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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, chladné,

přesto vše však stále ještě pří-
znivé, počasí posledních dnů
v nás vyvolává potřebu zdárně
dokončit veškeré venkovní
práce a činnosti a připravit se na
příchod dlouhého zimního ob-
dobí. Nejinak je tomu i v pří-

padě města, pro které jsou typické v tomto čase
finišující stavební práce na investičních akcích,
které byly zahrnuty v plánu rozvoje i rozpočtu
města pro letošní kalendářní rok či dokončující se
podoba návrhu rozpočtu a plánu rozvoje města
i plánu investic pro nadcházející rozpočtové ob-
dobí. Současně se v tomto období připravují kul-
turní akce, které se uskuteční ještě před koncem
kalendářního roku resp. v jeho samém závěru.
O tomto všem bych vás chtěl ve dnešním „slově
starosty“ alespoň krátce informovat.

V posledních několika týdnech vedení města
a městského úřadu v úzké součinnosti s měst-
skými příspěvkovými organizacemi velmi inten-
zivně připravují program Vzpomínkových akcí při

(Pokračování na str. 3)
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Nádherné počasí přilákalo letos v neděli 11. listo-
padu do zámeckého parku opravdu rekordní

počet návštěvníků. Hubertova jízda a k tomu mladá
svatomartinská vína i další doprovodný program
měly zasloužený ohlas a úspěch.

Na začátku programu byla výstřelem z pistole pře-
sně v 11 hodin zahájena výstava mladých svatomar-
tinských vín, která je již tradiční součástí Hubertovy
jízdy a těší se velké oblibě. Moderátor v brzkém od-
poledni ohlásil příjezd sv. Martina na bílém koni
a krátce promluvil o jeho historii. Představení jezdců
na nádherných koních za doprovodu dobové hudby
přihlížel početný dav diváků, kteří v zámeckém parku

strávili příjemné podzimní odpoledne. Děti mohli vy-
užít možnosti povozit se na koních, rodiče zase
ochutnat první letošní víno a společně všichni sledo-
vali počínání jezdců na koních. Krátké, ale velmi za-
jímavé ukázky bojové scény z Napoleonova ústupu
od Moskvy spolu s moderátorovým projevem po-
zvaly návštěvníky na poslední letošní slavkovskou
akci – Vzpomínkové akce k 207. výročí bitvy
u Slavkova. 

Pátý ročník Hubertovy jízdy byl velmi úspěšný
a lze jen doufat, že příští ročník bude neméně vyda-
řený. Ing. Jana Slouková, ZS-A 

Hubertova jízda
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Program Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna
ČTVRTEK 29. LISTOPADU 
18.00 Zádušní mše svatá za oběti bitvy –(kostel Vzkříšení Páně)
19.00 Koncert komorního orchestru MUSICA NOVA – (Zámek Slavkov – Austerlitz)

SOBOTA 1. PROSINCE 
9.00–21.00 Tradiční řemeslný a vánoční jarmark – (náměstí, Husova ulice, nádvoří zámku)
9.00–17.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem, běžné prohlídky zámku a podzemí

19.30 Večerní defilé vojsk (náměstí)
cca 20.00 Slavnostní ohňostroj

DOPROVODNÉ AKCE V OKOLÍ
ŠLAPANICE pátek 30. 11. v 16.30

Řazení vojsk na Masarykově náměstí, pietní akty na hřbitově a u pomníku francouzských lékařů
sobota 1. 12. – 8–11 hod.

Burza militárií – na orlovně
neděle 2. 12. – 9–17 hod.

14. jarmark lidových řemesel – Masarykovo náměstí

BLAŽOVICE neděle 2. 12. – 14 hod.
Setkání u boží muky pod Starými vinohrady

HOLUBICE sobota 24. 11. – 15.45 hod.
Pochod obcí od obecního úřadu k pomníku obětem Bitvy tří císařů za účasti historických vojenských
jednotek, vítány jsou děti s lampiony

JIŘÍKOVICE pátek 30. 11. – 18 hod.
Jiříkovické ohně – sportovní areál

sobota 1. 12. – 10 hod.
Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku Norberta Brassina

KŘENOVICE pátek 30. 11. – 160 hod.
Odpolední akce „Francouzové v Křenovicích” – ukázka historického vojenského ležení, rekonstrukce
bojové šarvátky a pietní akt na Zlaté hoře

sobota 1. 12. – 11 hod.
Průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek a pietní akt u božích muk na ulici Široká

neděle 2. 12. – 10 hod.
Slavnostní nástup před sochou M. I. Kutuzova v ul. Na Liškově

PRACE sobota 24. 11. – 15 hod.
Vernisáž reprodukcí obrazů z bitvy u Borodina s vystoupením mezzosopranistky Táni Janošové
v muzeu na Mohyle míru

neděle 2. 12. – 10.30 hod.
Pietní akt na Mohyle míru

TELNICE sobota 1. 12. – 17 hod.
Pietní akt u pomníků Kopjafa obětem Bitvy tří císařů

TVAROŽNÁ sobota 1. 12. dopoledne
Ruský a rakouský tábor na návsi, položení věnců

u pamětní desky podplukovníka Emila Kalába, u pamětní desky ruských vojáků, u pomníku gene-
rála  Valhuberta a na návsi u pamětní desky obětem bitvy – 13.00 hod.

Rekonstrukce bitvy pod Santonem – 14.00 hod.

ÚJEZD U BRNA sobota 1. 12. v 16 hod.
Pietní zapálení ohně u „Piety za padlé civilisty v bitvě u Slavkova” na Rychmanově, lampiónový průvod,
Újezdské Rozmarýny předvede pásmo „Byla vojna byla” v restauraci Na Rychtě

Změna programu vyhrazena

Hlavní vzpomínková akce věno-
vaná napoleonské historii ve
střední Evropě proběhne ve Slav-
kově a na slavkovském bojišti ve
dnech 30. listopadu–2. prosince
2012. Hlavními body programu
budou sobotní bitevní ukázka pod
kopcem Santon (14 h.), za účasti
cca 900 vojáků v dobových unifor-
mách, 60 koní a 15 děl; večerní de-
filé s přehlídkou a ohňostrojem ve
Slavkově u Brna (19.30 h.); a ne-
dělní pietní akt na Mohyle míru,
místě nejtěžších bojů bitvy tří cí-
sařů (10.30 h.).

Akce se koná pod záštitou hejt-
mana Jihomoravského kraje,
JUDr. Michala Haška a za vý-
znamné finanční participaci Jiho-
moravského kraje. 

U Slavkova císař Francouzů Na-
poleon I. během několika hodin
rozhodl tažení roku 1805, válku
třetí protifrancouzské koalice. Po-
ražený car Alexandr I. se svou ar-
mádou opustil střední Evropu;
válka mezi Francií a Ruskem po-
kračovala až do roku 1807 bitvou
u Friedlandu a podpisu tylžského
míru. Rakouský císař František
I. přistoupil na podmínky příměří
podepsaného 6. prosince na zámku
ve Slavkově a posléze i na pod-
mínky tvrdého bratislavského míru
z 26. prosince 1805. Tvrdost pod-
mínek a Napoleonův rostoucí vliv
v Německu vedly po třech letech
k eskalaci napětí mezi Rakouskem
a Francií, válce roku 1809, jež vy-
vrcholila opět na jižní Moravě,
u Znojma. Napoleonská epopej po-
kračovala tažením do Ruska, vál-
kou 6. koalice v letech 1813–1814,
a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Bitevní ukázka
pod Santonem

Letošní bitevní ukázka v pro-
gramu vzpomínkových akcí 207.
výročí bitvy u Slavkova proběhne
na tradičním místě pod Santonem
u obce Tvarožná, 1. prosince 2012
od 14 hodin

Zúčastní se jí na 900 vojáků
v uniformách armád Francie, Var-
šavského vévodství, Rakouska,
Ruska a Saska, na 60 koní a 15 děl.
Účastníci přijedou kromě České re-
publiky také ze Slovenska, Polska,
Rakouska, Německa, Francie, Bel-
gie, Itálie, Maďarska, Ruska a Ru-
munska.

Průběh bitevní ukázky bude ko-
mentovat historik a autor literatury
faktu, věnované mj. především ob-
dobí revolučních a napoleonských
válek, Jiří Kovařík. Scénář ukázky
je letos inspirován závěrečnou fází
rozhodujících bojů na Prateckých
výšinách a ústupem koaličních jed-
notek přes Křenovice a Zbýšov na
Slavkov a Hodonín, tedy sekvence
bitvy nepříliš známá, protože pro-
bíhala souběžně s konečným úto-
kem Soultova sboru do týlu
koaličního levého křídla v údolí
Zlatého potoka, jde o část bitvy, je-
jíhož závěru se na francouzské
straně účastnily především jed-
notky pod velením maršála Berna-
dotta.

V ukázce se představí na fran-
couzské straně tři bataliony pě-
choty v celkové síle cca 350
vojáků, dělostřelectvo bude obslu-
hovat mj. dva čtyřliberní polní ka-
nóny systému Gribeauval, repliky
v měřítku 1:1, jezdectvo bude za-

Pozvánka na Vzpomínkové akce 2012

stoupeno jednotkami gardových jízdních
myslivců a kyrysníků. Na koaliční straně to
budou dva bataliony rakouské pěchoty
a jeden ruské, početnější dělostřelectvo,
a mezi jezdci nastoupí císařští a královští
huláni, husaři a kyrysníci a ruští gardoví
a bugští kozáci.

Vstup do hlediště bitevní ukázky bude
zdarma. Vstupenky na tribunu lze zakoupit
v předprodeji na www.ticketstream.cz.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Na-
poleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou
oslavou války či bitvy. Mezinárodně poli-
tické a válečné události, jež ve své době
 Evropu zásadním způsobem ovlivnily,
a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem
staly prostředkem k setkávání a společným
zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa.
Cílem akcí je připomínka a podpora po-
znávání společné evropské historie.

Informace o dopravě
Organizátor IDS JMK, společnost KOR-

DIS, ve spolupráci s dopravci, zajistí násle-
dující posílení dopravy.

Pro přepravu návštěvníků ze Slavkova
u Brna a Holubic na rekonstrukci bitvy
a zpět bude v době od 13 do 19 h. mimo-
řádně odkloněna linka 106 obousměrně
mezi zastávkami Brno, Tržní a Slavkov
u Brna, aut. st. po trase a zastávkách linky
601 (linka 106 tak nebude vedena po dál-
nici, ale po souběžné státní silnici). Tímto
bude zajištěno přímé spojení ze Slavkova
u Brna a Holubic k motorestu Rohlenka
a zpět. Ze Slavkova u Brna k Rohlence bude
linka 106 odjíždět v časech 12.52 a 15.22
h., zpět z Rohlenky do Slavkova u Brna
v časech 15.55 a 18.55 h. Na lince rovněž
platí Tarif IDS JMK. Jízdné ze Slavkova
u Brna na Rohlenku činí 27 Kč.
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

příležitosti 207. výročí bitvy tří císařů, která se
odehrála v blízkosti Slavkova u Brna, na slav-
kovském bojišti, 2. prosince 1805. Celý region
díky udržování této tradice ožije stovkami nad-
šenců v dobových uniformách, jejichž záslu-
hou si budeme moci opět připomenout tehdejší
život a dobu, uctít padlé a raněné vojáky i ci-
vilní obyvatele, kteří tehdejší krvavou válkou
byli na mnoho dalších let zasaženi a postiženi.
Znovu bych chtěl při této příležitosti připome-
nout a upozornit, že tyto vzpomínkové akce
nikdy nebyly ani nejsou oslavou vítězství či sa-
motného Napoleona, ani oslavou války či této
konkrétní bitvy. O podrobném programu akcí,
které se budou po celý víkend od pátku 30. 11.
do neděle 2. 12. odehrávat na mnoha místech
bojiště, si můžete přečíst na jiném místě tohoto
čísla Slavkovského zpravodaje.

Další společenskou akcí, která je městem pro
jeho obyvatele připravována, je silvestrovské
podvečerní setkání občanů na Palackého ná-
městí s již tradičním silvestrovským ohňostro-
jem, který bude mít z hlediska své choreografie
i doprovodné hudby premiéru. Pestrobarevné
světlice, které znovu rozzáří večerní oblohu nad
slavkovským zámkem, v nás opět po roce na-
vodí silvestrovskou náladu a zahájí oslavy konce
kalendářního roku.

Co se týče investičních akcí, ty jsou v sou-
časné době vesměs dokončovány a většina sta-
vebních prácí se chýlí ke konci. V oblasti
kulturních památek byla dokončena oprava stře-
chy na starobylé budově radnice, na níž svítí
nejen nové tašky, ale i měděné klempířské prvky
včetně toho dominujícího nad radniční věží. Byl
obnoven a staticky plnohodnotně zajištěn zá-
mecký vodní příkop v západní části zámeckého
parku a obnova fasád s částečnou výměnou oken
v zámeckých valech. Dokončuje se zateplování
bytových domů na sídlišti Zlatá Hora, což udělá
radost především uživatelům těchto městských
bytů, kteří získají pro své bydlení již na nad-
cházející zimní sezonu novou kvalitu a tepelnou
pohodu. V nejbližších dnech by město mělo od
realizátorů převzít nové chodníky podél vý-
chodní strany kostela na Komenského náměstí
a podél školských budov na Malinovského ná-
městí, stejně jako sportoviště s dětským hřištěm
na sídlišti Ná- dražní u klubovny Junáka.

Největší investiční akce posledních let, která
je realizována prostřednictvím vlastního roz-
počtu města (za výrazného přispění dotací
z EU), stavební úpravy předzámčí se zřízením
napoleonské expozice, bude pokračovat i v po-
čátku roku 2013. Díky rozsáhlým stavebním
a přitom velmi citlivým stavebním úpravám pro-
story předzámčí, které byly ještě v nedávných
letech využívány jako skladovací prostory
(v přízemí pro zeleninu či druhotné suroviny,
v 1. nadzemním podlaží pro vše nepotřebné po
rekonstrukcích zámku), v důsledku čehož došlo
k jejich značnému znehodnocení a devastaci
a byly ve velmi neutěšeném až havarijním stavu,
dnes září novotou a stanou se v budoucnu zcela
jistě novým vyhledávaným cílem návštěvníků
zámku. S potížemi se však potýkáme při reali-
zace vlastní expozice, jelikož se v projektovém
záměru a scénáři objevilo několik problematic-
kých pasáží, které plynulý proces prací poněkud
komplikují. Složitější je situace především díky
potřebné nutnosti striktně dodržovat pravidla
daná dotačními podmínkami, které vzhledem ke

složité a zdlouhavé administraci (podložené pra-
videlnou a detailní konzultací s poskytovatelem
dotace) celý proces zdržují. Přesto vše věřím, že
výsledný produkt nové moderní napoleonské ex-
pozice bude jedinečný a podpoří výrazným způ-
sobem turistický ruch ve Slavkově u Brna
i v celém regionu.

Město v současné době velmi pečlivě zvažuje
další dva možné investiční záměry a zpracovává
podklady, aby zastupitelstvo města mohlo se vší
odpovědností rozhodnout, zda-li budou či nebu-
dou v příštím roce realizovány.

V prvním případě se jedná o odpověď na na-
bídku obchodní společnosti Prelax, spol. s r.o.
na koupi ideální ½ podílu budovy společen-
ského centra Bonaparte. Podkladové materiály,
na jejichž přípravě se podílí nejen většina sa-
mosprávných odborů městského úřadu, ale i kul-
turní komise, obsahují nejen finanční potřeby
spojené s koupí celého komplexu, ale i soupis
nutných oprav celé budovy a seznam potřebného
vybavení vnitřních prostor. Součástí záměru je
též návrh organizačního začlenění tohoto kul-
turně společenského centra do celkové struktury
města a zvažují se veškeré možnosti celého jeho
využití.

Ve druhém případě se zvažuje možnost po-
kračování 3. etapy stavebních úprav zámku, na
jejíž realizaci je možné žádat o dotaci z evrop-
ských fondů. Jedná se o investici v desítkách mi-
lionů korun, přičemž plných 85 % může činit
právě účelová dotace. Jednalo by se o obnovu
stěn zámeckých valů, povrchu v nich, jižní přís-
tupové cesty, opěrné zdi pod severní přístupo-
vou cestou, bastionu pod předzámčím. Současně
by došlo ke stavebním úpravám prostor, které
dnes užívá na základě dlouhodobé nájemní
smlouvy E-COM, s.r.o. (jedná se prostory střel-
nice, bývalého rockového klubu a dalších, v pří-
padě přiznání a přijetí dotace by byla nájemní
smlouva ukončena), které jsou vzhledem ke
špatným vnitřním podmínkám v současné době
využívány pouze omezeně či nejsou využívány
vůbec. Problematické ve- stavby by byly vesměs
sanovány a předmětné prostory posléze uvedeny
do původní historické dispozice. Zde by poté
byla umístěna expozice o historii zámku i města
(finančně i provozně minimálně náročná).

Oba tyto investiční záměry jsou velmi pečlivě
posuzovány z hlediska aktuální i budoucí po-
třebnosti, finančních možností i ekonomického
zatížení rozpočtů příštích let a celkových priorit
města.

Velmi intenzivně se též v současné době zpra-
covává návrh rozpočtu města pro příští kalen-
dářní rok, o čemž jsem se zmiňoval již

v předchozím čísle SZ. Upřesňují se odhady da-
ňových příjmů, které oproti letošnímu roku
v důsledku nového určení daní doznají jistých
změn, které však nebudou pro naše město tak
pozitivní, jak se původně očekávalo. Zvýšený
příjem z daní bude totiž kompenzován i defini-
tivně stvrzenou absencí účelových dotací ze stát-
ního rozpočtu obcím na školství i příspěvků od
obcí, jejichž děti plní povinnou školní docházku
v našich základních školách. Ve výdajové části
rozpočtu v oblasti investic budou největší částky
vynaloženy na spolufinancování dotacemi pod-
porovaných akcí „Stavební úpravy předzámčí
s napoleonskou expozicí“ s podílem města ve
výši 5,5 mil. Kč a „Přestupní terminál u vlako-
vého nádraží“ ve výši 2,2 mil. Kč. Příspěvky sta-
vebníkům rodinných či bytových domů
v místech, kde vznikají současně nové inženýr-
ské sítě, budou činit 1,8 mil. Kč. Částka 1,0
mil. Kč bude vynaložena na sociální služby.
Splátky bankovních půjček a s nimi souvisejí-
cích úroků zatíží rozpočet města částkou 7,85
mil. Kč. Výrazně se projeví v rozpočtu města
příspěvky na provoz příspěvkových organizací,
u nichž je město zřizovatelem. U školských or-
ganizací tento příspěvek činí celkem 7,3 mil. Kč,
u Technických služeb města Slavkova u Brna je
nárokována částka 12,5 mil. Kč, u Zámku Slav-
kov – Austerlitz částka 6,5 mil. Kč. Nově se
v rozpočtu objeví částka ve výši 1,0 mil. Kč úče-
lově určená na provozní zajištění nové napole-
onské expozice, přičemž skutečná výše této
částky bude odvislá od schopnosti příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz, která
bude pověřena jejím provozováním, sladit na-
bídku veškerých zámeckých prohlídkových tras
i jednotlivých  expozic a bude schopna potřebu
jejich organizačního zajištění maximálně opti-
malizovat. Současně bude nutné vyvíjet inten-
zivní snahu propagovat tuto novou expozici ve
vztahu k tuzemským i zahraničním turistům.
V návrhu rozpočtu města Slavkova u Brna bude
zapracována celá řada menších i větších výda-
jových položek, s nimiž se každý občan může
seznámit po zveřejnění na úřední desce po dobu
15 dnů před vlastním projednáváním návrhu
rozpočtu v zastupitelstvu města, jehož zasedání
je plánováno na pondělí 17. prosince 2012. Po
jeho schválení bude celý rozpočet zveřejněn tak-
též v nejbližším čísle SZ.

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám
příjemně a pohodově strávený blížící se předvá-
noční čas, zklidnění a zpomalení mnohdy hek-
tického pracovního tempa, klid při přípravě
vánoc i při shánění vánočních dárků pro své
blízké. Ivan Charvát, starosta města 

Oprava fasády koníren Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.

Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospoda-
ření města za III. čtvrtletí roku 2012.

2. RM doporučuje ZM ke schválení plnění plánu ved-
lejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2012.

3. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospoda-
ření TSMS a ZS-A.

4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospoda-
ření školských příspěvkových organizací.

5. RM ukládá funkcionářům města vést jednání s SK
Slavkov u Brna o smluvních podmínkách úhrady mimo-
řádné splátky na základě potvrzení FÚ Slavkov u Brna
o stavu osobního daňového účtu SK Slavkov u Brna ke dni
17. 12. 2012 a dojednat s SK Slavkov u Brna smlouvu
o pronájmu stadiónu po skončení stávající smlouvy.

6. RM vrací zprávu ve věci slev z nájemného k přepra-
cování.

7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 11. 2013, za smluvní nájemné ve
výši 50 Kč/m2.

8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 22. 12. 2005 k bytu č. 10, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 11. 2017 za smluvní nájemné ve
výši 60 Kč/m2.

9. RM bere na vědomí zprávu o nájemních bytech na
ulici Litavská.

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na administraci
veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Přestupní uzel
IDS Nádražní Slavkov u Brna“ se společností ENVI agen-
tura Trunda s.r.o., za cenu 21 600 Kč.

11. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se spo-
lečností VIVO CONNECTION spol. s r.o., na užívání sloupů
VO evidovanými pod čísly 002.01.001 – 002.01.011 za
cenu 50 Kč/měsíc/sloup na dobu určitou 1rok s výpovědní
lhůtou 1 měsíc.

12. RM bere na vědomí zprávu ve věci stavebních úprav
provedených společností PRELAX v Centru Bonaparte.

13. RM dává souhlas k uzavření smlouvy č. S-13091807
o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám.

14. RM ukládá odboru IR předložit petici za podporu

výstavby sportoviště pro skateboardisty ve Slavkově
u Brna ZM na vědomí a odpovědět petičnímu výboru v in-
tencích uvedených ve zprávě s tím, že město se bude tímto
záměrem zabývat po schválení nového územního plánu
města. RM současně žádá o vyjádření k petici komisi pro
sport a volný čas a komisi pro rozvoj města.

15. RM bere na vědomí stav infrastruktury v obytné
zóně Zlatá Hora.

16. RM bere na vědomí informaci ve věci plánované vý-
stavby domu pro individuální rekreaci.

17. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o dílo na akci: „Zateplení bytové domy na sídlišti Zlatá
Hora čp. 1227, 1237“ se společností KALÁB – stavební
firma, spol. s.r.o.

18. RM odkládá zprávu k průběhu rekonstrukce koní-
ren a k přípravě expozice „Napoleon-Austerlitz.

19. RM doporučuje ZM schválit navrženou OZV, kterou
se mění OZV č. 1/2011, o místních poplatcích.

20. RM schvaluje předloženou směrnici Městského
úřadu Slavkov u Brna o přijímání, vyřizování a evidenci
peticí.

21. RM dává souhlas ke koupi komponovaného ohňo-
stroje ke Vzpomínkovým akcím od firmy THEATRUM PY-
ROBOLI ve variantě č. 2 – Hvězdy klasiků, za max. cenu
90 000 Kč včetně DPH a dále ohňostroje ve variantě č. 1
– Nebe plné hvězd, za max. cenu 60 000 Kč včetně DPH.

22. RM odkládá zprávu ohledně návrhu pamětních listů
města.

23. RM souhlasí s pořádáním 9. městského plesu v pro-
storách Centra Bonaparte, souhlasí se zvýhodněným ná-
jemným na tuto akci a schvaluje předložený návrh
smlouvy o krátkodobém pronájmu s Lenkou Slezákovou,
schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu včetně mís-
tenky ve výši 125 Kč a souhlasí s uzavřením smluv na po-
skytnutí darů na 9. městský ples.

24. RM souhlasí s půjčováním městského stanu svým
příspěvkovým organizacím zdarma, ponechává si právo
rozhodnout o bezplatném zapůjčení třetím osobám a sou-
hlasí s navrženým ceníkem půjčovného. RM současně sou-
hlasí s půjčováním podia města svým příspěvkovým
organizacím zdarma a ponechává si právo rozhodnout
o zapůjčení třetím osobám a nesouhlasí se zapůjčováním
ozvučovací aparatury města. 

25. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro
sport a volný čas č. 2012/5 a 2012/6.

26. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o do-
dávce programového systému Personalistika a mzdy-
PERM, verze 3.0, se společností Kvasar, spol. s r.o.

27. RM vydává v předloženém znění nařízení města,
kterým se stanoví příloha nařízení města - Plán zimní
údržby místních komunikací 2012/2013.

28. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 2/2012
v rámci vlastního rozpočtu.

29. RM schvaluje přijetí finančních prostředků projektu
Partnerství škol Comenius.

30. RM schvaluje změnu čerpání rezervního fondu ZŠ
Komenského náměstí ve výši 50 000 Kč, a to na výměnu
dveří ve výši 28 000 Kč a zbývající částka 22 000 Kč bude
použita na zakoupení židlí do školní jídelny.

31. RM schvaluje ZŠ Komenského náměstí následující
rozpočtové změny: Zařadit novou položku v příjmové
části školní jídelna – stravné – režijní náklady Křižano-
vice ve výši 30 000 Kč; Zvýšit rozpočet příjmové položky
stravné – školní jídelna o 300 000 Kč; Zvýšit rozpočet ná-
kladové položky potraviny školní jídelna o 300 000 Kč;
Zvýšit nákladovou položku školní jídelna – materiál
o částku 20 000 Kč; Zvýšit nákladovou položku školní jí-
delna – služby o částku 10 000 Kč. RM dále schvaluje
přesuny v rozpočtu na nákladových položkách v celkové
výši 90 000 Kč.

32. RM vrací žádost o úpravu rozpočtu ZS-A k dopra-
cování.

33. RM souhlasí s účastí tříčlenné delegace na setkání
českých a francouzských starostů a primátorů partner-
ských měst dne 22. listopadu 2012 v prostorách amba-
sády v Paříži ve složení Ing. Ivan Charvát – starosta
města, Vratislav Malý – člen komise pro zahraniční spo-
lupráci, Ing. Barbara Macháčková – referentka pro roz-
voj regionu a kultury odboru KT.

34. RM bere na vědomí předloženou odpověď
a ukládá řediteli ZS-A projednat návrh opatření (provo-
zování golfu v zámeckém parku) s GIA, a.s., okamžitě je
realizovat a pak předložit informaci RM na její nejbližší
schůzi.

35. RM dává souhlas uzavřít se společností VaK Vy-
škov, a.s., smlouvu o umožnění uložení části rozvodné
sítě a smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene, týkající se pozemků města parc. č. 1783/1; 1783/5;
1783/7; 1783/3; 1785; 4296; 4298; 4170 v k. ú. Slavkov
u Brna v souvislosti s uložením vodovodního potrubí, od-
padu z vodojemu Slavkov II, signalizačního kabelu a pří-
pojky NN pro stavbu „Rozšíření SV Vyškov – III. etapa,
větev střed“ v předloženém znění.

36. RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty
místostarosty města Ing. Jiřího Doležela a ředitele ZS-A
Ing. Aleše Šilhánka do Lipska (SRN).

44. řádná schůze RM – 24. 10. 2012

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, informuje
občany o připravované změně místní úpravy
provozu na místní komunikaci v ulici Suši-
lova a Polní ve Slavkově u Brna, která by se
měla uskutečnit v průběhu měsíce listopadu
a prosince 2012.

Jedná se o dočasné zjednosměrnění provozu
ulice Sušilova, kdy provoz bude veden směrem
od ulice Tyršova (silnice číslo III/0476), dále

pak po místní komunikaci ulici Slovanská s vý-
jezdem na ulici Bučovickou (silnice III/0501),
nebo ulicí Čelakovského s výjezdem do ulice
Tyršova (silnice III/0476).  

Zjednosměrnění provozu na místní komuni-
kaci v ulici Polní bude vedeno od křižovatky
s ulicí Čs. armády po křižovatku s ulicí Lidická
ve Slavkově u Brna, s výjezdem na ulici Polní. 

Tyto úpravy provozu budou stanoveny jako
přechodná úprava provozu s dobou platnosti
maximálně 1 rok. Město Slavkov u Brna tímto
reaguje na podněty občanů. V případě, že se
změna organizace dopravy osvědčí, bude před
uplynutím ročního termínu provedena odborem
dopravy a silničního hospodářství (stálá) místní
úprava provozu. 

Cílem těchto opatření je zajištění bezpeč-
nosti provozu, zklidnění dopravy ve městě a za-
jištění parkování na těchto místních
komunikacích ve Slavkově u Brna. 

Mgr. Libuše Pilátová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství 

Změna místní úpravy provozu

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
11. prosince. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)Up

oz
or

ně
ní

Uzavírka ulic
Z důvodu konání Vzpomínkových akcí

a pořádání tradičního řemeslného a vánoč-
ního jarmarku bude uzavřena ulice Husova
a celé náměstí Palackého od kostela Vzkří-
šení páně, a to od pátku 30. 11. od 12 do ne-
děle 2. 12.

Žádáme občany, aby parkovali svá vozidla
mimo uzavřenou oblast. 

Barbara Macháčková, odbor KT

Oznámení k provozu MěÚ
Městský úřad Slavkov u Brna bude ve čtvrtek

27. 12. a v pátek 28. 12. 2012 z technických dů-
vodů pro veřejnost uzavřen. V pondělí 31. 12.
2012 pak bude otevřen do 13 hod.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně),
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav
Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

Plesová sezona 2013
12. 1. 9. městský ples
19. 1. Rybářský věneček
26. 1. 20. školní ples ZŠ Tyršova

2. 2. Ples ZŠ Komenského
9. 2. Ples slavkovského děkanství

23. 2. Motobál
2. 3. Sportovní ples
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45. řádná schůze RM – 7. 11. 2012
1. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na ko-

nání voleb do zastupitelstev krajů ve výši 155 000 Kč a na
zajištění činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
výši 512 00 Kč. RM dále doporučuje ZM schválit rozpoč-
tová opatření: č. 40 – Dotace na volby do krajských za-
stupitelstev, č. 41 – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí,
č. 42 – Veřejnoprávní smlouvy, č. 43 – Nákup kontejnerů
pro sběr BRKO.

2. RM bere na vědomí zprávu z komise pro rozvoj města
č. 7.

3. RM bere na vědomí zprávu ve věci údržby a oprav
v Centru Bonaparte.

4. RM ukládá odboru IR odpovědět občanům, že akce:
„Rekonstrukce ulice Lomená“ je navržena v návrhu roz-
počtu na rok 2013 a dle finančních možností města bude
doporučena k realizaci.

5. RM ukládá odboru IR a ZS-A dopracovat záměr na
stavební úpravy III. etapy obnovy zámku včetně expozice
v podzemí. 

6. RM doporučuje ZM nedat souhlas s uzavřením
smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích Města Slav-
kov u Brna p.č. 5012, 5015, 5016, 2815/1, 2816/9,
2816/12, 2816/13, 2817/3, 2887/2, 2887/5 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka společnosti BOL-
TON CZECHIA, spol. s r.o., k umístění přípojek vody, plynu,
kanalizace a elektro NN na těchto pozemcích pro stavbu
„Skladový areál Slavkov u Brna, parcel.č. 3047/2 3047/4“
v předloženém znění.

7. RM bere na vědomí zprávu o možnosti propojení in-
frastruktury z obytné zóny Zlatá Hora do ulice Tyršova.

8. RM ukládá odboru IR, v případě doručení stanoviska
společnosti JMP Net, s.r.o., k zpracované projektové do-
kumentaci, kde bude deklarován nezájem o výkup pláno-
vaného plynového zařízení (plynového řadu vč. přípojek
k RD) v ul. Zámecká ve Slavkově u Brna, oslovit vlastníky
RD písemnou výzvou o potvrzení aktuálního zájmu o ply-
nofikace ulice s podmínkou, že realizace akce proběhne
pouze v případě zájmu o připojení min. 80 % vlastníků
RD.

9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 15. 8. 2012 se společností REISTAV s.r.o., na
akci: „Rekonstrukce chodníku na ulici Malinovského a Ko-
menského náměstí“ dle předloženého návrhu.

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna p. č. 2056/1
v k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní
Martiny Kořínkové k umístění zpevněné odstavné plochy
pro osobní vozidlo na tomto pozemku v max. rozsahu 6 x
8 m.

11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna p.č. 1780/37
a 1780/38 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo sta-
vebníka Tomáše Tvrdoně k umístění kanalizační, vodo-
vodní přípojky, sdělovacího vedení a síťového vedení NN
v předloženém znění.

12. RM ruší usnesení 44. RM ze dne 24. 10. 2012
k bodu č. 4.34 (VaK Vyškov – rozšíření SV) a dává souhlas
uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
smlouvu o umožnění uložení části rozvodné sítě
a smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
týkající se pozemků města parc. č. 1783/1; 1783/5;
1783/7; 1783/2; 1785; 1784/298; 4296; 4298; 4299 a 4170
v k. ú. Slavkov u Brna v souvislosti s uložením vodovod-

XXIV. mimořádná schůze
RM – 17. 10. 2012

1. RM souhlasí s tím, aby finanční prostředky na pro-
jekt „Vzájemně si pomáháme vzdělávat se“, podaný ve-
dením ZŠ Komenského nám., byly poukazovány na účet
města. RM dále ukládá FO poskytnuté finanční prostředky
na uvedený projekt neprodleně poukázat na projektový
účet ZŠ Komenského nám. a ukládá řediteli školy po zří-
zení bankovního účtu předat jeho číslo na FO a dále in-
formovat RM o podepsání smlouvy o projektu.

2. RM schvaluje služební cestu p. místostarosty Ing. Ji-
řího Doležela do Lipska (SRN) ve dnech 18.–21. 10. 2012.

ního potrubí, odpadu z vodojemu Slavkov II, signalizač-
ního kabelu a přípojky NN pro stavbu „Rozšíření SV Vy-
škov – III. etapa, větev střed“.

13. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 20. 6. 2001 s GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a.s.

14. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části
pozemku parc. č. 2690/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 5769 m2 z vlastnictví města
a postupuje záměr ZM.

15. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 132 m2 z vlastnictví města.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce a.s., na pozemku parc. č. 1804 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – přeložka
kabel NN M plus 3x BD“) a k uzavření smlouvy o právu
provést stavbu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc.
č. 1804 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov
– přeložka kabel NN M plus 3x BD“).

17. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1090/1
a 1238/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slav-
kov, st. úprava TS Pod Oborou“) a se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku parc.č.1238/1 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 16 m2, určené k zastavění
trafostanicí, z vlastnictví města.

18. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku parc.
č. 528 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 26 m2

za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu
určitou od 8. 11. 2012 do 6. 12. 2012 Kateřině Hálové –
Style Cafe. Nájemné ve výši 1 Kč/m2/den – celkem 754 Kč
uhradí nájemce před podpisem smlouvy.

19. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní
Eliškou Vrbovou na pronájem části pozemku parc.
č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca
80 m2 (zahrádka č. 35) s ročním nájemným ve výši 112 Kč.

20. RM ukládá odboru IR neprodleně projednat na ÚRR
JV způsob realizace a možnost proplacení případných ví-
ceprací formou způsobilých výdajů (audiovizuální tech-
nika, odvodnění nádvoří, vodicí lišty).

21. RM neschvaluje nájemci bytu Palackého nám. 123
prominutí penále a trvá na uhrazení dlužné částky v sou-
ladu s uzavřenou dohodou o splátkovém kalendáři ze dne
16. 10. 2012.

22. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1158/7 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.
2835/1 a 2836/1 paní Věře Tichomirové za celkovou kupní
cenu 668 233 Kč za podmínky úhrady ve dvou splátkách.
První splátka ve výši 400 000 Kč bude uhrazena před pod-
pisem kupní smlouvy. Druhá splátka bude uhrazena do 5
let a bude navýšena o 25% z dlužné částky.

23. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor č. 31/324 na poliklinice ve Slavkově u Brna
s firmou Conwin s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Mar-
kétou Mečířovou. Smlouva na pronájem místnosti č. 2.06
o výměře 20,20 m2 bude ukončena dohodou k datu 30.
11. 2012.

24. RM schvaluje poskytnutí slev nájemného v bytech
umístěných v těchto nemovitostech následovně: Fügne-
rova 109 (sleva za okna 10 %), 110, Bučovická 187 (sleva
za okna 10 %), Palackého nám. 123 (sleva za okna 5 %),
Úzká 643 (sleva za okna 10 %). Slevy se netýkají nájem-
ních smluv uzavřených na dobu určitou a budou uplat-
něny při zvýšení nájemného.

25. RM doporučuje ZM schválit stanovení ceny uvolně-
ného bytu č. 8, sídliště Nádražní 1156, spolu s ideální částí
pozemku, na minimálně 900 000 Kč. Jedná se o byt 1 + 1
o celkové ploše včetně sklepa 47,34 m2.

26. RM bere na vědomí zprávu o péči o zeleň ve městě.
27. RM bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci

městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 5/2012.
28. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku

Oblastní charitě Červený Kostelec pro její středisko Domov
sv. Josefa v Žirči-Dvoře Králové.

29. RM ukládá FO zapracovat do rozpočtu města na rok

2013 následující částky: Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín – 420 000 Kč (Charitní pečovatelská
služba Slavkov u Brna), 105 000 Kč (Charitní centrum den-
ních služeb), 110 000 Kč (Charitní poradna), Rodinná po-
hoda o.s. Vyškov – 77 000 Kč (Centrum denních služeb –
Pohoda Slavkov u Brna), 30 000 Kč (Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi), 20 000 (Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se ZP),  25 000 Kč (Odlehčovací
služby), 15 000 Kč (Raná péče). RM současně souhlasí
s uzavřením dohod o poskytnutí dotací na rok 2013 s po-
skytovateli sociálních služeb – Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Hodonín a Rodinnou pohodou, o.s. Vy-
škov ve výši částek rozpočtu schváleného ZM na rok 2013.

30. RM bere na vědomí zápis ze zasedání komise kul-
turní č. 5/2012.

31. RM ukládá odboru KT zasílat zápisy ze zasedání Ko-
mise pro zahraniční vztahy ZS-A.

32. RM odkládá návrh smlouvy a organizace Vzpomín-
kových akcí.

33. RM neakceptuje předloženou nabídku od p. Davida
Kota na instalaci multimediální obrazovky v prostorách
MěÚ.

34. RM souhlasí s výrobou nových pamětních listů
města dle návrhu č. 2.

35. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
s obcí Hrušky.

36. RM schvaluje úpravu odpisového plánu příspěvkové
organizace ZS-A pro rok 2012 v předloženém znění dle
důvodové zprávy. RM dále povoluje čerpání fondu FRIM
na odpisy vytvořené z odpisu expozice „Virtuální bitva“ –
hardwaru ve výši 544 418 Kč a schvaluje změnu rozpočtu
ZS-A tak, že dojde k navýšení příjmů v položce čerpání
fondů (FRIM) o částku 544 418 Kč, o tutéž částku
544 418 Kč se navýší výdaje v položce odpisů.

37. RM bere na vědomí plnění úkolu 4.33. ze 44. schůze
RM (projednat opatření v souvislosti s provozováním golfu
v zámeckém parku s vedením GIA).

38. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí daru – dvou kusů
policových skříní a přijetí finančního daru ve výši 5000 Kč
na nákup vybavení a hraček pro děti.

39. RM ukládá finančnímu odboru řešit dofinancování
energií MŠ Zvídálek.

40. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení počítače z ma-
jetku školy.

41. RM odkládá zprávu ohledně přesunů v položkách
rozpočtu MŠ Zvídálek.

42. RM schvaluje přijetí finančního daru ZŠ Komen-
ského nám. ve výši 35 000 Kč od firmy Visko Teepak s.r.o.
Brno.

43. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Komen-
ského nám. ve výši 24 000 Kč na opravu střechy.

44. RM předkládá žádost o příspěvek na 2. etapu revi-
talizace přírodní zahrady KMŠ Karolínka k vyjádření fi-
nančnímu odboru.

45. RM bere na vědomí doplnění zprávy o kontrolování
kouření studentů v okolí slavkovských škol.

46. RM bere na vědomí smlouvu o právu provést stavbu
pro M plus, s.r.o.

47. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s JMP Net, s.r.o., na pozemku parc. č.1494/4 v k. ú. Slav-
kov u Brna (stavba s názvem „Rodinné domy a infra-
struktura Slavkov u Brna – lokalita Pod Oborou – stavba
plynovodu NTL včetně přípojek“).

48. RM ruší své usnesení ze 44. schůze konané dne 24.
10. 2012 bod 4.15. (dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol.
Kaláb) a dává souhlas k uzavření opraveného dodatku č. 2
smlouvy o dílo na akci: „Zateplení bytové domy na síd-
lišti Zlatá Hora čp. 1227, 1237“ se společností KALÁB –
stavební firma, spol. s r.o.

49. RM souhlasí s předloženou Územní studií silnice
II/416 Žatčany – Slavkov u Brna.

50. RM jmenuje členkami SPOZ pí Jitku Florianovou, pí
Jarmilu Kalábovou, pí Elenu Knotkovou a Mgr. Hanu Čer-
vinkovou.

51. Starosta města informoval členy RM o zahájení vý-
stavby prodejny SPAR.
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Město Slavkov u Brna v souladu s ustano-
vením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr
pronájmu nebytových prostor v budově Palac-
kého nám. 89, Slavkov u Brna.

I. Kancelářská plocha o výměře74,7 m2

Nájem za užívání nebytových prostor činí
1000 Kč/m2/rok.

II. Ostatní plocha ( chodba, hala, archiv,
kuchyňka, WC) o výměře 48,90 m2

Nájem za užívání nebytových prostor činí
530 Kč/m2/rok.

III. Skladovací plochy o výměře 79,25 m2

Nájem za užívání nebytových prostor činí
355 Kč/m2/rok.

Své nabídky a požadavky zasílejte písemně
nebo doručte na Městský úřad Slavkov u Brna,
odbor bytového a tepelného hospodářství. 

Podrobnější informace o záměru lze získat

Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na 9.

městský ples, který se bude konat v sobotu 12.
ledna 2013 ve velkém sále Společenského
domu Bonaparte. Začátek akce je ve 20 hod.
K tanci a poslechu zahraje skupina SW BAND
z Brna. Pro hosty je připraven bohatý program,
jehož hlavní hvězdou bude Karel Gott revival
Morava v podání Josefa Boudy z Bučovic.

Vstupenky bude možné zakoupit od 10. pro-
since 2012 naproti sekretariátu starosty u paní
Macháčkové nebo přímo na místě konání plesu.

Vedení města Slavkova u Brna

Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihomo-
ravským krajem a společností ASEKOL je pro
Vás připravena soutěž ve sběru drobného elek-
trozařízení. 

Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy
si vystřihnete přiložený leták. (Další letáčky
si můžete vytisknout z webových stránek
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!, nebo
stránek www.slavkov.cz.) 

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na
půdě, nebo na chatě stará vysloužilá elektro-
zařízení a odnést je spolu s tímto letákem na
sběrný dvůr. Zde za každý elektrospotřebič
obdržíte na letáček jedno razítko. Jakmile bu-

Sbírej a vyhraj! – soutěž o ceny ve sběru elektra
dete mít pět razítek, vyplňte kontaktní údaje
a nezapomeňte zodpovědět jednoduchou
otázku, uvedenou na konci letáku. Poté ho ode-
šlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk
letáků není omezen, naopak, čím více donesete
elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím
větší šanci máte na výhru zbrusu nového
 tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více
informací o soutěži je k dispozici na www.ase-
kol.cz.

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první
místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od
společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče ob-
drží i vylosovaní účastníci soutěže na 2.–5.

místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webo-
vých stránkách našeho města, nebo také na
www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením se do soutěže můžete vyhrát hod-
notné ceny a zároveň přispějete recyklací
elektra k ochraně životního prostředí. Každý
spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů,
které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Ne-
nechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději
sbírejte a vyhrávejte! Soutěž potrvá až do 28. 2.
2013!

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
zdroj ASEKOL s.r.o.

Zveřejnění záměru pronájmu
telefonicky (544 121 124) nebo osobně
v úřední dny. 

Město Slavkov u Brna v souladu s ustano-
vením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr
pronájmu nebytových prostor – kancelář
č. 216 o celkové výměře 10,70 m2 v admini-
strativní budově na Koláčkově nám. 727, Slav-
kov u Brna.

Nájem za užívání nebytových prostor činí
1000 Kč / m2/ rok.

Své nabídky a požadavky zasílejte písemně
nebo doručte na Městský úřad Slavkov u Brna,
odbor bytového a tepelného hospodářství. 

Podrobnější informace o záměru lze získat
telefonicky (544 121 124) nebo osobně
v úřední dny. 

Bc. Jitka Charvátová, vedoucí odboru BTH
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Na základě změny zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě (silniční zákon), v platném
znění, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), v plat-
ném znění, v návaznosti na Nařízení
Evropského parlamentu a rady (ES)
č. 1071/2009, došlo s účinností od 1. 6. 2012
k některým změnám podmínek v provozování
koncesované živnosti v oboru dopravy. Druhy
dopravy byly nově rozděleny na silniční moto-
rovou dopravu osobní a nákladní malými vo-
zidly a silniční motorovou dopravu osobní
a nákladní velkými vozidly.

U všech druhů dopravy se změnil  předmět
podnikání, který po změně zní: 

„Silniční motorová doprava
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízd-

ními soupravami o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí,

• osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče, 

• nákladní provozovaná vozidly nebo jízd-
ními soupravami o největší povolené hmot-
nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí,

• osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Pro provozování motorové dopravy malými
vozidly nebyly zákonem stanoveny žádné
zvláštní podmínky a předmět podnikání byl od
1. 6. 2012 automaticky změněn dle aktuálního
znění přílohy č. 3 živnostenského zákona. Nově
jsou však upraveny podmínky pro provozování
dopravy prostřednictvím velkých vozidel.

Pro provozování dopravy velkými vozidly
jsou stanoveny zvláštní podmínky, kterými jsou:

a) usazení
b) dobrá pověst
c) finanční způsobilost
d) odborná způsobilost
Na základě změny zákona jsou stávající pod-

nikatelé v dopravě provozované velkými vo-
zidly  povinni do 1. 6. 2013 požádat
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu
podnikání a doložit výše uvedené doklady:

a) podmínka usazení:

- doklady osvědčující právní důvod užívání
prostor, kde je umístěno sídlo (místo podni-
kání) a doklady osvědčující právní důvod uží-
vání alespoň 1 velkého vozidla (dle čl. 5
nařízení č. 1071/2009 musí mít podnikatel v do-
tčeném členském státě sídlo s prostorami,
v nichž uchovává veškerou klíčovou podniko-
vou dokumentaci. Dále musí mít podnikatel
poté, co mu je uděleno oprávnění k provozování
silniční motorové dopravy velkými vozidly, k di-
spozici jedno nebo více vozidel vlastních nebo
na základě leasingové smlouvy nebo na základě
smlouvy o splátkovém prodeji. Zároveň musí
podnikatel účinně a nepřetržitě vykovávat svou
činnost s nezbytnými administrativními pro-
středky v provozovně umístěné v daném člen-
ském státě a to s příslušným technickým
vybavením a zařízením. Splnění podmínky usa-
zení podnikatele na území České republiky bude
při žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí
o udělení koncese posuzovat krajský dopravní
úřad.)

b) dobrá pověst:
- dobrou pověst splňuje osoba, která je bez-

úhonná podle živnostenského zákona, pokud ne-
ztratila dobru pověst rozhodnutím dopravního
úřadu (doklad osvědčující bezúhonnost osoby –
výpis z Rejstříku trestů)

c) finanční způsobilost:
- doklady prokazující splnění podmínky fi-

nanční způsobilosti dle § 8 zákona o silniční
dopravě (žadatel o koncesi, který povede účet-
nictví, může finanční způsobilost prokázat za-
hajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve
zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi,
který povede daňovou evidenci, může finanční
způsobilost prokázat zahajovacím přehledem
obchodního majetku. Splnění podmínky fi-
nanční způsobilosti při žádosti o koncesi stejně
jako trvání finanční způsobilosti posuzuje kraj-
ský dopravní úřad)

d) odborná způsobilost:
- podmínka odborné způsobilosti je splněna,

pokud je odborně způsobilý odpovědný zá-
stupce podnikatele v silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly. Dopravci, kteří provozují
dopravu vnitrostátní nebo mezinárodní tzv. vel-

kými vozidly, tj. nad 3,5 tuny, musí živnost pro-
vozovat prostřednictvím odpovědného zástupce,
který musí být osobou odborně způsobilou,
která je držitelem osvědčení pro provozování
silniční dopravy a má skutečnou vazbu na
podnikatele – tzn. účinně a nepřetržitě řídí do-
pravní činnost podniku (působí v postavení za-
městnance, ředitele nebo akcionáře nebo podnik
spravuje, nebo je-li podnikem fyzická osoba –
je touto osobou). Pokud je podnikatel fyzickou
osobou a splňuje výše uvedené, může odpověd-
ným zástupcem ustanovit sám sebe. Živnosten-
ský úřad bude po podnikateli vyžadovat
doložení dokladu o uzavření smluvního vztahu
mezi podnikatelem a jím ustanoveným odpo-
vědným zástupcem. Tento doklad bude živnos-
tenský úřad zasílat dopravnímu úřadu
příslušnému podle trvalého pobytu žadatele
k zaujetí stanoviska před vydáním koncese na
krajský dopravní úřad. Určený odpovědný zá-
stupce pro dopravu může řídit dopravní činnost
maximálně pro 4 dopravce a zároveň nejvíce pro
50 velkých vozidel. 

Podmínka dobré pověsti u odpovědného zá-
stupce je samozřejmostí.

Pokud ustanovený odpovědný zástupce pře-
stane vykonávat funkci odpovědného zástupce
nebo přestane splňovat zákonem stanovené po-
žadavky,  musí podnikatel ustanovit nového od-
povědného zástupce, přičemž dopravní úřad
může povolit dočasné provozování živnosti bez
odpovědného zástupce.

Pokud podnikatelé provozující dopravu vel-
kými vozidly ve stanovené lhůtě nepožádají
o změnu předmětu podnikání, živnostenský úřad
změní rozsah předmětu podnikání u nákladní
dopravy na „Silniční motorová doprava – ná-
kladní provozovaná vozidly nebo jízdními sou-
pravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“ a u osobní dopravy na „Sil-
niční motorová doprava – osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče“.

Pro případné informace se obracejte na živ-
nostenský úřad nebo dopravní úřad krajských
úřadů.

Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Živnostenský úřad informuje
Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě velkými vozidly (ná-

kladní o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z ve-
řejných prostranství a ze zahrad občanů bude
probíhat i nadále minimálně do konce listo-
padu, tj. v sudém týdnu 26. a 27. listopadu
2012.

Vzhledem k faktickému posunu vegetačního
období v letošním roce o jeden měsíc budeme
svážet podle potřeb a možností biologicky roz-
ložitelné odpady (hlavně listí) pokud nás zimní
podmínky nezastaví. 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu pomalu končí
Děkujeme všem občanům, kteří se vzorně

zapojili do našeho systému vozu a komposto-
vání BIO. Vážíme se všech, kteří se s námi po-
dílí na úklidu listí z veřejných ploch města. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Svoz bioodpadu z ulic Slavkova Foto: R. Lánský
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O víkendu 10. a 11. listopadu jsem se zúča-
stnil hned několika akcí. Jednou z nich byla
i Hubertova jízda, kterou pořádal Zámek Slav-
kov – Austerlitz v neděli odpoledne. Přišel jsem
tentokrát jako kterýkoliv jiný návštěvník, aniž
bych byl do této tradiční podzimní akce jakko-
liv aktivně zapojen na rozdíl od ročníků přede-
šlých. V minulých letech jsem vždy, spolu
s organizátory této populární podzimní akce,
úvodním slovem přivítal přítomné návštěvníky,
připil si se svatým Martinem mladým vínem
a slavnostně dekoroval všechny zúčastněné
jezdce na koních. Tentokrát tomu tak nebylo.
Přesto jsem se zaujetím pozoroval slavnostní

začátek Hubertovy jízdy a byl velmi mile pře-
kvapen z množství návštěvníků, kteří do zá-
meckého areálu zavítali. Vzhledem k tomu, že
jsem se o den dříve zúčastnil i Hubertovy jízdy
v Bučovicích, kde jsem byl dokonce jako host
dekorován i já, mohl jsem obě akce porovnávat.
Spravedlivě musím říci, že celý program s da-
leko větším počtem jezdců i dalších účinku -
jících, vesměs oděných v historických
kostýmech, působil v Bučovicích komplexněji,
zajímavěji a slavnostněji. Když jsem toto téma
rozebíral na zámeckých schodech s ředitelem
zámku, přistoupila ke mně paní, která se mi
představila a sdělila mi svůj názor na celou akci
a především její chabé ozvučení. Jejím připo-
mínkám jsem pozorně naslouchal. Zprvu jsem
čekal, že na tato slova bude reagovat ředitel

zámku, který stál vedle mne a byl pořadatelem
celé akce, což se však nestalo. V případě ozvu-
čení jsem musel dát paní za pravdu, v ostatních
bodech jsem se snažil pořadatele hájit tím, že je
to vždy věcí očekávání a náhledu. Následně mě
upozornila na volně pobíhající pejsky v zá-
mecké zahradě a dotázala se, co se s tím dá
dělat. Na toto téma jsme poté živě diskutovali.
Potvrdil jsem jí, že to není problém pouze
areálu zámecké zahrady, ale problém obecný,
o němž víme a v rámci možností a kapacit jej
především ve spolupráci s městskou policií sle-
dujeme a řešíme. Řekl jsem, že je to především
výzva pro některé majitele psů, kteří velmi často

nedodržují obecně
platné normy a před-
pisy a nechávají běhat
své miláčky volně
a často bez přímého
dohledu. Sám jsem byl
v minulosti několikrát
atakován volně pobíha-
jícím psem či jsem byl
svědkem podobného
útoku na jinou osobu
a vím, jak je to nepří-
jemné a nebezpečné.
Sdělil jsem jí, že již
v minulosti jsme na
tento jev majitele psů
upozorňovali i na
stránkách Slavkov-
ského zpravodaje a při-

slíbil jsem, že se na tento její podmět budeme
soustředit i nadále větší prevencí právě směrem
k pejskařům. Posledním bodem našeho rozho-
voru byla diskuse na téma dostatečného či ne-
dostatečného ozvučení při závěrečném defilé
vojsk v rámci Vzpomínkových akcí v loňském
roce. Po celou dobu jsem dotčenou paní bedlivě
poslouchal a slušně jí odpovídal, diskutovali
jsme spolu. Její oprávněné připomínky jsem
bral a slíbil, že je pořadateli akce sdělím, přes-
tože ředitel zámku po celou dobu rozhovoru stál
stále vedle mě. S tímto názorem, který kore-
spondoval s názory několika dalších návštěv-
níků této akce, se kterými jsem po jejím
skončení hovořil, jsem seznámil členy rady
města na mimořádném jednání ve středu 14. 11.
za osobní účasti ředitele zámku. Jsem přesvěd-

Firma Lohmann & Rauscher se nestará jen
o zdraví pacientů, ale také o blaho svých
zaměstnanců. Např. česká spo-
lečnost koncernu se pravidelně
účastní soutěže pořádané minis-
terstvem zdravotnictví ČR „Health
promoting enterprise“.

Zde se ověřují pracovní pod-
mínky pracovní rizika, pracovní
místa, ergonomie, duševní zdraví
zaměstnanců, projekty na podporu
a ochrany zdraví, atd. ve firmě
v dané zemi. Propůjčená ocenění
platí vždy po dobu tří let.

Už v roce 2009 byl firmě L&R CZ čestný
titul „Health promoting enterprise 1st grade“
(podnik podporující zdraví) propůjčen. Tento
výsledek mohla firma v tomto roce dokonce
vylepšit a do budoucna do roku 2015 ponese
titul „Health promoting enterprise 2nd grade“.

Co se stalo na Hubertově jízdě. Lze najít pravdu?

Významné ocenění pro firmu Lohmann & Rauscher
Oba prokuristé z ČR pánové Dr. Rudolf

Vonyš a DI Miloš Dušánek, MBA přijali dne 23.
10. 2012 v Praze v Kaiser štejnském
paláci zasloužený pohár vítězů
včetně certifikátu od ministra zdra-
votnictví ČR Doc. MUDr. Hegera,
CSc. z rukou p. MUDr. Valenty, PhD
– náměstek ministra zdravotnictví
ČR a hlavní hygienik ČR za účasti
p. DI Drábek, PhD. ministr práce
a sociálních věcí, p. Dr. Sosnovcova,
ředitelka SZÚ (státní zdravotní
ústav) a p. Mgr. DI Hahn – generální
inspektor bezpečnosti práce ČR

Tohoto projektu se účastnilo cca 70 firem
z celé ČR. Firmě Lohmann & Rauscher v ČR
se podařilo tohoto ocenění dosáhnout v kate-
gorii velkých podniků a mezi oceněnými byly
např. společnosti Siemens, Johnson Controls,
Nestlé a T-Mobile. Ing. Miloš Dušánek, MBA

čen, že cílem pořadatelů bylo, stejně jako vždy,
navázat na tradici minulých ročníků stále více
populární Hubertovy jízdy a připravit pro ná-
vštěvníky bohatý a zajímavý program. Věřím,
že veškeré podměty budou brát v potaz při po-
řádání dalšího ročníku v příštím roce, aby si
k nám do Slavkova u Brna našli cestu návštěv-
níci v minimálně stejném počtu jako letos.

Proč však o tom všem, možná z jistého úhlu
pohledu zcela nepodstatném, píšu? Mrzí mě, co
vše se kolem Hubertovy jízdy rozvířilo na strán-
kách www.veslavkove.cz. Věřte mi, že jsem
 nechtěl původně na celou „kauzu“ vůbec reago-
vat. Ale zcela smyšlená a zesměšňující citace
slov, která mě paní, se kterou jsem vedl dle
mého názoru slušný a korektní rozhovor, vložila
do úst a uvedla ve svém příspěvku v rámci dis-
kuse i následné dotazy od několika mých kolegů
a známých, co se tam vlastně stalo, mě k tomuto
kroku přiměly. Slova ani slovní spojení typu
„No, mělo by se s tím něco udělat ….“ nepou-
žívám a ani jsem je v uvedeném rozhovoru ne-
vyslovil. Možná došlo na uvedené akci
k některým konfliktům v mezilidských vztazích,
ale nevím, zda-li je potřeba takové osobní spory
řešit veřejně v médiích. Nikdo z nás čitatelů se
totiž už nedoví, co bylo tou pravou příčinou.
Vím, že se na uvedeném informačním portále
diskutuje na celou řadu témat, sám osobně v celé
řadě příspěvků, těch pozitivních i těch negativ-
ních, hledám a mnohdy nacházím mnoho pod-
nětného. Tyto názory mi slouží jako zpětná
vazba, nad kterou se zamýšlím, získávám jiný
pohled či náhled. Vážím si každého názoru,
pokud je věcný a objektivní. Nevím a nerozu-
mím však, proč se zde objevuje mnohdy tolik
zloby a zášti, urážek i nepravd, především těch
záměrných. Je to však zřejmě odraz dnešní doby
a společnosti, nálady v ní. V některých příspěv-
cích mi schází více slušnosti, vzájemné tole-
rance či respektu. Přestože s někým či s něčím
nesouhlasíme, nemělo by to být důvodem k bez-
důvodnému napadání, pomluvě či zesměšňo-
vání. Je to samozřejmě dáno i nastavenými
pravidly, možnostmi, u nichž však někdy schází
etika. Mnohdy se v emocích vyřkne pravda,
mnohdy však emoce pravdu zkreslí a ovlivní.
V uvedené kauze se proto již těžko bude pravda
hledat a ještě více složitěji obhajovat. A nejen to
je mi líto. Ing. Ivan Charvát, starosta města

Přípitek sv. Martina Foto: B. Maleček

Prokuristé R. Vonyš, M. Dušánek a MUDr. Va-
lenta, PhD. s certikátem Foto: archiv
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O Z N Á M E N Í  
Tajemník MěÚ Slavkov u Brna vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO

vedoucí finančního odboru 
jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup po dobu pra-

covní neschopnosti a za rodičovskou a mateřskou dovolenou)
Druh práce: vedoucí finančního odboru 
Místo výkonu práce: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
Požadované předpoklady
- předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
- VŠ vzdělání ekonomického zaměření nebo VŠ vzdělání + 5 let

praxe v ekonomické oblasti
- znalost zákona o obcích
- znalosti v oblasti finančního hospodaření, nakládání s majet-

kem, rozpočtu a účetnictví územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací

- velmi dobrá znalost práce s PC, příp. znalost ekonomických SW 
- organizační schopnosti 
- řidičský průkaz skupiny B
Vítané předpoklady
- zkušenosti v řídící práci
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Přihláška uchazeče (-ky) musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
č. 312/2002 Sb. tyto doklady :
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců 
Termín případného nástupu: 1. 3. 2013
Platové zařazení: třída 11
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 3. 12. 2012
do 17. hodiny na podatelnu MěÚ nebo na adresu:

Město Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Letošní podzim nám znovu poskytl krásné a barevné dýně, které lákají ke tvoření
malé i velké. V rámci zájmových kroužků DDM jsme na ně malovali, lepili, o pod-
zimních prázdninách dlabali strašidla a při společném tvoření rodičů a dětí vyráběli
i třeba dýňová prostírání… prostě pro každého něco. Díky hodným lidem jsme vět-

šinu dýní nemuseli kupovat a to nám i dětem udělalo velkou radost a ještě jednou moc děkujeme.
Dýňový čas uzavřely děti ze zájmového kroužku lesní moudrost tematickým karnevalem. Tak
zase za rok až přijde dýní čas! DDM Slavkov

Podzimní období v MŠ je časem opětovného
setkání, seznamování s novými dětmi, časem spo-
lečných her a zážitků. Čas strávený v MŠ se sna-
žíme dětem co nejvíce zpestřit nejrůznějšími
kulturními akcemi, společnými rituály, ale přede-
vším tématicky zaměřeným prožitkovým učením.
Dovolte nám tedy malé ohlednutí za uplynulými
dny a pojďte se podívat, co pěkného jsme v Ku-
řátkách prožili a jak je nám tu spolu dobře.

Začátkem září nás chodily navštěvovat dvě
nepořádné a rozpustilé holčiny Jitča a Manča
(převlečené paní učitelky). Všem dětem dalo po-
řádný kus práce naučit je používat „kouzelná
slovíčka“, ukázat jim, jak se sedí správně u stolu
a jak se mají chovat, aby nám všem bylo ve třídě
dobře. A i díky divadélku Šikulka a třem pohád-
kám se stejným zaměřením se z nich staly ty nej-
hodnější holky z celé naší školky.

Podzim je obdobím sklizně úrody. Co rozlič-
ných druhů, velikostí a barev ovoce i zeleniny
jsme viděli na výstavě a v zahradách. Pokud
byste zavítali i k nám do Kuřátek, překvapila by
vás tam příjemná vůně jablíček, koření a hlavně
kouzelná „Jablíčková babička“. Ta si panečku
umí se sklizní pěkně poradit. A my jsme se od ní
mnohému rádi přiučili. Na rozloučenou jsme jí
překvapili „Jablíčkovou slavností“ s ochutnáv-

Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ Fr. France se bude

konat v pátek 14. prosince v 17.30 hod. v sále
ZUŠ. Sváteční vánoční atmosféru navodí žáci
hudebního, tanečního i výtvarného oboru.

Srdečně zvou učitelé ZUŠ

kou vlastnoručně vyrobených zdravých dobrů-
tek a panáčků ovocňáčků.

Slyšíte to? To už nás volá na výpravu do pří-
rody Drak Podzimák. A tak se jdeme podívat,
jaký je podzim kouzelník. Obdivujeme divu-
krásnou paletu barev, pozorujeme tažné ptáky
na obloze, hledáme kaštany a ostatní zrající
plody. Nakonec nám už jen zbývá poprosit vítr
o pomoc a pořádně po obloze prohnat Draka
Podzimáka. 

Na slavnost duchů a strašidýlek přišli do Ku-
řátek jen ti nejodvážnější! Ve třídě se to jen hem-
žilo duchy, dýněmi, množstvím světélek
a netopýrů. Děti se nejen předvedly v krásných
kostýmech, prošly se po stezce odvahy, zatančily
si na strašidelném bále, ale nebojácně mezi sebe
přivolaly i „opravdové strašidlo“.  Společné jsme
si pak zahráli stínové divadlo a rozsvítili pro du-
šičky „světélka vzpomínek“, aby věděly, že na ty,
kteří už nejsou mezi námi, právě vzpomínáme.

Podkovičky cinkají, koníček pádí a za jezd-
cem vlaje bílý plášť. Kdo to asi je? No přece
Martin! Letos si sice přispíšil, ale i přesto si
našel čas, aby zavítal i k nám do Kuřátek a při-
pomněl nám blížící se zimu. A tak, než se s pod-
zimem definitivně rozloučíme, musíme ještě
připravit peřinky z listí pro všechny broučky
i zimní spáče a zašeptat jim „DOBROU NOC“. 

Podzim byl krásný a advent pomalu klepe na
dveře. Už teď se všichni těšíme na návštěvu Mi-
kuláše a veselé čertovské řádění. Všem rodičům
moc děkujeme za roztomilé kostýmy a těšíme
se na další spolupráci. 

Učitelky ze třídy Kuřátka
Jitka Bajerová, Marie Vránová

Podzim v DDM

Ve čtvrtek 15. listopadu se v ZUŠ F. France
konal hudební večer žáků. Začátek patřil těm
 nejmladším (N. Durdové, A. Foltýnové, K. Hor-
nové, V. Jandlové, K. Jirákové a A. Pokryva-
čové). Žáky starších ročníků úspěšně
reprezentovali J. Andrlová, A. Bláhová, T. Blá-
hová (v současnosti již studentka 1. ročníku
brněnské konzervatoře), Fr. Červinka, A. Mráz-
ková, T. Šenkyříková a M. Urbanová. Hudební
večer uzavřely známé melodie A. Vivaldiho
v podání souboru zobcových fléten, doplněného
bicími nástroji. 

Podzimní hrátky v MŠ Zvídálek

Hudební večer v ZUŠ F. France
Poděkování posíláme po-

četnému publiku, které oce-
nilo výkony všech zúčastněných a vytvořilo
pohodovou atmosféru v sále školy. Podpora po-
sluchačů je pro nás vždy důkazem, že má naše
práce smysl, a pro účinkující je hnací silou
a motivací k dalšímu rozvoji.

Zveme všechny naše příznivce na blížící se
tradiční vánoční koncert, který se bude konat
v pátek 14. 12. v 17.30 hod. po dvou letech opět
v sále ZUŠ Fr. France. Těšíme se na vás!

K. Jiráková 

N. Durdová a A. Pokryvačová Foto: archiv školy

Veronika Jandlová Foto: archiv školy

Podzimní hrátky v mateřské škole Foto: archiv školy
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Pasování na čtenáře
Tato milá událost proběhla v pondělí 12. 11.

2012 v divadelním sále naší školy. Děti z 2.
tříd, převlečené do nápaditých kostýmů, přiví-
taly pohádkové postavy. Ihned je zapojily do
plnění nejrůznějších čtenářských aktivit. Po
zdárném splnění všech připravených úkolů
byly děti slavnostně pasovány do řad čtenářů.
Z rukou královny si odnesly na památku di-
plom a novou knížku. Velké poděkování patří
dětem z dramatického kroužku pod vedením
paní učitelky Kočí, které pro druháčky připra-
vily toto pěkné dopoledne. Na závěr už zbývá
jen popřát našim malým čtenářům, aby přečte-
ných knih a potěšení z nich bylo co nejvíce.

H. Jeřábková, A. Hudcová, učitelky 2. tříd

Bylo pondělí 24. září, předpověď počasí na
jeden z prvních podzimních dnů voněla ještě
létem a celá naše třída 7.B vyrazila autobusem
do Kobeřic u Brna na setkání s místními mys-
livci. Čekala je troška myslivecké teorie, soutěž
ve střelbě ze vzduchovky, malý test myslivec-
kých znalostí, vaření v přírodě na ohništi
a hlavně celodenní pobyt venku v prosluněné
přírodě se svými spolužáky. Vždyť během škol-
ního roku není mnoho chvil, kdy si se svými
kamarády mohou jen tak zahrát fotbal, bad-
minton, posedět u ohně, uvařit si na ohništi
vlastní bramborový guláš a nebo si jen tak po-
povídat. Všechny tyto zdánlivé maličkosti
především posilují vztahy ve třídě, což je
v dnešní době velmi důležité.

V sobotu 3. listopadu se v resortu Disney-
land parku Paris konalo otevřené Mistrovství
Evropy v cheerleadingu. Tohoto klání se zúča-
stnily týmy z 19 zemí nejen z Evropy, ale i z os-
tatních kontinentů. Velkým zpestřením byla
účast týmů z Japonska a USA.  

Dvě členky skupiny Glitter Stars Slavkov ze
ZŠ Komenského –Aneta Macharová a Daniela
Martínková měly jako jediné zástupkyně České
republiky možnost se tohoto vrcholného klání

Vánoční jarmark
budeme pořádat v naší škole již počtvrté.

A tak můžeme říci, že se stal tradiční a ne-
odmyslitelnou součástí období před Vá-
nocemi. Stejně jako v předchozích

letech si připraví třídní kolektivy pod vedením
svých učitelů výrobky a ty pak za symbolickou
cenu nabídnou k prodeji návštěvníkům školy.

Jarmark se bude konat v úterý 11. prosince od
15 h ve staré školní budově. Vchod do školy
bude otevřený od kostela. Výtěžek z prodeje se
rozdělí mezi Klub přátel školy a třídy, které je
využijí dle svého uvážení.

Na návštěvu rodičů, prarodičů, přátel školy,
bývalých zaměstnanců a žáků se všichni těšíme.

Vladimír Soukop

V pondělí 22. října navštívila naši školu sku-
pinka dětí a dospělých ze židovské kongregace
v Nottinghamu.

Na tuto návštěvu jsme se předem pečlivě
chystali, žáci IX. A a IX. C si pod vedením
p. učitelek H. Sokolové a I. Kočí připravili své
prezentace o zaniklé židovské obci ve Slav-
kově, ale i o různých židovských památkách
v Čechách i na Moravě. Některé skupinky
předvedly své prezentace i v anglickém jazyce.

Anglické děti vystoupily s programem na-
zvaným „Můj hrdina“, během kterého jsme si
všichni společně zazpívali dvě krátké písně
v hebrejštině.

V letošním roce se naší škole podařilo zapo-
jit do jednoho z projektů v rámci aktivity Co-
menius – Partnerství škol pořádané Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy.
Tyto projekty umožňují žákům a učitelům mož-
nost pracovat společně na tématech, o která se
zajímají. Téma, které spojuje naši školu se part-
nerskými školami v Turecku a Bulharsku, je pří-
roda. Náš společný projekt s názvem
Natur ducatioN – Příroda v mé školní tašce má
za cíl pomocí nejrůznějších aktivit přiblížit děti
přírodě a přírodu dětem.  

V současné době máme za sebou první větší
akci, a to výtvarnou soutěž našich žáků ve vy-
mýšlení a tvorbě loga celého projektu. Zapojilo
se 31 žáků, nápady byly originální a porota
měla těžký úkol vybrat pouze tři nejlepší. Na-
konec zvítězily dívky Veronika Synková, Bar-
bora Lónová a Monika Zemanová. Všechny tři
se za odměnu podívají v listopadu v doprovodu

Pobavme se o alkoholu
Naše škola spolupracuje s nezis-

kovým sdružením FÓRUM PSR na
projektu Pobavme se o alkoholu,
který řeší prevenci pití alkoholu

u dětí. Projekt, který probíhá již 4. rokem, je za-
měřen na žáky 7. a 8. tříd a lektorsky ho zajišťují
odborní pracovníci občanského sdružení SA-
NANIM. Základem programu, který proběhl na
naší škole 2. 11 .2012, je školní hodina, kde žáci
odkrývají skutečná rizika spojená s užíváním al-
koholu v jejich věku. Informační letáky byly pro
rodiče k dispozici na třídních schůzkách.

Snadný přístup k dalším užitečným informa-
cím získáte kliknutím na banner na našem
webu. V roce 2013 nabídne SANANIM semi-
náře i pro rodiče. HaF

Projekt Comenius
pedagogů do naší partnerské školy v turecké
Burse (4. největší město Turecka). Během této
návštěvy budou mít možnost prohlédnout si pa-
mátky Istanbulu a Bursy, srovnat naši českou
školu se školou tureckou, navázat nová přátel-
ství třeba během výtvarného workshopu,
v němž budou spolupracovat s tureckými a bul-
harskými dětmi při výrobě pomůcek z přírod-
nin do různých školních předmětů. Při všech
těchto aktivitách si naše děvčata procvičí svou
angličtinu při vzájemné komunikaci s žáky part-
nerských škol.

Aby měli všichni žáci představu, kde vlastně
naše partnerská města leží, vybudovali jsme na
školním dvoře nový rozcestník. Podrobnější in-
formace celém projektu, o partnerských školách
v městech Bursa (Turecko) a Mezdra (Bulhar-
sko) mohou žáci i rodiče najít na informační ná-
stěnce u školní jídelny a na webu školy.

Lenka Záleská

Návštěva z Nottinghamu
Po společném obědě ve školní jídelně se naši

žáci ujali role průvodců a ukázali dětem školu
včetně sportovní haly a školního dvora. Potom
následovaly hry a soutěž pěti smíšených česko-
anglických družstev o co nejlepší umělecké
představení.

Program se líbil, i po jeho ukončení někteří
naši žáci provázeli anglické děti po Slavkově
a snad i navázali nová přátelství. 

V příštím školním roce bychom rádi využili
pozvání a návštěvu Nottinghamu zařadili do
programu našeho zájezdu do Anglie, který pra-
videlně pořádáme.

Lenka Záleská

zúčastnit. Obě předvedly
skvělé výkony. Daniela
v kategorii Individual Ju-
nior obsadila nádherné 4.
místo. Aneta poprvé soutě-
žila v seniorské kategorii
a vybojovala krásné 5.
místo. Obě naše soutěžící
předvedly skvělé výkony
a je nutné podotknout, že medaile jim utekly
opravdu o kousek, jen o pár setin bodu. Na
celou soutěž mají dívky neopakovatelné zážitky
a určitě největší atrakcí bylo vystoupení týmu
z USA z Univesity of Mississippi. 

Kromě soutěžení děvčata prožila skvělý den
v Disneylandu a v krátkosti měla možnost pro-
hlédnout si Paříž. I když jim počasí moc ne-
přálo, nic to neubralo na hodnotách všech
zážitků z této výpravy. Do Slavkova naše re-
prezentantky dorazily unavené, ale šťastné, že
se jim jejich první učinkování ve Francii vyda-
řilo. Dívkám patří velká gratulace. 

Celou skupinu Glitter Stars čekají do konce
roku ještě dvě celostátní soutěže v Praze a Li-
berci, vystoupení na soutěži ISŠ Metelka cup
a hlavně se těší na Vánoční exhibici, která se
koná v pátek 14. 12. v 16 h ve sportovní hale
školy, kde se bude bilancovat uplynulá sezona
a samozřejmě nebudou chybět hosté. Všichni
jste srdečně zváni. Renáta Macharová

Glitter Stars v Paříži

Za tuto zdařilou akci patří největší dík hlavní
organizátorce, paní Tamaře Divácké, která vše
domluvila, zařídila a naplánovala. Další velké
poděkování patří členům mysliveckého sdru-
žení v Kobeřicích u Brna - p. Diváckému st.,
p. Kohoutkovi a p. Dvořákovi, kteří se našim
žákům věnovali s maximálním nasazením,
a nejen, že děti seznámili se základy myslivosti,
ale přidali spoustu zajímavých a dobrodru-
žných historek ze svého mysliveckého života.

Děti i my pedagogové jsme si z této akce od-
nesli spoustu nových poznatků, krásných zá-
žitku a dojmů, a v mnohých z nás stále ještě
zůstává ta pohoda, kterou tato společná akce ro-
dičů a školy navodila. 

Miroslava Lónová, tř. učitelka

Za mysliveckým poznáním do Kobeřic u Brna
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Expozice „O původu a vývoji člověka“
v Brně v pavilonu Anthropos je svým rozsahem
a způsobem provedení ojedinělá ve střední Ev-
ropě.

Největší část výstavy je však věnována kul-
turnímu vývoji člověka. Jednotlivé úseky po-
jednávají o lovu jako o základním způsobu
obživy pravěkých lidí, o výrobě nástrojů,
stavbě obydlí, pohřbívání mrtvých a o umění.
K nejzajímavějším patří bezesporu exponáty

Návštěva planetária 
V měsíci říjnu děti z 4.a 5. třídy vyjely za po-

znáním do brněnského planetária.  
Žáci se seznámili s podobou planety Země

a jejím místem ve Sluneční soustavě. Při virtu-
ální prohlídce navštívili také Měsíc, ostatní pla-
nety a některé další objekty brázdící náš
planetární systém. Jednotlivá tělesa vnímali
očima obřích dalekohledů a vesmírných sond.
Putování vesmírem zakončil průlet naší Galaxií
a procházka noční oblohou s popisem hvězd
a souhvězdí, které lze pozorovat v podzimním
období.  Návštěva planetária tematicky navá-
zala na návštěvu hvězdárny ve Vyškově v mi-
nulém školním roce, kde si žáci prohlédli její
vybavení na pozorování planet, hvězd i Slunce
a učinili první krůčky v objevování mimozem-
ských světů při výukovém programu o plane-
tách Sluneční soustavy a jejich měsících.  

Turnaj v piškvorkách 
Žáci 2. stupně, kteří mají zájem o logické hry

a soutěže, mají i v letošním školním roce mož-
nost poměřit si síly se svými spolužáky. První
kolo logických her, turnaj v piškvorkách, se us-
kutečnilo v pondělí 22. října. 

Do turnaje se přihlásilo celkem 20 žáků.
V kategorii 6. a 7. tříd přesvědčivě zvítězila Ka-
teřina Pfimpflová z 6.A, na 2. místě se umístila
Alena Vítková z 6.A a třetí skončil Matěj Bro-
keš ze 7.B.  

V kategorii 8. a 9. ročníků byla soutěž velmi
vyrovnaná. Vítězství si odnesla Jana Burýšková
z 9.A, druhé místo obsadil Matěj Jurajda z 8.B
a na 3. místě skončila Adriana Baštýřová z 8.A. 

Pro všechny účastníky turnaje byla připra-
vena sladká odměna. Nejlepší „piškvorkáři“
pak ještě obdrželi diplomy a věcné ceny, které
byly zakoupeny z prostředků Klubu přátel
školy při ZŠ Tyršova. 

Dopravní soutěž 
Dne 24. října se žáci čtvrtých a pátých tříd

zúčastnili čtvrtého ročníku „Dopravní soutěže“
pořádané odborem dopravy MěÚ ve Slavkově
u Brna a ZŠ Tyršova. Žáci nedávno absolvovali
praktický výcvik na dopravním hřišti ve Vy-
škově a tentokrát je čekalo několik testových
otázek s dopravní problematikou. Pro všechny
zúčastněné byly připraveny drobné ceny a ti
nejlepší získali kvalitní příspěvek ke svému cy-
klistickému vybavení.  

V kategorii čtvrtých ročníků na pomyslné
stupně vítězů vystoupili Ondřej Válka, Tomáš
Jochman a Agáta Andrlová. V kategorii pátého
ročníku Ondřej Mlčoch, Veronika Novotná
a Zdislava Nováková. 

Vítězům gratulujeme a spolupořadatelům dě-
kujeme za pomoc s organizací i hodnotné ceny. 

V rámci výuky tělesné výchovy byla na Zá-
kladní škole Tyršova zahájena spolupráce
s Městskou policií ve Slavkově u Brna.  

Pro dívky osmých a devátých ročníků pro-
běhla úvodní praktická ukázka a nácvik zá-
kladních technik sebeobrany. Lekci si pro
děvčata připravil sám velitel městské policie
pan Petr Smejsík. Nejen, že děvčatům předal
základní informace o způsobu sebeobrany, ale
také jim zdůraznil, že základem je dobrá fy-

z naleziště Dolní Věstonice, Předmostí u Pře-
rova a jeskyně Pekárna, které dosáhly světové
proslulosti.

Pavilon Anthropos navštěvujeme každoročně
se žáky 6. ročníku poté, co probereme učivo
o pravěku. Také letošní šesťáky nejvíce samoz-
řejmě zaujala replika mamuta s mládětem, dio-
ramata z života pravěkých lidí a model hrobu,
v němž byli nezvyklým způsobem pohřbeni tři
mladí lidé.

zická kondice, kterou mají možnost získávat
a zvyšovat právě při výuce tělesné výchovy. 

Po vzájemné domluvě s panem velitelem
a vedením školy budou lekce základů sebe -
obrany pro dívky devátých ročníků probíhat
pravidelně během celého školního roku. Děv-
čata tak budou mít možnost odejít ze základní
školy připravena z hodin tělesné výchovy
i v oblasti sebeobrany. 

Mgr. Hana Charvátová 

Exkurze do brněnského Anthroposu

Zahájena spolupráce s městskou policií 
Vánoce s Tyršovkou

Zveme vás na tradiční Vánoční akademii,
která se koná v tělocvičně ZŠ Tyršova ve
středu 19. prosince od 17 hodin. Po velmi
úspěšných představeních v minulých letech
čeká diváky letos opět nevšední vánoční pro-
gram. Na vaši účast se těší

učitelé a žáci ZŠ Tyršova

Šesťáci v Anthroposu Foto: archiv školy

Kurz sebeobrany Foto: archiv školy
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Slavnostní koncert
souboru Musica Nova

Již tradiční koncert, který na slavkovském
zámku opět pořádá Mohyla míru – Auster-
litz o.p.s., tentokráte představí soubor Musica
Nova. Koncert se koná u příležitosti 207. vý-
ročí bitvy u Slavkova a odehraje se 29. listo-
padu v 19 hodin. 

Na slavnostním koncertu se představí só-
listé Tomáš Matula a Jindřich Švehla (trum-
pety) a Štěpán Švestka (violoncello).
Uměleckým vedoucím souboru, založeného
již v roce 1995 v Jedovnici, je Jaroslav Marti-
násek. Z repertoáru očekávejte velikány kla-
sické hudby v podobě J. S. Bacha, G. F.
Händela, J. Pachelbela, či českého klasika J.
Janáčka. 

Na koncert, který se koná v Historickém
sále zámku, vás srdečně zveme. VSTUP
VOLNÝ.

Mgr. Radek Žák, ZS-A 

V rámci doprovodného programu letošních
Vzpomínkových akcí si i letos zámek připravil
ve spolupráci s občanským sdružení Per Vobis
oblíbené kostýmované prohlídky zámku. 

Letošní „vzpomínkové“ prohlídky se pone-
sou v duchu různých témat spjatých s bitvou
u Slavkova, strategií boje a dalších možných
i nemožných souvislostí. Společným jmenova-
telem všech scének, které se budou odehrávat

Popelka na zámku
V souvislosti s nadcházejícími vánočními

svátky a akcí Vánoce na zámku pro děti i rodiče
pořádáme další představení oblíbené po-
hádky o Popelce, která se v průběhu sezony se-
tkala s velkým úspěchem.

Zpracování Popelky je ryze netradiční, pro-
tože se odehrává v celé prohlídkové trase a ex-
pozici zámku. Můžete se proto těšit na bál
a svatbu v Historickém sále a další zajímavé
využití zámeckých prostor. 

Popelka se bude hrát dne v sobotu 8. pro-
since a můžete si rezervovat vstupenky na dva
termíny – ve 12.30 hod. a ve 13.30 hod.
Vstupné činí 80 Kč.

Mgr. Radek Žák, ZS-A 

Provoz zámku a městské
knihovny a kina Jas
na přelomu roku

Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce ná-
sledujícím:

Zámek – návštěvníci budou mít možnost
projít expozici naposledy v neděli 9. prosince.
Od pondělí 10. prosince 2012 do 20. března
2013 včetně jsou prostory zámku uzavřeny.
V této době je zámek přístupný pouze pro pře-
dem sjednané hromadné prohlídky a návštěvy.

Městská knihovna – knihovna je od 14. 12.
uzavřena. Po Novém roce zahájí provoz
v úterý 8. ledna 2013 od 9 hodin.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční a no-
voroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení v tomto roce
bude 15. a 16. prosince (sobota, neděle), kdy
uvádíme animovanou dobrodružnou kome-
dii „Mravenec Z.“

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období (leden–březen) bude ome-
zeno promítání jen na sobotu a neděli.  

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2013.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Závěr sezony v sobotu dne 8. prosince na
Zámku Slavkov – Austerlitz se ponese ve vá-
nočním duchu, který svými vystoupeními a vý-
zdobou vytvoří slavkovské školy.

Nápaditý dopolední program začne v 10 hodin
v Divadelním sále zámku vystoupením Mateř-
ské školky Zvídálek. Děti předvedou, jak to asi
vypadlo v Betlémě, když se narodil Ježíšek. 

Poté se všichni přesunou do Historického
sálu, kde se v 10.45 hod. představí žáci taneč-

ního oboru ZUŠ Františka France, kde shléd-
nete baletní provedení koled a pochod z Lous-
káčka. Adventní náladu obohatí výzdobami
a nazdobenými stromečky výtvory žáků ZŠ
Komenského a ISŠ.

Vstup na program je VOLNÝ a je určen pro
širokou veřejnost, takže kromě rodičů a příbu-
zných vystupujících dětí zde rádi uvidíme vás
všechny! 

Mgr. Radek Žák, ZS-A 

téměř v každé místnosti zámecké expozice,
bude samozřejmě císař Napoleon I. Bonaparte. 

Prohlídky se uskuteční v sobotu 1. prosince
v časech od 9.30 do 16.30 a pro každoroční
velký zájem doporučujeme jejich včasnou re-
zervaci na pokladně zámku (tel.: 544 227 548,
e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz). 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Vánoce na zámku

Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem

Na zámku ve Slavkově se ve středu 31.  října
udělovaly Ceny Jihomoravského kraje. Jiho-
moravské zastupitelstvo tak každoročně oce-
ňuje zásluhy o rozvoj regionu a hrdinské a jiné
výjimečné činy osobností. Ceny předával hejt-
man Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Každá hodnota je jen ideálem. Lidé, které
máme tu čest dnes ocenit, vrátili tento ideál do
světa a ukázali nám, že některé věci jsou ne-
měnné a zaslouží si ocenění a památku stejně
jako před tisíci lety, tak i dnes. Jsou činy, které
mají svou neměnnou hodnotu a zaslouží si

uznání. Chtěl bych Vám všem, laureátům ceny
Jihomoravského kraje poděkovat. Ať už jste
projevili statečnost, dlouholetou píli, prospěš-
nost společnosti, Vám všem patří náš dík,“
uvedl Michal Hašek.

Letos Jihomoravský kraj ocenil patnáct
osobností. Ceny Jihomoravského kraje jsou
udělovány od roku 2004. Ocenění patří lidem,
kteří se na území kraje narodily, žijí v něm
nebo jsou s ním spojeny svým působením, a to
za zásluhy o rozvoj regionu a hrdinské a jiné
výjimečné činy.

Na zámku proběhlo udílení cen

14. listopadu už to bylo počtvrté, kdy k nám
do ZUŠ Františka France zavítal skladatel, mu-
zikolog a pedagog prof. PhDr. et MgA. Miloš
Štědroň, CSc. Záměrně uvádím jeho tituly,
abych druhým dechem dodala, že se jedná
o člověka nesmírně vzdělaného s širokými kul-
turními a lingvistickými zájmy, který se dokáže
o své znalosti nezištně podělit s neuvěřitelnou
skromností a humorem.

Tak tomu bylo i tentokrát, kdy nás, přítomné
posluchače, s euntusiasmem sobě vlastním, se-
známil s osobností a dílem francouzského skla-
datele německého původu J. Offenbacha,
většině veřejnosti známého především Barcaro-
lou z Hoffmannových povídek a kankánem
z Orfea v podsvětí.

Troufám si konstatovat, že všichni, kteří se
přednášky zúčastnili, si přidali kamínek do mo-
zaiky nezapomenutelných zážitků.

Jana Jelínková

Miloš Štědroň opět ve Slavkově

Oceněný M. Štědroň s hejtmanem M. Haškem. Vpravo smyčcový nonet Foto: archiv HM

Miloš Štědroň přimjímá gratulaci k 70. narozeninám,
které slavil v únoru Foto: archiv školy



13SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ11/2012

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

ISŠ Slavkov u Brna pořádá každým rokem ve
spolupráci se Vzdělávacím střediskem na Ko-
pečné ulici v Brně barmanský kurz pro studenty,
kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a zručnost
právě účastí na tomto kurzu.

Studenti jak maturitních tak učebních oborů
se do tohoto kurzu mohou každý rok přihlásit
a škola ho pro ně nabízí za výhodnou cenu. Stu-
denti jsou buď vyučujícími navrženi, nebo mají
sami zájem osvojit si něco nového a užitečného
do života.

Během jednoho týdne trvání barmanského
kurzu ukáží zkušení a kvalifikovaní instruktoři
žákům základy práce za barem, které musí
každý barman a barmanka znát. Žáci se dále
naučí hlavní receptury míchání různých nápojů,
aperitivů, koktejlů alkoholických i nealkoholic-
kých a instruktoři jim předvedou, jak se správně
pohybovat za barem, jak správně zacházet s sha-
kerem i tumblerem, jaké nápoje se v čem mí-

Dne 6. listopadu se konala na SOŠ a SOU
Vyškov, Sochorova burza středních škol, na níž
se prezentovaly jak učební tak maturitní obory.
Burza škol dávala možnost budoucím studen-
tům a jejich rodičům nahlédnout do současných
nabídek středoškolského vzdělávání a inspiro-
vat je při jejich dalším kroku v životě.

Každá škola měla postaven svůj vlastní stá-
nek, kde předváděla ukázky z vyučovaných
oborů a kde mohli rodiče získat cenné infor-
mace týkající se studia na té které škole přímo
od ředitelů a zástupců škol.

Této akce se zúčastnila i ISŠ Slavkov u Brna.

Dny otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna si

dovoluje pozvat všechny zájemce o studium na
naší škole a další veřejnost na Dny otevřených
dveří, které proběhnou ve dnech 30. listopadu
od 9 do 17 h. a 1. prosince od 9 do 12 hodin.

Metelka Cup 2012
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

pan Milan Metelka, majitel firmy na výrobu li-
hovin a likérů si vás dovolují pozvat na Me-
telka Cup Slavkov u Brna 2012, celostátní
barmanskou soutěž v míchání horkých nápojů
– punčů, která se koná 12. prosince od 9
hodin. Předpokládaný časový program:
9.00–9.30 losování soutěže, technická roz-

prava
9.30–11.30 vložená soutěž Exibition flair

11.30–11.45 přestávka, oběd
11.45–16.00 hlavní soutěž
16.30 vyhlášení výsledků, závěr sou-

těže
Časový rozvrh může být upraven podle

počtu soutěžících v jednotlivých soutěžích.
Vstup volný.

Bílá pastelka pomáhá
Celonárodní sbírka

Bílá pastelka se koná
každoročně od roku 2000
u příležitosti Mezinárod-
ního dne bílé hole. Pro-
bíhá v mnoha městech
a obcích po celé naší re-
publice a její výtěžek je
věnován na výukové pro-

gramy pro ty, kteří se učí zvládat samostatnou
chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač
nebo se uplatnit v zaměstnání. 

Studenti z naší ISŠ ve Slavkově u Brna se již
tradičně dne 17. října do této akce zapojili. Již
13. ročníku celonárodní veřejné sbírky se zú-
častnilo 6 studentů z domova mládeže, kteří ve
dvojících nabízeli symbolickou „Bílou pas-
telku“ za finanční příspěvek nejméně 20 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak
těm, kteří musí umět žít ve tmě, dík patří i stu-
dentům, kteří se zúčastnili. Jmenovitě: Korta
Jan, Kraplová Dita, Maďarová Julie, Pourová
Michaela, Topínková Kateřina a Trutmanová
Dominica. Z. Kocmanová, ISŠ 

Stolní tenis
Již tradičně pořádala ISŠ Slavkov u Brna

školní a okresní kolo ve stolním tenise. Z hle-
diska přípravy a organizace jde o velmi nároč-
nou akci. Tělocvična školy se na dva dny
proměnila v ráj stolního tenisu s devíti stoly
a mantinely. Školního kola se letos zúčastnilo
rekordních 83 studentů a studentek. Vítězem
školního kola konaného 31. 10. se stala třída
chlapců 2.B AUKČ (Kreutzer, Kubečka), v ka-
tegorii dívek zvítězila třída 1.PO (Kotolanová,
Stávková). Hned následující den proběhlo
okresní kolo za účasti pěti družstev hochů a čtyř
družstev dívek středních škol okresu Vyškov.
Družstvo hochů ISŠ Slavkov skončilo na
čtvrtém místě a družstvo dívek bojovalo o po-
stup do krajského kola, ale co čert nechtěl –
marně. A tak obsadilo nepopulární stříbrnou
příčku. Okresní kolo vyhrála družstva chlapců
a dívek Gymnázia Vyškov. 

ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali: Kreutzer,
Pilát, Stuchlík, Mimochodek, Kotolanová, Stáv-
ková, Hrabalová. Studentům za předvedené vý-
kony děkujeme. Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Studenti naší školy se
dlouhodobě úspěšně zapojují

do projektu studentských výměn v rámci pro-
gramu Evropské unie Growing in Europe – Life
and Education Comenius. Druhého cyklu, který
probíhal v letech 2010 až 2012 se zúčastnili
především studenti oborů umělecký truhlář
a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
Cílem tohoto mezinárodního projektu, do něhož
byly zapojeny střední školy z Německa, Fran-
cie, Itálie, Velké Británie, Polska, Turecka a ČR,
bylo především zdokonalit pedagogické, jazy-
kové, interkulturní a odborné znalosti a doved-
nosti studentů a učitelů.

Výměnné studentské pobyty byly realizo-
vány s polskou a německou školou. Novinkou
bylo ubytování a bezprostřední poznávání ži-
vota a kultury v hostitelských rodinách. Zdaři-
lost projektu dokumentují praktické výsledky
ve formě zdokonalení jazyka a velmi dobrých
výsledků státních maturitních zkoušek z cizích
jazyků, powerpointové prezentace, workshopy
s praktickou výrobou truhlářských výrobků, dvě

Úspěšné zapojení do projektu EU Comenius

zajímavé výstavy s vernisáží fotografiií a kre-
seb studentů na radnici v Rousínově, z nichž byl
sestaven nástěnný kalendář jako jeden z finál-
ních výstupů. Výměny studentů s evropskými
školami jsou pro zúčastněné výbornou přípra-
vou na budoucí povolání včetně lepšího využití
možnosti práce v zahraničí a významným pří-
spěvkem ke zlepšování konkurenceschopnosti
na trhu práce. Právě na základě aktivního zapo-
jení a praktických výsledků byla slavkovská
škola opět vybrána do třetího pokračování pro-
jektu EU Comenius pro léta 2012–2014.

Barmanský kurz
chají a jak dokázat vymyslet i svůj vlastní nápoj,
se kterým by mohl jednou nadaný student oslnit
i celý svět. Instruktoři jsou velice hodní, ochotní
a rádi každému předají své bohaté zkušenosti.

Ke konci každého barmanského kurzu se ko-
nají zkoušky, které se skládají z praktického mí-
chání v shakeru i tumbleru, z písemného testu
a ústního pohovoru. Každý účastník, který
zkoušky zvládne, dostane barmanské osvědčení
platné po celém světě.

Poslední den patří žákům, kteří sami vymý-
šlejí svůj vlastní nápoj a mohou se zúčastnit sou-
těže o skvělé ceny. Tímto bych chtěla inspirovat
všechny studenty naší školy a zájemce právě
o tuto zkušenost, aby neváhali a při dalším roč-
níku konání barmanského kurzu se přihlásili.
Přeji hodně štěstí a úspěchů všem, kteří tento
kurz hravě zvládli nebo teprve zvládnou. Zís-
kané zkušenosti se jim budou určitě jednou v ži-
votě hodit. M. Čadíková, 1. A KČ, ISŠ

Burza středních škol
Do našeho stánku se mohly přijít podívat děti
se svými rodiči a zeptat se na různé podrob-
nosti, které by je o naší škole zajímaly. ISŠ na-
bídla krátkou ukázku z oborů hotelnictví,
kuchař – číšník, truhlář či automechanik, vždy
s praktickou ukázkou. Návštěvníci se mohli po-
dívat na šikovné barmany míchající nápoje,
dívky vykrajující krásné tvary do ovoce, zručné
truhláře vyřezávající ze dřeva a automechaniky,
kteří prezentovali zajímavosti týkající se diag-
nostiky aut. K dispozici bylo rodičům i dětem
vedení školy, které zodpovídalo veškeré dotazy 
a inspirovalo budoucí studenty ke studiu na naší
škole.

Pro studenty, které nadchl náš stánek a na-
bídky vyučovaných oborů nebo naopak pro ty,
kteří neměli možnost burzu škol navštívit,
máme pozvánku na dny otevřených dveří na
ISŠ Slavkov u Brna. Všichni jste srdečně zváni,
budeme se na vás moc těšit 

M. Čadíková, 1.A KČ, ISŠ

Studenti v Polsku Foto: archiv školy
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby: neděle 8.30 a 18.00,

úterý bohoslužba pro děti 18.00, čtvrtek 7.00,
pátek pro mládež 18.00, sobota 7.30.

Roráty pro děti – úterý od 4. 12. vždy v 6.45
ve Slavkově, sraz v kostele u vchodu, průvod
s lampičkami.

1. 12. Otevřený kostel, sobota, možnost pro-
hlídky 9.00–21.00 h.

2. 12. Latinská zpívaná mše sv. k zahájení Ad-
ventu – 1. neděle adventní, Slavkov 8.30 h.

4. 12. Mikulášská nadílka při rorátní mši sv.
v 6.45 v kostele.

6. 12. Mše sv. v penzionu.
6. - 7. 12. Návštěvy nemocných.
8. 12. sobota Slavnost Neposkvrněného početí

Panny Marie, Slavkov, mše sv. v 8,30.

VÁNOCE 2012
Upozornění: všechny ranní sváteční mše sv. 25.

12., 26.12. a 1. 1. budou až v 9.30 h.
Zpovědní dny, farní kostel pondělí 17. 12.

a úterý 18. 12. vždy 17–19 h., zpovídá 6 kněží.
Vánoční koncert Danielis, sobota 22. 12.

v 15.00 v sále Domu sv. Rodiny.
Betlémské světlo, 24. 12. po celý den v zádveří

kostela.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, 24.

12. v 15.30, zpívá schola s hudebním dopro-
vodem.

Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, zpívá PS
Gloria.

Narození Páně, 25. 12. mše sv. v 9.30, zpívá PS
Gloria. Večerní v 18.00 s lidovým zpěvem.

Svatého Štěpána, 26. 12. mše sv. v 9.30, zpívá
schola, večerní nebude.

Prohlídka hodin a zvonů, 31. 12. kostel, 10.00
– 12.00 a 13.00 – 15.00.

Silvestrovská mše sv. na poděkování, 31. 12. v 16 h.
Nový rok, 1. 1. 2012, mše sv. 9.30 a večerní

v 18.00.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

„Mami, půjdeme zase na jojáty?“ volá malý
tříletý chlapec na maminku. Jde o roráty, ke kte-
rým se dostanu postupným vysvětlením Ad-
ventu. Doba přípravy na Vánoce se nazývá
„ADVENT“. Toto označení pochází z latin-
ského slova „adventus“ a znamená příchod.
Protože Advent je křesťanským svátkem, mys-
líme tím očekávání příchodu Vykupitele Ježíše
Krista. Rozlišujeme čtyři příchody Krista do
lidského života. Prvním je vtělení – když se Bůh
stal člověkem a narodil se v Betlémě. Druhý
příchod je osobní událost člověka, který uvěří
a přijme Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Tře-
tím příchodem se myslí setkání s Kristem
v okamžiku naší smrti, kdy se nás nezmocní
temnota, ale ujme se nás Ježíš. Poslední čtvrtý
příchod je na konci časů, kdy Kristus přijde
a povolá každého člověka ke vzkříšení.  

V každoročním prožívání adventu jde tedy
o oživení touhy po příchodu Krista do našeho
vlastního života. Všechny symboly, provázející
Advent, jako zelený adventní věnec a rozvícené
svíce v temné místnosti, nám mají pomoci ke
ztišení a nalezení prostředí, tolik důležitého
k nalezení sama sebe, našich blízkých a samot-

ného Boha, který se k nám každému neustále
přibližuje. Adventní slavení provází také četba
bible, pro kterou máme být zvláště disponovaní
ztišením. Patří sem také rorátní zpěvy „Ejhle,
Hospodin přijde“ a další adventní písně. Proto
je zpěv koled v Adventu protislužbou. Starší
lidé vzpomínají, jak na ně působily ranní bo-
hoslužby „rorátů“. Název pochází z nejzná-
mější latinské adventní písně pocházející z 16.
stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ –
v překladu „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám
spasitele...“. Připomínají očekávání spásy, uve-
dení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věr-
nosti. 

My jsme před dvěma lety obnovili tradici
ranní úterní bohoslužby pro děti i dospělé v ad-
ventní 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 zti-
šení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou
schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Pokud
vás roráty zajímají, přijďte po tři úterý od 4. pro-
since v 6.45 hodin do slavkovského kostela.

P. Mgr. Milan Vavro, děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Chlapeček roste
„A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl

milý Bohu i lidem.“
(Bible, Lukášovo evang. 2,52)

Pro mnoho lidí Ježíš nikdy nedospěl. Zůstá-
vají u příběhu o jeho narození. Ježíš je pro ně
spojený s Betlémem, hvězdou a pastýři.

Je v pořádku, že si každý rok připomínáme
příběh zrození Spasitele, i když přesný termín
jeho narození neznáme. Událost vtělení je jedi-
nečná a úžasná. Připomíná Boha, který se naro-
dil jako lidské dítě.

Je však nezbytné pokračovat dále v evange-
lijním příběhu o Ježíšově narození. A tak
opusťme Betlém a pojďme s Ním do Galileje.
Tady Ježíš vyrůstal a tady také veřejně působil.
V Galileji si prošel pokušeními dospívání. Vy-
volil si tam dvanáct učedníků, vyháněl démony,
nasytil zástupy, utišil bouři a léčil malomocné.
Chlapeček z jesliček vyrostl a dospěl, pomáhal,
pracoval a modlil se, aby nám ukázal život,
který má smysl.

Nakonec opustil Ježíš Galileu a vyrazil na
poslední cestu do Jeruzaléma. Byl umučen a po-
praven. Zemřel smrtí, která byla určena pro nás.

Ne Ježíšek z jesliček, ale Kristus z Golgoty nás
zve k následování. Apoštol Pavel v listu Efez-
ským 3,17 píše: „Modlím se, aby Kristus zdo-
mácněl ve vašich srdcích.“ (parafráz. překlad)

„Láska tak úžasná, tak božská, žádá můj
život, mou duši, mou vůli.“ (Isaac Watts)

Přejeme vám, aby čas vánočních svátků pro
vás byl příležitostí nejen k zastavení v rychle
běžícím čase, chvílemi klidu, prožitými s va-
šimi blízkými, ale také příležitostí k přemýšlení
o tom, kdo je hlavní postavou (nejen) Vánoc… 

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v měsíci prosinci na sobotní bohoslužby ko-
nané 8. a 22. 12. na adrese Lidická 307, Slav-
kov. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789
034 (kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

„Roráty“ také ve Slavkově

Tříkrálová sbírka 2013
Sbírka ve Slavkově u Brna bude v sobotu 5.

ledna. Zájemci o koledování se mohou do 15.
prosince přihlásit paní Martině Tesáčkové, e-
mail: martina.tesackova@seznam.cz, popřípadě
nechat vzkaz s kontaktem na sebe na římskoka-
tolické faře na Malinovského nám. Vzkazy vklá-
dejte do obálky označené TKS 2013. mat

skupina Poutníci, ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, si vás
tímto dovoluje pozvat na vánoční
koncert s názvem Country vánoce.

Koncert proběhne v prostorách
DDM na Komenského náměstí, a to
druhou adventní neděli 9. prosince od
18 hodin.

Během koncertu zazní ty nejslav-
nější poutnické skladby jako je Panenka, Hotel
Hillary nebo Pojďme se napít. Posluchači také
uslyší i novější písničky v dlouholetém pout-
nickém repertoáru a taky pár standardů z ob-
lasti americké country hudby, na kterých kdysi
dávno tato kapela začínala.

Druhá část koncertu bude vánočně laděná
a Poutníci zahrají country písničky a swingové
skladby s vánoční tematikou. Na závěr zazní

Vážení přátelé dobré country hudby,
také pár koled upravených pro bluegrassové ná-
stroje jako je banjo, mandolína či dobro.

Vstupné bude v předprodeji 90 Kč
a na místě 100 Kč. Předprodej bude
zahájen zhruba 10 dní před koncertem
v prodejně Knihy dárky Skaličková –
Pokorná na Palackého náměstí 85, tel.
544 221 603.

Jelikož v Domě dětí a mládeže jsou
místa pro diváky prostorově omezena, doporu-
čuji zájemcům o vstupenky na tento koncert,
koupit tyto v předprodeji. Přímo na místě by se
na vás nemuselo dostat.

Jinak se na vás za kapelu a DDM těším. Při-
jďte si na chvíli odpočinout od začínajícího
předvánočního shonu a svátečně se naladit po-
mocí našeho koncertu s názvem „ Country Vá-
noce.“ Váš Jiří Karas Pola

POUTNÍCI
CZECH REPUBLIC
BRNO

Pozvánka na mši a koncert
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s vás srdečně

zve ve čtvrtek 29. listopadu v 18 hodin na Zá-
dušní mši svatou v kostele Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna slouženou za oběti Bitvy tří cí-
sařů. Následovat bude v 19 hodin v Historickém
sále slavkovského zámku vzpomínkový koncert
komorního orchestru Musica Nova.

Musica Nova Foto: archiv
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Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT

Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Darujte vánoční

DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 14. prosince do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz�

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

604 272 975
775 697 788

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.
so 8–11 hod.

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
AKCE NA KARI SÍTĚ
již od 174,– Kč/ks

Hodějice

info na tel. 2 020 000 Kč

Zlatá Hora 1467
Slavkov u Brna
tel. 603 473 345
milan.lokaj@email.cz
www.reality
milanlokaj.cz

info na tel.

Nabízíme k prodeji bytovou jed-
notku 4+KK  Pod Oborou, do OV
o užité ploše 110 m2 v rodinném
domě se třemi byty.  K bytu při-
náleží terasa, garáž, stání
a vlastní zahrada (220 m2). Při
podpisu rezervační smlouvy
 garantujeme cenu i pro rok 2013,
navíc komínové těleso
30 000 Kč zdarma.

Nabízíme exkluzivně k prodeji by-
tovou jednotku 4+kk, v OV s ga ráží
ve Slavkově u Brna, lokalita Polní
s garáží o celkové výměře 86,3
m2. Byt se nachází v 1. nadzem-
ním podlaží, se sklepem 6,7 m2,
sušárnou, kolárnou, kotelnou,
lodžii 9 m2 a garáží 13,5 m2 v by-
tovém domě o 4 bytových jed-
notkách.

Nabízíme k prodeji novostavbu níz-
konákladového cihlového bungalovu
3+kk s užitnou plochou 60 m2, v Ho-
dějicích, s terasou (10,7 m2) a zahra-
dou (832 m2). Cena je včetně
pozemku a standardního vybavení. 5
let záruka! AKCE KOMÍN ZDARMA (v
hodnotě cca 30 000 Kč. Při podpisu
rezervační smlouvy v r. 2012 garantu-
jeme cenu i pro rok 2013.

Slavkov u BrnaSlavkov u Brna



Objednávky a dotazy 
pište na uzenac@slanecek.cz
nebo volejte na tel. 544 220 661

Příjem inzerce do konce roku

www.azvercajk.cz

internetový obchod ve vašem sousedství

www.azvercajk.cz  

Další služby : ostrění nástrojů, výroba klíčů
                   půjčovna nářadí, repase akumulátorů

Tel.:777 577 990; 544 220 644
Čs armády 217, Slavkov u Brna (areál STK Slavkov)

e-mail: obchod@azvercajk.cz
  

Provozní doba: Po–Pá 7–17 hodin So 8–11 hodin

naše prodejna:  Slavkov u BrnaNÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré
tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk

• Reklamní letáky

• BroÏury, katalogy

• Reklamní plachty
a cedule

• Knihy a ãasopisy

• Obecní i firemní 
zpravodaje

• V˘roãní zprávy,
 roãenky

• Tiskopisy, formuláfie

• Kalendáfie stolní
i nástûnné



Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

ZÁCHRANA DAT

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

ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

100 Kã

Nová úklidová firma
AUSTERLITZ LUSK
od prosince 2012 pro Vás zajistíme:

• úklid domácnosti, firmy, hotelu
• praní a Ïehlení prádla
• drobnûj‰í domácí opravy

Katefiina Libenská
tel: 775 221 577

www.austerlitzlusk.cz

Nevíte, co manželce
k Vánocům?
Kupte jí roční úklid…

vánoãních
pohlednic
K dostání v trafice u WaltrÛ

Vy‰la nová kolekce
slavkovsk˘ch



najdete na

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

4990,–4990,–

hobbydům
MALÍŘSKÉ POTŘEBY

cena za 5 litrů, různé odstíny
(50 m  v jedné vrstvě)2

ŠTĚTKY

BÍLÁ VNITŘNÍ PROBARVENÁ
VNITŘNÍ

ŘEDIDLO

MALÍŘSKÁ

SYNTETIKA
                 NA KOVPRIMALEX PLUS 7,5 litru

PRIMALEX POLAR 7,5 litru

PRIMALEX LINEA 7,5 litru

S0520-G90Y

S0530-B10G

S0530-R10B

S0540-G40Y

PRAKTIK 0,6 litru

PRIMALEX 3 v 1 0,75 litru

ALKYTON 0,75 litru

S 6006 0,7 litru

S 6006 4 litry

420,-

343,-

155,-

434,-
464,-
438,-

213,-

44,-

60,-
348,-

ZEDNICKÁ

339,-

203,-

125,-250,-

po-pá: 6:45-12:30,  13:30-17:00 so: 7:30 - 11:00
Hradební 38, Slavkov u Brna, parkoviště pod náměstím, tel. 775 744 709

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

dárkových
poukazu
pro své blízké jako
dárek pod stromeček
na výrobky:

� MUDr. Jonáše
� kosmetiku 
� výrobky Aloe Vera
� zelené potraviny

Možnost zakoupení

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

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

°

Prodám mladé
andulky

Letošní odchov. Cena 100 Kč/kus.
Odběr: Brno, Slavkov u Brna

Tel.: 605 503 197
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Oslavy Dne Charity na Slavkovsku se ko-
naly 25. října. U této příležitosti se služby též
připojily ke Dni sociálních služeb a připomněly
si 20. výročí od znovuobnovení činnosti Die-
cézní charity Brno. 

Oslavy probíhaly v prostorách Centra denních
služeb Slavkov u Brna. Charitní služby zde zá-
roveň oslavily 5. výročí od svého otevření ve
Slavkově. Pracovníci Charitní poradny, pečova-
telské a ošetřovatelské služby a Centra denních
služeb připravili doprovodný program, jehož
součástí bylo i občerstvení pro zúčastněné.
Každý, kdo přišel, obdržel propagační letáky
jednotlivých služeb a drobný dárek k příležitosti
20. výročí Diecézní charity. Dopoledního pro-
gramu se zúčastnili místní děkan a farář
Mgr. Milan Vavro, zástupci sociálního odboru

Potřebujete, aby se vám v některých částech
dne či týdne někdo postaral o vaši maminku, ta-
tínka, babičku, dědečka? Jste člověkem ve vy-
šším věku, býváte doma sami a chybí vám
společnost? chcete si udržet základní doved-
nosti, které potřebujete v běžném životě?

Přijďte se k nám podívat. Naše služby jsou
tu pro vás. Jsme Centrem denních služeb pro
seniory, kterým pomáháme při obstarávání běž-
ných záležitostí a zajištění péče v době, kdy ne-
mohou být doma sami, např. z důvodu
jakéhokoli typu demence, ztráty soběstačnosti,
orientace v prostoru a čase.

Centrum denních služeb je místem, ve kterém
se senioři scházejí ve všední dny během dopo-

Navštivte Charitní poradnu na pracovištích ve
Slavkově u Brna nebo v Bučovicích. Poradna se
zaměřuje na bezplatné poradenství občanům,
kteří řeší složitou životní situaci a snaží se je
podporovat při jejím řešení. 

Pomůžeme vám, jestliže jste se dostali do
dluhů a není ve vašich silách je splácet, pomů-
žeme sestavit rozpočet domácnosti, sepsat žá-
dost o splátkový kalendář, podpoříme vás při
komunikaci s exekutory nebo vymahačskými
firmami nebo poskytneme informace a pomů-
žeme zvážit možnost vyhlášení osobního bank-
rotu a sepsat návrh na oddlužení. 

Podpoříme vás při rušení nevýhodně sepsa-
ných smluv, např. pokud jste si zakoupili pře-
dražené zboží na reklamních akcích nebo
nevýhodně změnili dodavatele energií. 

Vyhledáme a zprostředkujeme vám infor-
mace a předáme kontakty na sociální služby
ve vašem okolí, jestliže se náhle dostanete do si-
tuace, kdy se samostatně nemůžete postarat
o člena rodiny, např. z důvodu zhoršení zdravot-
ního stavu nebo postižení. 

V případě, že hledáte zaměstnání, pomů-
žeme při sepsání životopisu nebo průvodního
dopisu a vyhledání pracovních příležitostí. 

Setkali jste se ve svém okolí s domácím nási-
lím a nevíte si rady? Poradna úzce spolupracuje
s občanským sdružením Persefona, díky tomu
Vám můžeme poskytnout potřebné informace
v této oblasti, podpořit vás při sepsání návrhu na
soud na vykázání násilníka, zrušení jeho trvalého
bydliště na adrese oběti domácího násilí. 

Potřebujete napsat návrh, žalobu nebo od-
volání k soudu? Pomůžeme vám při jejich se-
psání. Může se jednat např. občansko-právní
spor, příprava na rozvod a majetkoprávní vy-

rovnání mezi manžely a mnoho dalších. Vyhle-
dejte nás i v případě, že si potřebujete urovnat
své myšlenky, trpíte ztrátou chuti žít, nevíte si
rady, jak svůj život změnit anebo víte, že je
takto zatížen někdo ve vašem okolí. 

Zpravidla poradenství poskytujeme na praco-
vištích poradny, v případě, že se nemůžete ze zá-
važných důvodů dostavit, můžete využít
poradenství telefonické, emailové, popř. si s vámi
domluvíme schůzku např. v domácím prostředí.
Poradna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu v době od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Do-
poručujeme předchozí telefonické objednání. 

Jestliže řešíte situaci, se kterou si nevíte rady,
neváhejte nás navštívit. 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Polní 1444,  684 01 Slavkov u Brna
(přízemí Domu s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice – vedoucí: Mgr. Kateřina Rožnovská
Tel. 734 435 125, e-mail. cds.slavkov@charita.cz
Více informací na www.hodonin.caritas.cz

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Pracoviště Slavkov u Brna 
Polní 1444, Slavkov u Brna
(přízemí domu s pečovatelskou službou).
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny),
734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Řešíte v osobním nebo rodinném životě situaci, se kterou
si nevíte rady? Hledáte, na koho se můžete obrátit?

ledne a odpoledne se vracejí zpět domů. Četnost
a délka pobytu je vždy přizpůsobena vašim
potřebám a přáním. Pokud nemáte možnost
samostatné dopravy, zajišťujeme odvoz tam
i zpět svozovým automobilem.

Jak bude vypadat váš den u nás? Ráno se
sejdeme u dobrého čaje, popovídáme si a během
dne dle přání a schopností či možností každého
z vás se věnujeme např. sledování vybraného
filmu, poslouchání oblíbené hudby, kdo chce,
může se zapojit do tvořivé činnosti, trénovat
paměť, zazpívat si s námi. Je možné zajít si na
procházku nebo si vyřídit běžné pochůzky v do-
provodu pracovníka. Každé úterý se můžete po-
těšit s pejsky, kteří k nám pravidelně docházejí.
Během dne je samozřejmostí zajištění veškeré
potřebné péče (např. doprovod na WC, pomoc
při podání léků apod.). Pokud zde zůstanete přes
poledne, je možné vám zajistit oběd, nebo si mů-
žete jídlo přinést z domu.

Jednou z předností, ve srovnání s terénními
službami, které jezdí do domácností, je to, že se
zde setkáte s dalšími lidmi, kteří jsou v ob-

dobné situaci a v obdobném věku. Můžete si
s nimi popovídat a nezůstanete tak celý den
doma sami v případě, že vaši rodinní přísluš-
níci chodí do zaměstnání. 

Centrum denních služeb je tu proto, aby
vám nabídlo možnost svůj den prožít zajíma-
vým způsobem, jako vedlejší přínos při využí-
vání služby je pomoc rodinám, které pečují
o své blízké. Služba je placená, většinou se dá
pokrýt příspěvkem na péči. 

Pokud si myslíte, že by mohla být služba pro
vás vhodná, přijďte se k nám podívat. Po do-
mluvě můžete vyzkoušet první bezplatnou ná-
vštěvu a teprve potom se rozhodnout, zda chcete
Centrum denních služeb využívat. Neváhejte
a kontaktujte nás.

Centrum denních služeb nabízí své služby

ve Slavkově u Brna, zástupkyně Nemocnice Vy-
škov, zástupkyně za Klub žen a předsedkyně
Svazu diabetiků. Akci uváděla vedoucí Charitní
poradny a zároveň zástupkyně ředitele Oblastní
charity Hodonín pro lokalitu Slavkovska
Mgr. Iva Kuchyňková. Doprovodný program
zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Zví-
dálek a mládeže z Centra denních služeb Ro-
dinná pohoda o. s. Na tuto oficiální část navázala
společná prohlídka prostor, kde mají zázemí
charitní služby. Zájemci měli možnost informo-
vat se na poskytované služby, mluvit s jednotli-
vými vedoucími nebo si zakoupit výrobky
uživatelů Centra denních služeb. Celé dopoledne
jsme prožili v příjemné přátelské atmosféře. Od-
poledne byly prostory služeb otevřeny pro širo-
kou veřejnost. 

Den oslav charitních služeb na Slavkovsku se
vydařil, byl o ně zájem jak ze strany občanů, tak
i institucí. Další pořádanou akcí Oblastní cha-
rity Hodonín bude již tradiční předvánoční po-
sezení v Centru denních služeb ve Slavkově. 

Pracovníci Oblastní charity Hodonín

Oslavy dne charity a 20 let od znovuobnovení diecézní charity

Oslavy ve Slavkově Foto: archiv Charity

Centrum denních služeb Foto: archiv Charity

Charitní poradna Foto: archiv Charity
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

JINLONG CLUB PROSINEC
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 12. DJ CORONA / Dance/Club/House/Techno/

R&B/Rock
7. 12. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80´ 90´ léta
8. 12. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

14. 12. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k / Rockotéka (show)
15. 12. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 12. DJ Petr Jaroš / Radio Hits
22. 12. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
28.1 2. DJ Tublat and DJ Dave / Oldies music 80´ 90´ léta
29. 12. DJ CORONA/Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock 
31. 12. SILVESTR 2012 / vstupné 100 Kč

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zafiízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek

zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pfiíplatku • uklízecí

práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

Blahopřání

Dne 28. listopadu 2012 oslaví 80. narozeniny paní

EMILIE TRÁVNÍČKOVÁ

Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přeje dcera Dagmar s rodinou.

Blahopřání

Dne 21. listopadu 2012 oslavila 80. narozeniny paní

MILADA DVOŘÁKOVÁ

Hodně štěstí, zdraví a životní pohody do dalších let přejí
dcery Alena, Jana, Zdena s manželi a vnoučata Andrea, Jana,

Honza a manželka Eva, Daniel a přítelkyně Irena a Filip.

Blahopřání
Dne 12. listopadu oslavila své 80. narozeniny 

moje prababička, paní

MIROSLAVA MALÁČOVÁ
K tomuto životnímu jubileu Ti, babičko, za celou rodinu přeji
 hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a ať Ti i nadále vydrží Tvůj

 neutuchající elán. Zároveň bych Ti chtěl poděkovat za Tvou péči
a za to, jak ráda a s láskou mě hlídáváš. Tvůj pravnouček Adámek.

S posunem času si musí člověk na mnohé
zvyknout a není to vždy příjemné. Na novou
část naší pohádkové zahrady si ale zvykáme
velmi rádi. Na konci října se nám totiž společ-
nými silami podařilo zasadit vrbové proutí
a splést jej do chýšek. Dík patří šikovným ma-
minkám a učitelkám, panu Slováčkovi a zvláště
paní Křivánkové z brněnské Lipky, která nám
ukázala, jak na to. Proutěné domečky si může
leckdo splést i s africkou chýší a není divu,
i k tomuto kontinentu, a nejen k němu, pěstu-
jeme u dětí z naší školky vztah. Dne 22.10. totiž
proběhl ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně
v rámci misijní neděle dětský kostýmovaný prů-
vod, kde bylo možné spatřit několik černošek,
asiatek, divokých indiánů, ale také Američana
se skateboardem, či stárky a jiné Evropany.
Navíc zde byly prodávány výrobky dětí a tento

výtěžek putoval k potřebným do celého světa.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zú-
častněným, ale hlavně rodičům, kteří si už na
přípravách dali velmi záležet. Z celé akce byla
pořízena také reportáž odvysílaná Českou tele-
vizí. Dětem ovšem nepřináší radost ani tak „fil-
mová popularita“, jak možnost setkat se se
zvířátky. Proto jsme na začátku listopadu spo-
lečně navštívili výstavu drobného zvířectva, kde
opravdu stálo za to - své oči otvírat. K tomu nás
alespoň vybízí název tematického bloku, kte-
rým se stále zabýváme a poznáváme tak krásu
všeho stvořeného. Různé druhy králíků, holubů,
andulek či drobných hlodavců nenechalo žádné
z dětí v klidu a je to dobře. Je krásné pozorovat
děti v úžasu, kéž bychom si jej dokázali ucho-
vat i v dospělosti! 

Za KMŠ Karolínka Jana Šustková

Jak přivykáme podzimním změnám… 

Vychází kniha povídek
V předvánočním ob-

dobí vyjde má druhá
kniha povídek s názvem
Poznání. V povídkách
vzpomínám na příhody
ze Slavkova a okolí, ve
kterých poznáte známé
lidi a jejich příběhy.
V humorném duchu si
připomeneme dobu „to-
táče“ a to, co nás tehdy

bavilo. Knihu je možno zakoupit v Potravinách
Svoboda. Váš Mira „Česlo“ Šemora

Chýše z vrbového proutí Foto: archiv školy

Pozvánka na koncerty
Přijměte, prosím, pozvání na adventní zasta-

vení se, na koncerty. Ve čtvrtek 13. prosince od
18 hod. do Husova sboru ve Slavkově u B., ul.
Jiráskova 959, na komorně laděný večer s tóny
klasické kytary a slovy poezie, kterým nás pro-
vedou manželé Lindtnerovi a Petr Švásta. Poté
jste zváni i k posezení při občerstvení.

V sobotu 15. prosince od 17 hod. do Husova
sboru v Kobeřicích u Brna. Hrají a zpívají man-
želé Rumpovi ze Slavkova u Brna se svými
dlouholetými kamarády a zkušenými muzi-
kanty. Vstupné vždy dobrovolné.

Za radu starších náb. obce CČSH vás srdečně zve
Milan Vostřel, farář



21SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ11/2012

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Dagmar Flajzarová (1932) 2. 11.
Blanka Vymazalová (1930) 2. 11.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.

PRODÁME stavební parcelu v Heršpicích.
Nové přípojky IS, plyn. Velmi pěkné
a klidné místo s výhledem na západ. Cena
150 tis. Kč. Tel.: 608 245 452.

ZÁMEČNICTVÍ, KOVOVÝROBA – vrata,
brány, schody, ploty aj. Tel. 728 932 628.

KOUPÍM RD do ceny 2,5 mil. Kč nejlépe
se zahradou ve Slavkově a okolí. Tel.: 737
529 680.

KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově nebo Bu-
čovicích. Tel.: 728 832 677.

PRODÁM nový nepoužitý zimní fusak
s vnitřní výstelkou z luxusní ovčí střiže
zn. JJ Cole Bundleme Original, barva
graphite, vel. 1–3 roky. PC: 1690 Kč.
Nová cena: 1200 Kč. Tel. 605 503 197.

HLEDÁM podnájem nebo prodej bytu ve
Slavkově a blízkém okolí. Tel. 737 557 901.

HLEDÁME instruktory zejména pro dopo-
lední lekce na strojích POWER PLATE.
Jsme zavedené studio v centru Slavkova
(více na www.powerplate-slavkov.cz) Vaše
životopisy zasílejte prosím na powerplate-
slavkov@seznam.cz. 

PRODÁM byt 3+1 na Zlaté Hoře ve Slav-
kově u Brna, 1. p/4. p, v OV. Byt je čás-
tečně rekonstruovaný (bezpečnostní
dveře, plastová okna+žaluzie, zděné jádro
s dlažbou, v pokojích plovoucí podlahy,
2 ve stavěné skříně). Tel.: 602 736 933,
e-mail:caricyn@seznam.cz.

PRONAJMU přízemní byt 3+1 na Zlaté
Hoře, volný od 1. 1. 2013. Cena vč. inkasa
9500 Kč. Tel. 608 422 067.

STUDENTKA 2. ročníku oboru lektorství
AJ nabízí doučování AJ pro ZŠ a SŠ. Roční
studium na jazykové škole, státní jazyková
zkouška. Kontakt: 603 865 623.

MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

ZEDNICTVÍ, obklady, koupelny na klíč. Tel.
732 500 546.

INZERCE

Vzpomínka
S kytičkou v ruce jdeme Ti přát, za lásku a vychování poděkovat.

Dne 25. listopadu 2012 by se dožil 80 let pan

ANTONÍN TONAR
ze Slavkova u Brna

S láskou v srdci vzpomíná manželka, dcera s rodinou a bratr s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 20. listopadu 2012 by se dožila 100 let paní

MARIE ŽEMLOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou
a synové Josef a Stanislav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 6. prosince 2012 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milá maminka a babička, paní

JAROMÍRA MATUŠTÍKOVÁ

Za vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.

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

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2012 uplyne 7 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.

Vzpomínka

Díky za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 25. listopadu 2012 vzpomeneme 9. výročí úmrtí pana

JAROSLAVA CHALOUPKY
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 22. listopadu 2012 by se dožil 80 let pan

ALOIS PROCHÁZKA

a 4. února 2013 si připomeneme 35 let od jeho smrti.

Děkují manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2012 uplyne deset let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát a my Tobě za všechno poděkovat. Ta rána v srdci
moc bolí a zapomenout nedovolí. Všechno, co jsi dělal, bylo s láskou a citem. To, co jsi

udělal, neztratí nikdy na kráse a bude připomínat Tvé šikovné ruce a lásku k rodině.

Dne 6. prosince 2012 uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Stále vzpomíná s úctou a láskou manželka, dcery a syn s rodinami.
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Ulice Slavkova se už po deváté v tomto tisí-
ciletí rozzářily světlem stovek lampionů. Prů-
vod začínal tradičně za kostelem a prošel
městem za doprovodu Zámecké dechové ka-
pely až na náměstí. Tady už hořel oheň, nad
kterým si děti mohly opéct špekáčky, byl pro
ně také připraven čaj a pro dospělé svařák
a k zábavě hrála kapela Prakl. Odborná porota
měla velmi těžké rozhodování v soutěži o nej-
originálnější lampion a rozdala řadu ocenění.

rybích hodů, což je synonymum pro rybí jídla.  
V letošním roce byla jak výzdoba tak

i vlastní jídelní lístek rozšířen ve spolupráci se
společností Makro o nevšední druhy mořských

Za osmileté působení restaurace v zařízení
Golf hotelu Austerlitz na golfovém hřišti již od
počátku zdejší personál připravil několikrát
skutečně kvalitní překvapení, a to v podobě tzv.

Rybí hody přinesly kulinářské zážitky 
ryb v kombinaci se sladkovodními druhy z na-
šich rybníků. Pohled do jídelního lístku již od
předkrmů, přes nádherné polévky až k hlavním
jídlům  nutil chuťové buňky k reflexům, které
byly uspokojeny až výběrem a následným
ochutnáním z rozsáhlé nabídky.

Z přehlídky několika mořských ryb, jmeno-
vitě mečouna o váze 30 kg dovezeného z nor-
ských fjordů, čtyřicetikilového tuňáka z vod
Indického oceánu přes tresky, cabaly, no pro-
stě byl to velice pěkný pohled před vstupem do
restaurace. Atraktivnosti také odpovídá množ-
ství fotografií rodičů s dětmi, které byly poři-
zovány s pozadím těchto ryb. Následně zdejší
šéfkuchař pan Tomeš ryby porcoval a prodával
pro zájemce z řad návštěvníků.

Je potěšitelné, že většina příchozích nebyli
golfisté zdejšího klubu, nýbrž obyvatelé Slav-
kova a doufáme, že obliba této kulinářské akce
bude i v budoucnosti zachována a stane se tra-
dicí restaurace Austerlitz na golfovém hřišti.

Nedávno se uskutečnily Zvěřinové hody
a kachní a husí neděle, které co do návštěvnosti
si nezadaly s předchozí akcí. kal

Lampionový průvod
I letos se tedy lampionový průvod vydařil.

O jeho oblíbenosti nás každoročně přesvědčují
nejen šťastné dětské tvářičky, ale také stále větší
účast a rostoucí počet ručně vyrobených lampionů.

Za podporu celé akce děkujeme městu Slav-
kov u Brna, Technickým službám i vám všem,
kdo jste přišli do průvodu. Více fotografií a in-
formace o dalších chystaných akcích najdete na
www.austerlitz-adventure.cz.

Austerlitz Adventure, o.s.

Lampionový průvod ve Slavkově Foto: B. Maleček

Porcování tuňáka Foto: archiv GHA
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Místní osvětová beseda v roce 1962 uspořá-
dala 25 akcí s průměrnou návštěvou 117 osob.
Podniky připravovaly jednotlivé odbory
a kroužky, akce širšího a celostátního významu
zvláštní komise za účasti místního národního
výboru i výboru strany. …

Beseda spravuje majetek v hodnotě 100 tis.
korun (v tom je majetek okres. staveb. podniku
79 tis. korun). Údržbu kulturního domu hradí
místní národní výbor. Další režii hradí Osvětová
beseda z hájemného za restauraci a z bytů i os-
tatních místností, jež propůjčuje k zábavám
a schůzím. Tyto poplatky jsou malé. Za vyma-
lování obou dolních sálů se zaplatilo 3550 Kčs.
Uklizečka stojí měsíčně tisíc korun. Další služby
jsou dobrovolné. 

Místní národní výbor má ve svém rozpočtu
příspěvek 6 tis. korun Osvětové besedě. Míst-
ností v nové části budovy se používá pro sbo-
rový zpěv, zkoušky orchestru a pro vyučování
hudební školy. Od poloviny roku propůjčeny tři
zadní místnosti v poschodí Osvětovému domu
(klubovny, kancelář a kabinet). Klubovny použ-
ívá ke své metodické práci a propůjčuje ji i mí-
stním organizacím ke kulturně osvětové práci.
Dům osvěty má komis pro pomoc a kontrolu
osvětové činnosti na Slavkovsku v hudbě, di-
vadle a propagaci. Sestává ze dvou pracovníků
a jeho název byl změněn na Kulturně vzdělávací
středisko. …

Z činnosti Osvětové besedy:
26. 4. lampionový průvod s hudbou k výročí

osvobození.

První máj s průvodem čítajícím 2900 osob
z místa i okolí.

9. 5. Běh vítězství (dopoledne), odpoledne
koncert spojených hudeb z místa a okolí v zá-
meckém parku.

7. 11. Oslavy VŘSR
Divadelní odbor nacvičil 2 kabarety: Vykra-

deno (dle pražského divadla Rokoko) a Kdo to
udělal od J. Königsmarka. Pokusy o nácvik di-
vadelní hry byly bezvýsledné. Nebylo herců
středních let. …

Hudební oddělení Besedy je nejpočetnější
a jeho činnost nejúspěšnější. Má 87 členů
a 3 hudby: symfonický orchestr o 44 členech,
dechový soubor s 12 členy a 14členný taneční
orchestr Styl. …

Symfonický orchestr uspořádal dva koncerty.
Vstupné bývá stejné jako na divadle – 6 a 5 Kčs.
Orchestr se při této příležitosti doplňuje něko-
lika hudebníky brněnskými (fagoty a trubky).
Dirigenty jsou Jar. Ledvinka a Břet. Rozsypal,
sbormistrem Ota Pohle.

Taneční orchestr Styl jest jediným svého
druhu na okrese a obdržel uznání okres. národ-
ního výboru za žňové besedy na různých mís-
tech v okrese. Hrál se smyčcovým orchestrem
na zdejších plesích (ples strany, požárníků, ze-
mědělské školy, šibřinky TJ Slavoj, ples rybář-
ský a maškarní merenda požárníků), na
tanečních zábavách (pomlázková oddílu kopané,
odvedenců aj.) a na tanečních odpoledních, po-
řádaných pro mládež.

Lidová akademie v zimním období

1962/1963 se konala pod heslem „svět v po-
hybu“ a sestávala ze 4 přednášek (beseda
o hudbě, O Africe aj.).

V činnosti jsou kroužky: filatelistický (25
členů), filumenisté (61), esperantisté (15).
Kroužky vede pošt. důchodce Josef Procházka.

Beseda organizovala zájezdy do brněnských
divadel v předplacení i mimo ně i na jiné pod-
niky, zájezd na Slovensko, do Jeseníků. Podobné
zájezdy koná také výbor žen a odborové organi-
zace.

Další osvětové a zábavní podniky v obci byly:
5. 3. večer bulharských filmů s názvem „Bul-

harsko včera a dnes“.
18. 5. kvarteto foukacích harmonik „Echo

revue“, laureát mezinárodních soutěží v Itálii,
Lucemburku na pozvání zákl. školy v Tyršově
ul. předvedlo svůj pořad ze zahraničních zá-
jezdů. V kvartetu účinku zdejší občan Rudolf
Kachlíř, u něhož tento zájem prýští z rodového
nadání.

Zábavní podniky s houpačkami, kolotočem
a střelnicí obveselovaly mládež v poslední květ-
novém týdnu. Jejich stanoviště bývá při křižo-
vatce za kostelem u dolní aleje.

Osvětová beseda pořídila 16milimetrový film
se záběry ze života v městě: první máj, dětský
sportovní den, otevření školy a různé záběry
z náměstí a ulic. Film promítla na své výroční
schůzi v polovině roku, kde také odměnila kni-
hami a uznáním své hlavní pracovníky. Zde byla
Beseda nově organizována s předsedou Mir. Ko-
ňorzou, ředitelem Základní školy v Tyršově ulici.

Místní osvětová beseda ve Slavkově u Brna

Události roku 1962 z městské kroniky –
tentokrát na téma Osvětová beseda.
Kronikář: učitelský důchodce Jaroslav Jakeš

Nový kurz sebeobrany – Krav Maga
proběhne 10. ledna v Akademií bojových

umění v 17. 30 hod. S sebou: tepláky a tričko.
Naučíme vás rychlé, jednoduché a instink-

tivní techniky. Klademe důraz na výuku situ-
ačního povědomí, pozorování svého okolí
a vyhodnotit ohrožující okolnosti před možným
útokem. To může zahrnovat rovněž způsoby,
jak řešit potenciálně násilné situace, jak fyzické
tak i verbální metody, aby se zabránilo násilí,
kdykoli je to možné. Našim cílem je minimali-
zovat zranění a maximalizovat své šance na
přežití. Sebeobrana Krav Maga je vhodná i pro
ženy a dívky, které jsou v poslední době čas-
tým terčem útočníků.

Výuka Krav Maga zahrnuje následující tech-
niky sebeobrany:

Hand-to-Hand Combat / obrana a útok beze
zbraně

Gun Defense / obrana proti střelné zbrani
Stick and knife Defense / obrana proti tyči

a noži
Nedílnou součástí tréninků je i fyzická pří-

prava. Počet míst je omezen, a proto si můžete
psát o přihlášky již nyní na email: info@aka-
demie.asia
Tae Bo

Cvičení Tae Bo probíhá každou středu od 18
do 19 hod a každou neděli od 17 do 18 hod.

Co můžete od Tae Bo očekávat? Zábavu,
rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvý-

šení svalové hmoty a posilování. Každý člověk
má svou vlastní hranici výkonu a výdrže a za
pomocí tohoto sportovního systému má mož-
nost ji dále rozšiřovat a překonávat.

Cvičení Tae Bo je doprovázeno hudbou až
o 175 bpm. Tato rychlost totiž chrání tělo před
případnými zraněními a zároveň vyburcuje tělo
k maximálním výkonům.

Tae Bo může cvičit každý bez rozdílu věku,
pohlaví a dokonce i kondice.S sebou vhodné
oblečení na sport, cvičí se na boso. Rezervace
není nutná.
Pozor! Pozvánka na Tae Bo – Fitness Intro

Jedná se o základní trénink technik, kdy
cílem je preciznost provedení základních po-
stojů, kopů, úderů a posilovacích prvků. Cvičí
se bez hudby.  Přijďte se k nám tedy přidat a vy-
zkoušet jiný druh Tae Bo-fitness cvičení
v pátek 7. prosince v 18 hodin.

Ing. Kristýna Gessnerová,
instruktorka Tae Bo, Low Fu a Fitness

Kung-Fu Drak Slavkov 
Zahájení školního roku v Kung-fu proběhlo

na výbornou. Žáci oddílu navštěvují Akademií
2 x v týdnu a učí se základní techniky. V sou-
časné době si mimo samotné výuky postojů ,
úderů, kopů a bloků, zdokonalují fyzičku, kde
si někteří sahají na samé dno svých sil. Zákla-
dem je vydržet a věřím, že nebude jediný žák,
který by to vzdal. 

Soukromé vyučování / osobní trenér
Akademie Bojových Umění nabízí soukromé

hodiny bojových sportů. Nezaleží na věku, ani
na vaší fyzické kondici. Nejdůležitější je od-
hodlání a vytrvalost. Bojový
sport si každý zájemce vy-
bere, dle svého uvážení,
nebo po dohodě s trenérem.
Soukromá hodina je v délce
75 minut.

Zahájení tréninku záleží
na typu náročnosti od bodu
A po bod D. 

Bod A – začátečníci, B –
mírně pokročilí, C pokročilí a D je tvrdý trénink.

U dětí od 3 do 6 let je důležitá přítomnost jed-
noho s rodičů, minimálně při první hodině.
Rodič se účastní tréninku, stejně jako dítě.

Soukromé hodiny si každý zájemce sjednává
po dohodě s trenérem, dle obsazenosti Dojo.

Nabízené bojové sporty / umění:
Krav Maga, Kung-fu, Karate Sho Shin Do /

Shotokan, Jiu Jitsu / BJJ, Sebeobrana / sebeo-
brana pro ženy a dívky, Sebeobrana pro děti, Ak-
robacie / zvýšení fyzičky, Tae Bo / 60 minut

Veškeré cvičení probíhá v prostorách Akade-
mie bojových umění, Čs. armády 347 ve Slav-
kově u Brna (vedle autobusového nádraží).

Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.akademie.asia 

MScj, Hlaváč Petr, 3Dan, instruktor

Akademie Bojových Umění ve Slavkově
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V pátek 5. října
jsme se naposledy roz-
loučili se zasloužilým
hasičem bratrem
Janem Červinkou. Na
jeho poslední cestě
jsme jej doprovodili
smutečním průvodem
v jeho rodné obci Ho-
dějice od domu, kde

žil, do chrámu sv. Bartoloměje, kde proběhlo
církevní rozloučení. K významným hostům při
loučení s tímto významným hasičem patřil ge-
nerální ředitel hasičského záchranného sboru
plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS Jm kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitelka HZS Zlínského
kraje plk. Ing. Jarmila Čičmancová, starosta
krajského sdružení hasičů ČMS JmK Josef Gar-
gula, R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.
Praem za Duchovní službu MHJ a mnoho dal-
ších profesionálních i dobrovolných hasičů, ale
i zástupci krajské samosprávy a Senátu ČR.

Bratr Jan Červinka se narodil 25. 11. 1928
v Hodějicích. Celé dětství prožil v Hodějicích,
kde navštěvoval obecnou školu a poté měšťan-
skou školu ve Slavkově u Brna. Následně se
 vyučil v Brně-Bohunicích v roce 1946 zahrad-
níkem a poté v roce 1955 slévačem barevných
kovů. Střední vzdělání získal v oboru sléváren-
ství na střední průmyslové škole strojírenské
v Brně v roce 1965. Před vojenskou službou i po
jejím ukončení pracoval jaké slévač, nejdříve ve
Šmeralových závodech Brno a poté v Energe-
tických závodech v Brně. 

Od roku 1964 až do roku 1989 byl profesio-
nálním požárníkem. V rámci profesního vzdělá-
vání absolvoval ústřední školu PO v Bílých
Poličanech a školu MV ČSR, školící středisko
Veltrusy (tříletou cyklickou průpravu pro veli-
tele útvarů). Nejprve pracoval jako člen sekreta-
riátu KV SPO Jm kraje a technický pracovník
SPO Jihomoravského kraje v Brně. Od roku
1966 do roku 1974 byl okresním velitelem SPO
Vyškov a od roku 1974 do roku 1989 velitelem
požárního útvaru v Uherském Hradišti. V aktivní
službě dosáhl hodnosti majora. 

Již od roku 1943 byl nejprve čekatelem a poté
od roku 1945 členem SHD Hodějice, kde pro-
šel více funkcemi, mj. i předsedou sboru a veli-
telem SDH. V letech 1977–1988 pracoval jako
místopředseda SDH Kunovice a následně v le-

tech 1989 – 2004 v SDH Hodějice jako starosta
SDH. Od roku 2007 je členem SDH Hostě-
rádky-Rešov.  

Na vyšších úrovních dobrovolného hasičstva
pracoval v letech 1948–1956 jako zástupce okrs-
kového velitele okrsku Slavkov u Brna, v letech
1956–1960 byl členem OV okresu Slavkov
u Brna, v letech 1962–1974 člen OV SPO
okresu Vyškov, vedoucí mládeže a okresní veli-
tel, v letech 1964–1974 člen výcvikového štábu
ÚV SPO a člen výcvikového štábu OV Vyškov.
V letech 1978–1988 byl členem OV SPO Uher-
ské Hradiště a člen předsednictva.

Po odchodu do penze v roce 1989 se dal na
podnikání, založil v Hodějicích firmu s hasicí
technikou, ve které stále pracoval. 

Dobrovolné hasičině zůstal aktivně věrný do
posledních dní svého života. Věnoval se i publi-
kační činnosti. Spolupodílel se na spoustě vý-
znamných akcích v Hodějicích.

Po zkušenostech s pořádáním soutěží v po-
žárním sportu na požárním útvaru v Uherském
Hradiště, kde se obdobná soutěž konala, navrhl
její uspořádání ve vyškovském okrese. Jelikož
ve výboru SDH Hodějice nenalezl potřebnou
podporu, obrátil se na svého velkého kamaráda
Antonína Doláka, velitele SDH v Hostěrádkách-
Rešově a dohoda byla uzavřena. Noční soutěž
v požárním útoku nejdříve o putovní sochu sv.
Floriána, nyní o putovní pohár, je organizována
SDH Hostěrádky-Rešov za výrazné pomoci

Poslední rozloučení se zasloužilým hasičem bratrem Janem Červinkou
firmy Červinka, s.r.o. od roku 2005 a letos 23. 6.
již proběhl její úspěšný osmý ročník. Soutěž plá-
nujeme organizovat nadále s tím, že ponese
jméno jejího zakladatele bratra Jana Červinky.  

Bratr Jan Červinka byl za svou celoživotní
práci mnohokrát oceněn a vyznamenán. Mezi
nejvýznamnější jeho ocenění patří Titul zaslou-
žilý hasič v r. 1998, Řád svatého Floriána v r.
2008, titul Čestný velitel OSH Vyškov v r. 2009,
Zlatá medaile JmK za dlouholetou a obětavou
práci na úseku PO v rámci JmK v r. 2011, Me-
daile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost v r.
2012. Mimochodem své první vyznamenání Za
příkladnou práci získal již v roce 1960.

„Dobrovolnost, kázeň a disciplína“, to byla
slova bratra Jana Červinky. Vážit si toho, co bylo
v celé historii v hasičstvu od vzniku po dnešek
vybudováno a pokračovat v tom dále. A také
vážit si práce našich předků!

Bratru Janu Červinkovi se dostalo poděkování
za jeho celoživotní práci od Hasičského zá-
chranného sboru ČR, Okresního sdružení hasičů
Vyškov, Zasloužilých hasičů okresu Vyškov
a Sdružení hasičů ČMS.

Je mi velkou ctí, že jsem starostou SDH,
jehož byl bratr Jan Červinka poslední roky svého
života členem. Děkujeme mu za jeho pomoc,
odbornou, kamarádskou i sponzorskou, je pro
nás velký vzor. Čest jeho památce!

Slavomír Bell, starosta SDH Hostěrádky-Rešov
manželka Irena a syn Jiří s rodinou

V pátek 14. prosince od 17 hodin se sejdeme
na oblíbeném večeru určenému zvláště pro ro-
diny s dětmi. Program budou provázet maňásci
a děti čeká také pohádka. Ani rodiče nepřijdou
zkrátka. A při jasném počasí se podíváme dale-
kohledem do vesmíru.

Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí
na západě souhvězdí Pegas, na jihu Perseus
a Vozka a po 20 hodině zazáří na východě
krásný Orion a blíženci. Planetu Mars uvidíme
v druhé polovině noci, zato Jupiter je viditelný
po celou noc. 26. prosince ve 3 hodiny ráno uvi-
díme Jupiter v těsné blízkosti Měsíce. Saturn
vychází kolem čtvrté hodiny nad ránem. Měsíc
bude v poslední čtvrti 6. prosince, v novu 13.
prosince, v první čtvrti 20. prosince a poslední
letošní úplněk nastane 28. prosince. 

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás pro-
gram o našem vesmírném okolí se spoustou úžas-

Prosincový program Hvězdárny Vyškov 
ných snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte
nejnovější poznatky. Některé z objektů pak uvidíte
pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte se
opravdu teple obléci, na pozorovatelně je chladno,
ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí.

Vyškovská hvězdárna je otevřena každé
úterý a pátek od 18 do 20 hodin. V tomto roce
bude hvězdárna otevřena naposledy 21. pro-
since. Těšíme se na vaši návštěvu. Informace
získáte na www.vyskov-mesto.cz a na telefonu
602 59 62 09. D. Patáková

Beseda s vědcem
V září navštívil Zámeckou vinárnu v dopro-

vodu autora obrazů v restauraci Ing. Jaroslava
Červinky ve světě uznávaný významný vědec
v oboru výzkumu fyzikální podstaty hmoty
a praktického využití nejnovějších poznatků
pro vědu, výzkum a nejnovější technologie
včetně dopadů na společenský vývoj, řádný
profesor Ing. Pavel Ošmera, CSc. z VUT
v Brně. V rozhovoru o problematice, kterou se
prof. Ošmera zabývá, byl dotázán majitelem vi-
nárny, zda by mohl o této problematice pobe-
sedovat se slavkovskými občany. Prof. P.
Ošmera nabídku přijal a beseda se uskuteční
dne 19. prosince v 17 hodin. Tímto zveme
všechny zájemce, kteří se chtějí něco dovědět
o tajemství hmoty, která nás obklopuje, a tom
jak zásadně nové poznatky vědy ovlivní život
každého z nás. K účasti na besedě zve prof. Oš-
mera a vedení vinárny. va

Výzva pro pořadatele akcí 
Žádáme všechny organizátory společen-

ských, kulturních, sportovních a podobných
akcí, aby zasílali informace, které chtějí uve-
řejnit v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na
adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

Pohřeb Jana Červinky Foto: archiv



okénko
Rady do zahrady – prosinec

25SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ11/2012

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

Je pravděpodobné, že pokud nepřijdou jarní
mrazíky, může se pranostika vyplnit. Stromy po
letošní slabé úrodě budou odpočaté a připraveny
dát mnoho ovoce.

Za příznivého počasí můžeme na zahradě
kácet přestárlé a nemocné stromy. Pokud kácíme
je vhodné odstranit i pařez. Proto kmen necháme
i s terminálem. Provaz upevněný na jeho vrcholu
pomůže při jeho vyvrácení po odsekání kořenů.

Je-li na stromech zapomenuté mumifikované
ovoce, pak jej okamžitě odstraníme a spálíme, je-
likož je zdrojem šíření infekce v následujícím roce.

Je ideální doba pro odběr roubů především
třešní a višní. Odebíráme je výlučně ze zdravých
stromů a z osluněné části korun, kde jsou nej-
lépe vyzrálé. Na odebrání roubů  jádrovin si ještě
počkáme, až po lednových mrazících. Rouby us-
kladníme buď zakopané u severní strany domu
nebo chaty nebo další možnost je uložení v ige-
litovém sáčku v ledničce.

Pozornost vyžaduje i uskladněná zelenina.
Klíčová je vlhkost. Zelenina nesmí hnít, ale ani
vysychat. Proto pokud skladujeme například ko-
řenovou zeleninu zasypanou, volíme raději čistý
písek, který v propustných nádobách pravidelně

Více fotografií z akce najdete na

www.veslavkove.cz

Vyvrcholením naší celoroční práce byl Den
pro zdraví, který jsme uskutečnili ve spolu-
práci s Městským úřadem a Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou 14. listopadu, kdy byl

Světový den diabetu. V rámci prevence dia-
betu jsme zajistili bezplatné měření tělesných
hodnot, které mohou upozornit na příznaky
onemocnění na cukrovku. Byli jsme rádi, že
naše pozvání přijalo 24 vystavovatelů, kteří na-
bídli potřeby pro diabetiky, zdravotní pomůcky,
výrobky zdravé výživy, bylinné přípravky a pří-
rodní kosmetiku. Omlouváme se těm, kteří si
chtěli zakoupit zdravotní obuv od firmy Baťa,
domluvíme se s nimi na náhradním termínu
prodeje. Na šesti místech si mohli dát návštěv-
níci změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a vy-
šetřit zrak. U všech vyšetření jsme zaznamenali
vyšší hodnoty, než jsou doporučené a upozor-
nili jsme přítomné, aby požádali o kontrolní vy-
šetření u svého ošetřujícího lékaře a začali se
léčit. Cukrovka nebolí, ale bolí její neléčené ná-
sledky a to trvale až do konce života. 

Diplom a poděkování Svazu diabetiků ČR
jsme odevzdali panu senátorovi Ing. Ivo Bár-
kovi, vedení města Slavkova, VZP, Eli Optik,
MUDr. Kovaříkové, Mgr. Vlad. Kulhánkové,
Miloši Kubíčkovi, Bedřichu Malečkovi,
Mgr. Marcele Šimoníkové a MUDr. Janě Pa-
lové. 

Letos poprvé jsme rozdali s přispěním na-
šich sponzorů 30 dárků účastníkům této zdra-
votně výchovné akce a to losováním
vstupenek. Chci poděkovat všem, kteří přijali
naše pozvání a věnovali tento den kontrole
svého zdraví a také si zakoupili vánoční dárek
pro sebe, nebo své blízké. Dárek pro zdraví
vždycky potěší a je užitečný. 

Ve dnech 24. a 25. listopadu se koná v Par-
dubicích sjezd Svazu diabetiků ČR, abychom
přizpůsobili Stanovy nové situaci přístupu
státu k humanitárním a neziskovým organiza-
cím a také zvolili nové vedení. 

Naší poslední letošní akcí, kterou pořádáme
pro své členy, jsou „Vánoce s diabetem“. Se-
tkáme se 13. prosince ve 14 hodin v Zámecké
vinárně u Edy Andrly. Potěšíme se při vystou-
pení dětí z Mateřské školy Zvídálek. Posedíme
s přáteli a oddechneme si od předvánočního
shonu. 

Už také připravujeme předběžný program na
rok 2013. Bude to zdravotně výchovná činnost,
pohybové aktivity cvičení a plavání, rádi by-
chom se podívali do bylinné zahrádky a provo-
zovny firmy Naděje v Brodku u Konice. Máme
už potvrzený termín týdenního rekondičního
pobytu pro diabetiky v Lázních Luhačovice na
začátek května. Začátkem září se zase vypra-
víme na ozdravný pobyt u moře do našeho ob-
líbeného letoviska Bibione. Informace
a přihlášky na všechny akce, které připravujeme
pro diabetiky a seniory dostanete v naší kance-
láři v dětské části polikliniky ve středu dopo-
ledne a ve čtvrtek odpoledne. Také Vás budeme
pravidelně informovat v DIA okénku. Zveme
Vás všechny, věnujte se společně s námi svému
zdraví po celý rok.      

Marie Miškolczyová

zavlažujeme. Klíčový je i dostatečný chlad.
Ještě jednou zkontrolujeme uskladnění pří-

pravků na ochranu rostlin. Přípravky nesmí
zmrznout  ani zvlhnout a neměli by být usklad-
něny v obytných místnostech a skladech ovoce
a zeleniny.

Drobní pěvci, jako jsou sýkorky, nám pomá-
hají i v zimě. Sbírají například obaleče jableč-
ného a tím výrazně redukují jeho populaci.
Během roku tento ptáček posbírá až 70 kg hou-
senek a larev škůdců. Nezapomeňme s přikrmo-
váním olejnatými semínky

Začátkem prosince, na sv. Barboru, je zvykem
nařezat větvičky třešní,višní nebo trnek, aby sta-
čily rozkvést do štědrého dne a oživily nám ra-
dostně den, kdy se v rodinném kruhu sejdeme
u nazdobeného stolu na kterém by nemělo chy-
bět ovoce. Větve určené k rychlení nejprve ne-
cháme pozvolna rozmrznout a po té je vložíme
přes noc do vody teplé 30–35 °C. Druhý den
větve postavíme kolmo do sklenice v místnosti
při teplotě kolem 20 °C. Spodní konec větve
upravíme šikmým řezem, abychom zvětšili plo-
chu, kterou větévka přijímá vodu a asi v délce
5 cm ponoříme do horké vody, která roztáhne
cévní svazky a zlepší příjem vody.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Den pro zdraví – měření glykémie Foto: B. Maleček

Den pro zdraví – měření tlaku Foto: B. Maleček

Den pro zdraví – zahájení Foto: B. Maleček Marie Miškolczyová Foto: B. Maleček
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Množí se krádeže kovů 
Během poslední doby se ve Slavkově a nej-

bližším okolí množí případy majetkové trestné
činnosti. Jedná se zejména o krádeže kovů a krá-
deže věcí ze stavebních kontejnerů. Policisté
v současné době evidují už osm těchto případů. 

Ze stavebních kontejnerů na stavbách mizí
především různé nářadí a stavební materiály. Zlo-
ději kovů zase kradli například v objektech
firem, kde zmizely různé druhy zábradlí či že-
lezné rošty sloužící pro odvětrávání seníku a po-
dobně. Uchráněn nezůstal ani retenční prostor na
potoku Prostředníček, kde nezjištěný pachatel
demontoval nerezové hradítko a způsobil tak
škodu za 100 tisíc korun.

Pachatelé této trestné činnosti bohužel zatím
zůstávají neznámí. V šetření této trestné čin-
nosti nám může pomoci jakýkoliv poznatek

například o výskytu podezřelých osob nebo
vozidel ve městě nebo v okolí. Pokud by kdo-
koliv mohl napomoci vyšetřování, může se se
obrátit buď přímo na policisty obvodního od-
dělení, nebo na bezplatnou linku policie 158.

Výtržníci dopadeni
Slavkovští policisté se stále častěji setkávají

s případy výtržnictví. Uhradit škodu tak už musel
například devatenáctiletý mladík z Brna, který
v srpnu v nočních hodinách společně s kamarády
ničil obecně prospěšné zařízení ve městě. Vy-
šplhal se na dopravní značku upravující přednost
v jízdě, která se pod jeho vahou ulomila a vznikla
tak škoda za 700 Kč. Není to však jediný vý-
tržník, který skončil v rukou policie. V pátek 2.
listopadu například museli policisté zakročit na
benzínové čerpací stanici Shell, kde devětadva-
cetiletá žena sprostě nadávala obsluze i návštěv-

níkům stanice, kopala v chodbičce do zdi a dveří.
Troufala si i na policisty, takže skončila
v poutech a je nyní podezřelá ze spáchání tre-
stného činu výtržnictví. 

Pozor na zapálené svíčky
Předvánoční období láká mnohé lidi, aby si

večer zpříjemnili světlem ze zapálených svíček.
Bohužel kromě příjemného posezení může ta-
kový večer skončit tragédií. Jedna se odehrála
v pátek 2. listopadu přímo ve Slavkově u Brna.
Zřejmě právě od zapálené svíčky tam ve večer-
ních hodinách vzplanuly podkrovní prostory
domu a v nich zemřela osmdesátiletá žena. Na
domě vznikla škoda za asi 200 tisíc korun. Aby
se podobné případy neopakovaly, je nezbytné ne-
nechávat zapálené svíčky bez dozoru a zajistit je
tak, aby nebyly v dosahu ničeho hořlavého.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Z policejního zápisníku

V sobotu 15. prosince od 20 hodn proběhne
v sále společenského domu Bonaparte ve Slav-
kově u Brna vánoční koncert Martina Křížky
a jeho přátel. 

Mezi hosty nebude chybět Hana Holišová –
herečka a zpěvačka a člen souboru Městského
divadla v Brně. Mimo velkých divadelních rolí,
jako např. role Aleny v muzikálu Noc na Kar-
lštejně, za kterou byla nominována na cenu Thá-
lie 2004, Eponine ve světoznámém muzikálu
Les Miserables – Bídníci, hlavní role Evity ve
stejnojmenném muzikálu atd., jste Hanku mohli
vidět i v tv seriálu Velmi křehké vztahy, v po-
vídce v rámci  seriálu 3+1 s Miroslavem Donu-
tilem nebo ve filmu Užij si se psem v režii Filipa
Renče…

Dalším z příjemných hostů bude charisma-
tický zpěvák s hlasem, který nepřeslechnete.
Bohuš Matuš se objevuje na scéně domácí po-
pulární hudby a oslovuje široký okruh poslu-
chačů všech věkových kategorií. V anketě Český
slavík se Bohuš Matuš stabilně od roku 2002
umisťuje na špici naší popové scény. Nejvýra-
znější úspěch v této anketě dosáhl v roce 2003,
kdy získal Bronzového slavíka, v témže roce se
umístil i na třetím místě v ankterě TýTý a zvítě-

zil na internetu – Grammy jako objev roku v ka-
tegorii zpěvák…

Držitelem ceny za nejlepší výkon na jevišti
Národního divadla za rok 2005 je další host, na
kterého se můžete těšit. Operní pěvec Zdeněk
Plech je sólistou opery ND Praha od r.2004. Vy-
stupuje čím dál častěji i na zahraničních pódiích.
V roce 2003 byl pozván operou v Cincinatti
(USA), o rok později zpíval Toma v Maškarním
plese na festivalu v San Sebastian (Španělsko)
po boku předních sólistů Metropolitní opery
(Gerello, Zaremba, Casanova)…

Martina Severová působila v angažmá jako
sólistka zpěvohry Národního divadla Brno a od
roku 2004 je sólistka Městského divadla Brno,
kde prošla řadou rolí jako např. Adéla (Netopýr),
Papagena (Magická flétna), Venuše (Orfeus
v podsvětí)…..V současné době také hostuje
v Hudebním divadle Karlín v představení Pol-
ská krev v hlavní ženské roli Helena.

Dalším milým hostem bude Andrea Březi-
nová. Tato talentovaná zpěvačka a herečka na-
stoupila po vystudování muzikálového herectví
na Divadelní fakultě JAMU do angažmá Měst-
ského divadla Brno, kde působí od roku 2010.
Mimo jiných rolí můžete vidět Andreu v muzi-

kálu Divá Bára,
kde představuje
hlavní postavu
Báry, dále v před-
staveních Jméno
růže, Chicago,
Jakub a jeho pán,
Pokrevní bratři,…

Na koncertě
plném tak výji-
mečných hostů ne-
může chybět ani
talent z nedalekého
okolí Josef Bouda, známý jako Karel Gott re-
vival Morava.

Zcela nově se vám představí v premiéře nový
jedinečný projekt Zdeňka Plecha, Bohuše Matuše
a Martina Křížky, o kterém se dozvíte víc až na
místě. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas po-
slechem nejen muzikálových a vánočních písní,
za doprovodu živé kapely. Těšíme se na vás.

Předprodej vstupenek: Slavkov u Brna
– Tabák Šafářová, Palackého nám. 79, firma
Spolmetal, Fügnerova 1437 nebo na mk-stu-
dio@seznam.cz. Případné info na www.mk-pro-
music.cz. Za pořadatele I. Režná

Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel

V minulém čísle Slavkovského zpravodaje
jsme zvali členy oddílů Junáka i ostatní čtenáře
k tradiční skautské hře Vyzvědači, která se ko-
nala druhý listopadový víkend v centru Slav-
kova. Vyzvědači – všichni hráči – se snaží
vypátrat co nejvíce informací o území soupeřů.
Záleží na šikovnosti každého i na spolupráci
v herním týmu. Dnes stejně jako před lety se
naše město mění, a tak je pořád co objevovat na
„nepřátelském území“ protihráčů.

Téměř čtyřicet dětí i několik rodičů se sešlo
ve Svojsíkově parku na odpolední hru. Děti roz-
dělené do několika skupin mezi s sebou soupe-
řili o co nejlepší splnění zadaných úkolů.

Hra Vyzvědači má zajímavý původ. V deva-
desátých letech ji z programu pražského skaut-
ského oddílu Dvojka Jaroslava Foglara převzal
jeden z oddílů střediska Junáka Slavkov, po ně-
kolika letech se přidali také ostatní z našeho
střediska. Gratulujeme vítězům a spolu se všemi
účastníky se těšíme na další ročník této hry!

Junák Slavkov

Skauting je hra aneb Junáci poznávali Slavkov

Junáci ve Svojsíkově parku Foto: archiv Junáka

Martin Křížka
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Začal nový školní rok a s ním již tradičně
i rybářský kroužek pod vedením DDM ve Slav-
kově. Do letošního ročníku se zatím přihlásilo
27 dětí, které po zdárném složení závěrečné
zkoušky obdrží svůj první rybářský lístek a po-
volenku k lovu. Od loňského roku vede tento
kroužek Tonda Křivonožka a v roli asistenta
školníka mu pomáhá Zdenda Šimek. Oba pá-
nové mají dlouholeté zkušenosti ve výchově
mládeže ve slavkovském Junáku. 

Pro děti z kroužku a z řad junáků jsme uspo-
řádali v sobotu 20. října společný zájezd na
podzimní výlov rybníka Dvorský do Hodonína
spojený s návštěvou tamní ZOO. V prosluně-
ném, podzimním ránu mohly děti a jejich ro-
diče sledovat náročnou práci rybářů při

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt a obec

Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti
207. výročí bitvy tří císařů do historického le-
žení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hos-
pody, k malé šarvátce vojenských jednotek „za
humny“, na pochod k hromadným hrobům na
Zlaté hoře, k malému pietnímu aktu u božích
muk a slavnostnímu nástupu u pomníku M.
I. Kutuzova.

V pátek 30. listopadu od 16 hodin bude ve-
řejnosti přístupné improvizované vojenské le-
žení vojáků a markytánek ve francouzských
a rakouských uniformách kolem táborových
ohňů. Nebude chybět prodej svařeného vína,
uzených klobás a párků v rohlíku.

V 18 hodin se jednotky přemístí za „humna“,
kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde
utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy
tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jed-
notky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny
a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromad-
ných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme pa-
mátku padlých. Při tomto pietním aktu budou
položeny květiny a vystřelena čestná salva. Po
krátkém reprodukovaném projevu bude za do-
provodu historické hudby na téma slavkovská
bitva, odpálen slavnostní ohňostroj.

V sobotu 1. prosince dopoledne projde prů-
vod francouzských dělostřeleckých a pěších jed-
notek obcí k Božím mukám k malému pietnímu
aktu v 11 hodin.

V neděli 2. prosince proběhne v Křenovi-
cích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských
jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liš-
kově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky
přemístí na Mohylu míru ke společnému piet-
nímu aktu.

Na všechny akce je vstupné dobrovolné, vy-
bírat budeme na válečné veterány!

Oldřich Bartošek

V neděli 4. listopadu se pro vás pořádal Sva-
tební den ve Vile Austerlitz. Akci připravila
Vila Austerlitz ve spolupráci se Svatebním
rájem. Jednalo se o krásně strávené odpoledne,
které se pro mnohé stalo inspirací nejen pro je-
jich svatební den!

Pro návštěvníky byla připravena pestrá na-
bídka služeb, bez kterých se žádná svatba ne-
obejde. Na akci nechyběl rozsáhlý výběr
svatebních a společenských šatů pro nadchá-
zející rok 2013, svatební dorty, cukroví, sva-
tební koláče, svatební oznámení, snubní
prsteny, doplňky a dekorace, fotografové, ka-
meramani, svatební automobily k pronájmu
a mnoho dalších.

Dámy jistě zaujaly originální vazby květin,
modelace nehtů či prezentace kosmetických
a kadeřnických služeb. Připravena byla také
prohlídka vily, která byla zpestřena tím, že
místnosti zdobily svatební šaty a mnozí i po-
prvé viděli nádherné prostory vily, které se dají
využít k pronájmu na vaši svatbu, oslavu jubi-
lea či například rozlučku se svobodou.

Návštěvníci také mohli ochutnat bohatý raut,
který pro ně byl připraven a v nádherném pro-
storu s krbem se mohli pohodlně usadit a vy-
chutnat si ochutnávku vína.

Po celé odpoledne probíhal bohatý dopro-
vodný program. K vidění byla také módní pře-
hlídka svatebních a společenských šatů

zatahování, slovování a třídění ryb. Veškeré
klání kolem této zajímavé činnosti moderoval
vodník Čochtan. Pořadatelé připravili pro pří-
chozí návštěvníky bohatý doprovodný program
s akvarijní ukázkou našich sladkovodních ryb-
ničních a jezírkových druhů ryb. Odpolední ná-
vštěvu zoologické zahrady zpříjemňovalo teplé
počasí babího léta, kdy teplota vystoupala na
24 stupňů.

Závěrem děkuji příznivcům Petrova cechu,
za jejichž přispění můžeme podobné zájezdy
pro děti pořádat a také rodičům, které své rato-
lesti na tomto zájezdu doprovázeli. Další zájezd
pro děti z kroužku plánujeme na zimní lov
pstruhů na dírkách.

Petr Zvonek

Společný zájezd rybaříků a junáků

Svatební den ve Vile Austerlitz
Svatebního ráje ve Slavkově u Brna, která byla
velmi ozvláštněna tím, že modelkami byly
právě slečny a ženy, které jsme vybrali z ná-
vštěvnic a během krátké doby jsme je proměnili
v nevěsty.

Na celé akci panovala úžasná atmosféra, lidé
se skvěle bavili a někteří svá těla rozvlnili
v rytmu saxofonem okořeněné hudby skupiny
Bublifunk.

Ná závěr akce se losovala bohatá tombola
a myslím, že někteří si atmosféru nádherného
odpoledne vychutnávali až do pozdních večer-
ních hodin. Michaela Rájová

Svatební den ve Vile Austerlitz Foto: 5x B. Maleček

Malí rybáři a junáci na výlovu rybníka Foto: 2x P. Zvonek
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ve dnech 14. a 15. prosince
Připraveny jsou speciality

z divočáka, daňka, bažanta a jelena
Rezervace: 724 145 627.

mini
ZVĚŘINOVÉ HODY

Na Vaši návštěvu se těší Edu-
ard Andrla s kolektivem

Chcete strávit konec roku v Zámecké vinárnû?
Pfiijìte se informovat osobnû nebo telefonicky.

Při hledání kvalitního autoservisu v blízkosti
Slavkova u Brna jsem na doporučení mých zná-
mých dostal odkaz na: www.auto-energy.cz.

Prostudoval jsem si jejich nabídku a byl pře -
kvapen šíří poskytovaných služeb. Po tomto
prozkoumání jsem se vydal do tohoto autoser-
visu, který sídlí v areálu STK naproti autobuso-
vému nádraží ve Slavkově. Pamatoval jsem si,
že tam byl vždy pneuservis, a i proto jsem byl
v pravdě zvědavý, co je tam vše nového.

Když jsem tam dorazil, byl jsem mile pře-
kvapen, jak to tam nově prokouklo a co se za
pár měsíců všechno změnilo z původního jen
pneuservisu včetně nové technologie.

Můj automobil potřeboval pravidelnou pro-
hlídku s výměnou oleje a veškerých filtrů a měl
malý problém s autoelektrikou, se kterým jsem
se naučil jezdit, protože nikde mi s tím moc ne-

pomohli. Nechal jsem si vozidlo ze zvědavosti
zvednout, abych se podíval na spodek a měl
jsem spoustu „odborných“ dotazů na věčné
téma koroze a poškození spodních plastů od vy-
stouplých kanálů a rantlů chodníků… Mé do-
tazy samozřejmě směřovaly i k používaným
dílům (v mém případě olejů a filtrů).

K mému velkému překvapení mi byl k ruce
nejen technik servisu, ale i mladý šikovný me-
chanik, kteří mi ochotně mé dotazy zodpovídali.

Co se týká používaných olejů a filtrů, tak zde
jsem měl velký výběr mezi kvalitními značkami
a nebyl problém mi do vozidla dodat cokoliv,
co jsem si jen přál a znal z různých testů. Rádi
mi i poradili s čím mají nejlepší zkušenosti.

Bylo zajímavé sledovat, že ochota a vstříc-
nost stejně jako kvalita je v tomto servisu na
prvním místě, což mne velice zaujalo. Nebyl
dokonce problém vyřešit mé problémy s auto-
elektrikou, se kterou si mnozí příliš neporadili.
V tomto servisu je přímo autoelektrikář, který
si na mě udělal hned čas a diagnostikoval přes
jejich komplexní diagnostiku možné řešení.

Suma sumárum jsem si vybral, co bych do
automobilu chtěl za kvalitu dílů dát. Sice nebylo
vše skladem, ale mohl jsem přijet hned násle-
dující den dle mého času (úžasně mi chtěli vyjít
vstříc i mimo pracovní dobu) a vše bylo při-
chystané a hlavně vše netrvalo zbytečně dlouho.
Mechanik obratně vše vyměnil a očistil a auto-

elektrikář se vrhnul na můj problém s elektri-
kou a za chvilku bylo vše vyřešeno – našel pře-
rušený drát v jednom ze svazků – měl holt
zkušenosti a věděl, kam se podívat.

Tento servis mi navíc přichystal další pozi-
tivní překvapení. Když jsem vše následně platil,
tak cena byla velice příznivá a z mých dosa-
vadních zkušeností se nemohla vůbec dát srov-
návat třeba s nedalekým Brnem, kde jsou i přes
velký přetlak servisů o dost dražší.

Všem tedy velice doporučuji tento servis
a chtěl jsem se takto podělit o můj postřeh
v kvalitních službách. Přikládám i amatérské fo-
tografie servisu v akci a přeji jim mnoho spo-
kojených zákazníků, protože je stále málo
takových jako oni. Můj vůz tam rozhodně jez-
dit bude.

P.S.: Dokonce mi nabídli odvoz a dovoz au-
tomobilu kamkoliv dle mého přání.

Radek Bobrovský

Nově zrekonstruovaný autoservis a pneuservis ve Slavkově

Ve dnech 9. a 10. listopadu se konala I. slav-
kovská výstava drobného zvířectva. Tato vý-
stava se ve Slavkově u Brna konala již po
několikáté jen v letošním roce došlo ke změně
názvu výstavy. V letošním roce byla výstava
pestrá jak do počtu zvířat které dosahovalo
čísla téměř 1000 – bylo vystaveno asi 40 ple-
men  králíků v různých barevných rázech, 40
plemen holubů v různých barevných rázech

I. slavkovská výstava drobného zvířectva
a 50 voliér drůbeže, které zahrnovaly nejrů-
znější plemena slepic a kohoutů. Návštěvníci
po celou dobu výstavy obdivovali krásnou vý-
zdobu haly, bohatou tombolu a pestrou nabídku
občerstvení. Na výstavě byla opět ukázková ex-
pozice okrasného ptactva, kterou vedl pan
Mlčůch a byla velmi obdivována a kladně hod-
nocena návštěvníky. Výstavu navštívili již tra-
dičně děti z mateřských školek a škol v hojném
počtu. Některé se na výstavě objevili ještě s ro-
diči o odpoledních hodinách. Celou výstavu
provázela chovatelská atmosféra, která k těmto
výstavám patří-popovídání o chovatelských
uspěších v letošním roce a plánech do příštích
let co ještě vylepšovat a měnit. V sobotu pro-
běhlo slavnostní předání pohárů nejúspěšněj-
ším chovatelům, které předával pan starosta
Charvát a pan místostarosta Doležel. Děkujeme
všem návštěvníkům, kteří si v této uspěchané
době udělali chvilku čas a přišli obdivovat

dlouholeté chovatelské úsilí píli bez které by
tyto výstavy nebylo možné realizovat. Děkuji
také všem sponzorům, kteří nás podpořili a při-
spěli nám do tomboly nějakým darem.

Za ZO ČSCH Slavkov u Brna Vendula Andrlová

Expozice okrasného ptactva Foto: V. Andrlová

Tombola Foto: V. Andrlová

Autoservis Foto: R. Bobrovský

Zdvihací zařízení Foto: R. Bobrovský
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  PPRROOSSIINNEECC  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

1. 12. 9.00–12.00 spol. Den otevřených dveří ISŠ Slavkov u Brna ISŠ Slavkov u Brna ISŠ Slavkov u Brna
1. 12. 9.00–21.00 spol. Otevřený kostel – prohlídky kostela Vzkříšení Páně kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov u Brna
1. 12. spol. Vzpomínkové akce město Slavkov Město Slavkov u Brna

9–21 Tradiční řemeslný a vánoční jarmark Austerlitz Pro, CENS
9–17 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
19.30 Večerní defilé vojsk na náměstí
20 h Slavnostní ohňostroj

9. 12. 18.00 kult. Country Vánoce. Nejen vánoční písně zahraje skupina Poutníci. Vstupné 90 a 100 Kč DDM Slavkov u Brna DDM Slavkov u Brna
11. 12. 15.00 spol. Vánoční jarmark ZŠ Kom. (stará budova) ZŠ Komenského
12. 12. 9.00 spol. Metelka Cup 2012 – celostátní barmanská soutěž v míchání horkých nápojů. Vstup volný ISŠ Slavkov u Brna ISŠ Slavkov u Brna
13. 12. 18.00 spol. Komorně laděný večer s tóny kytary a slovy poezie. Provází manželé Lindtnerovi a P. Švásta Husův sbor, Jiráskova CŠSH Slavkov u Brna
14. 12. 17.30 kult. Vánoční koncert ZUŠ sál ZUŠ ZUŠ F. France Slavkov
15. 12. 20.00 kult. Vánoční koncert Martiny Křížky a jeho přátel SC Bonaparte MK music
19. 12. 17.00 spol. Vánoce s Tyršovkou – tradiční vánoční akademie tělocvična ZŠ Tyršova ZŠ Tyršova
19. 12. 17.00 spol. Beseda s vědcem. Besedovat bude známý fyzik Ing. P. Ošmera, CSc. Zámecká vinárny u Edy Zámecká vinárna
22. 12. 15.00 kult. Vánoční koncert Danielis Dům sv. Rodiny ř.-k. farnost Slavkov u Brna
24. 12. celý den spol. Betlémské světlo zádveří kostela ř.-k. farnost Slavkov u Brna
24. 12. 15.30 spol. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, zpívá schola s hudebním doprovodem kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov u Brna
24. 12. 23.00 spol. Půlnoční mše svatá. Zpívá pěvecký sbor Gloria kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov u Brna
25. 12. 15.30 spol. Živý betlém Palackého náměstí ř.-k. farnost Slavkov u Brna
30. 12. 10.00 sport Zavírání šoupátek na ploché dráze – fechtly stadion, trénink. hřiště Motoklub Austerlitz
31. 12. 10–12, 13–15 spol. Prohlídky kostelních hodin a zvonů kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov u Brna

MK Austerlitz informuje
Po zdařilé akci v areálu brněnské Olympie se

již V MKA nic nepořádalo. Všechny připravo-
vané seriály byly zdařile realizovány. Čeká nás
jen tradiční sraz motorkářů a jízda okolo Slav-
kova, zvaná Vánočka, pořádaná každoročně 24.
prosince se startem v pravé poledne z Koláčkova
náměstí. Doufejme, že nebude náledí.

Další akce připravovaná MKA je 30. Prosince
plochá dráha s názvem Zavírání šoupátek na
horním fotbalovém hřišti, jež se těší velkému
zájmu téměř všech fechtlařů.

Dále se dovolím zmínit o nádherné události
od 16. do 22. října na VC Malajsie – okruh Se-
pang, kdy 24 moto fandů – členů Masarykova
okruhu odjelo do Vídně na letiště a odtud starto-
valo do Kataru – šest hodin letu a dále 7 hod. do
Kualalumpuru po klidném a příjemném letu. Po
přistání jsme jeli 40 min. do odbavovací haly
mezi stovkami stojících letadel. Po odbavení nás
přivítali pan Abrahám st. S paní ředitelkou Ul-
manovou v neuvěřitelném vedru 45 °C mimo
klimatizovanou halu. Spěchali jsme proto do
přistaveného autobusu, také klimatizovaného,
jako vše na silnici, mimo motocyklů. Po přiví-
tání, nezbytném poučení a hodině jízdy nás uby-
tovali v císařském hotelu Marriott. Ve čtvrtek
ráno po snídani následovalo turistické poznávání
města, významných budov, obrovských staveb
za doprovodu příjemného místního průvodce.
Bylo to pro nás Moraváky jako ve sci-fi filmu.
Kromě vedra nádherná země. Jezdí se vlevo, sil-
nice má 1,5 m vyznačený pruh pro motorky
a strašný provoz. V pátek se jelo až do Malagi
vykoupat v Indickém oceánu – teplota 34 °C.
Během cesty návštěva klášterů a čínských ob-
chodů. Pro informaci, nezaměstnaných je 1 %,
průměrný výdělek 1000 $. 200 $ prý stačí na
uživení rodiny. Litr benzínu stojí v přepočtu 9
Kč, ale 1 l pitné vody 20 Kč. Následovala sobota
– očekávaná návštěva okruhu. Opět jsme dostali
volný vstup do depa. Dále do každé třídy tři vy-
losovaní získali vstup na startovní rošt. Byl jsem

devátý a získal vstup na rošt třídy GP. V sobotu
jsem strávil v boxu u Abrahámů 1 hodinu a v ne-
děli 3,5 hodiny. Byl to můj největší zážitek za ta
leta strávená u motocyklového sportu. Vše po-
kazil mohutný liják a průtrž mračen. Z roštu nás
po 10 minutách vyhnali, aby se stačilo odstarto-
vat jen za deště. Pár fotek se podařilo, horší to
měli jezdci v těch proudech vody. Nakonec
Karel Abrahám dojel dobře a nespadl. Chvíli
trval problém, jestli pokračovat ve zkráceném
závodě. Jenže pršelo stále více, a tak byl závod
ukončen. Já jsem se dopotácel poslední do auto-
busu, naprosto vyčerpaný a promočený. Píši
snad jen desetinu svých dojmů a nemocí tohoto
životního závodu.

V pátek 26. října se konalo tradiční pře dávání
pohárů nejlepším jezdcům v rámci seriálu Czech
Road Racing v Hradci Králové. Mezi vyhláše-
nými byl i Olda Hanák, který obsadil 2. místo.
Přijeli jezdci z Rakouska, Německa, Slovenska.

Další příjemná událost se konala 3. listopadu
v Kyjově, kde bylo letos vyhodnocení závodníků
z celé republiky na přírodních okruzích. Bylo to
krásné odpoledne mezi všemi závodníky a hosty.
Hodnocení se zúčastnil pan Abrahám st. i ml.
Kája, ředitelka Ulmanová. Opět jsem se setkal
s dlouholetými přáteli, redaktory i fotografy.
Hodnocení se dále zúčastnil Kuba Kornfeld
a přednesl krátký proslov. Každý ze jmenova-
ných osob předal poháry vítězům  v každé třídě.
Nejdůležitější třída 600 Sport byla poslední, pro
nás ale nejlepší. Jako druhý se umístil v této nej-
rychlejší třídě Olda Hanák. Hlasatel tohoto vy-
hodnocení nezapomněl vyzvednout Oldův
výkon a výsledky v Kyjově, kdy závod abso-
lutně vyhrál, vytvořil traťový rekord, který ještě
jednou překonal. Bylo to hezké zakončení le-
tošní sezony. Od MK Austerlitz si zaslouží gra-
tulaci i poděkování za reprezentaci Slavkova
nejen v Kyjově, ale i ve všech místech, pořáda-
jících přírodní okruhy. Přejeme Oldovi i příští
rok mnoho úspěšných startů. J.M.

Olin Hanák ve Frohburgu
Olin Hanák se uplynulém víkendu 24. a 25.

září zúčastnil závodu na přírodní trati v ně-
meckém Frohburgu. Se svou hondou v kuba-
tuře do 600 ccm v prvním sobotním tréninku
na studené a místy vlhké trati nejprve lehce ha-
varoval a podřel tak kryt zapalování, vše se ale
podařilo do druhého tréninku opravit. Sobotní
závod byl bohužel hned v prvním kole zasta-
ven po havárii dvou jezdců – Františka Loučky
a Michala Jiroše, v neděli pak nastoupil Olin
do závodu ve velké konkurenci závodníků
z Belgie, Dánska, Finska, Holandska a Ně-
mecka, z našich zde startovali kromě něj pouze
Petr Košťál a Jan Pavlíček. Nejlépe dojel Olin
na 18. místě s dobrými časy na kolo, výsledek
mohl být ještě lepší, nebýt závady, která se ob-
jevila – klouzání spojky. V neděli odpoledne
byl ještě mimořádně na programu druhý závod
náhradou za zrušený sobotní. Zde se již Olinovi
vedlo o něco lépe a obsadil výborné desáté
místo. Držitel letošního Poháru přírodních
okruhů v kubatuře 125 SP tak ukázal, že i se
silnějším strojem dokáže bojovat o slušné vý-
sledky. va

Po šesti soutěžích Českého poháru na Pun-
kvě a dále ve Slavkově, Jičíně, Jihlavě, Přerově
a 10. 1. 2012 v Liberci dosáhlo osm slavkov-
ských plavců pro brněnský klub Fides 9329
bodů, z 42690 a několik medailových míst.

Příští sobotu jedeme do Čehovic u Prostě-
jova, kde se koná další soutěž Českého poháru

Český pohár v zimním plavání
z 26 soutěží. Výborné výsledky dosahuje paní
Vlaďka Fialová a Hana Matýšková, ve své vě-
kové kategorii jsou na 2. místě, a Tonda Pa-
véska, který je první v kategorii nad 60 let
a Jitka Pospíšilová taktéž na krásném
1. místě ve své věkové kategorii.

Zimní plavci

Pochod bojištěm
Skupina historického šermu Buhurt Křeno-

vice, napoleonská sekce, by vás ráda pozvala
k pochodu slavkovským bojištěm. Zájemci
o tento již tradiční pochod po stopách slavkov-
ské bitvy mohou přijít v sobotu 24. listopadu
na horní nádraží v Křenovicích, kde bychom
odjeli vlakem v 7.54 hod do Újezda u Brna.
Přidat se k naší koloně můžete kdekoliv po
cestě. Celá trasa měří cca 13 km a pro více
zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova,
odkud se mohou dopravit zpět do Křenovic
opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17
nebo 17.17 hod. Pro všechny bude připraven
malý kviz se závěrečným vyhodnocením. 

O. Hanák na okruhu Foto: archiv OH
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV PROSINEC 2012

1. 12. sobota 19.30. hod. KNOFLÍKOVÁ VÁLKA 100 minut
2. 12. neděle 19.30 hod. Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé francouzské vesnici v ústraní

si hrají na válku děti. Protože zde odjakživa nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic
Longeverne a Velrans. Jenže tentokrát nabere jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům jsou z oblečení
utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení, poražení a potupení. Režie: C. Barratier.
Hrají: J. Texier, G. Canet, K. Merad, G. Jugnot, a další.
Vstupné: 65 Kč                    Mládeži přístupný

5. 12. středa 19.30 hod. EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 103 minut
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět vracejí společně na plátna kin.
Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen. Stará
známá banda Postradatelných Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham) Yin Yang
(Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry Crews) se opět
dají dohromady poté, co je tajný agent CIA Church (Bruce Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě
jednoduchou zakázku. K partičce se přidávají i noví členové Billy the Kid (Liam Hemsworth) a Maggie
(Yu Nan) jako první žena v týmu Postradatelných. „V předešlém díle si Arnold Swarzenegger zahrál  pouze
epizodní roli, nyní jsme si poprvé v kariéře mohli zahrát společně a vytvořit tak pro diváky super akční
podívanou“ říká Sylvester Stalone. Diváci se mají opravdu na co těšit. Velmi dobré hodnocení na ČSFD.
Vstupné: 65 Kč    Přístupný od 15 let

8. 12. sobota 19.30 hod. MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD 90 minut
9. 12. neděle 19.30 hod. Když se dva druháci Bryce a Juli potkali poprvé, Juli hned věděla, že je to láska. Bryce (Callan McAuliffe)

dělal co mohl, aby si svou „přítelkyni“ udržel od těla a chytrá, nezávislá Juli (Madeline Carrol) mu stále
dávala výhodu pochybností. Tato něžná romantická komedie režiséra Roba Reinera o dospívání sleduje
dvojici od základní školy po střední, během vítězství i katastrofy, rodinného dramatu i první lásky
a nechává je objevovat kým vlastně jsou a kým jsou jeden pro druhého. Dále hrají: John Mahoney,
Anthony Edwards, Rebecca De Mornay, Morgan Lily. Film USA v českém znění. Velmi dobré hodnocení
na ČSFD.
Vstupné: 65 Kč                         Mládeži přístupný

12. 12. středa 19.30 hod. AŽ VYJDE MĚSÍC 94 minut
Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde měsíc se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém
pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si
nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou
dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Film Až
vyjde měsíc byl na letošním filmovém festivalu v Cannes nominován na Zlatou palmu a u diváků se dočkal
velmi vřelého přijetí. Režisér Wes Anderson vypráví své příběhy osobitým stylem, díky němuž s ním velmi
rády spolupracují ty největší hollywoodské hvězdy. Velmi dobré hodnocení na ČSFD.
Vstupné: 65 Kč    Přístupný od 12 let

15. 12. sobota 19.30 hod. MRAVENEC Z 83 minut
16. 12. neděle 16.30 hod. Animovaná dobrodružná komedie ze světa hmyzu se může pochlubit pozoruhodnými vizuálními efekty,

originalitou a vtipem. Mravenec Z, služebním zařazením dělník – kopáč, trpí pocitem sebeobětování se
zájmům mravenčí kolonie i tím, že se nikdo neohlíží na jeho city a potřeby. Jednou však náhodou potká
mravenčí princeznu Ballu, zamiluje se do ní a aby se s ní mohl znovu sejít, vymění si místo s kamarádem
Snovačem, který je voják. Omylem se tak dostane do bitvy s termity a jako jediný je přežije.
Vstupné: 60 Kč Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme radostné Vánoce
a úspěšný nový rok 2012!



Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

VÁNOČNÍ KAPR od EYES OPTIK, s.r.o.

Ke každé zakázce
nad 1000,- Kč

obdržíte poukázku
na 200,- Kč

k odběru kapra.

Poukázku lze uplatnit pouze
v ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ JIŘÍ KUDA,
Palackého náměstí 72, Slavkov u Brna.

Akce platí do 24. 12. 2012 včetně.

TEL.: +420 608 422 067




