
Čtvrté čtvrtletí roku 1916
1. října – Je krásný, slunný, ač chladný den.

Sníh v nižších polohách k slunci obrácených již
skoro zmizel. Večer po skvostném západu slunce
nás dlouho upoutává docela fialově zbarvená ob-
loha, což z nás dosud nikdo zde neviděl.

3. října – Tento den se zřítil zase jeden náš
muž z Rotwandu po skalní stěně na naši Ander-
ter Alpen asi 700 metrů hluboko. Měli jsme pří-
ležitost ten hrozný pád pozorovat. Máme zde
u kompanie i legraci se sedmnáctiletým polským
klukem, bohatýrem Čiketou, jinak „austriáckej
žoldák“ od nás zvaným. Pořádáme zde každý
večer (my tři Češi – totiž já, Zeman a Urban) pě-
vecké hudební večírky. Urban hraje na harmo-
niku a já se Zemanem zpíváme. Někdy též píská
s námi kadet-aspirant Mráček (Němec) z Brna. 

Naše kulomety pálí na nepřítele, který jde
vystřídat svoje druhy na Rotwand a Elfr. Na
Rotwandu vztyčili naši alpíni černo-žlutou
vlajku, a sice na oné skále, kde sídlí rodina orlů.
Večer následujícího dne jsme vystřídáni novým
mužstvem a jdeme dolůk naší kompanii. Panují
nádherné, světlé (měsíc je v úplňku) a teplé
noci. Člověk v takových chvílích rád vzpomíná
těch lepších, totiž ještě v civilu strávených nocí,
ve společnosti švarných děv. Kam jste uprchly,
vy šťastné hodiny? Vrátíte se nám opět, anebo
je nám souzeno v této krvavé válce zemřít?

28. října – „Urlabschein“-dovolenku mám
vyhotovenou. Při dnešním rozkaze se čte, že za
každého italského zajatce bude vyplacena od-
měna 50 korun (v Jižních Tyrolích se svého
času nabízelo 200 korun).

30. října – Pěkný den. Chodíme denně,
máme-li ovšem volno, s Kuželkou, a to zvláště
večer k našim milým, veselým soudruhům do
krejčovny, a sice Arnoštovi a Hubertu Chlupovi
z Vážan u Slavkova. Tam se bavíme vždy
dlouho do noci.

1. listopad – Polní mše svatá. Hladovíme.
Večer zase 28 mužů jdeme na elfršartu se
180 kg těžkým litinovým kotlem, určeným pro
tamní stanici lanové dráhy. V jednu hodinu
v noci jsme se vrátili děsně zmořeni. Dnes nás
ochránil sám Bůh. Ač byla noc jako den jasná
a Italové po nás celý den zuřivě stříleli, tu při
dopravě kola – práci pro vraha – nás nechali
úplně s pokojem, ač jedinou salvou nás, nachá-
zející se na holé planině, mohli položit. 

2. listopad – Hned po
menáži v poledne odchá-
zíme společně s Arnoštem,
Vykoukalem a ještě s osmi
jinými druhy na dovole-
nou. Jdeme do Lanzinger-
Säge a odtud přes horský
hřeben na nádraží do – ze cvičení nám už zná-
mého – Vierschachu. V 18.30 h. za krásného
počasí vyjíždíme ze stanice. Významnější sta-
nice další: Lienz, Villach, Klagenfurt, Marburg,
Graz, Bruck nad Murou, dále Mürzuschtag, Ví-
deňské Nové Město. 3. 11. za stálé jízdy (z Vil-
lachu mezitím do Mariboru rychlíkem) jsme
o 4. hodině odpolední dospěli do Vídně. S přít-
elem Kuželou jsme se vydali do města. Arnošt
šel zase ke známým do X. okresu. Pátého ráno
v 5 hodin z Vídně odjíždíme přes Mistelbach,
Hrušovany a Ivančice k Brnu. O půl třetí odpo-
ledne se ocitáme na nádraží ve Slavíkovicích.
Je neděle a na nádraží panuje čilý promenádní
ruch.

Doma jsem shledal vše ve starém pořádku,
jak bylo při mém odjezdu vloni 21. června. Jen
nad tatíčkem jsem se s povzdechem pozastavil,
jak ta jejich vždy jak uhel černá hlava zbělela.
Jest jim nyní 66 roků.

12. listopadu v neděli za pěkného počasí
jsem navštívil sestru a švagra v Hodějicích. Tě-
šilo mne to tam.

13. listopadu s Arnoštem jsme se zastavili
u fotografa Klíče v Novém Rousínově. Cestou
tam jsme se stavili ve Starém Rousínově v or-
lovně, kde jsme se družně pobavili se sestrami
Růženou a Mařou Svobodovými. Cestou z No-
vého Rousínova zpět jsme zase navštívili hos-
tinec ve Slavíkovicích.

