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Vážení spoluobčané,
Vánoce, vánoční svátky
i Silvestr 2012 jsou již
minulostí. Vstoupili
jsme po několika dnech,
v nichž jsme mnozí čer-
pali řádnou dovolenou,
odpočívali a trávili svůj

čas v kruhu svých nejbližších, do nového
kalendářního roku 2013. Děti se opět po
volných dnech zimních prázdnin naplně-
ných radostí z vánočních dárků, bezstarost-
ností a hraním vrátily ke svým povinnos-
tem do školních lavic. Mlhavé a deštivé
počasí posledních prosincových dnů
v novém roce vystřídal především dětmi
tolik očekávaný mráz a sníh, který je vytáhl
z jejich pokojíčků s bruslemi na zamrzlé (Pokračování na str. 3)

Novoroční ráno u kaple sv. Urbana

Kaple sv. Urbana
oslavila v roce 2012
dvě významná výročí:

300 let
(postavena r. 1712)
150 let
(znovuobnovena r. 1862)

V roce 2012 byla dokončena
její rekonstrukce

vodní plochy či s boby a sáněmi na zasně-
žené stráně a kopečky. Devátým městským
plesem byla ve Společenském centru Bo-
naparte otevřena nová plesová sezona,
která bývá pravidelně společenským
vrcholem tohoto kalendářního období.

Přestože rok 2012 je pro nás všechny
dnes již minulostí, dovolte mi se k jeho sa-
mému závěru ještě alespoň krátce vrátit.
Předvánoční doba je vždy plná nejrůzněj-
ších společenských událostí a slavnostních
chvil, které plynule a opakovaně střídají sta-
rosti s plněním úkolů a povinností souvise-
jících s koncem kalendářního roku a pří -
pravou mnoha plánů a záměrů pro rok
nadcházející. Doba adventu, kterou by mělo
charakterizovat zklidnění duše a zpomalení

Slovo starosty města

Čtrnácté zastavení křížové cesty v ranním slunci Foto: 2x B. Maleček



Devátý městský ples se konal v sobotu 12. ledna
ve velkém sále Společenského domu Bonaparte.
Hosté měli možnost zhlédnout nádherná vystoupení
gymnastického kroužku TeamGym ze ZŠ Komen-

ského, akrobatických roztleskávaček Glitter Stars ze
ZŠ Komenského a studentek tanečního oboru ZUŠ
Františka France. 

(Dokončení na str. 10)

9. městský ples a vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2012

Tříkrálová sbírka 2013 – společné foto (k článku na straně 24)

Vystoupení Glitter Stars

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ F. France

Ples zahájil starosta města

Ing. L. Jedlička přebírá pamětní
medaili od starosty města Vystoupení gymnastického kroužku TeamGym

Společné foto nejlepších sportovců Slavkova u Brna

Devátý městský ples Foto: 7x B. Macháčková
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)
našeho mnohdy hektického tempa, je často plná
shonu a napětí, jež přinášejí únavu a vyčerpání.
Často v té době zapomínáme na své zdraví a pri-
ority, které by měly být pro každého člověka zá-
sadní. Zapomínáme na své zdraví i na to, jak
blízko od pohody a štěstí může někdy být
k smutku či trápení. 

A právě v tomto období a uvedené atmosféře
mě (a nejen mě) zcela nečekaně zasáhla infor-
mace o náhlém a nečekaném úmrtí paní Heleny
Vaculové, redaktorky časopisu 5 plus 2 dny.
Osoby, kterou jsem dlouhá léta znal ještě z dob
jejího působení v MF Dnes či Deníku, a vážil si
jí. Ženy, se kterou jsem se naposledy setkal po
slavnostním koncertě v rámci Vzpomínkových
akcí 2012, kdy na mě čekala v Historickém sále
slavkovského zámku. Poté, co odešli všichni
hosté, jsme tam zůstali sami dva. Po krátké dis-
kusi nad veřejností velmi diskutovaným článkem
uveřejněném v srpnovém čísle výše uvedeného
periodika s titulkem „Ve Slavkově u Brna se
chystá malá chemička. Jde z ní strach“ se mne
ptala, co pro mne znamenají vánoce a které byly
mé nejšťastnější. V průběhu večera jsme se poté
setkali ještě několikrát a mně se zdálo, že je na-
plněná pohodou a na tváři jí vesměs zářil úsměv.
O to větší šok a smutek ve mně zdrcující infor-
mace vyvolala. Paradoxně dva dny po její smrti
bylo distribuováno mezi veřejnost jí připravené
poslední číslo časopisu 5 plus 2 dny, v němž se
informace o „mých nejšťastnějších Vánocích“
objevila. Ve stejném čísle byl uveřejněn i velmi
poutavý rozhovor s panem děkanem Milanem
Vavrem, což byl pravděpodobně poslední rozho-
vor, který paní Helena Vaculová uskutečnila. Oba
tyto její příspěvky jsem četl několikrát opako-
vaně a s pocity, které se nedají popsat ani jinak
vyjádřit. Čest její památce. 

Přes uvedenou či podobnou událost jde náš
život dál, naše kroky a myšlenky se v takových
situacích zastaví často jen nakrátko. Chvíli zpo-
malíme, přemýšlíme, co v životě je nejdůležitější,
avšak již velmi brzy na to zapomínáme a opět po-
dléháme každodenním radostem i starostem.

V regionálních médiích se v posledních
dnech objevila celá řada informací, které se tý-
kají života a dění v našem městě. Vyvolávají
mezi veřejností mnohdy diskuse, z nichž vy-
plynou otázky či nejasnosti, na něž je třeba rea-
govat, popřípadě uveřejněná data a fakta do-
plnit či upřesnit. V mnoha příspěvcích je
možné čerpat i potřebnou zpětnou vazbu, názor
a vnímaní veřejnosti, nalézat odborný, ale
i obyčejný laický náhled, získat věcné podněty,
jichž si já osobně velmi vážím. Toto se týká
článků o rozpočtu města, o peticích k omezení
dopravy v ulici Nerudova či omezení jarmarků
v ulici Husova, o zavedení časově omezeného
stání na parkovacích místech na Komenského
náměstí a Malinovského náměstí, o úpravě
provozu v ulici Sušilova a ulici v Zámecká či
plánované úpravě v části ulice Polní (ve všech
případech se jedná o zavedení jednosměrného
provozu), o záměru výstavby parkovacích stání
na Koláčkově náměstí, o Společenském centru
Bonaparte, o výstavbě obchodního centra
SPAR, o obnoveném zámeckém vodním pří-
kopu, o stavebních úpravách předzámčí a pří-
pravě napo leonské expozice. Zástupci médií,
tedy tisku, rozhlasu i televize, se na nás obra-
cejí poměrně často, jelikož dění v našem městě
je opravdu rozmanité a bohaté. Naší snahou je
o tomto dění i jednotlivých událostech posky-

tovat otevřené a plné informace tak, aby čte-
nář, posluchač či divák dostal objektivní infor-
maci k dané věci. Mnohdy, vzhledem k po-
skytnutému a vymezenému času či prostoru, je
to však velmi složité. Proto bychom se v ná-
sledujícím období chtěli těmto tématům věno-
vat na stránkách SZ šířeji.    

Na jiném místě toho čísla SZ se dočtete ale-
spoň krátké informace s daty a fakty k obnově
vodního příkopu, výstavbě obchodního centra
SPAR a dokončeným stavebním úpravám před-
zámčí (články ing. Petra Lokaje, vedoucího od-
boru IR). Diskusi mezi veřejností vyvolal
mimo jiného i článek „Zámek musí vydělat 7
milionů“. K tomuto bych chtěl pouze podotk-
nout několik objektivních faktů. Zámek Slav-
kov – Austerlitz (dále jen ZS-A) je příspěvko-
vou organizací města, jejímž zřizovatelem je
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna, přičemž
funkci zřizovatele plní Rada města Slavkova
u Brna. Je jednou z celkem sedmi příspěvko-
vých organizací města (ZS-A, Technické
služby města Slavkova u Brna, ZŠ Komen-
ského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, Základní
umělecká škola Františka France a Dům dětí
a mládeže). Všem těmto právnickým subjek-
tům zřizovatel, jímž je město Slavkov u Brna,
ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek na pro-
voz tak, aby mohla každá z organizací vykoná-
vat a plnit plnohodnotně své úkoly a poslání
vyplývající ze zřizovací listiny dané a schvá-
lené zřizovatelem. ZS-A zajišťuje provoz areálu
zámku, v rámci jehož prostor se nachází též
historické muzeum, městská knihovna a také
kina Jas, které se nachází ve dvorním traktu So-
kolského domu. Na zajištění provozních potřeb
a financování nekomerčních kulturních akcí
poskytuje město ze svého rozpočtu příspěvek,
který v letošním roce činí 5,875 mil. Kč. Tento
bude v letošním roce účelově posílen finanč-
ními zdroji na zabezpečení provozu nově zří-
zené napoleonské expozice a informačního
centra. Veškeré aktivity, které ZS-A v souladu
se zřizovací listinou v rámci své hlavní činnosti
zajišťuje, jsou neziskové a částečně je ze svého
rozpočtu financuje jeho zřizovatel, tedy město,
formou neinvestičního příspěvku na provoz této
příspěvkové organizace. Město navíc samos-
tatně pořádá (samozřejmě s dalšími partnery,
mezi které patří i ZS-A) a z vlastních (resp. do-
tačních) zdrojů financuje kulturní akce, které
naše město mezi veřejností nejvíce charakteri-
zují (Dny Slavkova u Brna, Napoleonské dny
a Vzpomínkové akce). Tato příspěvková orga-
nizace má samozřejmě i své vlastní příjmy,
z nichž nejvýznamnější v rámci hlavní činnosti
to jsou především výnosy ze vstupného
a v rámci vedlejší činnosti výnosy z komerč-
ních pronájmů. Právě tyto výnosy však v po-
sledních několika letech vzhledem k ekono-
mické situaci a finančním možnostem
obyvatelstva i firem stagnují či dokonce mírně
klesají. Nutné je též podotknout, že veškeré in-
vestiční práce související s obnovou zámku
i jeho areálu hradí město, a to především díky
dlouhodobé úspěšnosti při získávání dotací
z národních i evropských fondů, ke kterým
musí dofinancovat příslušný požadovaný podíl
ze svého vlastního rozpočtu. Povinností vedení
příspěvkové organizace je organizační chod za-
bezpečit věcně a ekonomicky tak, aby byl
v maximální možné míře optimalizován a sou-
časně svému zřizovateli poskytnout ucelená
a pravdivá data, aby jeho zástupci (radní a za-

stupitelé) mohli rozhodovat o tom, které čin-
nosti budou touto příspěvkovou organizací za-
jišťovány. Především na zřizovateli je rozhod-
nutí, zda i nadále bude město ze svého
rozpočtu finančně podporovat činnosti, které
jsou ekonomicky ztrátové, ale pro život města
a jeho občanů jsou potřebné a žádoucí. Ať už se
jedná o historicko-dokumentační oddělení,
městskou knihovnu či kino v rámci ZS-A nebo
např. městské koupaliště či veřejné záchodky
v rámci TSMS. V rozpočtu města nejsou pro-
zatím pro ZS-A zapracovány zdroje na finan-
cování provozu nové napoleonské expozice, je-
likož doposud není zpracován konečný plán
jejího organizačního zajištění včetně organi-
začního zajištění provozu areálu zámku jako
celku, bez čehož není možné finanční pro-
středky vyčíslit a poskytnout. Na pravou míru
je též třeba uvést, že počet návštěvníků zámku,
který je uváděn ve výši téměř jednoho sta tisíc
neznamená totéž, co počet platících návštěv-
níků do zámeckých expozic, který se dle před-
běžných odhadů a prozatímních dostupných
informací za rok 2012 může pohybovat někde
pod třiceti tisíci. Příspěvková organizace Z S-
A při poslání a úkolech, které jí do vínku svě-
řil zřizovatelem, nebude nikdy výdělečná. Op-
timalizací jednotlivých činností zcela jistě
může být docíleno toho, aby se nůžky mezi je-
jími výnosy a náklady dále nerozevíraly (do
záporných hodnot). Pokud se to nepodaří a po-
žadavky ZS-A budou ještě více zatěžovat
vlastní rozpočet města žádostmi na vyšší pří-
spěvek na provoz této příspěvkové organizace,
bude to možné pouze na úkor potřeb, které
město v rámci svých činností musí realizovat
a financovat, ať už v oblasti správy a zajišťo-
vání veřejných služeb, správy majetku (veřej-
ných budov, komunikací, veřejného osvětlení,
apod.), školství, sociálních služeb nebo v ob-
lasti čistoty města, veřejné zeleně a mnoha dal-
ších. Správa zámku, jehož je město Slavkov
u Brna od roku 1997 vlastníkem, a který pro-
šel za dobu posledních 15 let obrovskou ob-
měnou a obnovou, je pouze dílčím zlomkem
a segmentem města jako celku a jeho kom-
plexního rozpočtu. Město musí finančně zajis-
tit potřeby a provoz celého města i všech jeho
příspěvkových organizací (výše uvedených)
i organizačních složek (Sbor dobrovolných ha-
sičů a městské policie). Potřebné je v rozpočtu
města též zachovat finanční zdroje na obnovu
městského majetku a jeho rozvoj či na podporu
dalších neziskových organizací. Povinností je
skutečně mnoho a nalézat či získávat finanční
prostředky na naplňování těchto potřeb i reali-
zaci dalších plánů a záměru je při nutnosti za-
jištění vyváženého hospodaření velmi složité.
Odpovědné rozhodování a hospodaření však je
a zůstává naší prioritou.

V závěru dnešního mého slova mi ještě do-
volte poděkovat všem, kteří v mrazivých dnech,
kdy chodníky a silnice zasypal sníh a někdy po-
kryl i led, vzorně tento sníh či námrazu odklí-
zeli nejen před svou vlastní nemovitostí
(vchody), ale i na přiléhajících městských
chodnících. Všem občanům bych pak chtěl po-
děkovat za pochopení, že přestože se pracov-
níci Technických služeb města Slavkova u Brna
se vším úsilím snažili zmírňovat následky zim-
ního počasí na městských komunikacích a od-
klízeli z nich sníh či led, nebylo možné toto vše
zajistit vždy včas a současně. Děkujeme. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města 
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

48. řádná schůze RM – 19. 12. 2012

49. řádná schůze RM – 9. 1. 2013

1. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pro-
vádění úklidu na budovách MěÚ a schvaluje okruh spo-
lečností k podání nabídky, složení hodnotící komise, uve-
dené kvalifikační předpoklady a jako jediné hodnotící
kritérium nejnižší nabídnutou cenu.

2. RM neschvaluje změnu statusu Krizového bytu na
Domě s pečovatelskou službou Polní 1444 na byt typu
Garsonka.

3. RM schvaluje poskytnutí dočasného ubytování panu
Stanislavu Čermákovi, t.č. osoby bez přístřeší, v termínu
od 20.12.2012 do 28.2.2013.

4. RM souhlasí s převodem práv a povinností spoje-
ných s pronájmem nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna, Malinovského 288, z MUDr. Anny Ze-
manové na MUDr.Vlastu Kučerovou a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem za nájemné 900 Kč/m2/rok
. Jedná se o místnosti č. 1.57.,1.58.,1.59.

5. RM uděluje souhlas s umístěním sídla obchodní
firmy FLOMEDICA PLUS s.ro., na adrese Slavkov u Brna,
Tyršova 324 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 26/324 ze dne 15.11.2010,
kterým do práv a povinností původního nájemce
MUDr. Jarmily Flodrové vstoupí její nástupce firma FLO-
MEDICA PLUS s.r.o.

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna,
Tyršova 324, s firmou GEOMARK, s.r.o. Jedná se o proná-
jem místnosti č. 2.06 o celkové výměře 20,20 m2. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a ná-
jemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

7. RM pověřuje odbor sociálních věcí k dalšímu jednání
ve věci zjišťování potřebnosti nové sociální služby – domu
pro seniory a ukládá odboru BTH předložit RM informaci
o způsobu přidělování bytů na DPS (počet žadatelů, pra-
vidla přidělování, doba vyřízení).

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 120, která
zakládá právo stavebníka VOSS Žádovice k plynovodní
přípojce k prodejně TETA na ul. Lidická.

9. RM ukládá odboru IR zadat zpracování projektové
dokumentace na nasvětlení přechodu pro chodce na ulici
ČSA ve Slavkově u Brna (umístěného bezprostředně za

1. RM schvaluje program a termíny schůzí RM a zase-
dání ZM na I. pololetí roku 2013.

2. RM schvaluje opravu číslování bytů a uzavření od-
povídajících nájemních smluv a dodatků k nájemním
smlouvám k bytům uvedeným ve zprávě.

3. RM bere na vědomí výsledky o provedených kontro-
lách obecních bytů.

4. RM ukládá BTH připravit seznam závad v bytech Li-
tavská 1482–1496 ve struktuře dle typu bytových domů
a předložit ho RM.

5. RM schvaluje zapůjčení nebytových prostor v bu-
dově Palackého náměstí 89 ke konání zkoušek hudebních
skupin. Podmínkou bude úhrada 100 Kč za jednu zkoušku
v trvání maximálně 2 hodin. Zapůjčení bude do doby na-
lezení nájemce uvedených prostor.

6. RM bere na vědomí informaci o evidenci žádostí
o DPS Polní 1444.

7. RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací pře-
dložit, příp. doplnit, na odbor BTH ceny za dodávky, plat-
nost smluv o dodávkách, smluvní pokuty za předčasné
ukončení smlouvy, to vše u dodávek el. energie a plynu.

8. RM bere na vědomí žádost manželů Urbánkových
o slevu na nájemném bytu a zprávu odkládá. RM sou-
časně ukládá BTH předložit RM návrh na trvalé odstra-
nění příčin stavebních závad.

9. RM schvaluje směrnici Opravné položky k pohle-
dávkám v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 26. 3. 2012 s DDM Slavkov u Brna a do-

křižovatkou ulic Slovákova x ČSA) a zajistit jeho realizaci.
10. RM ukládá odboru SÚPÚ doplnit zprávu o projed-

návání návrhu územního plánu o informace požadované
na zasedání ZM.

11. RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o fi-
nancování z FMP se Sdružením obcí a měst jižní Moravy.

12. RM vyhovuje žádosti pana Jiřího Weinreicha o vy-
užívání prostor bývalého DDM a ukládá odboru KT pře-
dložit RM návrh podmínek užívání uvedených prostor na
další řádnou schůzi.

13. RM schvaluje prodej vyřazeného drobného movi-
tého majetku (nábytek Univerzal z kanceláře vodopráv-
ního úřadu) za cenu 15 Kč s DPH za kus pracovníkům
úřadu.

14. RM souhlasí s pořádáním soutěže o ceny při ko-
nání 9. městského plesu a schvaluje cenu lístku do sou-
těže v hodnotě 10 Kč.

15. RM ukládá odboru KT předložit na příští řádnou
schůzi RM konkrétní konečnou informaci o stavu spon-
zorských darů.

16. RM souhlasí s vysláním 4 reprezentantů města
Slavkov u Brna ve věku 18-25 let do Lipska na Meziná-
rodní letní tábor a ukládá komisi pro zahraniční vztahy
ve spolupráci s odborem KT celou akci připravit.

17. RM bere na vědomí zhodnocení Vzpomínkových
akcí ke 207. výročí bitvy u Slavkova a ukládá odboru KT
předložit na příští schůzi RM návrh opatření ke zlepšení
průběhu Vzpomínkových akcích v příštím roce.

18. RM bere na vědomí informaci k monitoringu ná-
vštěvnosti města Slavkov u Brna po dobu Vzpomínkových
akcí 2012.

19. RM schvaluje napojení rezervního fondu ve výši
112 500 Kč do příjmů příspěvkové organizace ZS-A,
schvaluje úpravu rozpočtu ZS-A (Příjmy – rezervní fond
112 500 Kč, Výdaje – oprava a údržba 87 500 Kč, Výdaje
– materiál 25.000 Kč) a ukládá řediteli ZS-A předložit RM
na příští řádnou schůzi přehled nákladů ZS-A ve IV.
čtvrtletí 2012.

20. RM schvaluje použití loga města Slavkov u Brna
v aplikaci mobilního průvodce městem Slavkov u Brna.

21. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 3/2012
v rámci vlastního rozpočtu.

22. RM projednala podnět občanů ul. Husova a vyzývá
je, aby v případě způsobené škody na jejich nemovitos-
tech tuto doložili včetně všech náležitostí k vyřízení na
MěÚ. RM dále ukládá organizátorům upozornit prodejce
při Vzpomínkových akcích na nutnost dodržování stano-
vených pravidel.

23. RM schvaluje přesuny v rozpočtu na nákladových
položkách ZŠ Komenského v celkové výši 20 000 Kč.

24. RM schvaluje vyřazení majetku ZŠ Komenského
v celkové výši 12 260 Kč.

25. RM bere na vědomí rozpracovanost projektu „Sta-
vební úpravy předzámčí zámku Slavkov – napoleonská
expozice“ vůči uzavřené smlouvě o dílo se společností
SKR stav s.r.o., vyjadřuje nespokojenost s dosavadním
plněním smluvních termínů, a proto ukládá odboru IR
a řediteli ZS-A ve spolupráci s TDI předložit RM informaci
o kontrole dokončení jednotlivých částí mobiliáře dle ter-
mínů uvedených ve smlouvě. RM současně nesouhlasí
s předložením upraveného návrhu dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo se společností SKR stav s.r.o. ke konzul-
taci na ÚRR JV a ukládá odboru IR a ZS-A předložit pře-
hled návrhů položek, které nejsou součástí projektu a je
nutné je zrealizovat v rámci celého projektu včetně sta-
vební části a návrhu na zajištění finančního krytí.

26. RM schvaluje předložené doklady týkající se před-
mětu veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu:
„Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“, který je
spolufinancován z ROP JV.

27. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 680 v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře 1 m2

a s umístěním rodinného domu stavebníka Miroslava Slo-
váčka podle stavebního povolení ze dne 28. 2. 2012 na
části pozemku p. č. 680.

28. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce s Českou republikou – minister-
stvem vnitra.

29. RM dává souhlas s vyřazením neupotřebitelného
majetku ZŠ Tyršova.

30. Místostarosta města informoval členy RM o záměru
závodů do vrchu Maverick.Rescue.

31. Ing. Hynek Charvat požaduje předložení zprávy dal-
šího postupu ve věci SC Bonaparte.

datku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 3. 2012 se
ZŠ Komenského.

11. RM ukládá KT předložit RM právní rozbor k nepři-
jetí usnesení ZM na IX. zasedání konaném dne 17. 12.
2012 ve věci odkupu id.1/2 SC Bonaparte od spoluvla-
stníka. 

12. RM bere informaci o korekci ze strany poskytova-
tele dotace na Napoleonskou expozici na vědomí.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc. č. 3122/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 258 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s. Kupní cenu ve výši
77 400 Kč a náklady spojené s převodem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.

14. RM bere zprávu k problematickým přechodům ve
městě na vědomí.

15. RM schvaluje Změnu č. 1 Směrnice o cestovních
náhradách.

16. RM bere na vědomí zprávu o podaných stížnostech
na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2012.

17. RM bere na vědomí návrh opatření ke zlepšení prů-
běhu Vzpomínkových akcí a ukládá KT tato opatření rea-
lizovat při přípravě Vzpomínkových akcí 2013.

18. RM bere na vědomí informace o stavu sponzor-
ských darů na Regiontour 2013.

19. RM bere na vědomí organizační zajištění společné
účasti ZS-A a města Slavkov u Brna na veletrhu Region-
tour 2013 a ukládá řediteli ZS-A zajistit propagaci nové
Napoleonské expozice na Regiontouru 2013.

20. RM bere přehled nákladů ZS-A za IV. čtvrtletí 2012
na vědomí.

21. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí finančních
prostředků ZŠ Komenského na projekt OP VK "Vzájemně
si pomáháme vzdělávat se" ve výši 2 441 795 Kč.

22. RM schvaluje přijetí finančního daru ZŠ Komen-
ského ve výši 30 000 Kč od INTERKOV spol. s r.o.", na
koupi akrobatického pásu.

23. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
Společenského domu Bonaparte pro konání plesu ZŠ Ko-
menského dne 2. 2. 2013.

24. RM bere na vědomí poděkování střediska Junáka
ve Slavkově u Brna za podporu. 

25. RM souhlasí s termínem slavnostního otevření ex-
pozice „Napoleon-Austerlitz“ v rámci akce Dny Slavkova
a 6. mezinárodní setkání Slavkovů dne 1. 6. 2013. RM
současně ukládá funkcionářům města projednat s ÚRR
JV vliv případné realizace uvedených položek na celý pro-
jekt: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Na-
poleonská expozice“ a opětovně vyzvat SKR stav, s.r.o.
k předání bankovní záruky v souladu se smlouvou o dílo.
RM dále ukládá FO předložit návrh financování položek
dle předloženého seznamu 

26. RM nevyhovuje žádosti o.s. Maverick.rescue o ko-
nání závodů do vrchu.

27. RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na
úpravu výše pojistného služebního automobilu.

28. RM ukládá řediteli TSMS předložit RM návrh ná-
jemní smlouvy na provozování veřejných záchodků.
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IX. řádné zasedání ZM – 17. 12. 2012

Usnesení z rady a zastupitelstva
města zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za III.
čtvrtletí 2012 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za III. čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za
III. čtvrtletí 2012 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských pří-
spěvkových organizací v předloženém znění.

5. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu roz-
voje města na rok 2012 v předloženém znění.

6. ZM schvaluje rozpočet města pro rok 2013 ve znění
dle doporučení finančního výboru s navýšením položky
č. 21 (účelový příspěvek ZS-A – Informační centrum) na
400 000 Kč a snížením položky č. 103 (rezerva) na
2 313 600 Kč.

7. ZM schvaluje návrh plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti pro rok 2013 v předloženém znění a schvaluje pri-
oritní čerpání finančních prostředků pro rok 2013 z fondu
Bydlení a z fondu BTH na akci rekonstrukce střechy
na DPS a na rekonstrukci kotelny na budově Palackého
nám. 65.

8. ZM bere na vědomí Rozpočtový výhled města Slav-
kov u Brna na období 2013–2016 a ukládá RM předlo-
žit jej ve znění doplněném o požadavky finančního vý-
boru na řádné zasedání ZM v březnu 2013.

9. ZM schvaluje přijetí dotace na konání voleb do za-
stupitelstev krajů ve výši 155 000 Kč, na zajištění čin-
nosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši
512 000 Kč, na konání odbornou činnost lesního hospo-
dáře ve výši 57 684 Kč, na meliorační dřeviny ve výši
78 872 Kč a z programu Zelená úsporám ve výši
631 461 Kč. ZM dále schvaluje rozpočtová opatření: č. 40

XXVIII. mimořádná schůze
RM – 27. 12. 2012

1. RM na základě doporučení výběrové komise jmenuje
na návrh tajemníka MěÚ Ing. Simonu Vaňkovou vedoucí
finančního odboru, a to na dobu určitou, tj. po dobu ma-
teřské dovolené, dovolené a rodičovské dovolené paní Bc.
Kláry Vránové. Součástí jmenování je dohoda o sjednání
šestiměsíční zkušební doby Ing. Simony Vaňkové.

2. RM ruší usnesení k b. 3.14. ze 48. schůze (ples –
soutěž o ceny) a souhlasí s pořádáním tomboly při ko-
nání 9. městského plesu a schvaluje cenu lístku do tom-
boly v hodnotě 10 Kč.

3. Mgr.Vladimír Soukop informoval RM o sponzorském
daru ve výši 30 000 Kč pro ZŠ Komenského.

– Dotace na volby do krajských zastupitelstev, č. 41 –
Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí, č. 42 – Veřejno-
právní smlouvy, č. 43 – Nákup kontejnerů pro sběr BRKO,
č. 44 – Převody ve výdajových položkách odboru inves-
tic a rozvoje, č. 45 – Dofinancování energií MŠ Zvídálek,
č. 46 – Dotace – Lesní hospodář, č. 47 – Dotace – Me-
liorační dřeviny, č. 48 – Dar – Klub důchodců, č. 49 – Dar
Lohmann & Rauscher, č. 50 – Dotace – Zelená úsporám
– Nádražní 1191-93, č. 51 – Mobiliář ul. Malinovského.

10. ZM schvaluje dodatek ke Smlouvě o úvěru s Ko-
merční bankou, a. s.

11. ZM schvaluje Pravidla pro dotace a granty z od-
vodů z loterií a jiných podobných her v předloženém
znění.

12. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 2690/1 ostatní plocha v k.ú. Slav-
kov u Brna o celkové výměře cca 5769 m2 z vlastnictví
města. ZM současně dává souhlas k převzetí postavení
města jako stavebníka ve věci zajištění stavebního po-
volení infrastruktury k výstavbě administrativní budovy
společnosti MIRROR Development na pozemcích
parc. č. 347/2 a 347/8 v k. ú. Slavkov u Brna.

13. ZM na základě uvedených skutečností v textu dů-
vodové zprávy nesouhlasí s podáním žádosti o dotační
titul ROP JV opatření 2.1. s projektem: „Zpřístupnění valů
a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ a s úpra-
vou rozpočtu pro rok 2013 k zajištění financování pro-
jektové dokumentace k podání žádosti o dotační titul
ROP JV ve výši 612 000 Kč.

14. ZM schvaluje uzavření předložené dohody o mi-
mořádné splátce kupní ceny ve výši 400 000 Kč se Spor-
tovním klubem – SK Slavkov u Brna a úpravu návrhu roz-
počtu města pro rok 2013 (zařazení nové položky na
příjmovou stranu rozpočtu – Odvody z loterií a jiných po-
dobných her ve výši 400 000 Kč, zařazení nové položky
na výdajovou stranu rozpočtu – Mimořádná splátka
kupní ceny SK Fotbal ve výši 400 000 Kč). 

15. ZM schvaluje uzavření předložené plánovací
smlouvy s paní Barborou Stackeovou.

16. ZM bere po projednání zprávu o plnění 2. komu-
nitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
v I. pololetí roku 2012 na vědomí.

17. ZM bere na vědomí petici občanů ve věci omezení
provozu na místní komunikaci ulice Nerudova.

18. ZM schvaluje prodej bytové jednotky 1157/2
a spoluvlastnického podílu na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1
odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných
částech budovy panu Petru Chrastinovi za celkovou
kupní cenu 579 032 Kč (se slevou 10 % při platbě před
podpisem kupní smlouvy). ZM současně schvaluje prodej
bytové jednotky 1158/7 a spoluvlastnického podílu na
poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnic-
kému podílu na společných částech budovy paní Věře Ti-
chomirové za celkovou kupní cenu 668 233 Kč za pod-
mínky úhrady ve dvou splátkách. První splátka ve výši
400 000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy. Druhá splátka bude uhrazena do 5 let a bude
navýšena o 25 % z dlužné částky.

19. ZM schvaluje stanovení ceny uvolněného bytu č. 8,
sídliště Nádražní 1156, Slavkov u Brna, spolu s ideální

částí pozemku, na minimálně 900 000 Kč. Jedná se o byt
1 + 1 o celkové ploše včetně sklepa 47,34 m2.

20. ZM bere na vědomí Petici za podporu výstavby
sportoviště pro skateboardisty ve Slavkově u Brna.

21. ZM bere na vědomí zprávu o stavu záměru rekon-
strukce Koláčkova náměstí.

22. ZM souhlasí s navrženou obecně závaznou vy-
hláškou, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2011, o místních poplatcích v předloženém znění.

23. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
darovací smlouvě o nabytí pozemků parc. č. 3189/36
orná půda o výměře 541 m2, parc. č. 3190/6 ostatní plo-
cha o výměře 30 m2 a částí pozemků parc.č. 3189/34
a parc.č.3189/35 oba orná půda o předběžné výměře cca
45 m2 (celková převáděná výměra městu činí cca 617
m2) od doc. MUDr. Miloše Táborského, PhD., do vlast-
nictví města v předloženém znění.

24. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 2690/193 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o cel-
kové výměře cca 132 m2 z vlastnictví města do vlastnic-
tví manželů Bronislava a Veroniky Chlupových. Kupní
cenu ve výši 500 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
(geometrický plán a správní poplatek za podání návrhu
na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.

25. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě o prodeji části pozemku parc. č. 1238/1
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 16,2 m2 zastavěné
budoucí trafostanicí s E.ON Distribuce, a.s.

26. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc.č. 5173 orná půda o výměře 197 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města.

27. ZM bere zprávu o činnosti městské policie na vě-
domí.

28. ZM schvaluje přijetí dotace na zajištění akces-
chopnosti Sboru dobrovolných hasičů ve výši 5638 Kč,
na náklady spojené s přípravou volby prezidenta ČR ve
výši 1000 Kč a na náklady spojené s provozem Centrál-
ního registru vozidel ve výši 20 000 Kč. ZM dále schva-
luje rozpočtová opatření: č. 52 – Příspěvek – Římskoka-
tolická církev – křížová cesta, č. 53 – Dotace –
Akceschopnost SDH, č. 54 – Dotace – Volba prezidenta
ČR, č. 55 – Dotace – Centrální registr vozidel.

29. ZM souhlasí se zařazením správního území obce
Slavkova u Brna do území působnosti Integrované stra-
tegie území regionu MAS Za humnama na období 2014–
2020 realizované místní akční skupinou OS MAS Za
humnama.

30. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního výboru ze
dne 4. 10. 2012, 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012.

31. ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze
dne 10. 12. 2012 a ukládá zástupcům města ve společ-
nostech VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s., předložit zprávu
o jejich činnosti v uvedených společnostech na nejbližší
jednání ZM.

32. ZM bere zprávu zástupců honebního společen-
stva ve Slavkově u Brna na vědomí a schvaluje zastou-
pením města v honebním společenstvu Slavkov u Brna
následující zastupitele: MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Petr
Kostík.

Sedmé vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostě-

nicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabijač-
kových pochoutek na již sedmé vepřové hody,
které se uskuteční 2. února od 8 do 11 hodin na
Palackého náměstí (před radnicí u kašny).
K ochutnávce zdarma a k prodeji budou zabí-
jačkové produkty a další uzenářské výrobky
z vlastní produkce Rostěnic, a.s. Po celou dobu
akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.

Přijměte naše pozvání ke strávení příjem-
ného sobotního dopoledne.

Vedení města Slavkova u Brna

Každý podnikající subjekt musí vést průběž -
nou evidenci odpadů. Původcům odpadů, kteří
jsou dále povinni dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech podávat Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady (limit více než 100 kg ne-
bezpečných nebo více než 100 tun ostatních od-
padů), doporučuje odbor ŽP sledovat a využít
stránky www.inisoft.cz. Zde je k dispozici
mimo jiné aktuální znění zákona o odpadech
i program, kde lze zdarma vytvořit příslušné
hlášení a přímo ho odeslat elektronicky do sys-
tému ISPOP. Připomínáme, že hlášení musí být
zasláno do systému ISPOP nejpozději do 15.

Informace pro původce odpadů
února 2013. Návod pro případnou registraci
nové provozovny naleznete na stránkách
www.ispop.cz.

Prostřednictvím ISPOP se NEZASÍLÁ:
Hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/

2001 Sb. – Shromažďovací místa nebezpečných
odpadů a sběrová místa a sklady odpadů
(sběrné dvory). Hlášení je možné vyplnit na
webových stránkách Ministerstva životního
prostředí priloha24.mzp.cz a zaslat přímo na
příslušné ORP. Případné dotazy:

odbor ŽP, Ing. Kubešová, tel.: 544 121 148, 
e-mail: stanislava.kubesova@meuslavkov.cz



šeny pohyblivou sazbou, jsou vypočítány jako
aritmetický průměr předchozích tří let.

Kapitálové výdaje vycházejí z uzavřených
smluv a dále jako předpoklad budoucích přija-
tých dotací.

Vyjádření některých výdajů města
Čisté výdaje představují výdaje ponížené

o příjmy, které se k této činnosti vztahují (do-
tace, poplatky, dary, vlastní příjmy).
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Zastupitelstvo města na svém IX. řádném za-
sedání dne 17. 12. 2012 schválilo rozpočet
města pro rok 2013 jako vyrovnaný v celkové
výši příjmů a výdajů 127 149 600 Kč.

Příjmy
Schválený rozpočet města reaguje na změnu

výpočtu příjmů z daní (nové rozpočtové určení
daní). Částky rozpočtu u příjmů z daní jsou
součinem republikového výnosu z daní na zá-
kladě daňové predikce zveřejněné Minister-
stvem financí (aktualizované v říjnu 2012)
a procentního podílu obce na výnosu z daní
podle § 4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní a vyhlášky č. 281/2012 Sb., o po-
dílu jednotlivých obcí na stanovených procent-
ních částech celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů. 

Příjmy z daní pro rok 2013 odpovídají 9
tis. Kč na obyvatele, což představuje záměr vy-
hlášky č. 281/2012 Sb. o navýšení daňových
výnosů obcím s počtem obyvatel 5.000-10.000.

U ostatních příjmů bylo vycházeno ze sku-
tečnosti let minulých nebo uzavřených smluv
o poskytnutí dotací.

Výdaje
Výdaje rozpočtu jsou členěny dle odborů, je-

jichž zaměstnanci jsou správci jednotlivých
rozpočtových položek. Ve většině případů se
jedná o běžné výdaje, smluvně podvázané vý-
daje nebo výdaje spojené s dotacemi. 

Příspěvky školským příspěvkovým organi-
zacím byly oproti roku 2012 jen velmi mírně
navýšeny. Příspěvky TSMS a ZS-A na provoz
zůstaly ve výši roku 2012. Tyto dvě organizace
však dostanou v rámci účelových příspěvků fi-
nanční prostředky na opravy popř. zajištění no-
vých aktivit. 

Splátky jistin z úvěrů jsou nastaveny dle uza-
vřených smluv. Úroky z úvěru, které jsou ře-

V oblasti zahraniční spolupráce s partner-
skými městy bude město Slavkov u Brna, dle
schváleného rozpočtu, hospodařit v roce 2013
s částkou 150 tisícKč. Částka bude sloužit ke
krytí nákladů spojených s návštěvami delegací
z partnerských měst u nás a návštěvami našich
delegací u partnerů. 

V lednu do našeho města zavítá čtyřčlenná
delegace z polského Sławkówa, a to kvůli pří-
pravě výstavy ručních výrobků na zámku
v termínu konání Dnů Slavkova a Svatour-
banských hodů a přípravě návštěvy přibližně
pětačtyřiceti účinkujících ze Slavkova u Brna
na Dnech Sławkówa v Polsku poslední červ-
nový víkend. 

V termínu konání Dnů Slavkova a Svatour-
banských hodů by do našeho města měla zaví-
tat přibližně stovka osob z rakouského Hornu
a aktivně se zapojit do programu formou vy-
stoupení nebo jinou formou, na které se Slav-
kov s Hornem v průběhu února dohodne. Celá
akce bude z 85 % hrazena z Fondu malých

Daňové příjmy 65 141 000
Nedaňové příjmy 6 136 000
Kapitálové příjmy 400 000
Dotace 48 602 600
Financování 4 954 000
Vlastní převody 1 916 000
Příjmy celkem 127 149 600

Výdaje
Odbor kancelář tajemníka 100 000
Odbor SÚPÚ 665 000
Odbor životního prostředí 5 560 000
Odbor finanční 41 135 000
Odbor investic a rozvoje 41 644 000
Odbor sociálních věcí 957 000
Odbor vnitřních věcí 220 000
Odbor DSH 50 000
Městský úřad 28 761 000
Městská policie 1 750 000
Místní zastupitelské orgány 1 800 000
Různé 2 194 000
Rezerva 2 313 600
Výdaje celkem 127 149 600 

Rozpočet města na rok 2013

Čisté výdaje města
Výdaj pro
rok 2013

Odpadové hospodářství 600 000
Veřejná zeleň a čistota města 7 170 000
Koupaliště 1 255 000
Veřejné osvětlení 1 480 000
Provoz zámku, kina, knihovny
a informačního centra 8 160 000
Příspěvky školským PO 7 318 000
Příspěvky neziskovým organizacím 1 406 000
Sbor dobrovolných hasičů 310 000
Splátky jistin a úroků z úvěru 7 869 000
Dopravní obslužnost 312 000
Sociální služby občanům 957 000
Městská policie 750 000
Provoz úřadu 8 228 000
Propagace města, slav. zpravodaj
a pořádání akcí  1 240 000  

Plnou verzi schváleného rozpočtu naleznete
na stránkách města www.slavkov.cz.

Bc. Klára Vránová, vedoucí finančního odboru

projektů v rámci přeshraniční spolupráce s Ra-
kouskem.

K nosným akcím roku bude, kromě Dnů
Slavkova a Dnů Sławkówa v Polsku, patřit také
6. mezinárodní setkání Slavkovů v termínu ko-
naní dnů Slavkova v našem městě a návštěva
Darney, kde si slavkovští hasiči v doprovodu
Zámecké dechové hudby dne 30. června při-
pomenou 95. výročí vzniku Československa. 

Ve spolupráci s městem Brnem, které v le-
tošním roce slaví 40 let partnerství s němec-
kým Lipskem, připravujeme vyslání 4 repre-
zentantů ve věku 18–25 let do Lipska na letní
tábor v souvislosti s oslavami 200. výročí od
bitvy národů a 100 let od postavení pomníku
této bitvě.

V jednání je návštěva z holandského Zeist-
Austerlitz a Možajsku, z důvodu prodiskuto-
vání způsobu spolupráce našich měst v roce
2013 a v letech dalších. Rovněž je v jednání
vyslání našich krajkářek do Pagu.

Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Spolupráce s partnerskými městy v r. 2013

Krátce z událostí
konce roku 2012

Vánoční laťka
V rámci pravidelného tréninku se konal

v úterý 18. prosince oddílový závod ve skoku
vysokém – Vánoční laťku. Soutěž se nad oče-
kávání vydařila. Pořadatelům se povedlo vy-
budovat relativně početný a soudržný tým dětí,
ve kterých se snažíme podporovat sportovního
ducha, kamarádství, a zejména rozvíjet a zlep-
šovat jejich atletické dovednosti.

Nová výzdoba vánočního stromu
Poničenou výzdobu vánočního stromu pra-

covníci technických služeb nahradili koncem
prosince novou výzdobou. Současně přistou-
pili k částečnému seřezání vrcholu smrku.
Tato úprava se nesetkala s příznivým přijetím
veřejnosti.

Zpívání u vánočního stromu
Ani mrznoucí déšť neodradil přibližně sto

padesát diváků, kteří se 23. prosince v 18 hodin
sešli na Palackého náměstí, aby se společně za-
poslouchali do vánočních koled v podání asi
dvaceti zpěváků pod taktovkou Karla Fikara
doprovázených klávesami Miroslava Merty.

Půlnoční mše
Ve vánočně vyzdobeném kostele Vzkříšení

Páně se konala na Štědrý den Půlnoční mše
vánoční. Za doprovodu varhanice O. Frydry-
chové zazpíval pěvecký sbor Gloria.

Vánoční laťka Foto: archiv atletů

Vánoční strom po úpravě Foto: R. Lánský

Zpívání u vánočního stromu Foto: R. Lánský

Pěvecký sbor Gloria Foto: L. Jedlička
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Zastupitelstvo města na svém IX. řádném za-
sedání dne 17. 12. 2012 schválilo nová Pravidla
pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných
podobných her s účinností od 17. 12. 2012. 

Město každoročně rozdělovalo příspěvky ne-
ziskovým organizacím a církvím. Z důvodu
změny legislativy byla vypracována nová pra-
vidla pro rozdělení těchto finančních prostředků.

Novinkami jsou především nové jednotné for-
muláře pro podání žádosti a následného vyúčto-
vání. V elektronické podobě tyto formuláře
i plné znění pravidel naleznete na internetových
stránkách města www.slavkov.cz nebo si je mů-
žete vyzvednout osobně na Finančním odboru
u Bc. Kláry Vránové.

Organizace, které chtějí žádost pro rok 2013
podat, budou postupovat následovně:

1. Vyplní formulář – Žádost o poskytnutí pří-
spěvku, který nejpozději do konce měsíce února
2013 doručí na podatelnu Městského úřadu ve
Slavkově u Brna nebo odešlou poštou na adresu
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684
01 Slavkov u Brna. Upozorňujeme, že k žádosti
musí být přiloženy následující přílohy:
• fotokopie aktuálního dokladu o právní subjek-

tivitě žadatele, 
• doklad o volbě či jmenování statutárního zá-

Tímto článkem chceme krátce popsat stav
rozpracovanosti projektu: „Stavební úpravy
předzámčí zámku Slavkov – napoleonská expo-
zice“. V měsíci lednu předala společnost IMOS
Brno, a.s. dokončenou stavební část společnosti
SKR stav, s.r.o. pro vytvoření expozice. Nyní
bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
Postup dodávky samotné expozice je řešen pra-
videlně na kontrolních dnech 1x měsíc a na ve-
deních stavby 1xtýdně. Vzhledem k tomu že se
jedná o specifickou záležitost za finanční spo-
luúčasti evropských zdrojů, probíhá jednání
i s poskytovatelem dotace. Expozice řeší do-

V závěru roku byla dokončena oprava chod-
níků kolem farního kostela a na ulici Malinov-
ského. Tato akce byla podpořena z velké části (cca
90 %) z dotace společnosti ADMIRAL GLOBAL
BETTING, a. s., která má sídlo v Komořanech.
Za tyto prostředky byla dále zajištěna výstavba
sportovního hřiště a dětského hřiště na sídlišti
Nádražní. Celkem společnost poskytla dotaci ve
výši 3 000 000 Kč. Náklady na opravu chodníků
dosáhly výše 1 854 089,80 Kč a na vybudování
hřiště 1 396 114 Kč.

Realizace těchto dvou akcí byla zahájena až
v měsíci září, a to z toho důvodu, že bylo nutné
pro tyto akce zajistit financování a stavební po-
volení s nabytím právní moci. Další čas bylo
nutné vyhradit procesu zadání veřejné zakázky.
Smlouva o poskytnutí dotace byla zastupitel-

První kolo volby prezidenta České republiky
se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
V našem městě se z celkového počtu 5153 re-
gistrovaných voličů těchto voleb zúčastnilo
3212 voličů, což představuje účast 62,37 %.
Druhé kolo se uskuteční ve dnech 25. a 26.
ledna 2013. Voliči určili ve městě následující
volební výsledky: 

stvem města schválena 21. 5. 2012 a konečné fi-
nancování bylo schváleno zastupitelstvem města
13. 8. 2012. Stavební povolení nabylo právní
moci koncem srpna 2012. Jistě by bylo vhod-
nější provést opravu chodníků v letních měsících
během prázdnin, kdy je menší pohyb chodců, ale
z procedurálních důvodů, které musí veřejný za-
davatel dodržet, nebylo možné práce zahájit
dříve. Jakmile to počasí dovolí, budou osazeny
nové lavičky, odpadkové koše a proběhne úprava
ukončení chodníku u vyústění do ulice Tyršova.

Město Slavkov u Brna má zpracovanou studii,
která řeší opravu celé ulice Malinovského – sa-
motné komunikace, chodníků a především
úpravu křižovatky u ulice Zahradní. Pokračování
je však závislé na zajištění finančních pro-
středků. Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Oprava chodníků dokončena

Nová pravidla na poskytování dotací
stupce současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
(podpis smluv) u právnických osob,

• originál čestného prohlášení, že žadatel nemá
žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu
nebo jeho příspěvkovým organizacím,

• potvrzení o bezdlužnosti vůči státu – Finanční
úřad, Česká správa sociálního zabezpečení,

• prohlášení žadatele o plátcovství daně z přidané
hodnoty,

• prohlášení o možnosti kontroly akcí a vyúčto-
vání kontrolním a finančním výborem zastupi-
telstva města.
2. Po rozhodnutí orgánu města o přidělení pří-

spěvku (nejpozději do konce dubna 2013) budou
vyzvány organizace k podpisu smlouvy o pří-
spěvku.

3. Výše příspěvku bude max. 75 % nákladů na
celý projekt.

4. Do 1 měsíce od ukončení projektu, na kterou
byla dotace/grant přiznán, nebo nejpozději do
konce ledna 2014, odevzdají organizace vyúčto-
vání tohoto příspěvku na předepsaném formuláři.

Věříme, že nová pravidla sjednotí systém při-
dělování příspěvků a celý proces bude efektiv-
nější a přehlednější pro město i pro žadatele.

Bc. Klára Vránová, vedoucí finančního odboru

Výsledky prvního kola prezidentských voleb 

Ing. Pavel Dvořák

1. Miloš Zeman 769 hlasů 24,03 %
2. Karel Schwarzenberg 728 hlasů 22,75 %
3. Jiří Dienstbier 517 hlasů 16,15 %
4. Jan Fischer 507 hlasů 15,84 %
5. Zuzana Roithová 276 hlasů 8,62 %
6. Vladimír Franz 169 hlasů 5,28 %
7. Taťana Fischerová 100 hlasů 3,12 %
8. Přemysl Sobotka 75 hlasů 2,34 %
9. Jana Bobošíková 59 hlasů 1,84 %

Napoleonská expozice – stavební část dokončena
dávku samotných exponátů, vitrín, audiovizu-
ální techniky, scénografie, filmů natočených
přímo pro tuto expozici a vybavení mobiliářem.
Součástí dodávky jsou i audioprůvodci, díky
nimž bude možné si projít expozici bez prů-
vodce. Pro větší skupiny nebo pro školní výlety
je připravena přednášková místnost s promítací
technikou. Zajímavá bude část diorámat, která
nabízí tři sekce. Je to scénografie znázorňující
situaci před bitvou, během bitvy a po bitvě. Ter-
mín otevření expozice je naplánován na 1. 6.
2013 v rámci Slavkovských dnů.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Živý betlém
Na Boží hod vánoční se náměstím ozývalo

zvonění zvonečků. To průvod lidí doprovázel
Marii a Josefa do našeho kostela Vzkříšení
Páně, kde už byly přichystány jesličky. Tam
oživly postavičky živého betléma, aby nám
připomenuly biblický příběh narození Spasi-
tele. Zaplněný kostel byl svědkem toho, že vá-
noční tradice nezmizely. Přicházející k bet-
lému usedali do lavic a společně se scholou si
zazpívali známé koledy. 

Kostelní hodiny a zvony
Stovky návštěvníků využily slunečného po-

časí k návštěvě slavkovského kostela Vzkří-
šení Páně a k prohlídce jeho hodinového stroje
a zvonů. Kromě hodinového stroje a ciferníku
mohli návštěvníci obdivovat také jedinečnou
dřevěnou klenbu nebo vánočné vyzdobený
interiér kostela s betlémem.

Sivestrovský ohňostroj
Velmi slušná návštěva si nenechala ujít sil-

vestrovský ohňostroj, který se konal poslední
den v roce na Palackého náměstí. Lidem
chvíle čekání přicházejícím zpříjemnily na-
hrávky ECHO KVARTETA z let 1961–1962,
jehož zakladatelem byl Rudolf Kachlíř ze
Slavkova, mistr světa ve hře na foukací har-
moniku. Počasí akci přálo a ohňostroj byl vi-
ditelný i zdaleka.

Ohňostroj Foto: B. Maleček

Ohňostroj Foto: M. Marek

Prohlídka hodin Foto: B. Maleček

Živý betlém Foto: V. Kohoutková
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Odbor IR se tímto ještě jednou vrací k prob-
lematice obnovy vodního příkopu v zámec-
kém parku, která byla dokončena v říjnu roku
2012. Na úvod jen připomínáme, že tato akce
byla financována z 90 % Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR z prostředků určených na ob-
novu majetku poškozeného povodněmi v roce
2010. Celkové náklady dle smlouvy o dílo
byly 9 606 698 Kč. Dotace byla poskytnuta ve
výši 8 709 028 Kč. Předpokládaná cena za-
kázky dle zadávací dokumentace byla
11 000 000 Kč. Zakázka byla zadána dle zá-
kona o veřejných zakázkách č. 137/2006
v otevřeném řízení. To znamená, že výzva
k podání nabídek byla zveřejněna na webo-
vých stránkách města a v informačním sys-
tému veřejných zakázek. Nabídku mohl tedy
podat kdokoliv. Celkem nakonec nabídku pod-
alo sedm společností. Protokol o hodnocení
nabídek byl zveřejněn na webu města Slavkov
u Brna. Vzhledem k tomu, že došlo k veřejné
soutěži, je cena adekvátní, tj. ověřena trhem
a není možné ji ze strany objednatele zpo-
chybňovat. 

Převážné finanční náklady byly použity na

Obnova vodního příkopu
zajištění statiky. To znamená, že kolem celého
vodního příkopu byla provedena ŽB stěna vy-
nesená na svislých a šikmých mikropilotech.
Stěna je místy široká až 600 mm a vysoká 4 m
v délce 100 m. Tyto konstrukce jsou ovšem za-
kryté. Náklady na zajištění statiky se z celkové
částky pohybují okolo 6 mil. Kč. Projekt řešil
v souladu s podmínkami dotace a zákonem
o památkové péči opravu zdiva jen v tom roz-
sahu, kde došlo k jeho poškození anebo zde
nebylo. Z finančních důvodů nebylo možné
odstranit veškeré zdivo a provést vyzdění no-
vého „od základů“. Zákon o památkové péči
nedovoluje odstraňovat stávající konstrukce
kulturní památky a opět je stavět bez adekvát-
ního důvodu. V rámci kontrolních dnů bylo
o tomto jednáno, ale bylo nám sděleno, že
srovnání zdiva není účelné a místy je i ne-
vhodné. Je třeba vycházet z toho, že se jedná
o historickou stavbu, která prošla určitým vý-
vojem a za tu dobu se na ní projevily poruchy
a zakřivení. Z přiložené fotodokumentace je
patrné, že tyto poruchy vodní příkop vykazoval
již před rekonstrukcí.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

OZNÁMENÍ
Město Slavkov u Brna hledá 4 reprezentanty města

pro mezinárodní letní tábor v Lipsku

Nabídka: účast na mezinárodním letním táboře 
Téma: „Evropa: včera-dnes-zítra“

Proč: Lipsko slaví v roce 2013 dvojí výročí. 200 let od bitvy národů
a 100 let od postavení pomníku bitvy národů. Více informací na
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/

Kdy: 7.–16. 7. 2013
Kde: Lipsko, Německo

Aktivity: zapojení do tvůrčích projektů z oblasti konstrukční, so-
ciální, umělecké a ekologické, sportovní a kulturní vyžití,
poznávání města a jeho historie. 

Věk uchazečů: 18 až 25 let

Jazykové předpoklady: schopnost domluvit se anglicky

Cena: 100 eur/os. na ubytování, stravu a program 

Požadované předpoklady: 
- student nebo pracovník kulturní organizace, centra mládeže atd.
- znalost anglického jazyka na základní komunikační úrovni 
- znalosti o městě Slavkov u Brna
- schopnost zapojit se do mezinárodního týmu
- samostatnost
- organizační schopnosti

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 pobytu,

jde-li o cizího státního občana 
- e-mailovou adresu a telefon
- datum a podpis uchazeče 

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní tyto doklady: 
- strukturovaný životopis 

Písemné přihlášky je nutno doručit do středy 20. 2. 2013 do 17.
hodiny na podatelnu MěÚ nebo na adresu:

Město Slavkov u Brna 
Bc. Martina Tesáčková, odbor KT
Palackého nám. 65 
684 01 Slavkov u Brna

Plesová sezona 2013
2. 2. Ples ZŠ Komenského
8. 2. Ples ISŠ Slavkov
9. 2. Ples slavkovského děkanství

23. 2. Motobál
2. 3. Sportovní ples

Odbor investic a rozvoje touto krátkou in-
formací sděluje občanům města, že výstavba
nového obchodního centra v areálu bývalého
cukrovaru pokračuje. Společnost SPAR Česká
obchodní společnost s.r.o. telefonicky sdělila,
že výstavba probíhá a do července tohoto roku
by měla být zrealizóvána. Mírný útlum prací
nastal z důvodů zimního období a samotného
staveniště, kde se nachází archeologické ná-
lezy. Již dříve bylo zmíněno, že výstavba kru-
hové křižovatky započne v jarních měsících po
úpravě projektové dokumentace. Do této doby
se s omezením dopravy v ulici ČSA nepočítá.
Doufáme, že tyto slova budou naplněna

Výstavba nákupního centra pokračuje
a v červenci bude možné využít služeb tohoto
nákupního centra.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Torzo zdi, které zůstalo zachováno Foto: R. Lánský Zeď po opravě Foto: B. Maleček

Řez výkresové dokumentace Foto: repro MÚ Oprava v místě původního stromu Foto: R. Lánský

Zemní práce v těchto dnech Foto: 2x R. Lánský
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V říjnovém čísle Slavkovského zpravodaje
bylo otištěno několik fotografií z návštěvy zá-
stupců Slavkova v partnerském ruském městě
Možajsk. Informace o novém partnerství Slav-
kova daly vzniknout mnoha dotazům k městu,
kde před dvěmi sty lety kráčeli vojáci armád cí-
saře Napoleona I. Bonaparte a generála Kutu-
zova. Alespoň na některé dotazy nabídne násle-
dující článek odpovědi.

Partnerské město Možajsk jsem navštívil jako
jeden ze zastupitelů města společně s ředitelem
Zámku Slavkov–Austerlitz. Během tří dnů jsem
společně s kolegy Michalem Boudným
a ing. Alešem Šilhánkem poznal partnerské
město i bojiště Bitvy u Borodina (Borodinské
pole).

Na úvod je nutné vysvětlit, proč Slavkov uza-
vřel smlouvu o spolupráci s městem Možajsk
a ne s obcí Borodino.

Partnerství obou měst proto bylo uzavřeno
s ohledem na potenciál možné spolupráce
i s ohledem na velikost obou měst. Obě města
také leží ve stejné vzdálenosti od obou bojišť.
Možajsk je sedmkrát větší než Slavkov u Brna,
Borodino je patnáctkrát menší než obec Prace.
Historie obce Možajsk začíná ve stejném dese-
tiletí jako je tomu u Slavkova, a sice v roce
1231.

Město Možajsk
Vydáte-li se na cestu z Moskvy do Možajsku,

budete muset ujet 11O km jihozápadním smě-
rem od Moskvy. Lze využít dálnici M1 (E30)
Moskva – Smolensk. Město leží na železniční
trati Moskva – Smolensk – Minsk. Při pohledu
na mapu oblasti pak nelze přehlédnout nedale-
kou Možajskou přehradu na řece Moskvě.

Možajsk je centrem Možajského městského
obvodu v Moskevské oblasti. Možajský měst-
ský obvod dále tvoří město Uvarovka a několik
desítek vesnic a osad. Dohromady zde žije 74
tisíc obyvatel.

Zpět do Možajsku. V centru města najdete
kanceláře státní administrativy i samosprávy,
sídla místních firem, obchody, hotely, restau-
race, školy, zdravotnická zařízení a jiné objekty
pro služby veřejnosti. V centru města jsme na-
vštívili Střední všeobecně vzdělávací školu
(ulice Maladožnaja), kde se učí děti ve věku
českých žáků základní a střední školy. Téměř
každý předmět má vlastní učebnu a příslušné
vybavení, teoretické předměty doplňují tech-
nické dílny s různým zaměřením. Nechybí tě-
locvična a venkovní hřiště.

Dalším objektem, který jsme si prohlédli,
bylo Sportovní centrum. Uvnitř rozlehlé budovy
jsou menší i větší cvičebny, posilovna, sály pro

Partnerské město Možajsk – na dohled od Borodinského pole
míčové hry a lední stadion.

Střed města obklopují méně zastavěné ob-
lasti, kde ulice a samostatně stojící domy sou-
sedí s loukami a skupinami stromů a keřů.

Z dálky viditelnou dominantou města je Kos-
tel sv. Mikuláše. Budova se nachází na pahorku,
odkud lze dohlédnout ke klikatícímu se toku
řeky Moskvy. Na břehu Moskvy se nachází také
pravoslavný Lužecký klášter, který jsme navští-
vili. Pár stovek metrů za řekou nachází náhodný
turista i místní znalec kapličku s pramenem lé-
čivé vody.

Na několika místech ve městě lze najít pa-
mětní desky i sloupy připomínající oběti válek
z dob ruské a sovětské historie.

Borodinské pole
Návštěvu možajského regionu i bojiště zcela

jistě ocení čtenáři románu L. N. Tolstého Vojna
a mír. Místa událostí, které autor zaznamenal,
lze najít téměř na každém kilometru cesty po
bojišti. Desítky památníků připomínají vojáky
Ruska i Francie, kteří bojovali v různých vo-
jenských oddílech.

Nedaleko obce Borodino je situován areál
Muzea na Borodinském poli, několik kilometrů
západně od obce najdete areál kláštera s Vladi-
mirskou katedrálou Matky Boží, v jehož sou-
sedství stojí dům L. N. Tolstým. Expozice
v domě je věnována vzniku románu Vojna a mír,
nechybí ukázky Bondarčukova filmového zpra-
cování knihy z roku 1965.

V areálu kláštera se prezentuje také historie
20. století, a sice události roku 1942, kdy oblast

zažila frontové boje a obranu proti německé ar-
mádě. Fakt, že se nacistům nepodařilo hlavní
ruské (tehdy sovětské) město dobýt, připomíná
pomník vzdálený přibližně 20 km od Možajsku
směrem k Moskvě.

Partnerství Slavkov – Možajsk: slavná his-
torie a potenciál budoucího rozvoje

Půl dne naší návštěvy patřilo vojenské připo-
mínce Bitvy u Borodina. Tato událost byla z po-
hledu návštěvníka dobře zorganizována, roz-
manitost krajiny a říčka uprostřed bojiště
umožnila zajímavé bitevní scény několika desí-
tek vojenských oddílů. 

Vojenskou rekonstrukci stejně jako ostatní
dny naší návštěvy provázela setkání s lidmi, na
kterých byl na první pohled vidět zájem o his-
torii Slavkova – města velmi vzdáleného země-
pisně, ale blízkého možajské oblasti díky histo-
rii napoleonských válek. 

Nelze ovšem žít pouze historií, což nepřímo
potvrdil zájem několika ruských hostitelů o roz-
voj mezinárodního partnerství se Slavkovem.
Vnímali vzájemný oficiální kontakt dvou měst
jako šanci pro rozvoj vlastního města. Souhla-
sím. Využijme každou šanci mezinárodního
partnerství také ve Slavkově.

Související informace
- Web města: www.mozhaysk.ru/, web Muzea

na Borodinském poli: www.borodino.ru/, prů-
vodce městem a okresem: http://www.mozha-
ysk.su/, fotodokumentace a tištěné informace
k nahlédnutí u autora článku.

Ing. Hynek Charvat

Dětský karneval
DDM a odbor sociálních věcí Města Slavkova

pořádá dětský karneval, která se koná ve středu
6. února od 15 do 17 h. v hale ISŠ. Vstupné: dítě
40 Kč, dospělí 10 Kč. Na programu bude prů-
vod masek, zábavná show s loutkami, balonky
a soutěžemi, aerobik s Mgr. Ivou Majárkovou
a předání drobných odměn. io

Koncert pro violu a klavír
Srdečně zveme na koncert: Jan Řezníček,

pedagog Konzervatoře v Brně a člen Janáčkova
kvarteta – viola, Radim Pančocha, pedagog
JAMU v Brně – klavír. Koncert se koná v po-
ndělí 4. února v 18.30 hod. v sále ZUŠ ve
Slavkově u Brna. jj

Pozvánka na koncert
Koncert ze čtyřručních skla-

deb a ze skladeb na dva klavíry
se uskuteční 7. února v 18 hod.
v sále ZUŠ.

Účinkují maďarská klavíristka Noémi Mac-
zelka a Michelle Francesco Battista – Itálie. Na
tento výjimečný koncert jste srdečně zváni. jj

Jarní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově

u Brna pořádá pro děti 1.–4. tříd
ZŠ od 11. do 15. 2. vždy od 8 do
12.30 h. jarní prázdniny s DDM.
Možnost přihlásit děti i na jednot-

livé dny! Cena: 50 Kč na jeden den. S sebou pře-
zůvky, sport. obuv, svačinku a pití. Na programu
budou hry, soutěže, spontánní činnost. Počet míst
je omezen! Děti je nutné přihlásit předem a vy-
plnit přihlášku nejpozději do 6. 2. v DDM. io

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

Klášter Foto: archiv MÚ Lužecký klášter Foto: archiv MÚ
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V průběhu večera převzali ocenění vítězové
ankety Sportovec roku 2012 každoročně vyhla-
šované Komisí rady města pro sport a volný čas.
V letošním roce se komise navíc rozhodla ocenit
nejen hlavní vítěze anket, rozdávala také čestná
ocenění sportovcům, kteří na hlavní cenu sice ne-
dosáhli, ale byli ve svém sportu velmi úspěšní.

Hlavní ceny a čestná ocenění byla předána
těmto sportovcům:

V kategorii nejlepší sportovec:
6–10 let: Sabina Macharová z oddílu Glitter

Stars ze ZŠ Komenského
10–15 let : Aneta Macharová z oddílu Glitter

Stars ze ZŠ Komenského
Čestná ocenění: 
Adam Kosík z oddílu MK Austerlitz, Kate-

řina Kalášková z oddílu Klub plaveckých sportů
Vyškov a Daniela Martínková z oddílu Glitter
Stars ze ZŠ Komenského

Vojtěch Laštůvka z oddílu SK Slavkov
u Brna

15–18 let : Oldřich Hanák z oddílu  MK Aus-
terlitz

V kategorii nejlepší sportovní kolektiv:
Glitter Stars ze ZŠ Komenského

Čestná ocenění: TeamGym ze ZŠ Komen-
ského, Atletický kroužek při DDM

V kategorii sportovní počin roku: nomi-
nace tří členek Glitter Stars do národního týmu

V kategorii sportovec s nejlepší reprezen-
tací města: Pavel Boudný

V kategorii vedoucí družstva: Renata Ma-
charová za oddíl Glitter Stars

Čestné ocenění za dlouholetou trenérskou
činnost: Jiří Krejčík za oddíl SK Slavkov
u Brna

Sportovci a trenéři převzali diplomy a někteří
i poháry včetně dalších dárkových předmětů.
Všichni si však zaslouží poděkování, úctu

a obdiv za výbornou reprezentaci svých oddílů
a zároveň i našeho města nejen v České repub-
lice, ale i v zahraničí.

V průběhu večera starosta města Ing. Ivan
Charvát udělil ještě jedno ocenění a to malou pa-
mětní medaili města Slavkova u Brna Ing. Ladi-
slavu Jedličkovi za dlouholetou práci ve funkci
ředitele Finančního úřadu ve Slavkově u Brna.
Starosta také poděkoval za velmi dobrou spolu-
práci s městem Slavkov u Brna a za aktivní
a vzornou reprezentaci našeho města v rámci
mezinárodních setkání Slavkovů z České repu-
bliky, Slovenské republiky a Polska.

Sladkou tečkou na závěr plesu bylo losování
cen z bohaté tomboly s mnoha hodnotnými ce-
nami. K tanci a poslechu hrála skupina SW
BAND a celým večerem návštěvníky plesu pro-
vázel moderátor Josef Bouda, který také přispěl
k velmi dobré atmosféře svými vystoupeními
Karla Gotta Revival Morava. B. Macháčková

9. městský ples a vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2012

Bruslení s DDM Slavkov si užilo přes 25 zá-
jemců,kteří se zúčastnili v sobotu 12. ledna zá-
jezdu na společné bruslení do Brna za Olym-
pii. Skupina rodičů a dětí, pod vedením

vedoucí zájmového kroužku DDM Lesní
moudrost Hedviky Novákové, se vydala po
obědě ve 13 hodin vlakem směr Brno
a opravdu si sobotní odpoledne všichni užili.

Nadšení a spokojenost dětí je vidět na fotogra-
fiích,do Slavkova se všichni vrátili večer una-
veni, ale plni zážitků.

DDM Slavkov 

Každým rokem se těšíme spolu s dětmi na
adventní čas plný tajemné atmosféry, očeká-
vání a vzájemného obdarovávání. Potěšilo nás,
že jsme letos byli pozváni, abychom se svým
vystoupením „Vánoce v lese“ přispěli k vytvo-
ření předvánoční atmosféry na zámku. Jsme
velice rádi, že projekt „ Vánoce na zámku“ byl
opět obnoven, protože atmosféra zámeckých
prostor ještě více umocňuje slavnostní náladu

v předvánoční době. Po dvouleté odmlce jsme
se s nadšením opět pustili do přípravy pro-
gramu. Byť jen malými rolemi, ale s velkou
chutí a odhodláním byly zapojeny všechny
děti. Nešlo jen o nastudování rolí s písněmi, ří-
kadly a tanečky, ale i o přípravu kulis. Velký
dík patří i ochotným rodičům, kteří měli
spoustu práce s přípravou kostýmů. 

Konečně nastal očekávaný den 8. prosinec,

kdy se děti ze třídy Včelek sešly na nádvoří
slavkovského zámku. Ve slavnostní náladě
a plni očekávání a zodpovědnosti děti odvedly
to nejlepší, co se naučily. Odměnou za to jim
byl dlouhotrvající potlesk obecenstva, doja-
tých rodičů a dobrý pocit, že mohly reprezen-
tovat celou Mateřskou školu Zvídálek na ve-
řejnosti. 

Z. Winterová a E. Knotková

Bruslení
s DDM

Vánoce na zámku v podání dětí z MŠ Zvídálek

(Dokončení ze str. 2)

Bruslení u Olympie Foto: 2x archiv DDM

Vánoce na zámku Foto: 2x archiv MŠ
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Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Jak již bývá dobrým zvykem, i v letošním
roce se Zámek Slavkov – Austerlitz společně
s městem Slavkov u Brna, účastnil již 22. roč-
níku Mezinárodního veletrhu turistických mož-
ností v regionech Regiontour, který se konal ve
dnech 17.–20. ledna v Brně. 

Na výstavišti v samostatném stánku kromě
tištěných letáků a dalších propagačních mate-
riálů týkajících se města, zámku a kulturních
aktivit s nimi spojených, byly odborné i laické
veřejnosti představeny především nové projekty
roku 2013.  

Bezesporu největší novinkou tohoto roku bude
nová expozice „Napoleon – Austerlitz“, jejíž slav-
nostní otevření se plánuje na 1. června 2013.
Další novinkou je mobilní průvodce městem
Slavkov u Brna, který moderním způsobem po-
skytne turistům informace o městě, památkách
a nejbližším okolí. V neposlední řadě stojí za
zmínku také pokračování spolupráce v oblasti
společné propagace Zámku Slavkov – Austerlitz
s Renaissanceschloss Rosenburg, která sice za-
počala již v roce 2012, ale v letošním roce se pod-

Úspěšná prezentace na veletrhu Regiontour 2013
ařilo tento úspěšný projekt dále
rozšířit. Velkou pozornost také
budila nová mobilní aplikace –
průvodce městem Slavkov
u Brna. Více informací o při-
pravovaných novinkách nale-
znete v samostatném článku na
jiném místě tohoto čísla.

Kromě novinek byl prezen-
tován také pestrý kalendář akcí
pro nadcházející turistickou
sezónu, který jistě přiláká ná-
vštěvníky nejen z tuzemska,
ale i ze zahraničí. A že je
z čeho vybírat se mohli
všichni zájemci na veletrhu
sami přesvědčit. Navíc mohli
zkusit štěstí v soutěži o volné
vstupenky, která probíhala po celou dobu trvání
veletrhu.

Pro úplnost je třeba uvést, že stánek navští-
vilo nejen mnoho individuálních zájemců, ale
že byl poctěn celou řadou návštěv vzácných

hostů, čelních představitelů jiho-
moravského kraje i zástupců sdě-
lovacích prostředků, cestovních
kanceláří apod., což nepochybně
přispělo ke zdařilé propagaci na-
šeho města. Vždyť stále se takto
v praxi potvrzuje planost marke-
tingové filozofie „O kom se neví,
ten jakoby neexistoval!“

Je třeba připomenout, že na
stánku se prezentovalo také sdru-
žení obcí Ždánický les a Politaví
a taktéž naše družební město –
chorvatský Pag, kteří vhodně do-
plnili pestrou nabídku propagace
partnerů města z řad ubytovacích
a stravovacích kapacit.

Věříme, že i další ročníky ve-
letrhu budou neméně úspěšné a že zájem o his-
torii a kulturní dění na zámku a ve městě ze
strany veřejnosti bude nadále tak veliký jako do-
posud.  

Hana Partyková, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za dary, které obohatily
zámecké sbírky. V roce 2012 se sbírkový
fond rozrostl o 321 přírůstkových čísel, což
představuje 686 předmětů. Předměty byly
získány výhradně dary. Kromě dárců ze Slav-
kova u Brna přispěli rovněž dárci z Brna, Dra-
žovic, Kyjova, Nesovic a Rousínova. 

K zajímavostem v nových akvizicích patří
např.: sada šesti dezertních talířků a podnosu
s rostlinnými motivy zn. Moritz Zdekauer
z 20. let 20. století, skleněný korbel s cínovým
víčkem a vyobrazením starého Slavkova, dva
vývěsní kovové štíty: CK finanční stráže ve
Slavkově a štít s nápisem „Země Moravsko-
slezská – Slavkov“, dále „Holičské desatero“
– žertovné povídání o holičském řemesle z ob-
dobí I. republiky a kolektivní smlouva Spole-
čenstva holičů, kadeřníků a vlásenkářů z roku
1938, výroční zprávy slavkovského Sokola
z 30. let 20. století a další dokumenty k této
organizaci. K rozměrnějším předmětům pak
patří stroj na potiskování pravítek a úhloměrů
z firmy Jindřich Černík – Schroll a synové
z Dolních Holčovic, jejichž výrobky se na-
cházejí rovněž ve sbírkovém fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz.

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto
okruhy předmětů: 
Církevní – dřevěný kříž, památky na I. sv. při-

jímání, růžence 
Domácí spotřebiče – dřevěná pračka
Doplňky oděvů – kožený opasek a taška sign.

Zdeněk Kocman, kabelky a dámské tašky 
Drobné spotřebiče – fén, vysavač 
Fotografie – Společenstva slavkovských holičů,

zámeckého nádvoří, soch v parku, divadel-
ního spolku s Františkem Francem

Hodiny – budíky, náramkové hodinky, stolní
hodiny 

Hračky – domino, dřevěné kostky, dřevěná ko-
lébka, hra košíková, panenky, textilní hračky,
figurky ze šustí, auta, dětský xylofon 

Keramika – čajová souprava, korbel, misky,
talíře 

Nádobí – cedník, misky, naběračky, příbory, sa-
movar, souprava kuchyňského nářadí

Nářadí a nástroje – hoblíky, pinzety, montážní
klíče, ruční vrtačka, šroubováky

Oděvy – dětské šaty 
Odznaky – různé 
PF – blahopřání k novému roku
Písemnosti – z různých nakladatelství, vojen-

ská knížka, materiály vztahující se k holič-

skému řemeslu, výroční zprávy slav kov -
ského Sokola 

Plakáty – s různou tematikou
Plechovky – od cukrovinek, čaje, kakaa, kávy,

různé
Pohlednice – s napoleonskou tematikou, Slav-

kova a okolí, s historickou tematikou 
Porcelán – dózy, hrnky, čajové konvice, lázeň-

ský pohárek, podšálky, talíře, váza 
Ruční práce – dečky, vyšívané gobelíny, vyšívaný

přehoz, vyšívané ubrusy, háčkované záclonky 
Sklo – číše, sklenice, korbel s cínovým víčkem,

láhve, misky, vázy 
Sportovní potřeby – lyže 
Školní potřeby – počítadlo, pravítka, štítky, pří-

ložník, tužky, propisky, pera, pastelky, kři-
vítka, křídy, úhloměry, tuhy, logaritmická
pravítka, rýsovací potřeby, tiskárničky,
pouzdra, ořezávátka, inkousty 

Různé – autolékárnička, slavkovské vývěsní
štíty, dětský kombinovaný kočárek, nočníky
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou

děkuje všem dárcům za obohacení sbírko-
vého fondu a současně také kulturního dě-
dictví města Slavkova, které takto zůstane
uchováno pro příští generace.
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Poděkování příznivcům a dárcům

Stánek Slavkova u Brna Foto: archiv ZS-A S ruským konzulem A. J. Šaraškinem Foto: archiv ZS-A

Ředitel zámku s oficiálními hosty
Foto: archiv ZS-A
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Zámek Slavkov – Austerlitz, národní kulturní
památka a jeden z nejvýznamnějších památko-
vých objektů jižní Moravy, připravuje na se-
zónu 2013 hned několik novinek, které doplní
již tak nápaditý kulturní program.

Bezesporu nejvýznamnějším projektem je
realizace nové expozice „Napoleon – Auster-
litz“, věnované věhlasné bitvě u Slavkova, která
se nachází v prostorách bývalých koníren na
nádvoří a v podzámčí slavkovského zámku. Ex-
pozice bude tvořena figurínami vojáků různých
hodností a pozic ze všech zúčastněných armád
či vitrínami se zbraněmi a výbavou vojáků. Au-
diovizuální složku budou tvořit hrané záběry
z rekonstrukce bitvy a promítání fotografií
a filmů. Pro návštěvníky je potenciálně nejlá-
kavější součástí expozice rozsáhlé diorama,
tedy jakýsi model, který má imitovat reálnou si-
tuaci v životní velikosti, včetně okolní krajiny,
tvořené malovaným pozadím – a v tomto pří-
padě se samozřejmě bude jednat o samotnou
bitvu u Slavkova. 

Expozice následuje moderní evropské trendy
ve výstavnictví, návštěvníkům proto budou k di-
spozici audioprůvodci s textem namluveným
v pěti světových jazycích. 

Multimediální a moderní expozice „Napo-
leon – Austerlitz“ má svojí existencí přispět
k upomínce na jednu z největších bitev napole-
onských válek a k debatě o kulturní a historické
identitě města Slavkova u Brna. Historické sku-
tečnosti bude podávat poutavě, ale bez zbyteč-
ného patosu a odborně. Napoleonská expozice
podpoří turistický ruch a kulturní život ve Slav-
kově a okolí, ale její univerzální charakter a po-
pularita tématu jistě přilákají i návštěvníky
z celé České republiky a Evropy.

Expozice „Napoleon – Austerlitz“ bude slav-
nostně otevřena dne 1. června 2013 při příleži-
tosti akce Dny Slavkova a 6. Mezinárodní se-
tkání Slavkovů. O podrobnostech pochopitelně
budeme veřejnost průběžně informovat.

Začátkem července roku 2011 zahájil Zámek
Slavkov - Austerlitz projekt společné propa-
gace s rakouským zámkem Rosenburg. Jeho
předmětem byla snaha o propojení turistických
cílů v Dolním Rakousku a na jižní Moravě s dů-
razem na podporu a zvýšení přeshraničního ces-
tovního ruchu. Projekt byl ukončen k 31. 10.
2012. Vzhledem k pozitivním výstupům a úspě-
chu tohoto projektu oba partneři hledali další
možnosti spolupráce. 

Na základě podnětů od obou partnerů tedy
vznikl projekt nový, navazující a rozšiřující pro-
jekt původní, s názvem „Poznejte víc Top cíle:
Rosenburg a Slavkov – Austerlitz“. Cílem no-
vého projektu je snaha o větší přiblížení histo-
rie a největších atraktivit dvou Top výletních
cílů (renesančního zámku Rosenburg a Zámku
Slavkov – Austerlitz) na území svého partnera.
Konkrétně se jedná o renesanční sokolnictví,
které je jedním z největších lákadel při návštěvě
zámku Rosenburg, a o bitevní ukázky napole-
onských válek, kterými je zase proslaven Slav-
kov u Brna. 

Tyto akce budou podpořeny rozsáhlou propa-
gační kampaní. Vytvořeny již byly nové propa-
gační materiály prezentující nový projekt Ve spo-
lupráci s rakouským partnerem pronikneme
s informacemmi o projektu také do rakouského
tisku a na bilboardy. Samozřejmostí je rozsáhlá
propagace v českých médiích, kterou bude zajiš-
ťovat ZS-A. Náklady na projekt jsou plně kryty
z dotačního titulu v rámci Fondu malých projektů.

Informační centrum, které je zařazeno do pří-
spěvkové organizace Zámek Slavkov - Auster-
litz, slouží veřejnosti jako informační bod. Za-
bezpečuje služby pro provozovatele všech
zařízení poskytující služby pro volný čas za
účelem vytvoření nabídky rozsáhlejších služeb
pro klienty a turisty, kteří se rozhodli do Slav-
kova přijet.

Pro zkvalitnění a modernizaci poskytovaných
služeb je realizován projekt mobilního prů-
vodce městem Slavkov u Brna, který turistům
poskytne informace o městě a jeho okolí. Po-
slouží jako doplněk k činnosti Informačního
centra, čímž dojde ke zlepšení informovanosti
o možnostech cestovního ruchu.

Pro konkrétní představu, mobilní průvodce
představuje aplikaci, která pomůže uživateli
„chytrého telefonu“ s navigací ve městě, před-
staví mu prostřednictvím krátkých textů a popi-
sek místní pamětihodnosti a zajímavosti, které
pro lepší orientaci doplňují i kvalitní fotografie.
Jednotlivé body zájmu budou rozšířeny o kata-
log doplňkových služeb v regionu Slavkovska,
tj. volnočasové aktivity, ubytovací a stravovací
zařízení včetně informací o dopravě. 

Aplikace bude zpřístupněna bezplatně široké
veřejnosti na Informačním centru. Toto bude za-
jištěno prostřednictvím internetu nebo vlastního
distribučního zařízení bez nutnosti připojení na
internet, event. lze využít obě možnosti najed-
nou. Tímto se naše město zařadilo mezi nejvý-
znamnější destinace v ČR, které toto svým ná-
vštěvníkům nabízí. 

Slavkovské veřejnosti budou tyto novinky
představeny podrobně při slavnostním zahájení
sezony 2013, o čemž Vás budeme informovat.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Projekty a novinky na Zámku Slavkov – Austerlitz v roce 2013

Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol. 

Témata:  
1. Války - neválky 
Války: co předchází či předcházelo velkým

válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají
vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří
mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě?
Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou knihu
o válce jsem četl/a

Neválky: větší či menší problémy ve vzá-
jemných vztazích (ve škole, rodině, společ-
nosti); boj proti společenským nešvarům
(drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či
vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povo-
lání, hubnutí, konec s kouřením apod.) 

2. Humor a satira ve válce
Na první pohled se snad zdají tyto pojmy ne-

slučitelné. Každá činnost ovšem (a války zej-
ména) vyvolává řadu situací, kterým jsou zú-
častnění nuceni se zasmát (buď jako přímá
 reakce na danou situaci, či jako způsob odrea-
gování se). Literatura umožňuje čtenářům po-
dívat se na problém z jiného úhlu pohledu, než
na jaký jsou sami zvyklí. 

V české i světové literatuře existuje celá řada
vynikajících děl, které popisují válku s humor-
ným nadhledem (aniž by autoři snižovali vá-

lečná utrpení a oběti). Za všechny bych chtěl
připomenout např. Haškovy „Osudy dobrého
vojáka Švejka,“ Hellerovu „Hlavu XXII“ nebo
Ryanovu „Jak jsem vyhrál válku!“

Soutěž literární: libovolný slohový útvar
(referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka,
fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli,
verše aj.) na daná témata do 5 stran formátu A4
(v elektronické formě – e-mailem nebo na li-
bovolném nosiči)

Soutěž výtvarná: libovolná technika na
ploše, trojrozměrný objekt.

Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě
věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstu-
penky do zámku ve Slavkově u Brna, vstu-

penky do kina ve Slavkově u Brna, zápisné
v městské knihovně zdarma aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 31. 3. 2013
(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2013)

Všechny odevzdané práce bude hodnotit ko-
mise, složená ze spisovatelů Klubu autorů lite-
ratury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově a pra-
covníků Zámku Slavkov – Austerlitz. Vítězové
jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na za-
hájení akce dne 26. 4. 2013 za přítomnosti
médií, zástupců města Slavkova, Jihomorav-
ského kraje a Vojenské akademie ve Vyškově.

Práce zasílejte na adresu Zámek Slavkov –
Austerlitz nebo e-mailem na adresu: 
blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, vedoucí Městské knihovny ZS-A

Slavkovské memento 2013
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL



13SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU1/2013

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

Burza škol
Jako v každém školním roce, tak i letos stojí

před žáky 9. ročníku závažné rozhodování – vy-
brat si své budoucí povolání. Naše škola se snaží
být jim v tom co nejvíce nápomocna. Celý rok
se žáci v předmětu Volba povolání seznamují se
situací na trhu práce, s problematikou nezamě-
stnanosti, ale hlavně s nabídkou středních škol.
Zástupci některých škol navštívili chlapce a děv-
čata přímo ve vyučování, představili svá školská
zařízení, promítli krátké prezentace a sdělili pod-
mínky přijetí na danou školu.

V úterý 8. ledna se v aule ZŠ Komenského ko-
nala Burza středních škol určená žákům 9. roč-
níku a jejich rodičům. Burzu navštívili zástupci
14 středních škol z Brna, Vyškova a Bučovic. Až
z Rajhradu přijeli zástupci SOŠ zahradnické
a z Křenovic u Kojetína byli zástupci odborného
učiliště, které se mimo jiné věnuje žákům s SPU
a slabým prospěchem. Naopak žáci s výborným
prospěchem si mohli pohovořit se zástupci gym-
názií ve Vyškově a Bučovicích či s vyučující
chemické průmyslovky a s mnoha dalšími.
Všichni představitelé středních škol ochotně po-
skytli rodičům vycházejících žáků potřebné in-
formace a rady. Účast zvídavých rodičů byla
velmi vysoká a obě strany hodnotily burzu
kladně. Hodně štěstí při výběru správné školy!

PhDr. H. Sokoltová

Florbalový svátek
Po roce se opět rozběhl kolotoč žákovského

florbalového turnaje OrionflorbalCup a opět se
ho účastní žáci a žákyně ZŠ Komenského.
V prosinci minulého roku začal turnaj okrsko-
vými koly. Mladší a starší žáci jasně naznačili
svoje ambice a jednoznačně turnaje vyhráli.
Starší žákyně se prezentovaly pěknou hrou,
která však gólově na postup nestačila.

V lednu proběhly okresní turnaje, na kterých
starší hoši a mladší dívky předvedli velmi dobré
výkony a obě družstva se tak nominovala do
krajských kol. Tento vynikající výsledek nás těší
o to více, že mladším dívkám se postup povedl
poprvé v historii florbalu na naší škole. Pro úpl-
nost je třeba dodat výsledek mladších hochů,
kteří na okresním turnaji skončili na 4. místě.  

Všem účastníkům krajských kol (mezi ně
patří i starší dívky, které se taky zúčastní kraj-
ského turnaje, protože jsme pořádající školou)
držíme palce a moc jim fandíme. 

Mgr. Martin Bauer, učitel TV

Ve dnech 12.–16.
listopadu proběhla
první zahraniční ná-

vštěva v rámci projektu Natur ducatioN – The
Nature in my School Bag. Projekt se připravoval
dva roky pod vedením turecké koordinátorky ze
školy v Burse. V letošním roce byl schválen
včetně finančního grantu. Tři pedagogové a tři
žákyně (vítězky soutěže o logo projektu) ze ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna vyrazili do Tu-
recka, aby se osobně setkali se svými partnery
z Turecka a Bulharska.

Všechny čekalo velice pěkné a vřelé přijetí na
škole Turkiye Komur Isletmeleri Ilkogretim
Okulu, ale také na radnici v Burse. Turečtí or-
ganizátoři připravili pestrý program – prohlídka
samotné školy, prezentace o Turecku, přijetí na
radnici v Burse, prohlídka starobylé části města,
ukázka tradičních řemesel, tanec dervišů, ná-
vštěva mešit a bazaru. Velmi zajímavá byla také
ochutnávka tradičních tureckých jídel, které při-
pravily maminky ze školního klubu.

Hlavním tématem projektu je příroda
v mnoha podobách, samozřejmě i její využití ve
vyučování. Žáci proto měli společné aktivity
v přírodě a pracovali s přírodními materiály, do-
spělí upřesňovali harmonogram celého projektu,
který bude trvat dva roky. Jak žáci, tak i dospělí
při komunikaci pilně procvičovali angličtinu.

V předvánočním týdnu každoročně pořá-
dáme školní olympiádu. Žáci 6.–9. tříd změřili
své síly v pátek 21. prosince. V hodinových blo-
cích se střídali na jednotlivých stanovištích ve
všech tělocvičnách školy. 

Zápolení se soustředila na disciplíny, které
žáci plní v hodinách tělesné výchovy v rámci
OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů). Patří sem hod medicinbalem, shyby,
přeskoky přes švihadlo, trojskok z místa, kliky,
„leh-sedy“.

V gymnastickém sále se soutěžilo v akroba-
cii – dívky a chlapci cvičili sestavy na koberci
a hodnotila se nejen správnost provedení po-
vinných prvků, ale i umělecký dojem. Dále zde

Vánoční dárek
Vánoce jsou svátky klidu, míru, lásky a spo-

kojenosti. Ne všechny rodiny na světě však
mohou ve svém životě takové chvíle zažívat. Ve
velké části světa trpí lidé hladem, bídou, sužují
je nemoci. Toto si uvědomily děti ze 7.B a roz-
hodly se svým činem ukázat, že jim život tako-
vých lidí není lhostejný. Uspořádaly ve své
třídě finanční sbírku, která byla podpořena
i třídní učitelkou, a za vybrané peníze přes or-
ganizaci Člověk v tísni zakoupily „skutečný
dárek“. A co je „skutečný dárek“? Certifikát
v hodnotě 40 kuřat pro obyvatele Sri Lanky, po-
stižené nejen vlnou tsunami, ale i válkou.

Darovaná kuřata znamenají pro chudé rodiny
zdroj příjmů. Když vyrostou, začnou snášet
vejce, nebo je jejich majitelé vymění na trhu za
boty, oblečení nebo třeba mouku. Děti, patří
vám dík. MiL 

Celý pobyt byl velkým přínosem v poznání
cizí země, kultury, zvyklostí, kuchyně, a také
v navázání nových přátelství. Další setkání se
uskuteční v květnu v městě Mezdra v Bulhar-
sku, kde sídlí partnerská škola Osnovno Uchi-
lishte „HRISTO BOTEV“.

Podrobnější informace a fotografie z pobytu
v Turecku najdete na webu naší školy. Tento pro-
jekt byl realizován za finanční podpory Evrop-
ské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za pou ž-
ití informací, jež jsou jeho obsahem. L. Záleská

Projekt Comenius – Návštěva v Turecku

Školní olympiáda
probíhala silová soutěž – přetahování lanem.

V hale na nové budově se spolu utkávala smí-
šená družstva ve florbalu. Boj to byl lítý, jed-
notlivé třídy se povzbuzovaly hlasitými pokřiky
a třídními hesly. Na konci všech klání proběhlo
slavnostní vyhodnocení a vítězové získali di-
plomy a sladké odměny, které vyrobily pracov-
nice naší školní kuchyně. 

Výsledkovou listinu a fotografie dokumentu-
jící průběh celé školní olympiády si lze pro-
hlédnout na nástěnce v přízemí před jídelnou.
Není ani tak důležité, kdo zvítězil, jako to, že
se naši žáci hýbali a zlepšili tak svou tělesnou
kondici. Už se všichni těšíme na další ročník!

HaF

Návštěva v Turecku Foto: archiv školy

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

Kalendářní rok 2013 zahájili žáci sedmých
ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově
u Brna lyžařským výcvikovým kurzem. Po
velmi dobrých zkušenostech z předchozích let
se výcvik uskutečnil v prvním lednovém týdnu
v Karlově pod Pradědem. Ubytování bylo za-
jištěno v penzionu U Bohouše.

Sněhové i klimatické podmínky byly pro ko-
nání kurzu velmi dobré. Pod vedením kvalifi-
kovaných instruktorů Mgr. Hany Petrové,
Mgr. Zdeňka Vičara, Mgr. Petra Jeřábka
a Mgr. Hany Charvátové zvládli žáci velmi

Turnaj v sudoku a tredoku 
Žáci 2. stupně mající zájem soutěžit a pře-

mýšlet opět změřili své síly v druhém kole lo-
gických her. Turnaj v SUDOKU a TREDOKU
se uskutečnil v pondělí 17. prosince. Do ná-
ročného turnaje se přihlásilo celkem 12 žáků. 

V kategorii 6.–7. tříd přesvědčivě zvítězila
Hana Kučerová z 7.A, na 2. místě se umístila
Kristina Blaháková z 7.B a třetí skončila Vero-
nika Klinkovská ze 6.A.

V kategorii 8.–9. ročníků si první místo od-
nesla Adriana Baštýřová z 8.A, druhé místo ob-
sadil Matouš Jurajda z 8.B a na třetím místě
skončil Petr Otépka z 8.A.

Pro všechny účastníky turnaje byla připra-
vena sladká odměna. Ti nejlepší obdrželi di-
plomy a věcné ceny, které byly zakoupeny
z prostředků Klubu přátel školy při ZŠ Tyršova.

Vánoce jsou za námi, začíná nový rok, vraťme
se však ještě na chvíli k tomu, jak jsme prožili
předvánoční čas na Tyršovce. 

Už dlouho před Vánocemi se děti i učitelé při-
pravovali na tradiční vánoční akademii. Všichni
přemýšleli, jaké vystoupení připravit. Nakonec
se vše jako vždy vydařilo. Početné publikum,
které zaplnilo tělocvičnu do posledního mís-
tečka, mohlo zhlédnout bohatý program složený
z vánočních písniček, říkanek, povídání a ne-
chyběly ani pohybové aktivity.

Už se stalo dobrým zvykem, že druhou část

Lyžařský výcvikový kurz „U Bohouše“
dobře výcvik na sjezdových lyžích i na snow-
boardu. Čerstvě napadaný sníh umožnil, že žáci
mohli projít i základním výcvikem na běžkách.
Při besedě s příslušníkem Horské služby Kar-
lov se děti dozvěděly velmi zajímavé a důležité
informace o práci a významu HS.

Aby si děti i po čase mohly zavzpomínat na
neopakovatelné chvíle na lyžařském výcviku,
dostanou všichni účastníci kurzu DVD s nejza-
jímavějšími momenty celého týdne ve videu
a fotografiích.

Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu

Vánoce s Tyršovkou
programu tvoří minimuzikál v podání
školního sboru, letos i s přispěním
sboru učitelského. Jednalo se totiž
o „Školu andělů“ a tam přece učitelé
nesmí chybět! Přípravy muzikálu se
opět ujala osvědčená autorská dvojice
Michael Korbička (hudba) a Šárka Na-
vrátilová (texty). Přestože se každým
rokem zdá, že lepší už to snad ani být
nemůže, letos jsme se znovu ujistili, že opak je
pravdou. Vtipné a svižné texty i okouzlující
hudba opět všechny přítomné pobavily i dojaly. 

Obecenstvo všechny účinkující odměnilo za-
slouženým potleskem a my jen doufáme, že
jsme alespoň trošku přispěli k vaší dobré před-
vánoční náladě.

Pan učitel Oto Pohle by se 22. ledna 2013
dožil 100 let. Proto mi dovolte krátkou vzpo-
mínku na tohoto váženého člověka, který svou
láskou k hudbě a tanci ovlivnil řadu svých žáků
a občanů našeho města. 

Do učitelského sboru bývalé chlapecké školy
ve Slavkově nastoupil 1. června 1941. Od
1. září 1941 přešel učit do Bučovic, aby se pak
1. září 1945 natrvalo vrátil do Slavkova. Zde
setrval až do svého odchodu do důchodu v roce
1973. Většina z nás ho zná jako učitele hudby,
ale on učil i matematiku, rýsování a občas
i chemii.

Ve školním roce 1948/1949 vyhrál se škol-
ním sborem v okresním kole tvořivosti mládeže
svoji vůbec první hudební soutěž a získal v ní
hned 1. místo.  Školní kronika uvádí, že jeho
sbor míval na různých akcích i 19 vystoupení
za rok. A přitom pan učitel nesecvičil jen tak
ledajaký sbor, protože jeho členové zvládali
i čtyřhlasé skladby a zpívali velmi široký re-
pertoár – od lidových písní až po skladby An-
tonína Dvořáka či Leoše Janáčka. 

Ve školním roce 1963/64 se panu učiteli ko-
nečně splnil jeho velký, měřeno dnešníma

očima skromný, sen – ve škole byla zřízena hu-
debna. Řada jeho žáků vzpomíná na oponu,
kterou okamžitě s nadšením umístil do učebny,
a na jeho báječnou hru na housle a klavír.
A hudbě zůstal Oto Pohle věrný po celý život.

Většina bývalých žáků pana učitele si jistě
vybaví i druhou jeho vášeň – tanec. Tento druh
umění velmi miloval a v 60. a 70. letech minu-
lého století vedl dokonce taneční kurzy pro
slavkovské střední školy.

S panem učitelem mám svoji osobní zkuše-
nost až z 80. let, kdy jsme spolu hrávali v Slav-
kovském orchestrálním sdružení. Obdivoval
jsem jeho hru na housle a dodnes si vzpomí-
nám na slova jeho kolegů houslistů, když si
v krátké pauze občas přehrával svůj part:
„Doma, pane profesore, doma!“ Tento slogan,
který pan Pohle přijímal s úsměvem a se stoic-
kým klidem, občas používáme mezi muzikanty
dodnes.

Další možnost spolupráce s panem Pohlem
se mi naskytla v roce 2005, kdy se přihlásil na
kurz práce s počítačem, který jsem vedl. Jen si
to představte! Ve svých 92 letech se rozhodl,
že se naučí pracovat s internetem! Musím kon-

statovat, že vůbec nezaos-
tával za svými mnohem
mladšími kolegy. Zkrátka,
byl to člověk, který se
snažil stále držet krok
s dobou a neustále se
o všechno živě zajímal
i ve svém vysokém věku. 

Pan učitel nás opustil v 94 letech. Jeho kole-
gové a přátelé mu tehdy napsali poslední dopis
na rozloučenou, z něhož si dovolím odcitovat:
„Byls hodný člověk, výborný společník, vždy se
smyslem pro humor. Velkoryse jsi trpěl různé
legrácky, které jsme my, mladší, na Tobě zkou-
šeli. Vlastně jsi vždycky fandil mladým. No
a vidíš, ten čas se jen tak mihl kolem nás. Tys,
Oto, zanechal za sebou velký kus práce na kul-
turním životě ve Slavkově i ve školství. Stejně
si myslíme, že Tě tam, na druhém břehu, vítala
nebeská kapela a že ji možná už teď diriguješ.“

Myslím, že na některé lidi nelze nikdy zcela
zapomenout. Stanou se nesmrtelnou legendou,
která po jejich odchodu zůstane v srdcích těch,
kdo je znali a měli rádi. A to je i příběh pana
učitele. Vladimír Soukop

Vzpomínka na vzácného člověka 

Vánoce s Tyršovkou Foto: 2x archiv školy

Účastníci kurzu Foto: 2x archiv školy

Otto Pohle
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Slavkov u Brna

2 550 000 Kč info na tel.

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

3 550 000 Kč

Nabízíme k prodeji POSLEDNÍ ze
tří bytových jednotek 4+KK Pod
Oborou, do OV o užité ploše 148
m2 v rodinném domě se třemi
byty. K bytu přináleží terasa,
garáž, stání a vlastní zahrada
(220 m2) .

Nabízíme exkluzivně k prodeji byto-
vou jednotku 4+KK, v OV s garáží ve
Slavkově o celkové výměře 86,3 m2.
Byt se nachází v 1. nadzem. podlaží,
se sklepem 6,7 m2, sušárnou, ko-
lárnou, kotelnou, lodžii 9 m2 a ga-
ráží 13,5 m2. Pozor, sleva.

Nabízíme k prodeji prostorný ví-
cegenerační rodinný dům 5+1 se
dvorem a garáží s obestavěnou
plochou 987 m3, (užitná plocha
454 m2) který je umístěn v řadové
zástavbě, ale je samostatně sto-
jícím. 

Slavkov u Brna Slavkov u Brna

3 500 000 Kč

Nabízíme k prodeji energeticky
úsporný rodinný dům ve Slavkově
u Brna v dosahu centra v řadové zá-
stavbě, cihlový, dvoupodlažní se
sedlovou střechou a atriem. V r.
2009 byl zcela zrekonstruován. Jeho
celková užitá plocha je 131 m2. 

Nabízíme k pronájmu prostorný byt
4+kk a 2kk ve Slavkově u Brna v do-
sahu centra o cel kové velikosti užité
plochy (91,8 m2)/62 m2. Cena pro-
nájmu bytu je 13 000 / 8000 Kč
bez služeb a energií. Možnost na-
stěhování ihned.

Slavkov u BrnaSlavkov u Brna

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 15. února do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

KUCHYNĚ NA MÍRU

WWW.TPV-INTERIER.CZ
GSM 777 699 196

Přijďte posedět do klidných prostor 

Čajovny 
na ulici Husova 1558 (dříve 57) 

ve Slavkově u Brna.

Nabízíme:
➢ Kvalitní černé, zelené, žluté a ovocné čaje
➢ Nápoje z čerstvě mleté kávy 
➢ Nealko nápoje
➢ Zákusky, chlebíčky
➢ Příjemné nekuřácké prostředí
➢ Zajímavé společenské hry k zapůjčení

BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

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



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

Kupon na slevu

10 %
Platnost kuponu do 31. 3. 2013

Kupony se nesčítají

✁

✁

www.slavkovskypivovar.cz

Otevírací doba:
Po–Čt 11–22 h.
Pá–So 11–23 h.
Ne 11–21 h.

• Možnost závozu restaurací
naším pivem

• Prodej sudového piva přímo
v pivovaru – 15 l, 30 l, 50 l KEG

U Mlýna 1422,
Slavkov u Brna
Rezervace tel.: 544 220 100
info@slavkovskypivovar.cz

Nekuřácká
restaurace
Polední menu

Rodinné oslavy

Firemní akce

Svatby, rauty

Letní zahrádka
s grilem

Navštivte prodejnu 

Punčoška 
na ulici Husova 1558 (dříve 57) 

ve Slavkově u Brna.

Nabízený sortiment zboží:
➢ punčochové zboží (dámské, dětské)
➢ ponožky (dámské, pánské, dětské)
➢ ekologické prací a mycí prostředky

značky FEEL ECO a dětské prací
 prostředky značky SALY BABY
od firmy Fosfa, a. s., Břeclav
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www.RezidenceAusterlitz.cz 

gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,

info@rezidenceausterlitz.cz 

ULICE SLOVÁKOVA

SLAVKOV U BRNA

DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

PRODEJ BYTŮ A RD

50Bytů

17RD

Milan Májek
a syn
nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

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

775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

HUTNÍ
MATERIÁL

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

• Kuchyně vaří tradiční moravská
a staročeská jídla, kde upřednostňu-
jeme čerstvé a kvalitní suroviny.

• Předností naší restaurace jsou
 přílohy, které si vyrábíme sami –
 domácí kynuté houskové knedlíky,
jemné bramborové knedlíky.

• Moučníky – domácí kynuté  knedlíky
se sezonním ovocem,  tažené štrúdly.

sokolskydum@email.cz
tel.: +420 544 221 103
fax: +420 544 227 737

www.hotelsokolskydum.cz

Hotel Sokolský dům
Hotel Sokolský dům
Palackého nám. 75 
684 01 Slavkov u Brna

S L A V K O V  U  B R N A

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

Kosmetika Možnost vyzkoušení

ˇPoradenská kancelár
Prodej

• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny – mladý (zelený)

ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství



Budova Slavkovského pivovaru Foto: B. Maleček
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V říjnu loňského roku jsme s panem Jiřím
Hořavou ml. hovořili o možnosti otevřít pivo-
var už v polovině ledna 2013. Jak už to však
bývá, cílové datum se posunulo. K jakému dni
tedy směřují přípravy nyní?

„Neoficiální datum je pátek 15. února. Vše
k tomu směřujeme. Navařili jsme pivo tak, aby
bylo kolem tohoto data připravené, protože pivo
musí zrát a bez klasické dvanáctky nemůžeme
otevřít. Je to náš cíl a uvidíme. Jakmile budeme
znát konečné datum, dáme samozřejmě Slavko-
vákům vědět. Je vidět, že obyvatele Slavkova pi-
vovar zajímá, že jsou zvědaví. O víkendech
vídám lidi na procházkách, jak už pivovar ob-
hlíží, nakukují do oken. Věřím tedy, že v otvírací
den se přijdou všichni podívat.“

Přípravy na otevření jsou v plném proudu.
Vybavuje se kuchyně a zařízení restaurace,
chystají se internetové stránky. Připraveny jsou
už sklenice s originálním logem Slavkovského
pivovaru. Logo pivovaru sestává ze siluety pá-
lenice a pivovaru i s původním komínem pivo-
varské sladovny. Ten je dnes nefunkční, ale je
zajímavou dominantou objektu. To nejdůleži-
tější je však samozřejmě pivo. Jaké typy piva
budeme moci v restauraci Slavkovského pivo-
varu ochutnat? 

„Vycházíme z nabídky čtyř základ-
ních druhů piv. Slavkovská desítka,
Slavkovská dvanáctka (spodně
kvašený světlý ležák). Slavkov-
ský kancléř je 13% tmavý spe-
ciál pojmenovaný podle kanc-
léře čtyř císařů Václava
Antonína Kounice, významné
osobnosti slavkovských dějin.
Čtvrté pivo jsme pojmenovali Slav-
kovské bílé, a je to pšeničné světlé
pivo, typ nazývaný častěji weissenbier. Naše
piva budou nefiltrovaná a nepasterizovaná
a tím si zachovají plnou chuť, živé kultury, vita-
míny a minerální látky. Snažíme se používat co
nejkvalitnější suroviny, žatecký chmel a morav-
ský slad. Vodu používáme místní, protože jsme
provedli rozbory kvality a byli jsme velmi spo-
kojení.“ 

Ochutnat slavkovské pivo budeme moci
nejen přímo ve slavkovské restauraci, ale také

v okolních obcích. Samozřejmě bude možné za-
koupit větší či menší i soudek piva a uvažuje se
také o stáčení slavkovského piva v restauraci,
a to do dvoulitrových skleněných džbánů. A kdo
vlastně slavkovské pivo opečovává a připra-
vuje? Sládkem Slavkovského pivovaru je Jan
Němeček. Je to mladý muž, ale Jiří Hořava ml.
věří v jeho schopnosti. 

„Ačkoliv je mladý, je toto jeho už třetí půso-
biště. Má dobré vzdělání, inženýrský titul v po-
travinářství. Na jeho práci dohlíží při rozjezdu
pan Korbel, který patří mezi světovou špičku ve
svém oboru, pracoval 34 let v Plzeňském Pivo-
varu a pro společnost Destila, s.r.o., rozjíždí pi-

vovary po celém světě.“
Při pivovaru bude fungovat neku-
řácká restaurace s prostornou terasou

orientovanou na jihozápad, tedy
s výhledem na okolí rybníka.
Interiér restaurace je založen na
kombinaci přírodních materiálů:
masivní dubové stoly a židle, pů-
vodní smrkové trámy, měděné

lampy pod stropem. Přímo v pro-
storu restaurace budou mít návštěv-

níci možnost prohlédnout si vybavení
varny a sledovat při práci sládka. A na jaké

kulinářské zážitky se zde můžeme těšit?
„Rádi bychom zde měli restauraci na úrovni.

Budeme nabízet jak jídla k pivu, to znamená na-
příklad grilovaná kuřecí křidélka či pečená ve-
přová kolena, tak polední menu pro pravidelné
strávníky a klasickou nabídku jídel. Na jídelním
lístku bude slušný výběr, ale nijak přehnaně ši-
roký, aby bylo možné vždy vařit z čerstvých su-
rovin. V letních měsících zde bude fungovat

Slavkovský pivovar otevře v únoru
Stoly na svých místech, personál připravený,

pivo navařené. Už jen několik finálních úprav dělí
Slavkovský pivovar od kolaudace a očekávaného
otevření pro veřejnost. Kdy to bude? Zeptali jsme
se jednatele společnosti Slavkovský pivovar, s.r.o.,
Jiřího Hořavy mladšího.

i udírna a ven-
kovní gril, rádi bychom podnikali víkendové
grilovací akce, uzení masa; před Vánocemi za-
bijačku. Samozřejmě svatby, rauty a podobné
akce zde budou možné. Proto jsme také pořídili
poctivý nábytek z masivního dubového dřeva,
aby bylo možné sestavit tabuli. Pokud jde o ná-
poje, bude zde široká nabídka nealkoholických
a alkoholických nápojů, míchané nápoje, kva-
litní káva a výběr z moravských vín.  

Vybavení a celkový styl restaurace a kuchyně,
výběr personálu, jména piv, design loga i složení
jídelního lístku, to vše a mnoho dalšího leží na
bedrech jednatele společnosti Slavkovský pivo-
var, s.r.o., Jiřího Hořavy mladšího. O Jiřím Ho-
řavovi ml. je známo, že je úspěšným sportov-
cem: triatlonistou a čtyřnásobným účastníkem
závodu Železný muž. Zvládá sportovat také při
náročném finiši před otevřením pivovaru?

„Se sportem je to špatné, ale jsem už tak na-
učený, že chodím běhat i hladový a potmě. Sna-
žím se udržet sportovní formu, ale je to náročné.
Přítelkyně to „zatím“ respektuje“ 

A vzkaz pro čtenáře Slavkovského zpravo-
daje? „Budeme se snažit vše stihnout v daném
termínu a věříme, že naše zákazníky osloví jak
naše pivo, tak kuchyně. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu.“

Také my se těšíme a děkujeme za rozhovor.
Mgr. Hana Sokoltová

Rozmisťování nábytku v restauraci Foto: B. Maleček Jiří Hořava Foto: B. Maleček
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Naši žáci postupují
V minulých dnech proběhlo na naší škole

první školní kolo soutěže ve finanční gramot-
nosti. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých ročníků
a do okresního kola se probojovali tito studenti:
Martin Kopecký, Jakub Černý, Klára Tvrzní-
ková, Aneta Ševelová, Martin Vojtíšek, Karel
Zavřel. Přejeme jim mnoho úspěchů v soutěži!

RNDr. M. Hlaváčková, ISŠ

V pátek 11. ledna se v tělocvičně ZŠ Purky-
ňova ve Vyškově konalo okresní kolo 
ve florbalu dívek. Turnaje se zúčastnila druž-
stva Gymnázia Vyškov, Gymnázia Bučovice 
a ISŠ Slavkov u Brna. Hrálo se systémem
každý s každým a vítěz postupoval do kraj-
ského kola hraného 18. ledna v Ivančicích.

Naše škola se pravidelně účastní všech soutěží
vyhlašovaných Asociací školních sportovních
klubů SŠ Vyškov. V úterý 18. prosince se snažila
dosáhnout co nejlepšího výsledku v okresním
kole ve florbalu hochů, které se konalo ve Slav-
kově v hale ZŠ Komenského. Již od začátku lis-
topadu se žáci připravovali v pravidelných tré-
nincích, o které byl velký zájem, i když probíhaly
od 7 hodin ráno. I přes kvalitní přípravu jsme na-
konec nedopadli nejlépe, ale jak všichni víme:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Turnaj se konal za účasti 5 družstev středních
škol z okresu Vyškov. Průběh turnaje byl tento-
krát velmi vyrovnaný a vítězná družstva vítězila
rozdílem jedné branky. Naši žáci nešťastně pro-
hráli zápas s SOŠ ZZE Vyškov, kdy si sami dali
vlastní branku a po následném vyrovnání udělali
v obraně velkou hrubku a nabídli tak soupeři ví-
tězný gól.

Druhé utkání jsme vyhráli 2:1 s družstvem
SOU a SOŠ Vyškov a měli jsme vykročeno
k slušnému umístění. Bohužel další utkání jsme
prohráli a v příštím jsme již bojovali o umístění. 

Dlouholetá opora pedagogického sboru a naše
milá kolegyně, paní Irena Lochmanová, navští-
vila v čase adventním naši školu, aby pozdravila
své bývalé žáky, kteří ji přivítali s otevřenou ná-
ručí. Ale nebyla to pouze obyčejná návštěva. Ani
v důchodu totiž paní Lochmanová nezahálí a na
podzim uskutečnila cestu po Japonsku. Jelikož
se u nás nic neutají (viď, Kubo, Katko, a další    ),
neznámými cestami se tato informace donesla
k uším několika žáků 2.B HT. Ti začali naléhat,

SAPERE – vědět, jak žít
Studenti naší školy se zúčastnili již 3. ročníku

celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“,
kterou pro školní rok 2012/2013 vyhlásilo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a jejímž hlavním
partnerem je společnost UNILEVER ČR. Školní
kola byla ukončena 20. prosince. Ve třech věko-
vých kategoriích celkem soutěžilo 28 219 žáků
z 516 škol celé ČR. Ve třech ročnících soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“ tak celkem soutěžilo
již 68 440 žáků. Výrazný nárůst soutěžících
oproti minulému ročníku dokazuje i zvýšený
zájem o získání znalostí v oblasti zdravého ži-
votního stylu, prevence proti nemocím a zdra-
vých stravovacích návyků mezi dětmi a mládeže.
Nejlépe se umístily: Hlaváčková Jana, Cupáková
Hana, Neduchalová Denisa, Hálová Kateřina,
Stehlíková Michaela. Okresní kola soutěže začí-
nají 7. ledna a končí 31. ledna 2013. Okresních
kol soutěže se mohou zúčastnit pouze vítězné
týmy ze školních kol. Mgr. Kulhánková, ISŠ

Ve dnech 3.–7. prosince se uskutečnily další
Srdíčkové dny. Jako obvykle se k této dobročinné
akci organizačně připojili i naši studenti z do-
mova mládeže, kteří prodejem dárkových před-
mětů vybrali od obyvatel Slavkova u Brna a jistě
mezi nimi byli i občané z blízkého okolí krásnou
částku 3017 Kč. Rekordmany v prodeji byla děv-
čata Dita Kraplová a Nikola Janštová. Samoz-
řejmě patří dík i všem ostatním, jmenovitě Mi-
chaele Burianové, Nikole Škrobové, Kateřině
Dekařové, Václavu Havířovi, Nikole Hasalové
a Lindě Rozsypalové. 

Zakoupením dárkového předmětu s logem Ob-

Cestování po Japonsku s paní Irenou Lochmanovou
že by také rádi Japonsko navštívili, že tam nikdy
nebyli, třídní je tam nevzal (a nevezme! – pozn.
aut.), a kdo ví, jestli někdy sami pojedou. Skrze
zážitky paní Lochmanové se jim to nakonec po-
vedlo. Prostřednictvím fotografií a poutavého
vyprávění i tentokrát cestovali společně s ní do
vzdálených koutů, tak jako vždy při hodinách ze-
měpisu, protkaných jejími zkušenostmi z cest do
celého světa. Vystoupali na horu Fudži, projeli
se místní veřejnou dopravou, kde objevili, proč je

zde po ránu Japonec velmi, velmi nezdvořilý,
kdo může v Japonsku chovat pejska, co se právě
nosí podle nejnovější módy či jaké jsou tech-
nické novinky v oblasti japonských toalet.

Jak už to bývá, příjemné a milé návštěvy mají
jednu obrovskou nevýhodu. Bývají krátké a čas
rychle uteče. Příští výprava paní Lochmanové je
v tuto chvíli zahalena tajemstvím, ale příslib opě-
tovné návštěvy dává naději na další zajímavé vy-
právění. Mgr. V. Hirt, ISŠ

čanského sdružení Život dětem občané přispěli
na pomoc těžce handicapovaným dětem, kteří
jsou stabilně odkázány na domácí péči svých ro-
dičů, zejména maminek. Výtěžek je určen na za-
koupení nezbytných rehabilitačních pomůcek
a různých zdravotních pomůcek k usnadnění ce-
lodenní péče, kterou zdravotní stav těchto dětí vy-
žaduje. Jedná se o pomoc v rámci celé ČR. 

Studenti děkují všem, kteří si od nich dárkové
předměty zakoupili a proměnili tak dětské slzy
v úsměv. Doufám, že i letos se budeme moci této
akce zúčastnit a že budou lidé ochotni pomáhat
stejně jako v roce minulém. Kocmanová Z., ISŠ

Srdíčkové dny v naší škole

Účast ISŠ v okresním kole florbalu
Poslední utkání s Gymnáziem Bučovice bylo

ze začátku vyrovnané a těsně před koncem jsme
obdrželi branku a snažili jsme se obrátit vývoj
utkání hrou v powerplay, což nám ale nevyšlo,
obdrželi jsme další branku a o výsledku bylo roz-
hodnuto. 

Celkově jsme se umístili na 5. místě se zis-
kem dvou bodů. Přesto musíme chlapce pochvá-
lit za odpovědný přístup a snaživý výkon. Pro-
tože je na naší škole o florbal velký zájem,
uspořádáme opět jako každý rok před Vánocemi
školní kolo, kterého se zúčastní 90 žáků ze všech
tříd. učitelé TV, ISŠ

Okresní kolo ve florbalu dívek
Naše výsledky: Gymnázium Bučovice–ISŠ

Slavkov u Brna 0:6 a ISŠ Slavkov
u Brna–Gymnázium Vyškov 1:3. Zvítězilo
Gymnázium Bučovice, za nimi dále Gymná-
zium Vyškov a ISŠ Slavkov u Brna. Holky je
třeba za předvedené výkony pochválit.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ    

Florbalisté Foto: archiv školy

Hrabalová Zdena, Křeslová Jana, Vlková Lenka, Pustinová Nikola, Michalíková
Kateřina, Tihelková Lucie, Volešová Hana, Šarköziová Petra, Sehnalíková Pavla,
Smisitelová Ivana, Horká Tereza. Foto: archiv školy
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N ÍPotěšte seniory
a přineste jim knížku
či společenskou hru

Zařizujeme společenskou místnost pro
seniory Domova s úsměvem, který je

nově zřizován pro osoby se zdravotním
postižením. Zapojte se a pomozte nám
ji vybavit co nejširším spektrem knížek

a her. Pokud máte zájem, rádi Vás přiví-
táme v Lázeňském domě, Zlatá Hora

1466, Slavkov u Brna.

Kontakt: Martina Ruská tel.: 777 492 934
a Jana Šilerová tel.: 608 944 207

Lázeňský dům předem děkuje
a těší se na Vás. 

Pozn. Knihy a hry mohou být nové či zachovale použité.  

Alena Hrouzová
Vážany n. Litavou 230

( jen 3 km od Slavkova – v ulici u hřiště)
tel. 722 534 080

KADEŘNICTVÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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

Vzpomínka

Dne 22. ledna 2013 uplynulo 25 let, kdy nás opustil pan

JAN PLAVINA

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne jako voda, bolest v srdci zůstává.

Dne 22. ledna 2013 to budou 3 roky, co nám opustil
náš milovaný syn, pan

JAN HOLEČEK
ze Slavkova u Brna

Srdce stále bolí i vzpomínka je bolestná. Rodiče a sourozenci.

Vzpomínka
Dne 21. ledna vzpomínáme 95. výročí narození naší drahé maminky,

 babičky a prababičky, paní

MARIE DVOŘÁČKOVÉ
učitelky ve Slavkově u Brna

Dne 10. března uplyne 22 let od jejího úmrtí.
Dcera Eva a syn Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2013 uplynulo sedm let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 1. ledna 2013 by se dožila 100 let paní

LUDMILA MUSILOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 8. ledna 2013 uplynuly dva smutné roky, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel s dětmi
a celá rodina.

Vzpomínka

Vůle osudu byla silnější, než naše nejvroucnější přání.

Dne 23. ledna 2013 uplynulo 15 let, co nás opustil pan

LEOŠ HEMALA

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 24. ledna 2013 uběhly čtyři smutné roky, kdy nás opustila maminka,
babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ

Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
Josef, Olin, Jirka a Lída a Karel Eis s rodinami.

T - CLUB ÚNOR
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

1. 2. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80´ 90´
léta

2. 2. DJ CORONA / Dance/Club/House/Techno/
R&B/Rock 

8. 2. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k / Rockotéka (show)
9. 2. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

15. 2. DJ Tublat and DJ Dave / Oldies music 80´ 90´
léta 

16. 2. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
22. 2. DJ CORONA / Dance/Club/House/Techno/

R&B/Rock
23. 2. DJ Petr Jaroš / Radio Hits 

WWW.TOTAL-CLUB.CZ
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Josef Bořek (1925) 2. 1.
Ludmila Novotná (1925) 2. 1.
Jan Kubíček (1938) 10. 1.

Vzpomínka
Bez Tebe, tatínku, se nám těžko životem kráčí, při vzpomínce na Tebe se nám slzy

do očí tlačí. Nestihli jsme Ti sbohem dát a za vše, co jsi pro nás udělal, poděkovat.
Smutno je bez Tebe, smutno je všem, chybíš nám, tatínku, všude a všem.

Dne 4. února 2013 vzpomeneme 4. výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

ANTONÍNA TONARA
Na jeho dobré srdce a veselou povahu s láskou a vděčností vzpomínají

manželka, dcera s rodinou a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Vydal ses cestou, kterou chodí každý sám.
Jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 10. února uplyne dlouhých 30 let, co nás opustil manžel a tatínek, pan

KAREL ŘIČÁNEK
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera s rodinou

a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest zůstává a nedá zapomenout.

Dne 18. února uplyne 10 smutných let, kdy navždy odešel milovaný syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomíná maminka, manželka, děti Dominiček a Nikolka, 

a sestra Renáta s rodinou a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 16. února 2013 uplynou tři roky od nečekaného odchodu pana

KARLA STÁRKA

Stále vzpomíná manželka, dcery a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 7. února 2013 uplyne 20 smutných let, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR DOSEDĚL

S láskou stále vzpomíná manželka Zdeňka s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 27. února 2013 by se dožila 100 let paní

LUDMILA KREIZLOVÁ, roz. HANÁKOVÁ

a v letošním roce by se dožil 109 let její manžel, pan

JAROSLAV KREIZL
kožešník ve Slavkově.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Hanákova a Kreizlova.

Vzpomínka
Nikdo mne nemusí slzami ctít, a vzpomínat.

Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál…

Dne 9. února 2013 vzpomeneme 30. výročí úmrtí pana

ZDEŇKA ANDRLY
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Augustýna, syn Eduard s rodinou.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijí-
máme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
KOUPÍM seno a slámu, jakékoliv množství.
Okolí Slavkova a Brna. Platí stále – spěchá.
Děkuji moc za nabídky. Tel. 737 410 620.
HLEDÁM podnájem do 4000 Kč. Tel. 776 205 049
KADEŘNICTVÍ Zborovská 43 opět v provozu.
Srdečně Vás zve a těší se Gottwaldová Eva.
Objednávky na tel. 775 350 263.
SUPER UKLÍZEČKY – Úklidové služby.
Úklid domácností i komerčních objektů
www.superuklizecky.cz, tel.: 604 463 364.
ZÁMEČNICTVÍ, zednictví – obklady, kou-
pelny na klíč. Tel. 732 500 546.
DARUJI štěňata křížence do dobrých rukou.
Tel. 732 156 041.
PRONAJMU dlouhodobě přízemní byt 2+1 –
60 m2 ve Slavkově u Brna. Po rekonstrukci,
cihla, balkon, sklep, klidná část. Nájem + in-
kaso 9000 Kč. Květen 2013. Tel. 603 915 188.

INZERCE

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat paní Marii Špač-

kové ze Slavkova, Špitálská ulice, za navrácení
nalezené peněženky obsahující větší finanční
částku a doklady. V dnešní době je to čin, za-
sluhující veřejné uznání. Oldřich Šimoník

Masopust
Pozvánka na masopustní průvod masek, který

se bude konat v neděli 10. února od 12 hodin od
ZUŠ na Komenského nám. ve Slavkově.

Nabízím kompletní vedení 

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.

Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
 doklady a daňová přiznání lze podat

též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 

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



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ22 1/2013

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Kam to vlastně jedu?

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
pro mládež, sobota v 7.30 h.

Návštěvy nemocných, pátek 1. 2. 
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic),

sobota 2. 2. kostel 8.30 s žehnáním svící.
Karneval pro děti, neděle 3. 2. Dům sv. Ro-

diny 15.00.
Ples slavkovského děkanství, sobota 9. 2.

Bonaparte Slavkov ve 20.00.
Lurdská pouť na Lutrštéku, pondělí 11. 2. ve

14.30.
Popeleční středa, 13. 2. v 18.00 mše sv. a po-

pelec, den přísného postu.
Křížové cesty, neděle v postě od 17. 2.

v 17.15.
Kurz Filip, Kroměříž 15. - 17. 2. 
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 28. 2. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 1. 3. 

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

V rámci očekávaného 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu jsme pro-
žili tématický „Rok biřmování“. K biřmování se
kromě mládeže připravovali také dospělí a starší,
kteří přijali tuto svátost dospělosti od biskupa
Vojtěcha. 

Do Tříkrálové sbírky se zapojilo ve Slavkově
90 koledníků a vybralo se téměř 98 tisíc korun.
V neděli 8. ledna jsme prožili u Betléma koledo-
vání s cimbálovou muzikou „Hudci z Kyjova“, ke
které se zpěvem přidala slavkovská schola. Far-
nost pořádala začátkem roku pro 50 účastníků de-
setitýdenní Seminář obnovy, zaměřený na osobní
víru. K setkání a sdílení po ranní nedělní mši
vznikla na farním sále aktivita „farní kavárny“.
Pro novou křížovou cestu na Urbánek, která byla
vyrobena v zimních měsících, se staly patrony
jednotlivých zastavení rodiny naší farnosti. Ti vy-
kopali v sobotu 17. března základy, 20. března
byly zabetonovány a jednotlivá zastavení byla
vztyčena v úterý 27. března. První křížové cesty
na Květnou neděli se účastnilo asi 100 farníků. 

Na pěší pouť do Žarošic se vydalo 8. května ze
Slavkova kolem 45 poutníků. Den na Petrově
s biblickými postavami, které ztvárnili zamě-
stnanci biskupství, prožilo 17. května z naší far-
nosti 29 dětí. Při Svatourbanských hodech 3.
června byl hostem P. Jan Daněk z Nového Města
na Moravě, který ve Slavkově působil v 80. le-
tech jako kaplan. V červnu se uskutečnil poutní
zájezd na Šumavu, do Bavorska a Rakouska.
U příležitosti zakončení tříletého varhanického
kurzu uspořádala Jednota Musica sacra 17.
června v kostele zpívanou liturgii nešpor s var-
hanním koncertem MgA. Davida Postráneckého.
Z naší farnosti získalo varhanickou kvalifikaci pět
varhanic. Zdařilou akcí byl V. farní den v neděli
24. června, v jehož programu vystoupily rodiny
v pěvecké soutěži a představilo se divadlo, ženy

Povídání o Kataru
Přijměte naše pozvání na Povídání o Kataru

v Perském zálivu. Promítané fotografie z po-
bytu v – pro nás – exotické krajině, slovem do-
provodí br. Roman Suchomel.

Sejdeme se opět na faře Církve čsl. husitské,
Jiráskova 959, Slavkov u Brna, v pondělí 18.
února 2013, od 18 hodin. Po promítání jste
zváni na povídání (zvl. k tématu) při malém po-
hoštění. Vstupné dobrovolné.

Za radu starších CČSH vás zve
Milan Vostřel, farář

O soudci Nejvyššího soudu, Oliverovi Wen-
dellu Holmesovi, se říkalo, že často býval du-
chem nepřítomný. Jednou jel vlakem z Was-
hingtonu a studoval jakýsi nevyřešený případ.
Přišel k němu průvodčí a požádal ho o lístek.
Soudce hledal nervózně po kapsách, ale nebylo
mu to nic platné.

„Nedělejte si starosti, pane soudce Holmesi,“
řekl průvodčí, „víme, kdo jste. Až se vrátíte do Was-
hingtonu, můžete nám ten lístek laskavě poslat.“

Holmes sklopil oči a smutně pokýval hlavou.
„Děkuji vám, dobrý muži, ale zdá se, že jste to ne-
pochopil. Problémem není, jestli mám zaplatit za
lístek, nebo ne. Otázka zní, kam to vlastně jedu?“ 

„Řiďte se v životě ukazateli správného směru
a ptejte se vždy na jejich cíle. Věnujte pozornost
cestám, po nichž se vydáváte ...“

(Bible-překlad SNC, Jeremiáš  31,21)
„Není až tak důležité, jak rychle jdeme, ale

kam vlastně směřujeme.“ (J. Kratka)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve

na sobotní bohoslužby konané 9. a 23. února na
adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9
hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým tex-
tem.

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Z života farnosti v roce 2012
z Klasu a muži s bláznivou scénkou „Domácí
práce v rukou mužů“. 

Významnou událostí bylo kněžské svěcení
jáhna Martina Kohoutka a jeho primice 7. čer-
vence v rodných Hodějicích a slavné sliby řeholní
sestry Terezky Markéty Paterové z Němčan
v klášteře v Praze na Hradčanech. Tábor v Rako-
veckém údolí se statečným indiánským kmenem
Irokézů proběhl zdárně i v nelehkých deštivých
podmínkách. Mládež se vypravila na pobyt do Ty-
rolských Alp a na Celostátní setkání mládeže ve
Žďáru nad Sázavou. S říjnovou poutí mužů jsme
se vydali na prohlídku kláštera v Tišnově a na ex-
kurzi do pivovaru v Černé hoře. Na Světový den
misií natáčela v kostele Česká televize průběh mi-
sijní neděle s obětním průvodem dětí v oblecích
různých národů. Třetím rokem pokračovaly pro
děti adventní ranní mše svaté zvané Roráty. Na
první z nich nás navštívil svatý Mikuláš a Česká
televize. Přišlo 51 dětí se svými rodiči. 

Farní divadlo Simsala Bim sehrálo v tomto
roce na jaře hru pro děti Princezna Ryba a na far-
ním dni část představení z Ostrova pokladů. Na
podzim pro dospělé diváky komedii Kostlivec ve
skříni a hru ze života svaté Terezičky při misijní
neděli. Během roku, zvláště o Velikonocích a Vá-
nocích obohatil liturgii zpěvem Pěvecký sbor
Gloria. V prosinci se konaly volby do nové farní
rady ve Slavkově.

Během roku 2012 proběhla 2. etapa opravy
interiéru a okolí kaple sv. Urbana (555 tis Kč),
postavení nové křížové cesty (200 tis. Kč) a in-
stalace nových podlah lavic a klekátek (260 tis.
Kč). Brigádnickou prací mužů se podařilo očistit
a vysát sochy reliéfů v kostele od prachu, který
se usadil za posledních 6 let. Z duchovních úkonů
to bylo 32 křtů, 16 sňatků, 83 svátostí nemoc-
ných, 31 pohřbů, náboženství navštěvovalo 58
žáků ZŠ. P. Milan Vavro, farář

Povídání o Etiopii
Papouščí zoologická zahrada Bošovice vás

zve na povídání o cestě po Etiopii s promítá-
ním fotografií. O zemi krásné, hrdé a nevšední.
O kolébce lidstva, o legendách, spojených s ta-
jemnou královnou ze Sáby a o „černém křes-
ťanství“. A taky o osobitých obyvatelích, kteří
nikdy nikam nespěchají přednáší cestova-
telka Mgr. Šárka Navrátilová. Přednáška se
koná v sobotu 9. února v 17 hodin v Centru
ekologické výchovy Papouščí zoologické za-
hrady v Bošovicích. Vstupné dobrovolné.

Farní den Foto: archiv farnosti

Katar Foto: archiv 

Etiopie Foto: Š. Navrátilová 
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To je otázka, kterou jsme si položili při eku-
menických schůzkách, kde se scházíme jako
faráři a kazatelé různých církví ve Slavkově.
Navíc to není jen otázka do církve, ale pro ši-
rokou veřejnost.

Často totiž potřebujeme pomoci někomu
v rodině:
• dětem s jejich problémy,
• seniorům, o které se staráme nebo se chceme

starat,
• nemocným nebo dokonce umírajícím
• nebo dětem bez rodinného zázemí.

Těch, kteří jsou i v našem nejbližším okolí
a potřebují pomoci, je mnoho. Jednou – možná
– budeme mezi ty potřebné patřit i my.
Chceme pomáhat, ale narážíme na naši nezna-
lost. Nevíme, jak na to. Ptáme se: kdo nás
může informovat o různých formách pomoci?
Kdo nám v péči o blízké pomůže s odbornými

Umíme se orientovat v péči o druhé (i o sebe)?
problémy? Je tu někdo, kdo nám pomůže
s péčí o potřebné, když nám síly, ani znalosti
nestačí? Jakých služeb můžeme využít, když
o někoho pečujeme?

Víme, že se i díky nestátním organizacím
spektrum pomocných služeb stále rozšiřuje,
ale zdaleka se v nich všech neorientujeme.
Mění se také sociální struktura společnosti a si-
tuace, do kterých se lidé dostávají. Proto jsme
se rozhodli uspořádat přednášky na tato témata
a pozvat k nim vás všechny, kteří máte o danou
problematiku zájem, ať jste lidé věřící nebo ne.
Chceme tak posloužit lidem v našem městě,
aby i oni mohli pomáhat druhým.

Přednášky se budou konat vždy ve čtvrtek
v 18 hodin v učebně Základní školy na ulici
Tyršova na přelomu února a března, a to v tě-
chto termínech:
28. 2. Pěstounství a adopce dětí, 

přednáška PhDr. Miloslava Kotka, ředi-
tele institutu Trialogu, Brno-Žabo-
vřesky a jeho kolegyně Ing. Hany Ju-
rajdové, sociální pracovnice

7. 3. Aby doma bylo dobře – dítě v rodině
přednášející: Mgr. Milena Mikulková
(sociální pedagog)

14. 3. Péče o lidi vážně nemocné, hospicová
péče
přednášející MUDr. Regina Slámová,
lékařka v hospici v Brně

21. 3. Sociální pomoc nabízená rodinám
a seniorům
přednášející: Mgr. Iva Kuchyňková,
Charitní poradna Slavkov u Brna

Všichni, kdo máte zájem, jste srdečně
zváni. Naučme se pomáhat. Vstupné na před-
nášky je dobrovolné.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka ČCE

„A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem“

Nový rok už je v plném proudu dění, a také
v Karolínce je živo. Po Vánocích měly děti do-
statek času vyhrát si s dárky, které dostaly od Je-
žíška, ale zahálet neměly čas. Připravovaly se
totiž na vystoupení s názvem „Živý betlém“,
které proběhlo v neděli 6. ledna po mši svaté
v našem krásném slavkovském chrámu.  Děti ze
třídy Oveček a Rybiček prokázaly velkou od-
vahu, když se nezalekly plného kostela lidí. Udě-
laly tím radost svým učitelkám, rodičům a vě-
říme, že i divákům. Proto bychom také rádi touto
cestou vzkázali upřímné „Pán Bůh zaplať za spo-
lupráci“ všem rodičům zúčastněných dětí i farní
scholičce, která celé pásmo doprovázela svým
zpěvem. Svátek Tří králů nás provázel až do
úterý. V pondělí jsme navštívili betlém v klášteře
u sester, poklonili se malému Jezulátku a zazpí-
vali mu koledy. Další den jsme přivítali P. Mi-
lana Vavra. Jako duchovní správce místní farnosti
a spirituál naší MŠ nám požehnal a posvěcenou
vodou slavnostně vykropil všechny třídy. Při této
příležitosti také některé děti poprvé cítily vůni
kadidla. Tímto Vám, otče Milane, srdečně děku-
jeme! V závěru vánoční doby přijal naše pozvání
pan Hruška se svým divadelním představením
s názvem „Žádný strach“. Osobitá pohádka
O Červené karkulce přinesla nejen poučení, ale
především rozesmála děti i paní učitelky. V příš-
tím článku se můžete těšit na naše vyprávění
o návštěvě divadla Radost v Brně, o návštěvě
předškoláčků v základní škole nebo také o škol-
ním karnevalu.
Za Kmš Karolínka s. Pavlína a p. uč. Jana Šustková

Krásný kulturní zážitek přinesl návštěvní-
kům slavkovského farního kostela Nanebevzetí
Páně koncert Pěveckého sboru Gloria, který se
uskutečnil na svátek prvomučedníka sv. Ště-
pána dne 26. prosince 2012. Posluchači si vy-
slechli pestrý program, který sestával ze skla-
deb všech hudebních epoch. Na koncertu
zazněl gregoriánský chorál (Puer natus est ze
3. mše k Narození Páně), anonymní díla osla-
vující radostnou zvěst zrození Ježíše Krista
(Gaudete, Coventry Carol, Der Heiland ist ge-
boren, Vy, pastuškové, Zvěstování Panně
Marii), koledy v úpravě soudobých autorů (An-
tonín Tučapský: Kyrie eleison, František Fiala:
Jak jsi krásné, neviňátko), vánoční písně autorů
naší (Ferdinand Norbert Seger: Christus nobis
natus est, Adam Václav Michna z Otradovic:
Vánoční rosička, Adam Václav Michna z Otra-
dovic: Vánoční noc, Jiří Janáč: Zhůru Valaši)
i zahraniční provenience (Franz Xaver Gruber:
Stille nacht, John Francis Wade: Adeste fide-
les). Dále byly provedeny technicky náročnější
skladby renesančních autorů (Giovanni Croce:
Cantate Domino, Thomas Tallis: If Ye love me),
jakožto i světové hity artificiální tvorby (Jo-
hann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine
Freude, César Franck: Panis angelicus). 

Hodnocení
Na prvním místě bych vyzdvihl dramaturgii

koncertu, jež měla profesionální úroveň. Je
zřejmé, že při výběru repertoáru byl dán akcent
nejen na posluchačskou vděčnost, ale přede-
vším na hudební kvalitu. Výbornou si zaslouží

Vánoční koncert Pěveckého sboru Gloria
rovněž program koncertu, kromě přehledného
výčtu skladeb obsahoval také překlady případ-
ných cizojazyčných textů. Pěvecký sbor Gloria
nejprve interpretoval skladby a capella. K tech-
nicky nejnáročnějším bezesporu patřila fuga
Christus natus nobis est a díla z období rene-
sance: Cantate Domino (Žalm 96:1-2 Zpívejte
Hospodinu píseň novou) a If Ye love me (Jest-
liže mě miluješ) obsahující polyfonii i homofo-
nii, se kterými se těleso vypořádalo se ctí. Za
varhanního doprovodu MDDr. Olgy Frydry-
chové nejlépe vyzněl chorál Jesus bleibet meine
Freude z Bachovy Kantáty 147. Příjemným
zpestřením bylo bezesporu vystoupení zpě-
vačky MgA. Kateřiny Jirákové v druhé polovině
koncertu, která svým sólovým mezzosopránem
vyplnila celý prostor chrámu. Největším pře-
kvapením koncertu pro mne byla zcela neznámá
píseň Zhůru Valaši Jiřího Janáče (1752-1834),
kantora z Lešné, která se na program koncertu
dostala díky badatelským aktivitám muzikologa
a sbormistra PS Gloria PhDr. Petra Hlaváčka. 

Závěr
Koncert duchovní hudby nalezl u posluchačů

nadšený ohlas a přinesl interpretům zasloužené
ovace. Se stejným programem vystoupil PS
Gloria také v Bučovicích, kde dokonalá akus-
tika místního kostela pomohla klady zmíněné
ještě vyzdvihnout. Lze si jen přát, aby co nej-
více hudbymilovných spoluobčanů posílilo
řady tělesa, které má renomé nejlepšího chrá-
mového sboru v širokém okolí.

Karol Frydrych 

Děti z Karolínky Foto: archiv školy

Pěvecký sbor Gloria Foto: K. Frydrych
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RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na tradiční

ve dnech 15.–17. února

Připraveny jsou speciality

z jelena, srnce, daňka, kance, zajíce a bažanta
Rezervace nutná na tel. 724 145 627.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Zámecké vinárny

ZVĚŘINOVÉ HODY

pátek 15. 2. 14–22 h.
sobota 16. 2. 12–22 h.
neděle 17. 2. 12–16 h.

SLAVKOV U BRNA, Za Branou 279
Brno, Tkalcovská 3 (vedle Intersparu na Cejlu)

• 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

e-shop

Dne 5. ledna byla ve Slavkově u Brna pořá-
daná Tříkrálová sbírka pod vedením koordiná-
torky sbírky Martiny Tesáčkové a asistentky
sbírky Mgr. Ivy Kuchyňkové.  

Ráno v 8 h. se sešli dobrovolníci v kostele
Vzkříšení Páně, kde jim byly předány průkazy,
tříkrálový cukr, posvěcené křídy a pokladničky.
Potom se shromáždili společně s otcem děka-
nem Milanem Vavrem ke společné modlitbě
a požehnání skupinek koledníku. Zazpívali si
tříkrálovou koledu a dvacet pět tříkrálových
skupinek se vydalo do ulic. 

Děti doprovázené dospělým vedoucím sku-
pinky, byly oblečeny v pěkných kostýmech, aby
navodili sváteční atmosféru. Zpívali tříkrálovou
koledu a nesli lidem dobré vůle požehnání
a přání štěstí a zdraví do nového roku 2013.
Těm, kteří si to přáli, psali nade dveře posvěce-
nou křídou tříkrálový nápis. Občané Slavkova

Jak proběhla Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna?
u Brna je za to obdarovali příspěvkem do po-
kladničky a někteří i sladkostmi a ovocem. 

Mnohé rodiny koledníčky přijímaly velmi
pěkně, pohostili je čajem, nabídli vánoční cu-
kroví, anebo bonbony ze stromečku. Za jejich
vstřícnost i dary, ať už do tříkrálové poklad-
ničky, anebo jednotlivým koledníčkům jim z ce-
lého srdce moc a moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka byla letos ve Slavkově
u Brna zakončena jízdou tří králů na koních,
které přivítal pan starosta. Poté projeli náměs-
tím, kdy poslední z vás měli možnost přispět do
tříkrálových pokladniček. Tříkrálová sbírka ve
Slavkově u Brna byla uzavřena 8. ledna a vy-
nesla 100 082 Kč, které budou použity na pod-
poru poskytování charitních služeb a z části na
humanitární pomoc do ciziny.

K pěknému výsledku Tříkrálové sbírky vý-
znamně přispělo nadšené a neúnavné koledo-
vání dětí i dospělých, za což jim patří velký dík.

Závěrem bych, za velmi dobrou organizaci,
nadšení pro danou věc, mnoho hodin strávených
nad přípravou Tříkrálové sbírky a zároveň za
ochotu pomáhat, vstřícnost a pochopení při spo-
lupráci, ráda poděkovala koordinátorce tříkrá-
lové sbírky Martině Tesáčkové.

Mgr. Iva Kuchyňková

Bezpečněji se mohli cítit v roce 2012 obyva-
telé Slavkova a okolí. Ukázaly to statistiky Po-
licie České republiky, podle nichž se v tomto re-
gionu snížilo jak množství trestných činů, tak
přestupků. Policistům se také podařilo objasnit
více případů než v roce 2011.

Slavkovští policisté v roce 2012 šetřili 262
trestných činů, což je o 41 trestných činů méně
než v předchozím roce. Mezi nejvážnější z nich
patřilo například týrání starší ženy v důchodo-
vém věku jejím synem v jedné z obcí nedaleko
Slavkova u Brna. Kromě něj policisté řešili na-
příklad vloupání do rodinných domků nebo do
vozidel, krádeže nafty a další trestnou činnost.

Objevilo se také několik případů výtržnictví. Po-
slední se stal těsně před vánočními svátky, kdy
pětadvacetiletý muž dopoledne v centru Slav-
kova v opilosti ohrožoval bílou holí chodce, vy-
řvával nesrozumitelná slova, shazoval reklamní
tabule a holí bouchal do výloh obchodů, do la-
viček. U autobusového nádraží jej pak policisté
zadrželi a muž skončil v protialkoholní záchytné
stanici. V dechu měl 2,36 promile alkoholu.

Policisté byli také úspěšní v odhalování pa-
chatelů. Zatímco v roce 2011 se jim podařilo od-
halit pachatele ve 47 procentech případů, v loň-
ském roce ro bylo už ve 49 procentech.  Bohužel
přesto nadále zůstávání některé případy nedoře-

šené. Trápí nás například množství krádeží ba-
revných kovů z různých průmyslových objektů.
V této oblasti nám mohu pomoci jakékoliv po-
znatky právě od občanů, kteří si všimnou ně-
koho podezřelého v blízkost areálů nebo pohybu
podezřelých vozidel. S těmito poznatky se
mohou na nás obrátit kdykoliv, buď osobně na
obvodním oddělení policie ve Slavkově u Brna
nebo telefonicky na telefonu 974 639 810.

Pokleslo také množství přestupků, jak v ob-
lasti dopravy, tak v oblasti veřejného pořádku
nebo majetku. Zatímco v roce 2011 jich slav-
kovští policisté šetřili 765, vloni jich bylo 602.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Trestných činů na Slavkovsku vloni ubylo

Tříkrálová jízda Foto: R. Lánský Skupinka koledníků Foto: 2x R. Lánský
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MK Austerlitz informuje
Rok 2012 uběhl jako každý druhý, jen s tím

rozdílem, že nás čekalo 7 závodů, což je nej-
více od založení našeho MK. Výjimkou byl
zrušený říjnový závod ve slavkovských serpen-
tinách. Napravila to návštěva ing. Jana Juřičky,
jenž nám nabídl náhradu v areálu brněnské
Olympie pod názvem Závody Supermoto Night
Show, kde kromě jiného závodili slavkovští fe-
chtlaři. Druhá, nová akce byla na vyškovském
letišti. Dne 16. června nám byla poskytnuta be-
tonová plocha. Kolem celé plochy je snad ně-
kolik stovek pneumatik, které posloužily k vy-
týčení náročné trati ( retardéry, oblouky). Opět
perfektní, bezpečný závod, jen diváci nám chy-
běli. Závod měl charakter silniční, nikoli te-
rénní. Ostatní závody se jely v období 31.
března, 12.–28. dubna, dále 18. srpna a 15. září
na juniorské terénní trati fy Liko-s, všechny bez
problémů a úrazů. 19. května proběhl závod ve
slavkovských serpentinách s upozorněním re-
ferátu dopravy při MÚ ve Slavkově na ne-
správnost vypůjčených značek, tedy rozdíl
v rozměrech dopravních značek. Vše by bylo
normální až na vysokou cenu půjčovného.
Z toho důvodu se nekonal podzimní závod v se-
rpentinách.

Na Štědrý den byla pořádána tradiční jízda
motorek zvaná Vánočka, kterou nám předal její
zakladatel Marek Zachoval. Půlhodinu před po-
lednem odstartovalo 35 strojů z Koláčkova ná-
městí i přes nepřízeň počasí – byla mokrá vo-
zovka a po krajnicích zmrazky. Jízda proběhla
bez problémů za doprovodu dvou vozidel.
Druhá dodávka, řízená p. Kneslem poskytla
odvoz jednomu z fechtlů, který nevydržel do
konce závodu. Každý účastník dostal symbo-
lickou vánoční perníkovou hvězdičku s nápi-
sem Vánočka 2012. Tato vyjížďka je pro mo-
torkáře a stroje bez omezení obsahu a počtu
válců. Poděkování si též zaslouží vedení vi-
nárny U templa za poskytnutí teplých nápojů.

Poslední očekávaný závod Zavírání šoupá-
tek, vlastně plochá dráha se uskutečnil předpo-
slední den roku již potřetí na horním hřišti slav-
kovského stadionu. Ráno u přejímky strojů se
sešlo 54 závodníků. Díky včasnému zahájení
a dobré organizaci celého závodu se končilo
o půl čtvrté bez potřeby umělého osvětlení.
Všechny rozjížďky proběhly bez zranění,

i když téměř v každé byl skluz stroje a lehký
pád. Většinou všichni pokračovali se ztrátou,
aby objeli potřebný počet kol. Fotografie z tě-
chto závodů od p. Lánského a M. Marka jsou
na internetu. Zaslouží si též dík za obětavost
v tomto chladném počasí. Trať na hřišti byla
zmrzlá a nerozjezdila se, což bylo pro závod
vyhovující. Děkujeme obsluze U dvou kapříků,
jak venku u dobře vyuzených klobás, tak i uv-
nitř za teplé nápoje a příjemné teplo, sálající
z atraktivního krbu.

MKA dále děkuje za celoroční podporu
městskému úřadu a technickým službám.

Letošní první nádherná akce není naše, ale
pořádá ji MÚ v podobě Devátého městského
plesu v sobotu 12. ledna na Bonapartu. Plesu
se zúčastnili naši 2 zástupci a s nimi 2 sportovci
Adam Kosík a Olin Hanák s rodiči. Před zahá-
jením plesu bylo slavnostní vyhodnocení nej-
lepších sportovců Slavkova. Naši hoši Adam
a Olda dostali krásné poháry a diplomy z rukou
starosty města ing. Charváta. Ples pokračoval
podle programu s dobrou hudbou i tradičně bo-
hatou tombolou, vzornou obsluhou a dobrou
náladou všech plesajících. Takový hezký
a klidný ples si přeji 23. února jako Šestý mo-
tobál MKA. J.M.

Motobál
Motoklub Austerlitz porádá v sobotu 23.

února od 20 h. v prostorách SC Bonaparte ve
Slavkově u Brna 6. motobál. K poslechu
a tanci hraje taneční skupina Hroši Brno.
V tombole je soustředěno téměř 300 cen
s hlavní výhrou, kterou je motocykl Jawa. Sou-
částí plesu je promítání foto a videa akcí se-
riálu AusterliCzTour 2012.
Program:
19 otevření depa pro odložení „šasí“, prodeje tomboly

a ČSPHM k zalití karburátoru stroje
19.30 rozjíždíme zahřívacím kolem a poslechem hudby
20 ostrý start pro všechny kategorie zajistí úvodním slovem

prezident MK v hlavním sále a pokračujeme tanečními
kreacemi všech týmů

20.30 vyhlášení výsledků seriálu AustzerlCzTour 2012 s předá-
ním cen prezidentem MK v hlavním sále

20.40 taneční vystoupení ZUŠ ve Slavkově u Brna v hlavním
sále

20.45 taneční kreace týmů
21.30 taneční vystoupení ZUŠ ve Slavkově u Brna v hlavním

sále
21.40 taneční kreace týmů
22.30 ukončení prodeje lístků do tomboly a výběr jednotlivých

cen do TOP10 – taneční vystoupení skupiny Flip Flop
v hlavním sále

24 předání cen tomboly TOP10 a motocyklu v hlavním sále 
0.20 taneční kreace týmů
01.10 noční překvapení plesu v hlavním sále
03.00 ukončení plesu s rozjezdem domů

Sportovní ples
Vážení přátelé, zveme vás na 41. sportovní

ples, který se koná v sobotu 2. března od 20
hod. ve Společenském centru Bonaparte.

K tanci bude hrát skupina Hamrla Boys
z Brna, bohatá tombola zajištěna. Lístky v ceně
149 Kč je možno od února objednávat na
schůzi Výkonného výboru SK Slavkov u Brna
každé pondělí v restauraci U Havrana od 18.30
do 19 hod.

Hledáme spoluhráčky
Chcete si zahrát kolektivní sport,

pořádně se zapotit, získat fyzičku
a strávit čas v příjemném kolektivu?

Přijďte si s námi zahrát malou kopanou!
Hledáme dvíky a ženy se zájmem o malou

kopanou, nepožadujeme žádné zkušenosti, dů-
ležitá je chuť si zahrát a pobavit se. Tréninky
2x týdně v tělocvičně ISŠ. Hledáme taky vhod-
ného kandidáta na post brankářky!

Zájemci volejte na tel. číslo 774 13 50 53.

Tři a půl tisíce let starý duchovní hudební
nástroj pocházející z Tibetu představí v pátek
22. února ve Slavkově biotronik Tomáš Pfeif-
fer v rámci turné koncertů Společná věc.
Nástroj má podobu mísy a je vyroben ze sedmi
druhů kovu. Zlato symbolizuje Slunce, stříbro
Měsíc, rtuť Merkur, měď Venuši, železo Mars,
cín Jupiter a olovo Saturn. Vzhledem k tomu,

Tomáš Pfeiffer rozezní tajemný zvon
že každý z těchto kovů má svůj zvuk, nástroj
dokáže ze sebe vydat jedinečné zabarvené
tóny. Posluchači se tak mohou zaposlouchat
do alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší
duchovní podstatou, ale dle lámů léčí i naše
tělo. Zajímavostí je i to, že součástí hudebního
nástroje je vodní hladina, která během hry
vytváří rezonanční obrazce a ve fortissimu
dochází až k její levitaci do výše řady cen-
timetrů. Hudební zážitek je tak doplněn i sil-
ným zážitkem vizuálním.

Přijďte zažít netradiční koncert v pátek 22.
února od 18.30 hod. ve velkém sále společen-
ského centra Bonaparte.

Prodej vstupenek v obchodě Knihy – dárky
Skaličková–Pokorná ve Slavkově, Palackého
nám. 85,  nebo na e-obchod – www.dub.cz.

Cena vstupenky: 120 Kč dospělí, 90 Kč děti,
studenti, důchodci, ZTP. Bližší informace
o sérii koncertů na www.dub.cz.

O. Hanák a A. Kosík Foto: J. Marek
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Při odeznívání vánočního období bych rád za-
vzpomínal a připomněl událost, která proběhla
před nedávnem ve Slavkově. Mám na mysli Vá-
noční koncert Martina Křížky a jeho přátel.

Chtěl bych poděkovat všem partnerům,  gra-
fičce a výtvarnici Petře Zobačové, firmě SPOL-
METAL s.r.o., květiny Ivě Kopečné, Karlu Ma-
šovi za vynikající raut a všem známým, kteří mi
pomáhali při organizaci mého vánočního kon-
certu, který proběhl v sobotu 15. prosince v sále
společenského domu Bonaparte ve Slavkově
u Brna.

Mé díky patří samozřejmě vynikajícím zvu-
kařům, osvětlovačům, hudebníkům, kteří nás do-
provázeli celým koncertem, tanečnicím Gábině
Karmazínové, Kristýně Gašperákové a Tereze
Škodové a hlavně mým hostům, bez kterých by
se vánoční koncert neuskutečnil. Děkuji, že si
našli všichni čas a přijeli do Slavkova u Brna
i přes nepříznivé počasí. Svými vánočními pís-

němi i písněmi ze slavných muzikálů nám zpří-
jemnili předvánoční dobu.

Hanka Holišová, Andrea Březinová a Martina
Severová nebyly mými hosty ve Slavkově po-
prvé. V minulých letech jste je mohli vidět na
Dnech Slavkova. Jsem moc rád, že si k našemu
městu a obecenstvu vytvořily 

Jsem také vděčný za vystoupení skvělého
operního pěvce Zdeňka Plecha, který stihl svou
píseň zazpívat ihned po příjezdu z Prahy, kde
zvládl ještě tentýž večer jeden koncert. Také
Zdeněk Plech nebyl nováčkem pro slavkovské
obecenstvo. Představil se zde již v minulých le-
tech svým představením Marnotratný syn a Ka-
zatel.

Poděkování patří talentu z nedalekého okolí
Josefu Boudovi – Karel Gott Revival Morava,
který nás obohatil vánoční písní od Karla Gotta
a zazpíval si společně se mnou a Zdeňkem Ple-
chem skladbu Svet lásku má.

Reaguji na článek ve Slavkovském zpravo-
daji číslo 12 s přehledem cen známek za popel-
nice pro rok 2013. Myslím, že po jeho přečtení
asi mnozí občané zakroutí hlavou a položí si
otázku: „Má vůbec cenu odpad třídit?“

Svoz typu A – týdenní, stojí 900 Kč na polo-
letí. Vyvezení plné popelnice tedy vyjde tako-
vého občana, který asi moc netřídí, na přibližně
35 Kč. Pololetní známka typu C – čtrnáctidenní
stojí 700 Kč a jeden svoz nádoby na odpad ro-
dinu, která zřejmě také moc netřídí, vyjde na
54 Kč. Za měsíční známku, tedy typ M, se platí
600 Kč. U rodiny, která zvolí tuto variantu, lze
předpokládat, že třídí poctivě, když ji stačí
jedna visačka na měsíc. Jsou však i občané, ku-
příkladu důchodci, kteří díky třídění odpadu vy-
užijí pouze jednu nebo dvě visačky za celé po-
loletí. Tím pádem při zakoupení povinných šesti
visaček je vyjde jeden svoz na 600, respektive
300 Kč a zbytek známek mohou vyhodit.

Hvězdárna Vyškov
Za jasných únorových nocí máme možnost

pozorovat velmi jasné hvězdy: Capella ve Voz-
kovi, Aldebaran v Býku, Sírius ve Velkém psu
a Prokyon v Malém psu. Zimní obloze ovšem
stále kraluje známé souhvězdí Orion. V sou-
hvězdí Býka nás zaujmou Plejády a Rakovi Jes-
ličky. Jupiter je viditelný v první polovině noci
v souhvězdí Býka a Saturn září od půlnoci až
do rána v souhvězdí Panny. 

Měsíc je v poslední čtvrti 3., v novu 10.,
v první čtvrti 17. a v úplňku 25. února.

V pátek 15. února od 18 hodin se sejdeme na
oblíbeném Večeru pro rodiny s dětmi. Bližší in-
formace na www.zoo-vyskov.cz.

Hvězdárna je otevřena i každé úterý, v únoru
od 18 do 20 hodin a tradičně v pátek v tomtéž
čase. Informace získáte na nových stránkách
www.zoo.vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna
Vyškov a na telefonu 602 59 62 09. 

Dalšímu z příjemných hostů, charismatic-
kému zpěvákovi Bohušovi Matušovi, chci po-
děkovat, že přijel do Slavkova zazpívat i přesto,
že měl naplánován koncert v Praze, který kvůli
nám zrušil. Mohli jste vidět premiéru nového je-
dinečného projektu Zdeňka Plecha, Bohuše Ma-
tuše a Martina Křížky. Zazněla v našem společ-
ném podání píseň Neuskutečnitelný sen
z muzikálu Muž z kraje La Mancha. Tuto
skladbu si můžete připomenout na youtube:
www.youtube.com/watch?v=6pQE9z8Xsj8.

Ale vánoční koncert by nebyl tak výjimečný
bez skvělého publika. Proto chci také poděkovat
všem Slavkovákům i lidem z okolí za jejich pří-
zeň a věřím, že vzniká nová tradice vánočních
koncertů. 

Při závěrečné děkovačce jste mohli zaslech-
nout od Bohuše Matuše: „Martine, já ti toto obe-
censtvo tak závidím…“

Martin Křížka

Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel

Z toho si lze snadno vyvodit, jak naše město
podporuje třídění odpadů. De facto svědomitější
třídiče trestá. Chápu, že právě tito občané do-
tují barevné kontejnery, ale první reakce lidí
z mého okolí využívajících svoz typu M jsou ta-
kové, že je snad lepší například starou televizi
rozbít a hodit do popelnice, než ji vézt na vo-
zíku do sběrného dvora. Nebo to jiní hodlají
řešit tak, že si připlatí stokorunu, koupí známku
čtrnáctidenní a třídit přestanou. Stejně když
obyvatel Slavkova vynáší tříděný odpad, ve vět-
šině případů jsou kontejnery na plast a papír
plné. V lepším případě pak odpad odnesou zpět
domů, v tom horším ho vysypou vedle kontej-
neru na zem a je jen otázkou času, kdy ho vítr
rozfouká po okolí. A v nejhorším případě odpad
vysypou do téměř vždy poloprázdných kontej-
nerů na sklo a smysl separace odpadu je pryč.

Když jsem šel na odbor životního prostředí
za paní Ing. Kubešovou s tím, že se mi zdá cena
měsíčních známek nepřiměřená, její argumen-
tace mimo jiné byla: „Já bydlím v Brně a víte
kolik se tam platí za osobu?“. Přiznám se, že
nevím, ale jsou obce, kde se občanům svoz do-
movního odpadu neúčtuje vůbec. Jak je to
možné netuším, ale zajeďte se tam podívat. Do
Slavkova také jezdí zájemci odjinud obdivovat,
jak to umíme s bioodpadem. 

Otázkou tedy je, jestli odpadky v našem
městě třídit a platit za to až 600 Kč a nebo tří-
dění věnovat minimum úsilí a platit jen o sto-
korunu za půlrok víc. JŠ

Třídit nebo netřídit?�

Zápis do 1. ročníku ZŠ Nížkovice
Milí předškoláci a vážení rodiče, zveme vás

na zápis do 1. ročníku v ZŠ Nížkovice pro
školní rok 2013/2014, který se koná ve středu
6. února od 13 do 17 hod. Nabízíme individu-
ální přístup k dětem v menším kolektivu málo-
třídní školy. Učíme angličtinu a hru na flétnu od
1. třídy. Čteme a píšeme s porozuměním – ge-
netická metoda čtení; kritické myšlení apod.

S sebou vezměte rodný list dítěte a OP.
Tel. 544 222 623, zs.nizkovice@centrum.cz,
www.nizkovice.cz/skola

Koncert M. Křížky a jeho přátel Foto: 2x archiv MK

Častý obrázek Foto: B. Maleček
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okénko
Rady do zahrady – únor

Také letos jsme připravili pro diabetiky
a naše příznivce program pro zdravý životní
styl. Proto bych chtěla upozornit na termínově
dohodnuté akce, na které se už teď mohou  zá-
jemci přihlásit. Snižováním financí na zdravot-
nictví byl zrušen pro novo zjištěné diabetiky
edukační lázeňský pobyt a nadále se bude ome-
zovat lázeňská péče hrazená pojišťovnami. Zůs-
tává jedině účast na rekondičním pobytu v láz-
ních Luhačovice v termínu 7.–14. května. Cena
pro diabetiky je 3600, pro rodinné příslušníky
4200 Kč, včetně dopravy, pojištění, ubytování,
celodenního stravování, plavání, měření těles-
ných hodnot a edukace. Protože přihlášku musí
potvrdit lékař, prosíme zájemce, aby si je vy-
zvedli už teď v naší kanceláři. Také co nejdříve
bychom potřebovali vědět zájemce o ozdravný
pobyt u moře v italském letovisku Bibione,
abychom mohli rezervovat ubytování v blíz-
kosti pláže. Ve spolupráci s cestovní agenturou
Antea máme dohodnuty termíny 30. 8.–8. 9. za
cenu 3450 a 6.–15. 9. za cenu 3250 + pojištění
140 Kč. Bližší informace v naší kanceláři v dět-
ské části polikliniky. 

Součástí léčebného režimu diabetika je
pohyb, který přispívá k dobré kondici  a soběs-
tačnosti do vysokého věku.  Každé pondělí od
16–17 hodin si s námi můžete přijít zacvičit do
tělocvičny ZŠ Tyršova pod vedením Mgr. Jany
Sekerkové. Nemusíte kupovat drahé léky na
bolesti a nespavost a můžete trochu zredukovat
váhu po vánočním hodování. Na čtvrtek 28.
února od 14 hodin připravujeme v dětské části
polikliniky pokračování nácviku paměti pro se-
niory. Přijít může každý, kdo má zájem osvěžit
si paměť a trochu se zabavit. Kurs povede pra-
covník Rodinné pohody z Vyškova Zdeněk
Choura. V březnu bychom chtěli uskutečnit
prodej zdravotní obuvi MEDI od firmy Baťa,
z jediné výrobny v ČR v Dolním Němčí. 

V zimě pociťujeme nedostatek slunečního
tepla. Časté změny počasí a plískanice způso-
bují onemocnění horních cest dýchacích,
chřipky a bolesti kloubů. Měli bychom se proto
více věnovat posilnění naší imunity. V lékár-
nách Vám nabídnou množství potravinových
doplňků, ale vyzkoušejte levné domácí pro-
středky. Například česnek je známé přírodní
antibiotikum a jistě Vám zachutná silná česne-
ková, nebo pórková polévka. Nebo také ope-
čený chleba pořádně ošmirglovaný česnekem.
Syrovou, jemně pokrájenou cibuli můžeme při-
dávat do všech zeleninových salátů. Doporu-
čuje se také nechat v kuchyni volně ležet cibuli,
prý dokáže nasávat bacily. Při nachlazení se
osvědčil cibulový sirup, který připravíme tak,
že jemně nakrájenou cibuli pokryjeme cukrem,
nebo medem a vzniklou šťávu užíváme po lžič-
kách. Do uzavíratelné sklenice můžeme na-
tenko pokrájet citron a čerstvý zázvor, zalít
medem a přidávat po lžičkách do čaje, nebo
teplé vody. Osvěží také salát z kysaného zelí
s přidáním mrkve, jablka, celeru a sýru. 

Pro tento rok jsem vybrala citát Cicera, který
napsal před 2100 léty: „Doufáme v to, co si
přejeme, ale musíme přetrpět to, co přichází.“

Marie Miškolczyová

Pranostika: Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.

Erteple, krumple nebo kobzole. Těmito rů-
znými výrazy označovali naši předkové bram-
bory. Na tak jak důležité místo v našem jídel-
níčku zaujímaly a stále zaujímají, poukazuje
celá řada dnes již víceméně neznámých pra-
nostik „ Když na Hod Boží vánoční slunko vy-
svitne, urodí se kobzole“ říkávaly naše prapra-
babičky.

Ten, kdo tvrdí, že brambory jsou jen hromada
škrobu, ze kterého se tloustne, nemá pravdu.
Brambory totiž obsahují podstatný podíl vlák-
niny, hlavně pak docela slušnou dávku vitaminu
C a dokonce není zanedbatelný ani obsah dras-
líku, fosforu, síry, hořčíku, vápníku, sodíku,
zinku, železa, manganu, mědi a jodu. Realita je
taková, že energetická hodnota 100 g vařených
brambor je jen 300 kJ a jsou především zdro-
jem energie pro organismus. Kromě vitaminu C
jsou v nich obsaženy vitaminy B1, B2, B3, B6,
E, K, kyselina listová, kyselina pantotenová
a biotin.

Riziko pro nás představují brambory zelené
a naklíčené. Mohou obsahovat alkaloidy (cha-
colin a solanin). Jejich nadměrné množství
může být prudce jedovaté (nejvíce je jich obsa-
ženo v květech, bobulích a klíčcích, ve velmi
malém množství jsou obsaženy i v hlízách).
Proto bychom neměli konzumovat brambory
zelené a nazelenalé. 

Několik rad: Když při vaření oloupaných
brambor přidáme do vody několik kapek octa
nebo citronové šťávy, udrží si více vitaminu C
a zlepší se i chuť dlouho skladovaných brambor.

Necháme-li dobře omyté staré brambory stát
ve studené vodě asi 2 h. a až potom je oloupeme
a uvaříme, získají svěžest nových brambor.

Pro letošní výsadbu si u naší organizace mů-
žete objednat tyto odrůdy bramborové sadby.

COLETTE – velmi raná, varný typ BA, kon-
zumní odrůda, dlouze oválný tvar, žlutá slupka
i dužnina, mělká očka, dobrá kvalita, počet pod
trsem 12.

ROSARA – velmi raná, varný typ AB, osvěd-
čená pro naše podmínky, úroda pravidelná
a větší , hlízy oválné, slupka červená, dužnina
žlutá, počet pod trsem 13.

ADÉLA – raná,varný typ AB, kvalitní odrůda
s vysokým výnosem oválných hlíz se sytě žlu-
tou a chutnou dužninou, vhodná pro skladování
až do jarních měsíců. Počet pod trsem 13.

MARABEL – raná, varný typ B, konzumní
odrůda, žlutá slupka i dužnina , oválný tvar,
mělká očka, lze pěstovat na všech typech půd,
počet pod trsem 12.

LAURA – poloraná, varný typ B, konzumní
odrůda, červená slupka, žlutá dužnina, mělká
očka, mimořádně drží tvar, počet pod trsem 12.

Pokud se rozhodnete pro některou z uvede-
ných kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku
s uvedením odrůdy, počtem kg a adresou (tele-
fon pro oznámení doby prodeje) do schránky
v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády č. 252
do 10. března 2013.

Taktéž je možno ve stejném termínu objed-
nat stromky broskvoní a ostatních ovocných
stromků a keřů pro jarní výsadbu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Majitelka Domova pro opuštěná zvířata
v Srbcích paní Jana Lišková touto cestou děkuje
za krmení a další potřebné a užitečné věci pro
své svěřence, které převzala 27. prosince pro-
střednictvím pana Václava Samce od Hany Su-
šilové, Libora Eliáše, Vítězslavy Bělohoubkové,
Zdeňky Stloukalové, Kateřiny Streitové, Ivy
Macháčkové, Lenky Přikrylové, Petry Peci-
nové, Bronislavy Štěpánkové, Petry Dofkové,
Lenky Sedlákové, Libuše a Zdeňka Sušilových,
Dáši Bělehrádkové, Zdeňka Sušila ml., Blaženy
Plchotové, rodiny Rosnerových, Marie Kader-
kové, Blanky Zbořilové, Ol. Smitalové a 1. Čer-
tovské s.r.o.  - tedy těch, kteří se zapojili do akce
pomoci opuštěným a týraným zvířatům „Sázka
na třináctku“. Tentokrát se podařilo nashro-
máždit opravdu štědrou a současně velmi kva-
litní nadílku. Jen granulí pro pejsky bylo 260kg,
nepočítaně pamlsků, vitamínů, hraček, teplých
přikrývek – no prostě paráda!

Díky vánočním prázdninám se předávání
mohla zúčastnit i naše nejmladší příznivkyně,
desetiletá Kateřina Prokešová v doprovodu své
maminky. Moc se už dlouho dopředu těšila na
všechny pejsky a kočičky a hlavně na štěňátka,
kterých se v předvánočním čase v Domově
sešlo víc než 30. Návštěva v Srbcích byla jako
vždy velice emotivní. Samozřejmě, že jsme
chovali štěňátka, hladili pejsky a kočičky - nej-
víc ale každého osloví vyprávění paní Jany Liš-
kové, která se o zvířátka stará. Příběhy jejich
svěřenců jsou někdy opravdu neskutečné. Bylo
vidět, že hlavně tu dětskou dušičku realita ve-

lice zasáhla. Po cestě zpět Kačenka stále pře-
mýšlela, jak by se dalo ještě všem zvířátkům
a té paní pomoct. Velice dojemné bylo slyšet
právě z dětských úst uznání všem hodným
lidem, kteří zvířátkům pomáhají. Všem těm,
kteří nečekají na dík, ale o to víc si jej zaslouží,
právem patří toto poděkování a přání všeho
dobrého v roce 2013.

Panu Václavu Samcovi navíc děkujeme za
odvoz a doručení celé nadílky na místo určení
a slečně Haně Sušilové a panu Liboru Eliášovi
za obětavou koordinaci a stálou propagaci celé
akce. 

Pokud by někoho ze čtenářů oslovily tyto
řádky a chtěl by se k nám připojit, je upřímně
vítána každá sebemenší pomoc. 

Pro bližší informace: kontakt: + 420 733
108 539. O. Smitalová

Poděkování za vánoční nadílku

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Srbce Foto: archiv OS
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Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz je
uloženo sedm historických hraničních kamenů,
opatřených rytinami písmen a symbolů. Tyto
kameny byly do Slavkova svezeny pravděpo-
dobně v padesátých a šedesátých letech dvacá-
tého století, kdy docházelo k odstraňování hra-
ničníků především z polí při scelování
pozemků. Mnoho mezníků bylo v této době
zcela zničeno.

K žádnému z hraničních kamenů se nedocho-
vala muzejní dokumentace, která by tyto pa-
mátky blíže popisovala či uváděla, kdy a odkud
byly do prostor zámku převezeny. Lze však před-
pokládat, že všechny hraničníky v zámeckých
sbírkách pocházejí z okolí Slavkova u Brna.

Hraniční kameny dříve sloužily k označování
hranic mezi panstvími, katastrálními obcemi či
jednotlivými parcelami. Nápisy na těchto ka-
menech obvykle představují zkratky názvů pan-
ství nebo iniciály feudálních držitelů území.
S pomocí těchto nápisů lze alespoň částečně
určit původní stanoviště hraničníků v zámec-
kém lapidáriu.

První kámen má tvar trojbokého hranolu.
Výška jeho nadzemní opracované části je
52 cm. Na první straně hraničníku je znázor-
něna koruna, pod ní písmena F.L. a letopočet
1727. Na druhé straně čteme písmena S.P. a pod
nimi letopočet 1727. Na třetí straně je v horní
části patrný zbytek koruny, písmena G.K. a opět

Přípravy Vánoc zaplnily program junáckých
oddílů v prosinci 2012. Mikulášskou besídku,
o které jsme psali v minulém čísle, následovalo
několik schůzek s tou nejkrásnější nakonec –
s Vánoční nadílkou. 

Z tohoto setkání snad nikdo neodešel bez
pěkného dárečku, na klubovně zněly koledy,
hrály se tradiční vánoční hry a došlo i na pár li-
dových zvyků. Několik mladších i starších
kluků a holek vyrazilo týden před Vánoci na ná-
vštěvu brněnských vánočních trhů.

Vánoce jsou již několik týdnů za námi, a tak
se pomalu ztrácí aktuálnost vzpomínek na Bet-
lémské světlo. V neděli 23.prosince 2012 se
tento plamínek přenesl i do mnoha slavkov-
ských domácností.

Starší skauti, skautky, roveři a rangers z na-
šeho střediska rozdávali Betlémské světlo ve
vstupní části slavkovského kostela Vzkříšení

vročení 1727. Kámen je zvětralý a mechanicky
poškozený. Nejvíce narušena je strana s nápi-
sem G.K., na které odprýskla vrstva zvětralého
kamene ve větší ploše, takže je již téměř zni-
čena korunka.

Význam zkratek na jednotlivých stranách ka-
mene popsal ve své práci z roku 1961 ve Zprá-
vách vlastivědného muzea ve Vyškově historik
a muzejní pracovník Václav Burian:
F.L. = F[ürst] L[iechtenstein] – tj. kníže Lie-

chtenstein
S.P. = S[anct] P[eter] – tj. svatý Petr (panství

kapituly a proboštství u sv. Petra v Brně)
G.K. = G[raf] K[aunitz] – tj. hrabě Kounic

Hraničník se nacházel na vrchu Urban nad
Slavkovem na trojmezí těchto tří obcí: Slavíko-
vice, Rousínovec a Slavkov u Brna. Do sbírek
slavkovského zámku se kámen dostal kolem
roku 1964. Hovoří o tom kronika města Slav-
kova u Brna z let 1962–1969: „Hraniční kámen
na kopci Urban z roku 1727 byl přestěhován do
muzea. Označoval hranice pozemků 3 panství
a zároveň 3 katastrů: slavkovské panství hrabat
Kouniců, slavíkovské panství knížat Lichten-
štejnů a Starý Rousínov, panství brněnské kapi-
toly jako součást panství podolského. Kámen
zařadil do soupisu historických památek Alois
Procházka ve svém článku Mezníky str. 21,
Vlastivědný sborník okresu vyškovského v r.
1933. Kámen je tam vyobrazen.“

Pro úplnost je třeba doplnit, že velmi po-
dobný trojboký hraničník stával také na hranici
Velešovice – Slavíkovice – Slavkov u Brna (tj.
při silnici do Rousínova). Osud tohoto druhého
kamene je však neznámý – byl zřejmě později
zničen.

(pokračování příště)
Matouš Jirák

kamenne.pamatky@centrum.cz

Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (1)

Náčrtek strany s koru-
nou, iniciálami F.L.
a letopočtem 1727

Strana s nápisem S.P. 1727
(foto Martin Jirák)

Páně, kam v tento den zavítalo několik desítek
občanů Slavkova, nejčastěji rodičů s dětmi.
Skupinka starších skautů se dopoledne vydala
na obchůzku města a návštěvu některých dříve
narozených bratří a sester i příznivců skautingu.
Odpoledne jsme se také zastavili také na měst-
ském hřbitově a rozmnožili tak svítící kalíšky
navzdory větrnému počasí. Betlémské světlo
v režii skautů ukončilo večerní připálení čtvrté
svíce na adventním věnci v kostele, odkud si
plamínek z Betléma mohli odnést zájemci
i během vánočních svátků.

101. rok skautingu: Víte, kdy a kde jsme se
poprvé sešli ve Slavkově?

V loňském roce junáci vzpomínali na uply-
nulých sto let českého skautingu. Také u nás ve
Slavkově se našli zástupci bez jediné všech ge-
nerací českých skautů. Každý z nás proto vzpo-
mínal na různou délku „skautování“, od nej-

mladších nováčků až po bratry a sestry, kteří
zažili skautské dny dobré i zlé v celé druhé po-
lovině 20. století.

První rok druhého století českého skautingu
představíme čtenářům Slavkovského zpravo-
daje několik zajímavostí z historie skautského
hnutí i ze Slavkova.

Začneme na začátku, jak jinak. Víte, kdy se
poprvé sešli skauti ve Slavkově a kde to bylo?
Malou nápovědou je výčet událostí, které ten
rok provázely: v Anglii se uskutečnilo první
světové setkání skautů (jamboree), do Česko-
slovenska se vrátili legionáři z Ruska, v Lon-
dýně vzniká Společnost národů (předchůdce
OSN).

Informace o místě prvního setkání a pro-
gramu slavkovských skautů stejně jako aktua-
lity z naší organizace najdete na našem webu
www.junakslavkov.cz .

Aktuálně z Junáka Slavkov
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Do přírody jezdíme rádi Foto: archiv Junáka

Medvědí soutěska Foto: archiv Junáka
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Slavkovská výročí
František Uhlíř – 130 let od narození
* 1883 Slavkov u Brna
† 1926 Moravská Ostrava

Vystudoval obchodní akademii a stal
se ve Slavkově úředníkem, později ředi-
telem Okresní záložny. Věnoval se hlavně

ochotnickému divadlu a dokázal je přivést na úroveň,
kterou Slavkovu záviděla všechna města v okolí. Ochot-
nický soubor pod jeho vedením dokázal v dobách jeho
působení nacvičit za rok deset až patnáct divadelních
her. Roku 1918 nastoupil v divadle v Moravské Ostravě.
První rok působil jako herec, hrál spousty stěžejních rolí,
druhým a třetím rokem byl režisérem a čtvrtým rokem
se stal ředitelem Moravsko-slezského národního divadla. 

Jiří Hajzler – 50 let od narození
* 22. 1. 1963 Vyškov
Přes hokej a fotbal se dostal k atletice. Tré-
noval u Zdeňka Smutného, běhal za Sla-
voj Slavkov, Zbrojovku Brno a VŠ Praha.
V roce 1991 založil vlastní oddíl AC Re-

proservis Brno, který v roce 1998 převedl pod hlavičku
AHA Vyškov do domovského Vyškova. Stal se nejen mi-
strem ČR v půlmaratónu v roce 1998, ale také reprezen-
toval Česko na MS v půlmaratónuv Curychu. Také se zú-
častnil MS v běhu do vrchu v Malajsii (1999). V posledních
letech organizuje sportovní život ve Vyškově.

Otto Pohle – 100 let od narození
* 22. 1. 1913 Slavkov u Brna
† 8. 11. 2007 Slavkov u Brna
Více na straně 14 Slavkovského zpravo-
daje.

Jiří Majer – 80 let od narození
* 8. 2. 1933 Slavkov u Brna
† 21. 1. 2007 Brno
Muzikolog, hudební teoretik a publicista,
pedagog a kritik. Byl dlouholetým členem
slavkovského orchestrálního sdružení, stál

v čele swingové skupiny a big bandu, byl profesorem
brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických
umění. Zastával funkci tajemníka Krajské pobočky svazu
československých skladatelů, řídil časopis Opus muzicum,
šest let byl ředitelem brněnského Státního divadla.

Druhý březnový víkend ožije divadelní sál
Společenského centra Bonaparte druhým roční-
kem ochotnického festivalu Slavkovské diva-
delní dny 2013, nad nímž převzalo záštitu město
Slavkov u Brna a jehož organizátorem jsou do-
mácí ochotníci z Farního divadla Simsala Bim.

Od pátku 8. do neděle 10. března se publiku
představí celkem sedm souborů ve dvou dopo-
ledních, dvou odpoledních a třech večerních
představeních, a ve dvou krátkých upoutávkách.

První den slavkovské Farní divadlo Simsala
Bim připravilo pro základní školy a ISŠ dopo-
lední představení Shakespearovy komedie
Zkrocení zlé ženy, kterou znovu nastudovalo
v novém obsazení. Příběh dvou sester, Kateřiny
a Bianky, slavkovští ochotníci nastudovali podle
vlastního scénáře. 

Pro první víkendové odpoledne chystá Farní
divadlo reprízu úspěšné autorské komedie Kost-
livec ve skříni s Milanem Hrazdílkem v hlavní
roli. Tato konverzační komedie měla na svých
osmi reprízách maximální diváckou účast, a to
jak na své domovské scéně, tak i mimo Slavkov.
To že mnozí diváci viděli hru i vícekrát svědčí
o tom, že se bavili.

A protože na ZŠ Komenského ve Slavkově
působí dva soubory, které se již na loňském fes-
tivalu prezentovaly jako tzv. „předskokani“
s upoutávkami na premiéry svých nových her,
nebude tomu letos jinak. Ve dvou předprogra-
mech se představí Dramatický kroužek pod ve-
dením Mgr. Ivy Kočí s upoutávkou na hru ZŠ
Strašov, jejíž premiéru chystá na duben a Diva-
delní kroužek Mgr. Kamily Podzimkové, který
předvede ukázku z připravované pohádky
O dvou princích a pěti tovaryších.

Hned první festivalový večer bude patřit Mou-
řínovským ochotníkům, kteří přijedou se svou
nejnovější hrou Nejšťastnější ze tří. Francouz-
ská komedie od Eugena Labiche pojednává

Festival Slavkovské divadelní dny podruhé 
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info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
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Toto číslo vyšlo 26. ledna 2013

V noci 19. prosince 2012 náhle ve svých ne-
dožitých pětapadesáti letech zemřela naše bý-
valá dlouholetá kolegyně Helena Vaculová,
zkušená a precizní novinářka. Dokázala najít
palčivá témata a napsat o nich neústupně, pře-
sně i „čapkovsky“ laskavě.

„Skvělá a poctivá novinářka. Odvážná žena,
která se jen tak nezalekla, hlavní pro ni bylo na-
psat pravdivý článek. Dokázala objevit témata,
o kterých v tu chvíli nikdo neměl ani tušení,
přitom se ukázalo, že jsou důležitá a týkají se
běžných problémů mnoha lidí,“ tak o ní
mluví zástupce šéfredaktora MF DNES Karel
Škrabal, který byl několik let šéfem jihomo-
ravské redakce. V ní Helena Vaculová od února
2005 až do letošního května pracovala.

„Opravdu se mi s ní velmi dobře spolupra-
covalo,“ dosvědčuje i Pavel Gejdoš, jihomo-
ravský vedoucí redaktor týdeníku 5+2 dny, He-

lenina posledního působiště. „Její zprávy, na
rozdíl od některých kolegů, nepotřebovaly
žádné úpravy. I přes novinářský dar od Boha
neměla nikdy žádné hvězdné manýry. Bude
nám moc chybět,“ dodal.

Na Helenu Vaculovou, která náhle zemřela
ve Starých Hvězdlicích na Vyškovsku, s láskou
i úctou vzpomínají i její další kolegové, jako
například novinář a vysokoškolský pedagog na
olomoucké žurnalistice Petr Orság, redaktorka
MF DNES Bohdana Jarošová, redaktorka jiho-
moravské MF DNES Hana Raiskubová nebo
i její kamarádka Lenka Fojtíková, redaktorka
týdeníku NAŠE Slovácko. Stejně tak bude chy-
bět i mnoha lidem ve Slavkově u Brna.

Jana Soukupová (redakčně kráceno)

Zemřela novinářka Helena Vaculová

o manželských troj a víceúhelnících a vy, kteří
jste navštívili loňské festivalové představení Mou-
řínováků, a vzpomenete si na smíchem namožené
lícní svaly, si určitě nedáte tuto komedii ujít.

Po loňském excelentním vystoupení jiříko-
vického Divadla Stodola bylo jasné, že letos
tento soubor nesmí na festivalu chybět. Druhý
festivalový večer bude opět ve znamení fran-
couzské komedie, tentokrát od Marca Camolet-
tiho s názvem Na správné adrese. Uvidíme, jak
se herci ze Stodoly vypořádají s pikantním té-
matem této třeskuté a bláznivé komedie, plné
omylů, smíchu a polonahých mužů.

Zcela novým hostem festivalu, který na slav-
kovských divadelních prknech stane vůbec po-
prvé, budou bučovičtí Výtečníci. Tento soubor
měl na loňském ochotnickén festivalu Miroslava
Doležala v Bučovicích jedno z nejlepších před-
stavení. Proto není divu, že jsme Výtečníky po-
žádali o účast na Slavkovských divadelních
dnech. Komedie Strýčkovo dědictví aneb Vy
se do toho nepleťte!, je autorským dílem Jirky
Pytely, který je jedním z nosných pilířů tohoto
souboru a též skvělým hercem-komikem. Vý-
tečníci nás budou bavit v neděli odpoledne.

Poslední festivalový večer se ponese ve zna-
mení vážného tématu, byť zpracovaného hu-
mornou formou. Spolek divadla Antonína
Vorla z Křenovic budou na festivalu reprezen-
tovat dva herci, kteří jsou schopni naprosto fa-
mózním způsobem vtáhnout diváka do příběhu
desetiletého chlapce, jemuž smrtelná nemoc ne-
kompromisně odměřuje poslední dny života.
Hra současného francouzského dramatika Erica-
Emmanuela Schmitta, Oskar a Růžová paní,
bude důstojnou tečkou za druhým ročníkem
Slavkovských divadelních dnů.

Doufáme, že tato první ochutnávka festiva-
lové nabídky naladila vaše divadelní chuťové po-
hárky a až v únorovém čísle Slavkovského zpra-
vodaje přineseme kompletní program
Slavkovských divadelních dnů, budete mít už
jasno, jak a kde strávit druhý březnový víkend.

Na setkání s vámi se těší pořadatelé a hosté festivalu

Helena Vaculová
• Narodila se 26. ledna 1958 v Olomouci.
• Zemřela 19. prosince 2012 ve Starých Hvězd-

licích na Vyškovsku.
• Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci.
• Od roku 1986 pracovala v Českém rozhlasu,

Lidové demokracii a v letech 1996 až 2012
v MF DNES.

• Naposledy pracovala v týdeníku 5+2 dny. 

Helena Vaculová Foto: archiv
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MIKULÁŠOVY PATÁLIE
2. 2. so 19.30 hod. • 3. 2. ne 16.30 hod.
Rodinná komedie. Mládeži přístupný
FR • 91 min. • 65 Kč

96 HODIN: ODPLATA
9. 2. so 19.30 hod. • 10. 2. ne 19.30 hod.
Akční thriller. Přístupný od 12 let
FR • 98 min. • 70 Kč

AŽ VYJDE MĚSÍC
16. 2. so 19.30. hod. • 17. 2. ne 19.30. hod.
Komedie v českém znění • Přístupný od 12 let
USA • 94 min • 65 Kč

MALÝ KOUSEK NEBE
23. 2. so 19.30 hod. • 24. 2. ne 19.30 hod.
Romantický film. Přístupný od 12 let
USA, české znění • 102 min. • 65 Kč

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
1. část
2. 3. so 19.30 hod. • 3. 3. ne 19.30 hod.
Dobrodružný/drama. Přístupný od 12 let
USA • 116 min • 65 Kč

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
2. část
9. 3. so 19.30 hod. • 10. 3. ne 19.30 hod.
Dobrodružný/drama. Přístupný od 12 let
USA • 115 min • 65 Kč

KINO JAS SLAVKOV
ÚNOR 2013

Provozovatel Zámek Slavkov – Austerlitz.
Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut
pří spěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie.
Podrobný program kina najdete na vývěsce
kina a na www.veslavkove.cz

Loňský rok ukončili slavkovští zimní plavci
spolu s kolegy z brněnského Fidesu tradičně, po-
nořením do „studené“. Tentokrát do rybníka
Lužák u Hodonína. Na pozvání kamaráda, otu-
žilce Tondy Krejčiříka se do Lužice sjelo čtyři-
cet zimních plavců z Moravy a Slovenska. Na
břehu je srdečně přivítalo vedení obce a téměř
pětistovka diváků. Pak už plavci po skupinách
vstupovali do studené vody ve vysekaném ledu.
Teplota vzduchu 7 °C, teplota vody 1,5 °C. Nebe
bez mráčku, nálada na břehu i ve vodě výborná.
Silvestrovské odpoledne se opravdu vydařilo.

A jak proběhl uplynulý plavecký rok?
Sezonu 2011/2012 ukončil oddíl Fides, jehož

členy jsou slavkovští zimní plavci, velmi
úspěšně. V silné konkurenci 25 družstev se již
po desáté stal Fides Brno vítězem Českého po-
háru družstev v zimním plavání.

Slavkováci si na úplný závěr loňské sezony
připravili neobvyklý štafetový závod. V květnu
jim umožnilo vedení města v čele s ing. Ivanem
Charvátem a ředitel Technických služeb města
Slavkova Radek Lánský uspořádat na slavkov-
ském koupališti pomyslnou plavbu přes kanál
La Manche. Za krásného slunečného počasí se
devíti slavkovským plavcům povedlo překonat
vzdálenost 33,6 km za 14 hodin 22 minut ve
vodě 18 °C.

Po skončení sezony zimní plavci neodpočí-
vají. Kromě pravidelných tréninků na koupališti
někteří Slavkováci pokračují v plavecky nároč-
nějších soutěžích Českého poháru v dálkovém
plavání na tratích 3–10 km.

Pro zajímavost uvádíme některá NEJ z loňské
sezony. Nejchladnější voda 0,5 °C v Chocni,
nejnižší teplota vzduchu –14 °C v Praze, nejsil-
nější led 10 cm v Lužici. Nejsilnější vítr 3–4 Bf
J, který zvedl vlny šestistupňové vody tak vy-
soko, že se plavci v boji s nimi v liberecké pře-
hradě téměř zahřáli. Kolik vody přibylo během
závodů v silném dešti do jihlavského rybníka
Pávov, se nedalo zjistit, stejně jako počty kachen

a labutí, které plavce doprovázejí v Opavě,
Hradci Králové či v Jičíně.

Sezona 2012/2013 začala první říjnovou so-
botu v Punkvě na Macoše. Dalšího závodu ve
Slavkově se zúčastnila téměř stovka plavců, mezi
nimi několik bazénových mistrů republiky, účast-
nice mistrovství Evropy, skuteční přemožitelé ka-
nálu La Manche. Každou další sobotu se plavci
stěhují k různým rybníkům, nádržím, přehradám
nebo řekám, jeden závod probíhá dokonce na Slu-
nečních jezerech v Senci na Slovensku.

Jaká je bilance po polovině soutěže?
Po čtrnácti závodech vede Fides Brno rozdí-

lem asi 16 000 bodů před I. pražským klubem
otužilců a TJ Haná Prostějov. Do konce sezony
zbývá 11 závodů, nejdůležitější jsou MČR ve
volném způsobu 9. 2. 2013 v Brně a MČR
v prsařském způsobu 2. 3. 2013 v Praze-Podolí.

Sezona 2012/2013 bude ukončena 6. dubna
v nádherném prostředí zatopeného lomu Rum-
chalpa u Nové Paky. Jedná se o potápěčský areál
s průzračnou vodou, která díky velké hloubce
drží nízkou teplotu po celý rok. Lom je veřej-
nosti uzavřen a poslední závod bude tedy krás-
nou tečkou za letošní zimněplaveckou sezonou.

Zimní plavání však není jen klasický sport.
Jde o životní styl, o pravidelná setkávání a přá-
telství lidí stejného zájmu. Drsnější podmínky
posilují vůli, mnozí zimní plavci tvrdí, že stu-
dená voda je zbavila angín, utužila, či dokonce
navrátila jim zdraví. Nejde totiž o bezhlavé
vrhání se do ledových vod. Zimní plavání má
přísná pravidla a plavci dobře vědí, co by mohlo
jejich zdraví či životy ohrozit. Jsou také povinni
se každoročně podrobit důkladné sportovní lé-
kařské prohlídce.

Řady zimních plavců se rok od roku rozrůs-
tají. Máte-li i vy chuť si zaplavat, můžete se při-
dat v létě na slavkovském koupališti, pokračo-
vat pod vedením zkušených trenérů až do
říjnových závodů ve Slavkově a možná i dál, až
k opravdu „studené“. Slavkovští zimní plavci

Střípky z ledové tříště

Je psáno, že stromy v parku pochází z konce
18. století, pravděpodobně z doby, kdy byl park
rozšířen o plochy zbořeného farního chrámu
a městské věže v roce 1774. Od té doby byl ně-
kolikrát pozměněn a zjednodušen podle anglic-
kého slohu. Avšak v druhé polovině minulého sto-
letí, zřejmě následkem znečištěného prostředí,
vyhynuly v parku bohatě zastoupené jilmy na
houbovou chorobu – tracheomykozu, která ucpává
stromové svazky cévní. Dosud však celý, více jak
patnáctihektarový park je cenný svým bohatstvím
dendrologickým, i když některé druhy stromů
stále mizí. Silnými zásahy do množství druhů dře-
vin, zejména keřů utrpěla i biodiverzita (množství
živočichů a rostlin), úbytek hnízdišť a potravní na-
bídky zejména pro ptáky. 

O prospěšnosti stromů, jejich léčivá síla nás
provází neustále, aniž bychom to pozorovali, se
toho napsalo již mnoho.Bohatství památných
stromů v našem parku nás pojí s minulostí, kte-
rou nám zanechaly předcházející generace,
stromy mají v parku zřejmě optimální podmínky
, půdu, vláhu a prostor k růstu, mají před sebou
ještě dlouhou budoucnost, mohou se dožít i půl
tisíciletí, je naší povinností stromy chránit pro
generace příští. 

V těchto dnech, kdy je park otevřen a stromy
zdobí sněhová i ledová pokrývka a na chvilku se

ukáže slunce, můžeme vnímat krásu jejich korun
a větví, v jejich blízkosti pochopíme jejich sílu
a sounáležitost s námi lidmi. Hned za vchodem
z náměstí nás vítá dub s pyramidálním tvarem
koruny, další dva druhy našich dubů, letní i zimní
nás provází celým parkem. Z exotických dubů je
to dub velkokvětý z Kavkazu, patří k nejzajíma-
vějším, dále dub velkoplodý od kanadsko-ame-
rických jezer, ze Severní Ameriky, kde roste ne-
uvěřitelných 60 druhů dubů. V parku jsou
nápadné zejména koruny buků, majestátní
stromy, které v našich lesích neuvidíme, mají
„svalnatý“ kmen i větve, které působí jako ob-
rovské ruce, stříbrošedá kůra září již zdaleka.
Patří mezi skvosty, ty nejmohutnější s obvodem
kmene více jak 5 m. v prsní výšce 1,3 metry. Je-
jich široká koruna vytváří mohutnou klenbu.
Forma atropunicea s purpurovými listy, převislá
forma pendula upoutá při pohledu na budovu
zámku. Další dvě formy lze obdivovat v jižní
části parku společně i s formami habru. Šest
forem lípy lze určit spolehlivěji podle tvaru je-
jich listů. Zajímavými mohutnými korunami
i kmeny upoutají i kaštany koňské, jírovec
maďal. Příbuzný jírovec pavie nápadný svými
odlišnými, zajímavými smetanově zbarvenými
květy patřil mezi vzácné stromy v parku. Byl
však zřejmě určen jako rizikový a společně s dal-

šími 90 stromy nedávno skácen. Na „hranici ži-
votnosti“ se dostávají další vzácnosti parku, vy-
soké akáty s malebně pokroucenými větvemi
v koruně, forma Tortuosa. Několik těchto stromů
lze dosud v SZ části parku spatřit. Společně s pří-
buznými akáty v okolí je i dřezovec trojtrnný,
forma od povodí Mississippi. Dřezovec čínský
zde zastupuje dřezovce beztrnné. Nápadné jsou
u obou jejich dlouhé semenné lusky. Mezi zají-
mavosti parku se jistě řadí i hybridní topol šedý
uprostřed parku, jehož koruna převyšuje všechny
okolní stromy. Obvod kmene tohoto nejmohut-
nějšího stromu má již více jak 550 cm. Jeho silné
větve neustále vystavené slunci září bělobou po-
dobně jako topol bílý. Nedaleký, urostlý jinan
dvojlaločný je považován za nejcennější v parku.
Jeho zajímavé členění větví a početných brachy-
blastů, vegetačních výrůstků nyní působí jako
živá fosilie z období dinosaurů, kdy jinany rostly
po celé tehdejší pevnině, i tam, kde nyní vládne
zalednění.Když jeho listy opadávají, zbarveny
odstíny zelené, žluté až zlaté, zjišťujeme, že je to
vlastně jehličnan ze skupiny nahosemenných,
u něhož jsou jehlice seřazeny do ploch, nerva-
tura tvoří vějíř. Pochází z čínských chrámových
zahrad, jeho obvod kmene cca 300 cm. Zdravý,
vitální jinan stále přirůstá. V parku jsou i dva
mladé stromy. Milan Hrabovský

Procházka zimním zámeckým parkem



Slavkovský zpravodaj slaví letos malé jubileum –
30 let od vydání prvního čísla. To vyšlo v lednu roku
1983. Ale vraťme se ještě o něco dál do minulosti.

Dne 27. dubna 1945 byla ručně vytištěna první
čísla Slavkovských novin v tiskárně Řetický a Ven-
celides v Bučovické ulici. Redakci vedli Josef Hanák,
odb. učitel a P. Jan Mrva. Zprvu vycházely jako
deník, později jako týdeník. Poslední číslo Nedělních
Slavkovských novin vyšlo 11. srpna 1945. Slavkov-
ské noviny mají jeden celostátní primát: byly to první
svobodné noviny, které vyšly v českých zemích.

Po dlouhé přestávce trvající 38 let se v roce 1983
rozhodlo tehdejší vedení města (Městský národní
výbor spolu s MěstV KSČ) vydávat Slavkovský
zpravodaj. Důvodem pro tento krok byla snaha
o „prohloubení spojení MěstNV s občany města,
zlepšení vzájemné informovanosti, aby zpravodaj
odrážel život ve městě a stal kronikou společného ži-
vota“. Myslím, že toto předsevzetí se dařilo plnit.
Zpravodaj vycházel 6x do roka ve formátu A5, sazbu
a tisk zajišťovala tiskárna Tisk ve Vyškově a prodá-
val se za 2 Kčs. O náplň se staralo Městské kulturní
středisko. V této podobě zpravodaj vycházel až do
konce roku 1988.

V roce 1989 změnil podobu, a to výrazně k hor-
šímu. Zůstal formát A5, ale naležato, sazbu a tisk si
zajišťovalo MKS vlastními silami (viz obr. vlevo).
Takto vyšlo v roce 1989 šest čísel v nákladu 1500
ks, cena výtisku byla 1 Kčs.

Po změně režimu začal počínaje rokem 1990
o událostech ve Slavkově informovat Zpravodaj
Slavkovska. Formát se zvětšil na A4, z dvoubarev-
ného provedení zůstal černobílý tisk a zpravodaj vy-
cházel nepravidelně. Redaktorem byl M. Ježek, vy-
davatel Protisk, s.r.o. V této podobě vyšlo jen sedm
čísel. Počáteční cena byla 1,50 Kčs, poslední čísla
byla za 3 Kčs. 

Zpravodaj hledal svou formu a po dvou letech
změnil název na Postilion s podtitulem Zpravodaj
občanů Slavkovska. Vydávala ho firma Protisk, s.r.o.
(včetně sazby a tisku) a o náplň se staral aktivní re-
daktor M. Pezlar. Časopis se začal prodávat za
2,50 Kčs, do r. 1993 byl zdarma. Vycházel 1x mě-
síčně v černobílém provedení, ale pravidelný har-
monogram vydávání neexistoval. Vycházel až do
konce roku 1998.

Po komunálních volbách v tomto roce bylo roz-

hodnuto vedením města o změně vydavatele i názvu.
Od roku 1999 se zpravodaj vrátil k původnímu názvu
Slavkovský zpravodaj a v nezměněné podobě (hla-
vička a formát) ho známe již 14 let. Zpravodaj vy-
chází ve vydavatelství BM Typo, které zajišťuje sazbu
a grafické zpracování. Na kvalitu obsahu dohlíží re-
dakční rada, která se vždy po volbách obměňuje.

Časopis začínal v r. 1999 s osmi stranami v černo-
bílém provedení, v srpnu 2004 přibyla barevná
obálka a rozsah se zvýšil na dnešních průměrných 32
stran. Zpravodaj je zdarma distribuován do všech do-
mácností. Jeho náklad je v současné době 3300 ks.
Již od prvního čísla byla snaha vydavatele zapojit do
tvorby zpravodaje nejen všechny odbory a organi-
zace spadající pod městský úřad, ale i občany, spolky
a různá zájmová uskupení. Díky této spolupráci je
náplň zpravodaje pestrá. Z hlediska grafického a ty-
pografického je při výrobě zpravodaje kladen hlavní
důraz na přehlednost, srozumitelnost a nekompliko-
vanost. Periodikum vychází v předem stanovených
termínech vždy koncem měsíce a za celých 14 let
zpravodaj vyšel vždy v předem určený den. 

Od doby, kdy je Slavkov u Brna pověřeným měs-
tem správou 17 obcí, je i tam zpravodaj v omezeném
množství distribuován.

Zpravodaj je (kromě úřední desky a městského
webu) hlavním nástrojem komunikace města s ob-
čany. Jeho nespornou výhodou je právě to, že se do-
stane ke všem obyvatelům města. Vedení města má
tak možnost srozumitelně informovat občany o svých
záměrech, připravovaných akcích všeho druhu, aby
nedocházelo k nedorozuměním a různým spekula-
cím. Na druhé straně má také možnost prostřednic-
tvím zpravodaje získávat zpět názory občanů. Měst-
ský (obecní) zpravodaj plní navíc díky své tištěné
podobě funkci kroniky města (obce). red.

Slavkovský zpravodaj vychází již 30 let
První vydání Slavkovských novin z dubna 1945 První vydání Slavkovského zpravodaje

SZ v roce 1989 a ukázka vnitřní strany (dole)

Titulní strany Zpravodaje Slavkovska Ukázka titulní strany Postilionu První číslo obnoveného SZ v roce 1999 První barevné číslo SZ v srpnu 2004

Ukázka Slavkovského zpravodaje (1988)