14. listopadu – lístek od bratra Tomáše. Sdě-
luje nám, že je raněn. Jeho druh Lžičař z Mo-
ravské Ostravy-Přívozu, mně známý, píše nám
totéž. Jsou tou dobou na ruské frontě. Jsem
s Arnoštem večer na besedě u Franků a pak
u Baláčů.

17. listopadu – lístek od bratra Tomáše. Je
v polním lazaretě. Večer u Havířů v hostinci.

19. listopadu – neděle v Rousínově na ranní
mši. Při zpáteční cestě jsme vyzvedli podo-
benky u p. Klíče.

20. listopadu jdeme s Arnoštem do Blažovic,
zase na vlak. O 1. hodině odpoledne výjezd

stvišti dal otec vykopati tři veliké hluboké
hroby do nichž sneseno a pohřbeno bylo 282
vojínů. Domácímu lidu při kopání hrobů museli
pomáhati i lidé, které Prusové kdekoliv potkali
neb chytili. Hospodář byl od Prusů jmenován
,,Parteiführer‘‘ jemuž vždy přiděleno několik
osob. Vždy ráno chodili pruští pěší vojáci s pu-
škami od domu k domu a vyháněli všechny
práce schopné muže, a když těch tu nebylo,
často museli i ženy zakopávat. Stalo se, že lidé,
když padlé pohřbívali, za kolik dnů po bitvě
ještě přišli na živé raněné vojáky. 

Vojíni pruští odnesli po bitvě nejdříve své
 raněné a povětšině pohřbili také ihned pruské
padlé. Své raněné dopravovali nejvíce do obcí
a měst od bojiště na sever položených. 

Všechny zbraně zanechané na bojišti Pru-

sové po válce sesbírali a odváželi na vozech do
Pruska. Náš bratranec sloužil u 14. praporu
myslivců a bojoval u Náchoda a u Chlumu byl
raněn. Říkal co jich padlo a jak řádí svou rych-
lopalbou pruské pušky jehlovky nabíjené ze-
zadu. Prusové postupovali v útoku v malých
rozptýlených oddílech a využili ke svému
úkrytu každou prohlubeň v terénu, aby odtud
stříleli v leže. Císařští užívali starou bodákovou
taktiku, kdy vojsko postupovalo ve dvou se-
mknutých řadách v otevřeném poli, aby ze
vzdálenosti 200 kroků se na Prusy rozeběhlo
a je bodáky porubalo. Starý systém pušek na-
bíjeli ve stoje zepředu. U myslivců z úkrytu
lepší střelci stříleli a slabší jim nabíjeli. 

Tolik ze zkráceného textu vzpomínek vyda-
ných tiskem r. 1927 v Hradci Králové. Před bi-

tvou u Hradce bylo v malém Slavkově ubyto-
váno na 283 rakouských důstojníků, mužstva
v počtu 11 497 a 1086 koní. Po bitvě zde bylo
nakvartýrováno na 317 pruských důstojníků,
mužstva 5966 a koní 1024. S nimi přišel host
nejobávanější – cholerová epidemie. Porážkou
císařské armády ztratilo Rakousko mocenské
postavení ve střední Evropě a politická jednota
Německa získala konkrétní podobu. To ne-
sporně posílilo postavení neněmeckých národů
v monarchii a otvíralo cestu k uskutečnění fe-
deralistické přestavby říše s nadějemi, později
vkládanými do záměrů následníka trůnu arci-
vévody Františka Ferdinanda d’Este, ukonče-
ných atentátem v Sarajevu. 

V úctě ke všem padlým a zemřelým 
Jaromír Seifert

Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
† 15. 1. 1967 Hodějice
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Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

2. a 3. 12.                   Vzpomínkové akce u příležitosti 211. výročí bitvy u Slavkova město Slavkov, ZS-A
3. 12.     9.00–21.00   Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova. ř.-k. farnost
3. 12.                          Kostýmované prohlídky zámku v časech 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 a 16.30 h. Per Vobis
4. 12.              12.30   Běh na Mohylu míru. Start od skautské základny Ski Žabiny
5. 12.              18.00   Expedice na Kilimandžáro. Farní sál na faře, přednáší R. Charvátová ř.-k. farnost
7. 12.              17.30   Vánoční koncert ZUŠ. Historický sál zámku ZUŠ F. France
9. 12.              20.00   Beseda o cestách na motorce. Vinárna hotelu Florian MK Austerlitz
9. 12.              19.30   Koncert skupiny Katapult. Sál SC Bonaparte ZS-A

16. 12.              16.30   Vánoční exhibice Glitter Stars. Sportovní hala ZŠ Komenského GS
17. 12.              19.00   Vánoční koncert Martiny Křížky. SC Bonaparte ZS-A
24. 12.     8.00–15.30   Betlémské světlo. Kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
24. 12.              11.00   Vánočka 2016. Sraz na Koláčkově náměstí MK Austerlitz
24. 12.              15.30   Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi. Zpívá schola dětí. Kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
24. 12.              23.00   Půlnoční mše svatá. Zpívá sbor CMB. Kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
25. 12.              15.30   Průvod Svaté rodiny městem. Romance štědrovečerní a koledování u betléma ř.-k. farnost
30. 12.              16.00   Zavírání šoupátek. Škvárové hřiště na stadionu MK Austerlitz
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
           6. 10.–11. 12.   Dřevěné modely aut ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2016

• 2. 12. – Muzikoterapie pro děti – Muzikoterapie pro do-
spělé s lektorkou Mgr. Lenkou Hradeckou

• 4. 12. – Mikulášská nadílka 
• 24. 12. – Vánoční krmení zvířátek
Info a přihlášky: Hedvika Nováková, 776 864 666

Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Běh na Mohylu míru
Zveme Vás na Běh na Mohylu míru a zpět,

který se uskuteční v neděli 4. prosince.
Prezentace je od 11.30 h., start závodu je 12.30
hodin. Závodu se mohou účastnit pouze starší
18 let. Trasa běhu je dlouhá 25 km, a vede po
zelené turistické značce ze Slavkova u Brna,
přes Křenovice na Mohylu míru a zpět. Zázemí
závodu bude na skautské klubovně na Sídlišti
Nádražní. Přihlášky a více informací na
www.indiansky-beh.cz.

Klubík v RC Domeček
v Křenovicích

Úterý  9.30–11 h. (pro děti 2 roky a výše)
Středa 9.30–11 h. (pro děti 0–2 roky)
Vstupné 25 Kč za rodinu, členové RC Do-

meček mají vstup zdarma. Zapojení do pro-
gramu je dobrovolné. Věková hranice dětí je
čistě orientační. Více info na stránkách:
www.domecekkrenovice.webnode.cz

Suverénní vítěz největšího českého seriálu
horských kol Kolo pro život. Vítěz Českého
poháru maratonu horských kol i obhájce titulu
ČT Author cup v Jizerských horách. 25. místo
na mistrovství světa ve Francii. Letos po páté
obhájil titul mistra republiky v maratonu
a čtvrtým rokem je nejlepším cyklistou v kat-
egorii cross country. Z třiceti závodů, kterých
se letos zúčastnil, se téměř vždy umístil do
třetího místa. Tak vypadá roční bilance
slavkovského cyklisty Pavla Boudného.
Potvrdil tak, že patří mezi absolutní špičku
české horské cyklistiky. Ze sedla sesedl až

v polovině října. „Jedenáct měsíců sedím na
kole. Říjen je jediné období v roce, kdy mám
alespoň chvíli čas na něco jiného,“ říká Pavel
Boudný.
• Letos jste byl na startu téměř třiceti závodů.
Který závod byl pro vás letos nejtěžší?

Každý závod beru velmi vážně, všechny
jsou fyzicky i psychicky velmi náročné. Z těch,
které si ještě živě vybavuji je to mistrovství
světa v maratonu ve Francii. Devadesátikilo-
metrový závod trval přes čtyři hodiny. Náročný
byl také ten poslední závod – ČT Author cup
v Jizerských horách. Byla zima, mrzly nám
ruce a čekalo nás převýšení 1500 metrů. Na
startu bylo 2500 cyklistů.
• Kam jezdíte trénovat? Stačí vám slavkovské
kopce?

Než člověk vyjede ze Slavkova, opravdu
musí zabrat J. Když jsem v Česku, jezdím
směrem Hodonín nebo přes Kojál do
Kroměříže. Trénovat ale jezdím i na Kanárské
ostrovy nebo na Malorcu.
• Co příští rok? Jaké máte plány?

Rád bych obhájil titul mistra republiky
a samozřejmě pomýšlím i na lepší umístění na
mistrovství světa. Příští rok se pojede
v Německu, kde jsem už několikrát závodil,
a tak to tam tedy lépe znám. Naposledy, když
jsem na stejné trase jel mistrovství Evropy, byl
jsem osmý. A to je také můj cíl pro světový
šampionát – umístit se do první desítky. vs

Úspěšný rok Pavla Boudného
Pavel Boudný na trati závodu • Foto: 3x archiv PB



HUSQVARNA 435
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 

motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 ■ Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
Řetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-Torq se 

systémem AutoTuneTM s automatickým nastavováním karburátoru.

 ■ Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 

pumpičkou pro snadné startování.

 ■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou 

práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

 ■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

VÁNOČNÍ NABÍDKA
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Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 2016.

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi s neodolatelnou 
kombinací elegance a prostoru s pětiletou zárukou a bonusem 20 000 Kč 
na cokoliv. Je jen na Vás, jestli jej použijete na originální příslušenství, nebo 
třeba sadu zimních kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi s bonusem na cokoliv

BONUS 
20 000 Kč*

Bezklíčový systém KESSY 
usnadňuje odemykání 
i startování.

Soustřeďte se na řízení. 
O automatické stírání a svícení 
se za Vás postará Rain-Light 
Assist. 

A radarový systém Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy Vás 
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz


