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(Pokračování na str. 3)(Pokračování na str. 2)

Doprava a zase doprava
Jsem z generace, kdy jsme

jako malé děti počítali tiráky
u silnice, a spatřit vůz západní
výroby bylo svátkem a předmě-
tem dlouhých debat o značce
a modelu auta. Město obchvat
nemělo a dálnice D1 vedla do
Tučap. Autobusové nádraží bylo
na náměstí a u pošty svítil zelený

nebo červený panáček. Uplynulo pár let a málokdo si
dokáže představit naše město s tisíci aut denně a cestu
na Ostravsko po okreskách. 

Není člověka, který by letos alespoň jednou ne-
uvalil kletbu na Ředitelství silnic a dálnic, Kraj,
město či pány v oranžovém overalu. Do toho nám
 indiáni vytrhali koleje a najednou jste postaveni před
fakt, že ani na západ, ani na východ nelze odjet. 

Letošní rok je opravdu extrémní a rád bych doplnil
některá fakta, která nám do mozaiky chybí. Začněme
železnicí. Oprava kompletního svršku byla plánována

Koupaliště je stále 
naší chloubou
strana 8

Program 
kina Jas
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Michal Boudný

Jak se již stalo zvykem, tak i letos se druhou lis-
topadovou sobotu Slavkov ponořil do záře sto-

vek lampionů. Dne 14. listopadu se totiž konal už
dvanáctý ročník tradičního lampionového průvodu.

Vše započalo po páté hodině odpolední, kdy se
za kostelem začali scházet první nadšenci s lampi-
ony. Dav kvapem narůstal a když se po chvíli ro-

zezněly žestě Zámecké kapely, vydal se na
cestu průvod čítající přibližně dva tisíce účast-
níků. Pochod vedl ulicemi města a byl zakon-
čen na náměstí, kde bylo pro děti připraveno
občerstvení v podobě špekáčků a čaje. Dospělí
si pak mohli pochutnat na klobáskách a popíjet
svařák. Příjemnou atmosféru dokreslovaly

okolo hořící ohně a všem přitom
k zábavě vyhrávala kapela Výlet.

Stejně jako v předchozích roční-
cích i tento rok probíhala v rámci
Lampionového průvodu soutěž
o nejoriginálnější vlastnoručně vy-
robený lampion. Šikovných účast-
níků soutěže je rok od roku více,
proto i pro tentokrát stála porota
před velmi těžkým úkolem. Po
dlouhém rozhodování byly v dět-
ských kategoriích oceněny např.
lampiony Koníček Jurášek, Zelená
příšerka, Napoleonské stíny,
 Dračisko či Vánoční baňka. Mezi

Lampionov˘
prÛvod

Účastníci lampionového průvodu na Palackého náměstí • Foto: 2x R. Lánský



(Dokončení ze str. 1)

Unikátní pojízdné muzeum – Legiovlak – letos naposledy zastaví ve Slav-
kově u Brna. Slavnostnímu příjezdu v neděli 6. prosince budou přihlížet vá-
leční veteráni i premiér Bohuslav Sobotka. Replika vlaku představující životní
příběh českých legionářů z první světové války bude stát na nádraží tři dny. 

Legiovlak přijede do Slavkova u Brna z hlavního města Slovenské repu-
bliky. Součástí programu bude i přehlídka vojenské techniky 74. lehkého mo-
torizovaného praporu v Bučovicích. Občerstvení se bude podávat v polní
kuchyni, kde se bude vydávat vojenský guláš. Unikátní vlak, který doposud
vidělo už téměř 80 tisíc lidí, bude na slavkovském nádraží až do úterý 8. pro-
since, kdy bude připraven zejména pro školní prohlídky a veřejnost. 

„Velmi si cením rozhodnutí Československé obce legionářské vypravit le-
giovlak do našeho města. Slavkov u Brna si vždy hrdě připomínal svoji bo-
hatou legionářskou historii. Není náhodou, že máme úzké partnerské vazby
s francouzským městem Darney, které je považováno za kolébku vzniku Če-
skoslovenských legií ve Francii a tedy i vzniku samostatného státu,“ uvedl
starosta Slavkova u Brna Michal Boudný.

Slavnostní zahájení začne na slavkovském vlakovém nádraží v 10 h.
Zúčastní se jej nejen předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka
a další významní hosté, ale váleční veteráni. 

Po proslovech půjdou účastníci přivítat věrnou repliku vlaku. Pojízdné mu-
zeum se divákům představí v podobném duchu, jako za dob první republiky.
Z vlaku vystoupí uniformovaní legionáři a zahájí komentované prohlídky
muzea. Výklad bude zajištěn až do úterý. Akce je po celou dobu veřejná
a vstup na ni je zdarma. 

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který
si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–
1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs.
legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí
až v roce 2020. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 11 vagonů. Pro
co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bo-

jové činnosti a zvyklostí našich
dobrovolců, byly vybrány pro re-
konstrukci nejčastěji používané
vozy. Vlak se skládá z vozu polní
pošty, těplušky, plukovní pro-
dejny, ubytovacího, zdravotního,
štábního, obrněného, kovářského
a dvou vozů plošinových. Novin-
kou je krejčovský vagon. 

Veronika Slámová

Slavkovské nádraží bude letošní poslední zastávkou Legiovlaku

dospělými zabodovali Jan Snášel s Trasou lampi-
onového průvodu, Jan Martinek s Obláčkem a Ka-
teřina Pospíšilová s Kolotočem. Z rodinných týmů
se porotě nejvíce líbily lampiony rodin Rumpo-
vých, Lerchových a Hrubých. A protože krásných
lampionů bylo k vidění opravdu nespočet, rozhodli
jsme se v příštích letech oceňovat nikoliv pouze tři,
ale rovnou pět nejoriginálnějších lampionů v každé
ze čtyř hodnocených kategorií.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu
Slavkov u Brna, našim sponzorům a také dobro-
volníkům za podporu a ochotu pomoct při organi-
zaci lampionového průvodu.

Austerlitz Adventure

Lampionov˘ prÛvod Lampionový průvod • Foto: 4x R. Lánský
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Doprava a zase doprava
(Dokončení ze str. 1) divit. Z Kraje odešla na ŘSD výtka a požadavek

na model zúžení 2+2 v obou směrech, protože
oprava D1 ještě zdaleka nekončí.

Dalším zdrojem komplikací jsou samotní ři-
diči, protože ne každý chápe, že číslovka, která
je černě namalovaná v tom červeném kolečku,
se musí shodovat s tím, co má na přístrojové
desce. Při takovém zúžení je to mžik a zbytečně
vyhaslý život, kterých letos bylo na tak krátkém
úseku příliš.

Městský úřad se snaží všemi prostředky in-
formovat naše občany o případných omezeních,
ale ne vždy a včas nám jsou tyto informace po-
skytnuty. Nejčerstvější informace jsou na měst-
ském facebooku, který se podle návštěvnosti
těší velké popularitě.   

Přestože to asi nebude vypadat tak drama-
ticky jako letos, i příští rok nás čeká několik
dopravní omezení a s tím spojené komplikace.
ŘSD totiž připravuje velkou uzavírku na silnici

I/54 od železničního mostu po Nížkovice, kde
bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce. Na jed-
nání s ŘSD a odborem dopravy JmK jsem
striktně trval na přesném načasování akce
a včasné informovanosti občanů a firem, které
v jižní části města sídlí! Tato připomínka je
v zápise několikrát zmíněna a bude akcepto-
vána. 

Rovněž se vyjádřilo Ministerstvo dopravy
k výstavbě kruhového objezdu u cukrovaru.
Takže pevně věřím, že stavba brzy začne. Bo-
hužel ani tady se to neobejde bez rozkopané sil-
nice. Koncem měsíce otevřeme třetí část
Smetanovy ulice a jediná uzávěra tak bude
v ulici Příční, kde VaK rekonstruuje zborcenou
kanalizaci.

Rád bych vám všem přál klidné nervy, ale ne
vždy je to reálné, proto tedy oči na stopkách
a lehkou nohu na plynu.

Michal Boudný, starosta

dlouho dopředu a Správa železniční dopravní
cesty spustila akci letos v létě. Vše bylo závislé
na financích, které byly právě na tuto akci
a právě na tento čas poskytnuty z Ministerstva
dopravy a fondů dopravy. To by ani tak nevadilo,
protože každý chápe, že když se opravují silnice,
musí se taky někdy logicky opravovat i koleje.
Logika ovšem mizí v momentu, když je ome-
zena D1 a Rousínovem se prohánějí bagry. 

Letos do Jihomoravského kraje díky čerpání
z evropských fondů ROP a Státního fondu do-
pravní infrastruktury přišlo více jak 2,5 mili-
ardy Kč na silnice II. a III. třídy. Proto se stavby
a opravy rozjely tak intenzivně. Když do toho
připočítáte, že 70 obcí na jižní Moravě dělá ka-
nalizaci, která rovněž musí být do určité doby
zrealizovaná, výsledek pociťujeme každý den. 

Pro představu: loni Jihomoravský kraj hos-
podařil na dopravě se čtvrtinovým objemem fi-
nancí. A dálnice? Pokud se ŘSD rozhodne
s opravou či kompletní výměnou dálnice či sil-
nice I. třídy, tak to Kraji pouze oznámí! Vše je
tedy o komunikaci mezi vyššími orgány. Samo-
správa přijde již k hotovému a musí neustále vy-
světlovat proč, kdy a jak (a často i za kolik). To
samé s opravami doplňků, jako jsou svodidla či
protihlukové stěny. 

Největší katastrofou pak bylo uzavření exitů
201 a 203 ve směru do Brna a zúžení dálnice na
model 2+1. Pokud za 24 hodin projede v jed-
nom směru 50 až 70 tisíc aut, nelze se kolapsu

Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel
Rok se s rokem sešel a velký sál Společen-

ského centra Bonaparte opět zaplní zpěv umělců
z brněnského Městského divadla a řady nedoč-
kavých diváků a posluchačů nejen ze Slavkova.
Slavkovan a člen MdB Martin Křížka zde totiž
19. prosince od 19 h. pořádá již čtvrtý ročník
svého koncertu laděného ve vánočním duchu.

V minulosti se mohli návštěvníci koncertu
v podání Martina Křížky a jeho přátel z muzi-
kální a divadelní branže zaposlouchat například
do písniček ze známých vánočních pohádek.
Tentokrát pozvání Martina Křížky přijali jeho
kolegové Marta Matějová, Aleš Slanina a Eva
Jedličková, aby potěšili jak tradičními, tak i ne-
známými vánočními písněmi a nebudou chybět
ani ty pohádkové. 

Vánoční dílna zpestří výstavu
betlémů a odstartuje advent

První adventní neděli 29. listopadu se mů-
žete ve Slavkově u Brna naladit hned několi-
krát. Zámek Slavkov u Brna totiž provoní
výstavu betlémů a otevře pro návštěvníky vý-
tvarnou dílnu. V poslední místnosti výstavy na
vás budou čekat výtvarnice, pod jejichž vede-
ním si můžete nazdobit perníčky, vyfouknout
skleněné vánoční korálky, nebo si namíchat
voňavou sůl do koupele. Nejen pro děti je pak
připraveno také malování na obličej. 

Sebou si nemusíte nic nosit. Perníčky pro
vás napečou zdarma pekaři z Krámku. Další
materiál bude k dispozici na místě za malý re-
žijní poplatek. Vstupné na výstavu na ni činí
50 korun pro dospělé, děti platí 30 korun.

Vánoční náladu si můžete udržet až do ve-
čera. Od 18 hodin se totiž na náměstí rozsvě-
cuje vánoční strom s překvapením. vs

Vánoční koncert zpestří také umělci z řad těch
nejmenších, jako v minulosti totiž předvedou
svůj muzikální um i děti z pěveckého sboru
Hlásek pod vedením Kateřiny Jirákové ze
slavkovské ZUŠ Františka France.

Za podpory šestičlenné živé kapely, světel-
ných efektů a projekcí se můžete těšit opět na
nevšední předvánoční zážitek, který vám jistě
usnadní naladit se na tu pravou sváteční atmo-
sféru. 

Vstupenky za jednotnou cenu 250 Kč jsou již
k dispozici v předprodeji v Informačním centru
na Palackého náměstí a jsou jako v předešlých
letech distribuovány i s místenkami. Sál se proto
otevře až cca. půl hodiny před představením. 

Těšíme se na vaši návštěvu! MK

Slavkovské Palackého náměstí opět ozáří
vánoční strom. Slavnostní rozsvícení se letos
odehraje první adventní neděli 29. listopadu od
17.30 před radnicí. Město Slavkov u Brna při
této příležitosti připravilo pro občany vánoční
překvapení. Těšit se můžete na tradiční zpívání
koled v podání dětí ze Základní umělecké
školy Františka France a vůni svařeného vína. 

„Mám radost, že můžeme letos našim obča-
nům nadělit jeden krásný vánoční dárek v po-

době nové výzdoby náměstí. Přál bych si, aby
si lidé odnesli domů klidnou a přátelskou ad-
ventní atmosféru, která jim vydrží nejen v pro-
sinci,“ uvedl starosta města Slavkov u Brna
Michal Boudný.

Vánoční náladu si můžou lidé navodit ještě
před rozsvícením stromu na zámku Slavkov –
Austerlitz. Při příležitosti výstavy betlémů se
zde koná voňavá výtvarná dílna, kde si můžete
vyrobit dárky a ozdoby. vs

Rozsvícení vánočního stromu s překvapením

Dvanáctý městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve

na 12. městský ples, který se bude konat v so-
botu 9. ledna 2016 v sálech SC Bonaparte.
Začátek je ve 20 hodin. Na pódiu se nám před-
staví dechová hudba Vacenovjáci, která však
po předvedení klasického repertoáru vystřídá
nástroje a zahraje jak moderní skladby, tak
skladby vhodné pro bigbandovskou formaci.
Můžete se také těšit na Strážnickou cimbálo-
vou muziku Michala Miltáka, která nám v prů-
běhu večera zahraje v prostorách restaurace
Bonaparte. Vstupenky jsou k dispozici v infor-
mačním centru na Palackého náměstí 1. Tě-
šíme se na vaši účast.

Vedení města Slavkova u Brna

Loňský koncert Martina Křížky • Foto: archiv MK
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

25. řádná schůze RM – 2. 11. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:

č. 58 Dotace MŠMT – ZŠ Tyršova, č. 59 Evropa – místo
pro lidi dobré vůle projekt 2016.

2. RM doporučuje ZM schválit návrhy dodatků: č. 2 ke
Smlouvě o úvěru ze dne 25. 8. 2008, č. 6 ke Smlouvě
o úvěru ze dne 4. 10. 2006 a č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze
dne 7. 4. 2004 uzavřených mezi městem a Komerční ban-
kou.

3. RM nesouhlasí s využitím předkupního práva na úpis
nových akcií za účelem zvýšení základního kapitálu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

4. RM schvaluje uzavření Smlouvy o přijímání plateb-
ních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního
terminálu s příslušenstvím s Českou spořitelnou, a. s.

5. RM bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti ko-
mise pro sport a volný čas a zápis z 6. schůze komise.

6. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru ve
výši 5000 Kč dle předložené zprávy.

7. RM souhlasí, aby ZŠ Komenského náměstí přijala fi-
nanční dar ve výši 6000 Kč na odměny pro žáky, kteří se
účastní literární soutěže.

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dle us-
tanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., OZ, v platném znění
dne 12. 3. 2013 s panem Patrikem Hrozkem.

9. RM ukládá odboru FO prověřit objektivitu kapacit
žáků na ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna.

10. RM bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci
městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 3/2015.

11. RM ruší proces veřejné zakázky na akci: „Rekon-
strukce veřejného osvětlení v ulici Bezručova, Slavkov
u Brna“ dle schválených podmínek pod číslem usnesení
RM 589/20/RM/2015 a schvaluje zahájení veřejné za-
kázky dle předložených podmínek uvedených v této
zprávě, výzvě k podání nabídek a v návrhu smlouvy o dílo.
RM současně schvaluje okruh subjektů, které budou vy-
zvány k podání nabídky a návrh na složení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek.

12. RM schvaluje zahájení procesu veřejné zakázky na
vypracování studie přístavby ZŠ Tyršova dle předložené
zadávací dokumentace a okruhu subjektů, které budou
osloveny k podání nabídky.

13. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se spo-
lečností ASSYX, spol. s r.o., odštěpný závod zahr. právnické
osoby, jejímž předmětem bude úplatné užívání pozemku
parc. č. 3750/77 v katastrálním území Slavkov u Brna, o vý-
měře 10x10 m2 za účelem umístění stavebního materiálu,
na dobu 29 dnů, s výší nájemného 1000 Kč bez DPH.

14. RM odkládá žádost o prodej části pozemku parc.
č. 3750/77.

15. RM schvaluje na základě podaných nabídek uza-
vření smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky
na dodávku tepla formou instalace kogenerační jednotky
do kotelny Zlatá Hora se společností WebSport & Consul-
ting servise s.r.o.

16. RM bere na vědomí informace k Vzpomínkovým
akcím k 210. výročí bitvy u Slavkova, 4. a 5. 12. 2015.

17. RM odkládá ceník pronájmu horního hřiště.
18. RM bere na vědomí uvedený postup zadávacího ří-

zení na výběr projektového manažera – obnova zámku
+ cyklostezka - dle doporučení odboru IR.

19. RM schvaluje zahraniční pracovní cestu starosty
a druhého místostarosty do Moldavska v termínu 6. až 9.
11. 2015.

20. RM souhlasí se záměrem revitalizace atletického
oválu a atletických sektorů vč. vedlejších staveb a pově-
řuje druhého místostarostu Mgr. Petra Kostíka projedná-
ním možnosti realizace a financování revitalizace dle
předložené studie proveditelnosti s příslušnými orgány.
RM dále souhlasí, že se město jako vlastník stadionu
bude podílet na jeho revitalizaci v mezích stanovených
ZM a konstatuje, že v případě získání podpory Českého
atletického svazu je připravena jednat s Atletikou Slavkov
u Brna z.s., o podmínkách dlouhodobého užívání měst-
ského stadionu.

1. RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Slavkov
u Brna na rok 2016 v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření: č. 60 Kompostárna, č. 61 – Půjčka z FB – Před-
financování projektů IROP, č. 62 – Dotace JMK – HZS
a SDH, č. 63 – Dotace MŠMT – ZŠ Komenského. RM sou-
časně doporučuje ZM schválit RO č. 60 – Kompostárna
v aktuální hodnotě po odečtení případných nadměrných
odpočtů za měsíc říjen a listopad 2015.

3. RM schvaluje odpis pohledávek skupiny 1. Soupis
pohledávek k odepsání podle odborů (veřejnoprávní
vztahy) v celkové hodnotě 459 894 Kč, z nichž žádná jed-
notlivá pohledávka nepřesahuje hodnotu 20 000 Kč
a odpis pohledávek skupiny 2. Soupis pohledávek k ode-
psání z jiných vztahů – obchodněprávních aj. za následu-
jící pohledávky: Vystavené faktury za havarijní stav střech
z roku 1998 ve výši 9 248 Kč; Pokutu životního prostředí
z roku 2006 ve výši 11 500 Kč; Pohledávku ISOM, která
vznikla v roce 2003 ve výši 17 000 Kč; Pohledávku z titulu
nevymahatelného výživného z roku 2007 ve výši 2
292 Kč. RM dále doporučuje ZM schválit odpis pohledá-
vek ze soupisu Pohledávky z jiných vztahů – obchodně-
právních aj.: odpis faktur vystavených (vzniklých před
rokem 2010) ve výši 42 627,80 Kč; odpis pohledávky
z prodej pozemků Ulmanových z roku 1996 v hodnotě
48 920 Kč; odpis souhrnu pohledávek Stavebního
a územně plánovacího úřadu vzniklých před rokem 1999
v celkové výši 289 653,49 Kč; odpis pohledávky za uží-
vání veřejného prostranství vzniklé před rokem 1996
v hodnotě 21 651 Kč; odpis pohledávky za přeplatek so-
ciálních dávek ve výši 48 624 Kč.

4. RM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání Školské
rady ZŠ Komenského nám., a zápis č. 3/2015 z jednání
Školské rady ZŠ Tyršova. RM současně bere na vědomí
doporučení školské rady ZŠ Komenského a školské rady
ZŠ Tyršova zabývat se problematikou účelového finanč-
ního příspěvku ve výši 200 tis. Kč na zajištění správce
školní PC sítě.

5. RM nedoporučuje ZM poskytnout finanční příspěvek
zapsanému spolku Baby box pro odložené děti – STATIM,
z. s.

6. RM nesouhlasí na základě doporučení komise pro
životní prostředí s prodejem požadované části pozemku
parc. č. 2741/9.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Re-
konstrukce veřejného osvětlení v ulici Bezručova, Slavkov
u Brna“ se společností ELEKTRO-PEGAS s.r.o.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění
vypracování žádosti o dotaci z evropských fondů na akci
řešící obnovu areálu zámku a výstavbu cyklostezky Slav-
kov u Brna–Hodějice se společností AQE advisors, a.s.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypraco-
vání studie v rámci akce: „Slavkov u Brna – Rozšíření ka-
pacity ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna“ se společností Ateliér
99 s.r.o.

10. RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy o užití zá-
kladní báze geografických dat a smlouvy o užití digitál-
ních ortofot se Zeměměřickým úřadem k zajištění dat,
které budou sloužit pro tvorbu mapového serveru, v před-
loženém znění. Dle zákona č. 200/1994 Sb. budou data
zeměměřickým úřadem poskytovaná městu bezplatně.

11. RM ukládá odboru IR navrhnout v roce 2016 roz-
počtové opatření k financování zajištění PD a stavebního
povolení na realizaci zvýšení kapacity parkovacích stání
v ulici Malinovského a Jiráskova dle doporučení odboru
IR.

12. RM ukládá odboru IR informovat obyvatele Koláč-
kova náměstí o předloženém návrhu studie využití ploch
na tomto náměstí s tím, že případné připomínky mohou
zasílat do 31. 12. 2015.

13. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 201

14. RM schvaluje přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 19. 11. 2014 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 30. 11. 2018 za smluvní ná-
jemné 60 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření uzavření do-
datku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23. 11. 2011 k bytu
č. 7, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, obsahujícího pro-
dloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30. 11.
2020 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

16. RM schvaluje pronajmout byt č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna – krizový byt. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou do 31. 3. 2016 a nájemné stano-
veno ve výši 50 Kč/m2.

17. RM bere na vědomí zápis č. 13/2015 z komise pro
životní prostředí.

18. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3000 Kč z rozpočtu města na rok 2015, položky č. 93
– humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní cha-
ritě Hodonín na provoz Charitní ošetřovatelské služby Bu-

26. řádná schůze RM – 16. 11. 2015
čovice a Slavkov u Brna v roce 2015 a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o poskytnutí příspěvku.

19. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vý-
daje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce
na rok 2015.

20. RM bere na vědomí plnění úkolu kontrolního vý-
boru a ukládá tajemníkovi MěÚ informovat členy kontrol-
ního a finančního výboru o stanovisku odboru IR
uvedeného v předložené zprávě.

21. RM ukládá tajemníkovi MěÚ předkládat čtvrtletně
kontrolnímu výboru přehled stížností. RM dále ukládá ře-
diteli ZŠ Komenského informovat, zda při mimoškolních
akcích probíhá prodejní činnost, pokud ano, tak jaká a na
základě čeho (jakého právního titulu) je v prostorách
školy realizovaná. RM současně konstatuje, že konstatuje,
že podněty kontrolního výboru byly vyřešeny takto: pod-
nět č. 2 byl vyřešen posílením pracovníků na oddělení ob-
čanských průkazů, podněty č. 3 a 4 byly vypořádány
samostatnou zprávou odboru IR s tím, že nedošlo k po-
rušení zákona při zadávání veřejných zakázek na ZŠ Ko-
menského, podnět č. 6 byl vyřešen změnou směrnice
upravující hospodaření příspěvkových organizací tak, že
příspěvkové organizace jsou nadále při zadávání veřej-
ných zakázek povinny řídit se směrnicí města o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.

22. RM schvaluje změnu organizačního řádu Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění.

23. RM schvaluje organizační strukturu p.o. Zámek
Slavkov – Austerlitz dle přílohy s platností k 1. 1. 2016.

24. RM schvaluje Rozpočtové opatření TSMS č. 3/2015
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

25. RM bere na vědomí vyhlášení dvou volných dnů pro
žáky školy ZŠ Komenského v termínu 21. a 22. 12. 2015.

26. RM bere na vědomí vyhlášení dvou volných dnů
pro žáky školy ZŠ Tyršova v termínu 21. 12. a 22. 12.
2015.

27. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 6.400,-Kč dle předložené zprávy.

28. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 10.000,-Kč dle předložené zprávy.

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

30. RM zřizuje pracovní skupinu k posouzení návrhu
vybudovat pomník obětem světových válek ve složení:
Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Bedřich Maleček,
Ing. arch. Jan Snášel, Stanislav Stejskal, Ing. Petr Lokaj.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

16. mimořádná schůze RM –
26. 10. 2015

1. RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje, odboru školství ze dne 23. 10. 2015
a souhlasí se vzdáním se práva na odvolání proti tomuto
rozhodnutí. 

1. RM schvaluje změny smlouvy o výpůjčce obsažené
v předloženém návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o vý-
půjčce ze dne 28. 6. 2005, ve znění dodatků č. 1–7, uza-
vřené mezi městem jako půjčitelem a Sportovním
klubem SK Slavkov u Brna jako vypůjčitelem. RM dále
zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce – doby tr-
vání smlouvy – dle přiloženého návrhu dodatku č. 8 ke
smlouvě o výpůjčce.

2. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2016 a ukládá odboru FO předložit ho na
další schůzi RM k opětovnému projednání s úpravou
částky na náklady spojené s údržbou stadionu na
160 000 Kč.

3. RM bere na vědomí zprávu o objektivitě kapacity
počtu žáků na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. RM sou-
časně schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu
žáků na ZŠ Tyršova z 370 na 340 s účinností od 15. 12.
2015 a výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní
škola s účinností od 15. 12. 2015. RM dále schvaluje po-
dání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení.

4. RM bere na vědomí zprávu o objektivitě kapacity
počtu žáků na ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna. RM
současně schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu
žáků na ZŠ Komenského z 840 na 720 s účinností od 15.
12. 2015, výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní
škola s účinností od 15. 12. 2015 a změnu adresy trva-
lého pobytu ředitele základní školy Mgr. Vladimíra Sou-
kopa. RM dále schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení.

17. mimořádná schůze RM – 11. 11. 2015

Informace pro občany
V souvislosti s novelou zákona o občan-

ských průkazech a zákona o cestovních dokla-
dech bude ve dnech 24. prosince až 31.
prosince 2015 odstávka systému pro nabírání
žádostí o vydání občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a jejich předávání. Důvodem to-
hoto přerušení jsou technické úpravy, které
vyžadují odstávku systému. Podávat žádosti
bude možné nejpozději do 23.12.2015 včetně.

Mgr. Bc. Hana Řezáčová, odbor VV

V návaznosti na deratizaci kanalizačních sítí
ve správě VaK Vyškov byl proveden firmou
Pařez, zdravotně technické služby Brno, v prů-
běhu měsíce října 2015 na veřejných prostran-
stvích města Slavkov u Brna plošný
deratizační zásah proti hlodavcům. Ošetřeny
byly stejně jako v jarní etapě zelené plochy,
povrchová kanalizace a domovní kanalizační
přípojky.

Podle průzkumu ošetřovaných lokalit byla
stanovena optimální technologie a použití
vhodných nástrah. Následně bylo provedeno
vyhodnocení efektivity zásahu dle spotřebova-

ných nástrah. Lokality, kde je zaznamenán nej-
vyšší výskyt hlodavců, jsou shodné s jarním
zásahem: Komenského nám., ulice Špitálská,
Čelakovského, Jiráskova, Tyršova a sídl. Zlatá
Hora. Opakováním zásahu v jarním a podzim-
ním termínu se výskyt hlodavců na ošetřených
plochách snížil o 48–50 %. Deratizace těchto
míst bude prováděna i nadále, neboť je patrné,
že cíleným plošným zásahem nedochází k roz-
šiřování míst nadměrného výskytu hlodavců
a na těch opakovaně ošetřovaných místech se
daří počet jedinců snižovat.

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Podzimní etapa deratizace ukončena

Nový červený kontejner 
Od společnosti ASEKOL jsme na počátku

měsíce listopadu získali bezplatně již čtvrtý,
zcela nový typ červeného kontejneru pro sběr
vysloužilého elektrického a elektronického za-
řízení a baterií. Umístěn je na stanovišti
v místě křižovatky ulic Tyršova a Jiráskova. Do
červeného kontejneru patří baterie a drobná
elektrozařízení jako např.: kalkulačky, tele-
fony, drobné počítačové vybavení, elektro-
nické hračky, apod. Naopak sem nepatří:
počítačové monitory, televize, zářivky, úsporné
žárovky. Velké domácí elektrické spotřebiče je
nutné odevzdat na sběrném dvoře na Zlaté
Hoře. Ing. Kubešová, odbor ŽP

TSMS změnily adresu
Technické služby města Slavkova u Brna

oznamují veřejnosti změnu adresy společnosti.
Od pondělí 23. listopadu 2015 bude provo-
zovna TS Špitálská 733 přemístěna na nové
působiště – ulici Československé armády
č. 1676 (původní sídlo firmy VaK, a.s.).

Petr Zvonek, ředitel TSMS

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům
a nástupem Nového roku si dovolujeme pokra-
čovat v informacích a radách, a taktéž zároveň
navázat na předešlý článek o pyrotechnice, pu-
blikovaný již v minulém čísle Slavkovského
zpravodaje. Zábavní pyrotechnika se v České
republice těší vysoké oblibě. Pokud bylo v mi-
nulosti její užívání spojeno zejména s oslavou
Nového roku, pak v posledních letech nejsou
petardy a rachejtle nic neobvyklého ani v době
svátků klidu a míru. Tato zábava je však vždy
spojena s velkým rizikem vzniku zranění či po-
žáru a na regulaci prodeje pyrotechniky proto
v nedávné době zaměřili svou pozornost i zá-
konodárci.  

Sortiment zboží, jehož prodejní sezona
v těchto dnech pomalu začíná, je bohatý a bo-
hatá je zjevně i fantazie výrobců při vymýšlení
názvů jejich výrobků. Tornádo, Slet čarodějnic,
Dumbum, Hnusák, Válka světů či Mord parta.
To je jen krátký výčet označení, pod kterými se
jednotlivé druhy petard, římských svící, světel-
ných kaskád, fontán, vulkánů či pum prodávají.

Zatímco v případě kupujících příslušné
právní předpisy s výjimkou dosažení určitého
věku nestanoví žádné zvláštní podmínky, v pří-
padě prodejců je situace mnohem komplikova-
nější. Nový zákon č. 206/2015 Sb.,
o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi, upravuje nově zacházení s pyrotechnic-
kými výrobky a mimo jiné mění i stávající živ-
nostenský zákon. Pyrotechnické výrobky jsou
nyní rozděleny do několika kategorií podle
způsobu využití na zábavní, divadelní a ostatní
pyrotechniku. V rámci zábavní pyrotechniky,
jejíž prodej s nadcházejícím koncem roku kul-
minuje, jsou pak její jednotlivé druhy označeny
jako F1 až F4, kdy 1. kategorie je prodejná oso-
bám starším 15 let, 2. kategorie osobám starším
18 let, 3. kategorie osobám starším 21 let
a 4. kategorie je prodejná pouze osobám s od-
bornou způsobilostí. Divadelní pyrotechnika se
dělí na kategorie T1 a T2, kdy první zahrnuje
slovy zákona výrobky představující „malé ne-
bezpečí“ a ve druhé jsou zařazeny ty, které
mohou používat pouze osoby s odbornou způ-
sobilostí. Do těchto kategorií, které jsou však
označeny jako P1 a P2, zákon dělí i tzv. ostatní
pyrotechniku, mezi kterou jsou řazeny výrobky
používané např. automobilovým a leteckým
průmyslem, záchranné prostředky pro horole-
zectví, plavbu, signalizaci apod.

Podnikatelé, kteří v září letošního roku, kdy
zákon vstoupil v účinnost, měli živnostenské
oprávnění k provozování volné živnosti „Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni
provozovat živnost spočívající v nákupu, pro-
deji, ničení a zneškodňování pyrotechnických

Prodej zábavní pyrotechniky nejen z pohledu živnostenského úřadu
výrobků kategorie F4, T2 a F4 po dobu jednoho
roku od nabytí účinnosti zákona. Pokud hodlají
po uplynutí této doby v provozování uvedených
činností pokračovat, musí před uplynutím této
lhůty ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej,
ničení a zneškodňování pyrotechnických vý-
robků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňo-
strojových prací“ a doložit odbornou
způsobilost k provozování této živnosti.

Příslušné kontrolní orgány s nacházejícím
koncem roku zaměří svou kontrolní činnost
mimo jiné právě na plnění podmínek zákona
o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi. V této souvislosti spotřebitele upozor-
ňujeme na to, aby při nákupu těchto výrobků
věnovali pozornost tomu, kde pyrotechniku ku-
pují a jak je označena. Každý pyrotechnický
výrobek musí být opatřen registračním číslem,
z něho může spotřebitel mimo jiné zjistit i do
které z kategorií pyrotechniky výrobek spadá.
Rovněž tak je třeba věnovat pozornost datu
spotřeby a kupovat jen výrobky s návodem
k použití v českém jazyce. 

Co se týče vlastního nakládání s pyrotechni-
kou, mezi základní pravidla by mělo patřit její
odpalování na volném prostranství, nikoli pod
vlivem alkoholu či drog a s ohledem na přítom-
nost dětí či domácích zvířat. Důrazně je přitom
nutno varovat před přibližováním se k nevy-
buchlé pyrotechnice či dokonce pokusy tuto
opětovně odpálit. Pouze za splnění těchto do-
poručení lze totiž očekávat, že zakoupená py-
rotechnika poslouží výhradně k účelu, pro
který byla vyrobena, tedy k zábavě.  

Bc. Veronika Dupalová
Referentka kontroly Obecního živnostenského úřadu
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Doporučujeme všem, aby nechali svá auta doma. Auto-
bus vás dopraví až na parkoviště, vzdálené cca 100 m od
místa konání akce stejně jako do Slavkova u Brna na ve-
černí program. 

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

Rohlenka. Linka bude posilována v uvedeném úseku na
základě aktuální poptávky po přepravě řazením dalších
autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu Rohlenka
v době od 10.30 do 13.30 h. a ve směru od motorestu Ro-
hlenka do Brna v době od 15 do 16.30 h. Linka 702 má na
trase tyto zastávky. Brno, Úzká–Brno, autobusové nádraží
(jen ve směru z Brna)–Brno, Zvonařka (jen ve směru do
Brna)–Brno, Tržní–Brno-Černovičky–Brno-Slatina, sídliště–
Šlapanice, Bedřichovice, rozc.–Jiříkovice, motorest Ro-
hlenka. Na lince platí Tarif IDS JMK. 

Z / do Slavkova u Brna
Pro cestující ve směru ze Slavkova u Brna na rekon-

strukci bitvy tří císařů a zpět bude v sobotu 5. 12. možné
využít linku 601, které bude v době od 11.20 do 16.40 h.
mimořádně v provozu v úseku Slavkov u Brna–Jiříkovice,
motorest Rohlenka (Austerlitz). Odjezdy ze Slavkova
u Brna, aut. st. budou v časech 11.24, 11.54, 12.24, 12.54,
13.14 a 13.24 h. Zpět z parkoviště u motorestu Rohlenka
budou autobusy linky 601 odjíždět v časech 15.20, 15.40,
16.00 a 16.20. Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč. 

Z / do Kyjova
Na rekonstrukci bitvy tří císařů se bez problémů dosta-

nou i cestující z oblasti kolem Žarošic a Kyjova s přestupem

Doprava na rekonstrukci bitvy tří císařů do Tvarožné 
ve Slavkově u Brna mezi autobusy linky 106 a 601. Z Ky-
jova (Žarošic) využijí autobus linky 106 s odjezdy v 10.26
nebo 12.26 z Kyjova (11.02 nebo 13.02 ze Žarošic) a ve
Slavkově u Brna přestoupí na navazující autobus linky 601
k motorestu Rohlenka. Zpět pak mohou využít autobus
linky 106 s odjezdem od motorestu Rohlenka v 16.20, na
který bude ve Slavkově u Brna navazovat autobus linky
106 směr Kyjov. Cestující do Žarošic a Archlebova pak
mohou ještě využít spoj linky 106 s odjezdem v 16.00 od
motorestu Rohlenka do Slavkova u Brna, který odtud bude
pokračovat ihned po trase linky 106 do Archlebova.

Doprava na program do Slavkova
a večerní odvoz zpět

Z Brna
Upozorňujeme cestující, kteří chtějí využít vlakové spo-

jení Brno–Slavkov u Brna, že v sobotu 5. 12. v tomto úseku
probíhá dlouhodobá výluka. Vlaky linek S6 a R6 jsou na-
hrazeny autobusy xS6A, xS6B a xR6, které v Brně odjíždí
ze stanoviště na ulici Uhelné. Bližší informace o výluce jsou
uvedeny na www.idsjmk.cz.

Pro odvoz cestujících z ohňostroje ve Slavkově u Brna
bude v případě potřeby posílen spoj linky 106 s odjezdem
ve 21.22 ze Slavkova u Brna do Brna.

Z Kyjova
Pro cestu do Slavkova lze využít pravidelné odjezdy linky

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

Spojení najdete ve vyhledávači na www.idsjmk.cz

Vzpomínkové akce
a filmová přehlídka

Součástí programu Tenkrát ve Slavkově 1805 je nově
také filmová přehlídka s napoleonskou a vojenskou te-
matikou. Páteří programu je oceňované čtyřdílné drama
Napoleon, kde jsou také záběry ze Slavkova u Brna.
Unikátní je také dokument Jiřího Demla – Pole nad
Slavkovem, který byl promítán velmi sporadicky.

Kino Jas – sobota 5. prosince 2015
Začátek projekce: 10.00 hod.

10.00 hod. Napoleon – 1. díl, (90 minut)
viz popis výše

11.30 hod. Jiří Deml: Pole za Slavkovem (32 min.)
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost připo-
menout si letošní 210. výročí bitvy tří císařů dokumen-
tárním filmem Pole za Slavkovem. Autor krátkého
filmu, Ing. Jiří Deml, natočil svůj snímek v polovině 80.
let minulého století. V té době byl předsedou SAF –
Společnosti amatérského filmu, která působila v Uher-
ském Hradišti. V současné době je členem předsed-
nictva Československé napoleonské společnosti.

12.00 hod. Napoleon – 2. díl (90 minut)
(v této části je pojednáno o bitvě u Slavkova, zhruba
od poloviny filmu)

13.30 hod. Z Brna do Vídně po stopách
 Napoleona (27 minut)

V tomto videofilmu je zdokumentována dlouhá řada
lokalit, které navštívil císař Napoleon během dvou vá-
lečných tažení na jižní Moravě a v Dolním Rakousku.
Francouzský panovník v tomto regionu pobýval poprvé
v roce 1805, kdy konflikt s rakousko-ruskými spojenec-
kými vojsky vyvrcholil právě bitvou u Slavkova. Podruhé
svou armádu vedl Napoleon v prostoru mezi Brnem
a Vídní v roce 1809. Tehdy se utkal v sérii bitev s ra-
kouským protivníkem a v bitvě u Aspern poprvé zakusil
hořkost porážky. Snímek vyrobila společnost TVF. 

14.00 hod. Napoleon – 3. díl, (90 minut)

15.30 hod. Jiří Deml: Pole za Slavkovem (32 min.)

16.00 hod. Napoleon – 4. díl (90 minut)
17.30 hod. „… kam jedeš?“

„Po stopách Napoleona“ (20 minut)
Chcete zažít na vlastní kůži bitvu tří císařů? Pak ces-
tujte s Kam jedeš? Po stopách Napoleona. Jednodenní
pěší výlet nás ze Šlapanic přivede přes Kobylnice a So-
kolnice až na Mohylu míru. Odtud se vydáme do Kře-
novic a rozloučíme se na zámku ve Slavkově u Brna,
kde bylo podepsáno příměří po slavné napoleonské
bitvě. Nechte se přenést o dvě stě let zpátky! 

NAPOLEON – Mistr války a strategie; Muž,
který psal dějiny celé Evropy

Čtyřdílná série o francouzském vojevůdci, později cí-
saři Napoleonovi Bonaparte. Film byl natočen v roce
2002 v koprodukci sedmi zemí a natáčelo se na území
šesti států, Česko nevyjímaje. Napoleona ve filmu
představuje herec Christian Clavier, dále hrají Isabella
Rossellini, Gérard Depardieu, John Malkovich, Anouk
Aimée, Heino Ferch, Sebastian Koch, … aj.

Vyvrcholením sobotního programu vzpomín-
kových akcí Tenkrát ve Slavkově bude unikátní
multimediální show Slavkovské nebe. Součástí
bude digitální projekce na průčelí zámku – tak-
zvaný videomapping a ohňostroj. Závěrečný
program se uskuteční v zámeckém parku od
20.10 a bude se odehrávat na průčelí a střeše
zámku. Sledovat jej tak můžete z prostoru kolem
bazénu v horním parteru, tedy podobně jako při
letní premiéře na Napoleonských hrách.

Programu bude předcházet defilé stovek vo-
jáků, kteří projdou město Brněnskou ulicí, Pa-
lackého náměstím a po jižní rampě zamíří
kolem zámku do parku. Tady vytvoří „živý
plot“ na hraně srázu do dolního parteru. 

Po skončení budou otevřeny obě brány. Žá-
dáme účastníky, aby využívali jak jižní, tak se-
verní cestu (napravo i nalevo od zámku).
Pomůžete tak plynulejšímu odchodu. Děku-
jeme! vs

Sobotní videomapping a ohňostroj
se uskuteční v zámeckém parku

Pořad Dobré ráno České televize se bude
v pátek 4. prosince vysílat ze Slavkova u Brna.
V tříhodinovém vysílání se představí předsta-
vitelé města, organizátoři Vzpomínkových
akcí ve Slavkově u Brna i známé osobnosti. 

Diváci se dozvědí nejen zajímavosti z histo-
rie bitvy, zámku a města. Rozhovory se budou
točit i v historickém stanu. Stranou nezůstane
ani dobré jídlo. Ve stylové polní kuchyni ku-
chař uvaří podle dobových receptů. Tématem
bude i dobová móda a životní styl.

Moderátoři se budou pohybovat v prosto-
rách zámku. Představí tak například Sál předků
a Historický sál. Předvánoční atmosféru za-
chytí na výstavě betlémů. 

Živé vysílání startuje od 6 hodin a končí
v 9 hodin. Do 11 hodin tak bude omezen pro-
voz zámku a zámeckého parku. Partnerem vy-
sílání Dobrého rána ze Vzpomínkových akcí je
město Slavkov u Brna, sdružení Acaballado
a společnost Liko-S. vs

Česká televize odvysílá
Dobré ráno ze Vzpomínkových akcí 

Několik ran z replik dobových děl se ozve
v sobotu 5. prosince v 7.41 h. nad Slavkovem.
Uniformovaní účastníci vzpomínkových akcí
totiž přivítají východ slunce na kopci svatého
Urbana salvami z několika děl. Mezi nimi bude
i jedno z největších ve střední Evropě. Osmili-
berní dělo Stanislava Sýkory ze Slovenska
bude k vidění pouze ve Slavkově u Brna. 

Salvy odstartují nejen sobotní program

Vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova, ale
připomenou i válečnou historii. Ze svatého Ur-
bana totiž francouzští vojáci výstřelem z děl
signalizovali příchod spojeneckých kolon.
Kopec nad Slavkovem sloužil jako pozorovací
stanoviště maršála Soulta. 

Výstřely jsou zařazeny do programu Vzpo-
mínkových akcí poprvé. Děkujeme všem oby-
vatelům Slavkova u Brna za toleranci. vs

Program zahájí salvy z děl na Urbánku
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Františka Chaloupka, Bohumila Hrdu, Oldři-
cha Podaného, Božina Pavézku, Růženu Dvo-
řákovou, Karla Hrdu, Pavla Stehlíka, Ing. Jiřího
Černého, Vlastimila Nováka.

O našem koupališti se toho již napsalo
opravdu mnoho, proto si připomeneme jen zá-
kladní informace a zajímavosti. Záměr vybu-
dovat nové koupaliště spadá do roku 1975. Do
této doby bylo v provozu koupaliště, které bylo
součástí původního velkého rybníka, dnes ryb-
níka upraveného v souvislosti s obchvatem
města. Důvodem ukončení provozu byl zákaz
hygienika v důsledku nevyhovující kvality
vody a nemožnost její úpravy.

Iniciátory vybudování nového koupaliště
byli tehdejší předseda města Ladislav Pour, ta-
jemník města Ludvík Štěpánek a vedoucí sta-
vebního úřad Jan Hudec.

Jmenovaní nechali zpracovat studii, která ře-
šila umístění koupaliště na dnes již neexistují-
cím Wolfově rybníku, který se též nacházel
v sousedství původního koupaliště. Jednalo se
o velkolepý technický a architektonický záměr.
Vybudovat koupaliště v sousedství Velkého
rybníka mělo za cíl v symbióze umožnit jeho
využití pro provozování vodních sportů ryba-
ření a konat zde i kulturní akce.

Z důvodu nevyhovujícího hydrogeologic-
kého posudku – velmi špatné podmínky pro za-
kládání staveb byl tento záměr opuštěn.

Druhá varianta umístění koupaliště nad sta-
dionem, ve stávajícím prostoru vyžadovala
značné úsilí v přesvědčení většiny občanů, že
v budoucnu rozhodujícím bude kvalita pro-
středí. Nakonec toto umístění zvítězilo.
1. března 1977 došlo na tehdejším Ministerstvu
výstavby a techniky ČSSR k registraci akce
formou akce „Z“ (dobrovolná brigádnická čin-

Koupaliště je stále naší chloubou
nosti občanů), návazně byla zpracována Favorit
sportem Brno – ing. arch. Svobodou projektová
dokumentace, která jen s nepodstatnými změ-
nami byla dodržena. 

Při výstavbě se sledovalo kritérium množství
odpracovaných brigádnických hodin v poměru
s placenými odbornými pracemi. Stavba byla
zahájena v témže roce. Na tehdejší technické
a technologické možnosti se jednalo o velmi
náročnou stavbu. Vše se však úspěšně zvládlo
za 8 let a to především díky nesmírné aktivitě
uvedených budovatelů a převážné většiny na-
šich občanů.

8. července 1985 bylo koupaliště slavnostně
uvedeno do provozu. Pro představu náročnosti –
bylo nutné vytěžit 7500 m3 zeminy. Betonáž
byla v rozsahu 1200 m3 železobetonu s desít-
kami tun betonážské oceli. Betonáž vany o roz-
měru 50 x 21 m se prováděla bez přestávky
v délce 6 dnů a 6 nocí. Plocha vany činí 1050
m2, vana pojme 2650 m3 vody, hloubka je od
1,2–4,5m. Původně se uvažovalo se skokanskou
věží, ale hlava pilíře, která převyšovala terasu,
byla z důvodu neustálého zatékání do prostoru
šaten a nezájmu v tuto aktivitu odstraněna.

Při hodnocení výročí bylo velmi kladně hod-
noceno úsporné zvládnutí tak náročného díla,
návazná údržba a dobudování nádherného pro-
středí celého areálu i intenzivní zájem na udr-
žení vysoké úrovni koupaliště pro další
generace. H.L.

V pátek 23. října 2015 se uskutečnilo ve spo-
lečenské místnosti SK Beachvolleyball Slav-
kov slavnostní setkání budovatelů našeho
koupaliště

Setkání k 30. výročí jeho provozu inicioval
starosta města pan Michal Boudný, který spolu
s místopředsedou Senátu Ing. Ivo Bárkem pře-
dal k uvedenému výročí přítomným Pamětní
list za osobní podíl na vybudování a rozvoji let-
ního koupaliště.

Pamětní list obdrželi tito občané: Hudec Jan,
Kučera Augustin, Mařík Zdeněk, Jeřábek Jan,
Kořínek Jiří, Lánský Radoslav, Ing. Světlík An-
tonín, Ing. Kolečko Miloš, Mendl Milan, Chro-
meček Oldřich, Durek Ivan st., Rotroekl Karel
st., Valdemar Lifka st., Zrotal Svatopluk st., To-
mánek Pavel, Žemla Stanislav st., Ing. Brychta
Bohuslav, Ing. Charvát Ivan, Loučka Radek,
Mgr. Šafář Petr.

Úvodem setkání došlo k uctění památky bu-
dovatelů, kteří již zemřeli. Jedná se o Ladislava
Poura, Ludvíka Štěpánka, Františka Koláčka,
Václava Hložka, Josefa Štěpničku, Václava
Šmída, Ladislava Bajera, Josefa Chobolu,

Jihomoravský kraj uspořádá v úterý 15.
prosince v budově Administrativního a školi-
cího centra, Cejl 530/73, 601 82 Brno, infor-
mační seminář k tzv. kotlíkovým dotacím
v rámci specifického cíle 2.1 Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

Seminář bude probíhat ve dvou obsahově
stejných blocích – dopoledním (od 9 do
11 hod.) a odpoledním (od 13 do 15 hod.).
 Seminář je zdarma a je určen pro fyzické
osoby – potenciální zájemce o podání žádosti
o finanční podporu na dílčí projekt v Jihomo-

ravském kraji. Jeho obsahem bude podrobnější
seznámení s obecnými i specifickými pravidly
Jihomoravského kraje jako poskytovatele
 dotace.

Podrobnější informace o kotlíkových dotacích
naleznete pod tímto odkazem: http://www.kr-ji-
homoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&Ty-
peID=2

Přihlášení na seminář je možné pod tímto
odkazem: http://www.kr-jihomoravsky.cz/De-
fault.aspx?ID=281766&TypeID=513

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Jihomoravský kraj uspořádá informační
semináře ke kotlíkovým dotacím

Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční

soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve Slav-
kově u Brna dne 9. 12. 2015 v ul. Malčevského, část ul.
Pod Oborou, část ul. Sadová a část ul. Jiráskova

Dále bude přerušena dodávka el. energie ve Slavkově
u Brna dne 11. 12. 2015 v ul. Nerudova levá strana od
č.p. 1436, Československé armády č.p. 1287.

Více na stránkách www.slavkov.cz. Pro další informace
volejte E.ON linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

Letošní setkání budovatelů koupaliště • Foto: R. Lánský

M. Boudný a I. Bárek • Foto: R. Lánský

Budování koupaliště • Foto: archiv

Budování koupaliště • Foto: archiv
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V domácím prostředí
děvčata nezklamala

V sobotu 14. listopadu žila hala ISŠ volejba-
lem. Volejbalový kroužek dívek při DDM Slav-
kov u Brna hostil historicky poprvé své
soupeřky v domácím prostředí v rámci Jihomo-
ravského krajského přeboru žákyň. Po vítězství
nad družstvy Boskovic a VK Královo Pole E,
podlehla děvčata v napínavém souboji volejba-
listkám z TJ Jehnice. Skončila tedy na výbor-
ném 2. místě. Trenéři děkují všem maminkám
a tatínkům za sportovní kulisu a všem sponzo-
rům za vzorné pořadatelství. Už teď se těší fa-
noušci na další příležitost, kdy budou moci
vidět volejbalové zápasy na domácí půdě. Po-
přejme děvčatům, aby je neopustilo nadšení, se
kterým nastupují do každého  turnaje.

Trenéři volejbalu a DDM Slavkov u Brna

Vánoční koncert ZUŠ  
Základní umělecká

škola Františka France
ve Slavkově u Brna vás
srdečně zve na tradiční
vánoční koncert, který
se koná v pátek 11. pro-
since v 17.30 h. v sále
ZUŠ. Účinkují žáci

a učitelé ZUŠ Františka France. jj

Ve středu 11. listopadu si mohli rodiče, žáci
i ostatní příznivci hudebních akcí naší ZUŠ po-
slechnout koncert žáků na prvním hudebním
večeru v tomto školním roce. 

Na programu se podílelo rekordním počtem
38 žáků! Obecenstvo si vyslechlo repertoár
v podání mladých interpretů z oddělení hou-
slového, pěveckého, kytarového a klavírního,
a také žáky ze třídy elektronických kláveso-
vých nástrojů, dechového oddělení a soubor
zobcových fléten.

Program ze svými žáky nastudovali pedago-
gové J. Handrla, K. Jiráková, T. Krejčí, L Ma-
ňásek, K. Sokolová, V .Šujanová, M. Uma,
A. Vodička a J. Mašová.

Hudebních doprovodů se zhostili žáci
v rámci předmětu kolektivní interpretace a také
pedagogové ZUŠ.

Jménem školy děkuji všem žákům a peda-
gogům za bohatý, výborně nastudovaný
a s chutí předvedený repertoár.

Jarmila Mašová

a proto jsme se s dětmi ze třídy Motýlků vy-
dávaly na podzimní vycházky, kde jsme chtěly
zjistit co všechno podzim umí.

Na začátku je podzim obdobím sklizně úrody
– děti přinesly do MŠ různé druhy ovoce a ze-
leniny a učily se je poznat, pojmenovat a rozlišit
i podle chuti. Nakonec jsme z nich vyrobily
různá zvířátka a postavičky.

Jak podzim pokročil a zbarvil listy stromů,
začaly jsme sbírat spadané listy a dál jsme je

využily při výtvarných a pracovních aktivitách
i při cvičení.

Při vycházkách v zámeckém parku jsme se
učily poznávat různé druhy stromů, keřů a jejich
plody. Z nasbíraných kaštanů si každé dítě vy-
robilo ježky, které jsme uložily k zimnímu
spánku pod keře do listí.

Barevný končí a my se společně s dětmi těšíme
na blížící se zimu, kerá nám přinese další krásné
zážitky. Taťána Jurná, učitelka, třída Motýlci

Podzimní čas kraluje, barvičkami maluje…

Naše mateřská škola má v realizování logo-
pedické péče dlouholetou tradici.

V současné době u nás tato činnost probíhá
na třech úrovních, která zahrnuje logopedickou
prevenci ve všech třídách, poradenskou činnost
a intenzívní péči v logopedické třídě.

Zajištění logopedické péče je zpracováno
v dílčím projektu „Procvičíme jazýček u kluků
a holčiček“, který je přílohou školního vzdělá-
vacího programu.

Mateřská škola získala v rámci rozvojového
programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2015 finanční
prostředky z MŠMT.

Získané dotace jsme využili na dovybavení
školy 2 ks notebooků HP 255 s výukovým pro-
gramem Brepta multilicence a 3 ks iPadů Apple

s výukovými programy zaměřenými na rozvoj
komunikace a verbálně pojmového myšlení.
Dále byly zakoupeny didaktické a logopedické
pomůcky – např. logopedické kostky, čepičky
pro dramatizaci, maňásci, dechové hračky…

Všechny učitelky byly také proškoleny
k práci na iPadech. Zakoupené logopedické po-
můcky jsou využívány všemi dětmi v mateřské
škole k rozvoji komunikačních dovedností.
Materiální dovybavení je pro děti motivující
a zábavné a přispívá k efektivnější realizaci lo-
gopedické prevence v naší mateřské škole.
V logopedické třídě se nová technika využívá
při reedukaci hlásek. Dovednosti, které děti zí-
skávají v MŠ také přispějí k jejich školní při-
pravenosti. 

Mgr. Dagmar Červinková, Mgr. Eva Jurásková

Projekt logopedické prevence v MŠ Zvídálek

Hudební večer ZUŠ F. France

Ocenění pro zakladatele
Vzpomínkových akcí

Předseda vlády České republiky Bohuslav
Sobotka ocení dvanáct organizátorů, kteří se za-
sloužili o novodobou tradici Vzpomínkových
akcí na bitvu u Slavkova. Medaile za zásluhy se
při příležitosti 210. výročí rozhodlo udělovat
předsednictvo Zájmového sdružení právnických
osob Slavkovské bojiště – Austerlitz. Chce tak
vyzdvihnout osoby, které v 70. a 80. letech,
navzdory nevoli komunistického režimu, v his-
torických uniformách připomínaly události
a oběti slavné bitvy. Jména, která budou letos
vyzdvihnuta, nejsou konečná. Zájmové sdru-
žení se rozhodlo v ceremoniálu pokračovat
i v příštích letech. Postupně tak ocení asi pade-
sát lidí. 

Ocenění získají letos tito lidé: Oldřich Barto-
šek z Křenovic, Radim Dufek z Brna, Jan Dvo-
řák z Tučap, Pavel Hofmann z Brna, František
Kaluža z Kobylnic, Josef Olšar ze Zlatých Hor,
Oldřich Pastrňák z Brna, Vlastimil Schildberger
st. z Brna, Jan Špatný ze Slavkova u Brna – in
memoriam, Jan Vlček z Tvarožné, Ivan Šafrá-
nek z Brna a Václav Řeha z Frýdku-Místku.

Ceremoniál se uskuteční v sobotu 5. prosince
v uzavřené společnosti v Historickém sále
Zámku Slavkov – Austerlitz. vs

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM

M. Veronese a D. Fajmon • Foto: archiv ZUŠ Flétnový soubor pod vedením J. Handrly • Foto: archiv ZUŠ

Podzimní vycházka • Foto: 2x archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

V souvislosti s pořádáním Vzpomínkových
akcí k 210. výročí bitvy u Slavkova dojde
k uzavírkám a dopravním omezením ve Slav-
kově u Brna, a to od pátku 4. prosince do ne-
děle 6. prosince 2015.

Jelikož smyslem uzavírek je umožnění or-
ganizace řemeslného jarmarku s progra-
mem vojenských skupin, týkají se uzavírky
zejména Palackého náměstí a Husovy ulice. 

Uzavírky začnou platit od pátku 4. pro-

since od 17 hodin a skončí v neděli 4. pro-
since ve 12 hodin.

Vjezd do centra města bude omezený násle-
dujícím způsobem:
• Uzavřené Komenského náměstí – od křižo-

vatky s ulicí Malinovského, v celkové délce
cca 100 m.

• Uzavřené Palackého náměstí – od kostela po
křižovatku s ulicí B. Němcové v celkové
délce cca 400 m.

Dopravní uzavírka na Vzpomínkové akce
k 210. výročí bitvy u Slavkova

• Uzavřená ulice Husova – od křižovatky
s ulicí Palackého náměstí po křižovatku
s ulicí Lidická, v celkové délce cca 250 m.

• Z ulice Zborovská bude také označen zákaz
výjezdu na ulici Husova.
Přestože není stanovená objízdná trasa, do-

poručujeme jezdit po silnici III/0501 po ulici
Boženy Němcové, dále po ulici Lidická a ulici
Tyršova. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Milí čtenáři, po delší době se na těchto strán-
kách opět setkáváme s „poklady“, které se na-
cházejí ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz
a se kterými se i vy můžete setkat jak v zá-
mecké expozici, tak při tematických výstavách.
Dnes bych vám chtěla ukázat, jak složitou ces-
tou mohou tyto předměty procházet. 

Vše začalo běžným e-mailem: Dobrý den,
jsem z Čisté u Rakovníka, jmenuji se …
a chtěla bych se zeptat, zda byste neměli zájem
o obrazy malíře Josefa Klíra. Při takové na-
bídce se vám jenom zatají dech a okamžitě si
spočítáte, že na ni muzeum finančně nedo-
sáhne. Při další korespondenci se nám však za-
tajil dech podruhé – šlo totiž o pět Klírových
obrazů, které nám byly nabídnuty darem –
darem, který jsme přijali a který sbírkový fond
obohatil a rozšířil o díla dobře známého autora.
Malíře, jež má velký vztah k rodu Kouniců,
zámku i k samotnému městu Slavkovu.

Josef Klír (* 2. 3. 1860 † 30. 11. 1916) se
narodil v Kožlanech jako druhý syn Josefa
a Anny Klírových. Původně ho rodiče chtěli ne-
chat vyučit zámečnickému řemeslu. Zvítězil
však jeho talent a Josef mohl pokračovat ve stu-

diu. V roce 1872 začal navštěvovat reálnou
školu v Rakovníku. Není bez zajímavosti, že
jedním z jeho třídních učitelů byl i spisovatel
a pedagog Zikmund Winter. V roce 1876 byl
Josef Klír přijat na pražskou akademii výtvar-
ných umění. V letech 1879–1880 Klír pokračo-
val ve studiu na vyhlášené düsseldorfské
akademii. A právě z tohoto období pochází
jedno jeho dílo, které se dostalo do sbírek slav-
kovského muzea. Jde o pohled na střechy düs-
seldorfských domů z okna ateliéru, kde byl
Josef ubytován. Další zkušenosti malíř získal
za svého pobytu ve Spojených státech americ-
kých, kde pobýval a pracoval v letech 1887 až
1892. Po návratu se usadil i s bratrem Karlem
v Praze. Oba bratři získali podnájem u jedné
rodiny – Karel u známé rodiny Čermákové,
Josef u Terezie Koutecké – dcery Klotyldy Čer-
mákové. Jednou z dcer paní Čermákové byla
rovněž herečka Josefína, první manželka
JUDr. Václava Kounice. Zde tak byly položeny
základy dlouholetého přátelství mezi Václavem
Kounicem a Josefem Klírem. V roce 1897 po-
zval Václav Kounic Josefa Klíra do Slavkova,
aby mu zrestauroval obrazy z kounicovské ro-

dinné sbírky.
Toto pozvání se
pro něj stalo
osudovým. Po-
tkal zde totiž
svou budoucí
manželku, ože-

P O K L A D Y  N E J E N  Z D E P O Z I TÁ Ř Ů  ( 9 1 )

Obrazy malíře Josefa Klíra
nil se a ve Slavkově se
rovněž usadil. Josef
Klír také podporoval
Kounicovu nadaci na
výstavbu studentských
kolejí. Již na konci roku
1908 v Brně uspořádal svou výstavu, jejíž
výnos zmíněné nadaci věnoval. 

Josef Klír byl dlouholetým přítelem Václava
Kounice. Často byl zván i se svou ženou na
jeho zámeček Obora u Uherského Brodu. Por-
trétoval jak samotného hraběte, tak jeho matku
– Eleonoru, rozenou Voračickou z Paběnic či
druhou Václavovu manželku Josefínu Horovou.
Kromě portrétů zachycoval rovněž život v mís-
tech, kde se právě nacházel, maloval krajiny
i zátiší. Josef Klír zemřel na konci roku 1916
a je pohřben na slavkovském hřbitově. 

Díky velkorysému daru získal Zámek Slav-
kov – Austerlitz do svých sbírek pět obrazů Jo-
sefa Klíra: portréty rodičů Josefa (24. 1. 1828
Hřebeč – 15. 4. 1902 Kožlany) a Anny (5. 6.
1833 Slatina – 3. 7. 1906 Kožlany) Klírových,
dvou bratrů – Karla (8. 3. 1868 Kožlany – 21.
12. 1930 Kožlany) a Klimenta (21. 11. 1856
Kožlany – 19. 10. 1929 Kožlany) a obraz Po-
hled na střechy düsseldorfských domů. Kromě
těchto obrazů byly muzeu darovány ještě další
dva obrazy – portrét Kláry Klírové od Ladi-
slava Klíra a portrét Vilemíny Škardové od J. L.
Šichana.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Josef Klír: Pohled na střechy düsseldorfských domů, foto archiv ZS-A
Josef Klír (4. zprava) na zámečku Vysoká u Příbrami v roce 1894 (druhý zleva sedí
Antonín Dvořák a uprostřed hrabě Václav Kounic)

Josef Klír
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Program kina Jas – prosinec
VZPOMÍNKOVÉ AKCE 2015 

Přehlídka filmů s vojenskou a napoleonskou tematikou – vstup zdarma
5. 12. sobota   10 až cca 18 hodin – časové schéma projekce

10.00 hod.            NAPOLEON – 1. díl                                                                                                      (90 minut)
Čtyřdílná série o francouzském vojevůdci, později císaři, popisuje příběh života Napoleona Bonaparte, jenž je dodnes
považován za klíčovou postavu evropské historie a ikonu vojenství 19. století. Poodhaluje lidskou tvář i slabost
nekompromisního vůdce, který svými činy zasáhl do dějin celé Evropy. Film byl natočen v roce 2002 v koprodukci 7
zemí a natáčelo se na území 6 států, Česko nevyjímaje (samozřejmě i ve Slavkově). Napoleona ve filmu představuje
herec Christian Clavier, dále hrají Isabella Rossellini, Gérard Depardieu, John Malkovich, Anouk Aimée, Heino Ferch,
Sebastian Koch, … aj.

11.30 hod.           POLE ZA SLAVKOVEM                                                                                         (32 minut)
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost připomenout si letošní 210. výročí bitvy tří císařů dokumentárním filmem
Pole za Slavkovem. Autor krátkého filmu, Ing. Jiří Deml, natočil svůj snímek v polovině 80. let minulého století. V té
době byl předsedou SAF – Společnosti amatérského filmu, která působila v Uherském Hradišti. V současné době je
členem předsednictva Československé napoleonské společnosti. 

12.00 hod.           NAPOLEON – 2. díl                                                                                                       (90 minut) 
V této části seriálu je pojednáno o bitvě u Slavkova.

13.30 hod.          Z BRNA DO VÍDNĚ PO STOPÁCH NAPOLEONA                            (27 minut)
Videofilm zdokumentovává dlouhou řadu lokalit, které navštívil císař Napoleon během dvou válečných tažení na jižní
Moravě a v Dolním Rakousku. Francouzský panovník v tomto regionu pobýval poprvé v roce 1805, kdy konflikt
s rakousko-ruskými spojeneckými vojsky vyvrcholil právě bitvou u Slavkova. Podruhé svou armádu vedl Napoleon
v prostoru mezi Brnem a Vídní v roce 1809. Tehdy se utkal v sérii bitev s rakouským protivníkem a v bitvě u Aspern
poprvé zakusil hořkost porážky. Film z produkce společnosti TVF, s.r.o.

14.00 hod.           NAPOLEON – 3. díl                                                                                                       (90 minut)

15.30 hod.           POLE ZA SLAVKOVEM                                                                                          (32 minut)

16.00 hod.           NAPOLEON – 4. díl                                                                                                       (90 minut)

17.30 hod.           „…KAM JEDEŠ?“ – „PO STOPÁCH NAPOLEONA“                       (20 minut)
Chcete zažít na vlastní kůži bitvu tří císařů? Pak cestujte s Kam jedeš? po stopách Napoleona. Jednodenní pěší výlet
nás ze Šlapanic přivede přes Kobylnice a Sokolnice až na Mohylu míru. Odtud se vydáme do Křenovic a rozloučíme se
na zámku ve Slavkově u Brna, kde bylo podepsáno příměří po slavné napoleonské bitvě. Nechte se přenést o dvě stě
let zpátky!

6. prosince, neděle, 16.30 hod.

DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina jménem Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti
v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí
u toho být! Poté, co v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho vynález, prášek proti prdění nefunguje, vnukne mu
myšlenku, že by měl vynalézt prášek fungující přesně opačně.  Režie: Arild Frohlich. Hrají: Eilif  Hellum, Noraker, Marian
Saastad Ottesen, Atle Antonsen, Kristoffer Joner, Emily Glaister. Žánr: Rodinný.
87 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný 

12. prosince, sobota,19.30 hod.

KOBRY A UŽOVKY
Drama Kobry a Užovky podle scénáře debutujícího scénáristy Jaroslava Žváčka a režiséra Jana Prušinovského (Okresní
přebor), vypráví o lidech, kteří ze zoufalství své existence, kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám
o krásném životě. Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Lucie Polišenská, Lucie Žáčková, Jana Šulcová, David Máj.
Velmi dobré hodnocení na CSFD.
111 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

13. prosince, neděle, 16.30 hod.

NOE ZDRHNUL
Je konec světa. Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého života na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho
syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley.
Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve začíná. Animovaný film.
86 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

19. prosince sobota, 19.30 hod.

LÁSKA V OBLACÍCH
Antonio je právník a právě nastupuje na let z New Yorku do Paříže. Do stejného letadla nastupuje i Julie, která letí do
Paříže za svým snoubencem. Je to tři roky od doby, kdy Antonio zlomil Julii srdce… a nyní poprvé od této události, se oba
sejdou v jednom letadle. A budou mít víc než šest hodin letu na to, aby si řekli vše doposud nevyřčené. Hrají: Ludivine
Sagnier, Nicolas Bedos, Jonathan Cohen, Charlotte Eugéne, Arnaud Ducret, Eric Wagner a další. Žánr: Romantický.
96 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

20. prosince, neděle, 16.30 hod.

MALÝ DRÁČEK
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově. Kokosáček je létající drak, který nelétá a Oskar je
drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s dikobrazí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou
sopkou, která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev
uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k záchraně jejich nádherného ostrova. Animovaný.
80 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

Od listopadu do března (včetně) se promítá jen v sobotu a v neděli.

Výstava betlémů
Zveme vás na zámek na krásnou výstavu

betlémů ze soukromé sbírky pana Bohumila
Duška, který je nejen vášnivým sběratelem, ale
zároveň restaurátorem a autorem všech mecha-
nických betlémů, které jsou zde vystaveny. V ga-
lerii jsou k vidění betlémy rozličných velikostí,
tvarů a podob. Nejčastěji jsou zde zastoupeny
betlémy tzv. skládací pocházející z různých zemí
– nejvíce však Německa a České republiky. Ra-
ritou je např. nejmenší elektrický mechanický
betlém na světě nebo betlémy z Peru, Chile,
Keni, Izraele nebo Barmy. Pro správné navození
vánoční atmosféry jsou místnosti doplněny vá-
nočními stromky a dekoracemi.

Na neděli 29. 12. 2015 od 12 hodin připravu-
jeme v rámci této výstavy pro tvořivé děti a je-
jich rodiče dílničku, kde si bude možné např.
ozdobit perníček nebo vyrobit vánoční dekoraci. 

Výstava betlémů bude na zámku k vidění do
neděle 13. 12. 2015 souběžně s provozem
zámku. Těšíme se na vaši návštěvu! ZS-A

Provoz knihovny, infocentra
a kina na přelomu roku

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

Městská knihovna – knihovna bude od 17.
prosince 2015 uzavřena. Poslední půjčovní
den v tomto roce je tedy středa 16. prosince
v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahá-
jíme provoz v úterý 12. ledna 2016 od 9 hod.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční a no-
voroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení v tomto roce
bude 20. prosince (neděle), kdy uvádíme ani-
movaný film pro děti „Malý dráček“.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období (leden–březen) je omezeno
promítání jen na sobotu a neděli.  

Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do pátku 18. prosince. Pro návštěv-
níky se znovu otevře v pondělí 4. ledna 2016. 

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

Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy
můžete zámek navštívit v neděli 13. prosince
od 9 do 16 hodin. Poté se jeho brány na několik
měsíců uzavřou, abychom jej řádně připravili
na další sezónu. Tu zahájíme ve čtvrtek 24.
března 2016, přičemž oblíbená Prodejní veli-
konoční výstava proběhne již o týden dříve 19.
a 20. března, a to vzhledem k termínu veliko-
nočních svátků. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2016.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Koncert pro seniory
Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov –

Austerlitz vás srdečně zvou na koncert pro se-
niory, který se koná v sobotu 5. prosince od
14.30 hodin v kapli sv. Kříže zámku. V rámci
koncertu bude představena nabídka sociálních
služeb působících ve Slavkově u Brna. Vstup
zdarma. Z důvodu omezené kapacity kaple je
nutné si vstupenky vyzvednout předem v Infor-
mačním centru Slavkov nejpozději do pátku 27.
listopadu (po–pá 8.30–17 h., tel.: 513 034 156.
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Noví čtenáři mezi námi
Od listopadu máme mezi námi 48 nových

čtenářů. Jak se to stalo? Žáci druhých tříd Zá-
kladní školy Komenského náměstí obsolvovali
malou zkoušku, kterou si pro ně připravili
starší spolužáci z dramatického kroužku. Ta
měla potvrdit, zda zvládají čtení natolik, že
mohou být pasováni do role čtenáře. Jak to do-
padlo? Výborně! Druháčci se na zkoušku
dobře připravili. Přišli v kostýmech postav,
které mají z pohádkových příběhů nejraději
a úkoly všichni splnili. Za odměnu od starších
kamarádů dostali knihu. Přejeme pěkné
chvilky strávené nad knihou nejenom novým
čtenářům, ale nám všem. Hana Stárková

Žáci 9. ročníku stojí před závažným rozho-
dováním – vybrat si své budoucí povolání. Naše
škola se snaží být jim při tom nápomocna. Proto
se od začátku školního roku konají různé akce
zaměřené na volbu povolání. První z nich byla
návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně, na němž se pod záštitou Obchodní ko-
mory a Odboru školství JmK prezentovaly
střední školy technického zaměření. 

Poté následovala návštěva Informačního po-
radenského střediska při Úřadu práce ve Vyš -
kově. Školený pracovník seznámil chlapce
a děvčata se situací na trhu práce, s problémem
nezaměstnanosti v regionu a doporučil vhodnou
školu vzhledem k prospěchu a zájmům žáků.

Další tradiční akcí pro žáky 9. ročníku je náv-
štěva Veletrhu vzdělávání a pracovních příleži-

tostí, který rovněž organizuje Úřad práce ve Vy-
škově. Letos se hostitelem Veletrhu stala Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště na So-
chorově ulici ve Vyškově. Na veletrhu se sešli
zástupci 35 středních škol nejrůznějšího zamě-
ření: technického a strojírenského, zdravotnic-
kého, ekonomického a také gymnázií. Jejich
mluvčí žákům stručně představili svá školní za-
řízení, předvedli krátké prezentace či dokonce
výrobky studentů a poskytli jim potřebné infor-
mace a rady. S některými školami se chlapci
a děvčata seznámí ještě podrobněji, neboť je je-
jich zástupci navštíví přímo ve výuce. 

A ve dnech 20. a 21. listopadu mohli žáci se
svými rodiči navštívit Veletrh středních škol
z Jihomoravského kraje, který se koná v areálu
brněnského výstaviště. H. Sokoltová

Volba povolání ve šk. roce 2015/2016

Hodiny dějepisu na zámku
Hodiny dějepisu strávené v atraktivní bu-

dově slavkovského zámku patří jistě k nejzají-
mavějším stálicím naší dlouhodobé spolupráce
s historiky Zámku Slavkov – Austerlitz. Proto
v nich pokračujeme i v letošním školním roce.
Již v září absolvovali žáci 8. ročníku besedu
o baroku a barokních památkách ve Slavkově,
zejména o zámku a zámecké zahradě.

V říjnu se zúčastnili žáci devátého ročníku
povídání o první světové válce. Chlapci a děv-
čata postupně získávali informace o atentátu
v Sarajevu, vypuknutí války, o nejdůležitějších
bojištích či o nových zbraních a použité tech-
nice. Nesmíme zapomenout ani na vznik če-
skoslovenských legií v Rusku, Francii a Itálii.
Žákům byly představeny zajímavé exponáty:
dobová uniforma, ruční granát, puška, vyzna-
menání obou válčících stran, řada map a doku-
mentů.

V listopadu se ještě jednou vydají na zámek
žáci osmého ročníku. Bude pro ně připraveno
povídání o napoleonské době a samozřejmě
bitvě u Slavkova.

Některé třídy rovněž navštívily výstavy ko-
nané na zámku: Řemesla a technika a Histo-
rické cukrárny.

Návštěvou muzea žáci získávají řadu no-
vých poznatků, na něž v učebnicích nezbylo
místo. Děkujeme historikům ZS-A za vstřícný
a trpělivý přístup k našim žákům.

H. Sokoltová

V rámci projektu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika–Česká republika 2007 až
2013 s názvem „Memory of Nature – Pamäť
prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných

kultúrnych pamiatok v Česko-Slovenskom pri-
hraničí“, vznikl soubor šestnácti panelů, na
kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámec-
kých zahrad a parků zámků jižní Moravy.
Kromě pěkných fotografií, které zachycují po-
hledy do zahrad, se můžeme seznámit i s jejich
historií. Výstava je umístěná v altánu na škol-
ním dvoře naší školy. Více informací o pro-
jektu je možné získat na webových stránkách
projektu www.historickeparky.eu. Výstavu,
která bude na školním dvoře do konce listo-
padu, již navštívily děti z MŠ Zvídálek a žáci
obou slavkovských základních škol. zšk

Výstava na školní zahradě

22. října se téměř 60 chlapců a dívek z naší
školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně.
První zastávkou po příjezdu byl zámek Schön-
brunn, který byl letním sídlem císařské rodiny.
Zde jsme si prohlédli krásnou zahradu a poté se
přesunuli do Wagenburgu – bývalé zimní jez-
decké školy, kde je dnes umístěna působivá vý-
stava císařských kočárů, saní a nosítek. Po
krátké jízdě autobusem, při které byl k vidění
zámeček Belveder, budova parlamentu, Státní
opery, umělecké i přírodovědné muzeum a im-
pozantní socha Marie Terezie, následovala pěší
procházka historickým centrem Vídně. Přes
Hofburg, Minoritenkirche a Graben až ke kate-
drále sv. Štěpána. Po prohlídce si všichni odpo-

činuli v typické vídeňské kavárně a načerpali
síly na další bod programu. Tím byla návštěva
Císařské klenotnice (Schatzkammer), kde jsou
k vidění korunovační klenoty, relikviáře, mon-
strance, Řád zlatého rouna a další skvosty. Na
závěr jsme navštívili Přírodovědné muzeum.
Zde jsme obdivovali 25 000 tisíc let starou Ve-
nuši willendorfskou, kompletní kostry dino-
saurů, minerály, sbírku meteoritů, expozici
lidské evoluce a obrovské množství živočichů.

Plni dojmů a příjemně unaveni jsme se ve
večerních hodinách vraceli domů. Pro mnohé
žáky to bylo první seznámení s rakouským
hlavním městem. A podle ohlasů rozhodně ne
poslední. H. Sokoltová

Zájezd do Vídně
Žáci ISŠ u Schönbrunnu • Foto: archiv školy

Pasování do role členáře • Foto: archiv školy

Výstava o školní zahradě • Foto: archiv školy
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Oblastní kolo piškvorek
V úterý 3. listopadu se ve Vyškově v aule

Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické
konalo oblastní kolo v piškvorkách. V soutěži
se utkalo celkem sedm týmů, z toho tři týmy
byly složeny ze studentů středních škol. Naši
školu reprezentovali nejúspěšnější „piškvor-
káři“ ze školního kola: Filip Langer, Petr Uhlíř,
Alena Vítková a František Červinka z 9.
A a Adéla Červinková z 8. A.

Přestože měli naši hráči v soupeřích silnou
konkurenci, vedli si dobře a zaslouží si poch-
valu. Mezi týmy základních škol byli nejlepší.
Bohužel do finále postoupili reprezentanti
gymnázií. lp

Rovněž v letošním školním roce se zapoju-
jeme do dlouhodobého projektu spolupráce
s pracovníky historicko-dokumentačního od-
dělení Zámku Slavkov – Austerlitz.

Připravují pro nás výukové programy,
během kterých se žáci seznámí s historií na-
šeho města, zámku, rodem Kouniců, napole-
onskou tematikou, osudy obyvatel města
během první i druhé světové války. Každý
z výukových programů dětem velmi názorně
zprostředkovává regionální dějiny. Odborní
pracovníci navíc přednášku doplňují autentic-
kými předměty ze sbírkového fondu.

V závěru měsíce října absolvovali jeden

z výukových programů žáci osmého ročníku.
Jejich cílem bylo názorně se seznámit s ba-
rokní architekturou, malířstvím a sochařstvím
a také s osobností Václava Antonína knížete
z Kounic a Rietbergu, který zastával prestižní
post státního kancléře, a to ve službách hned
čtyř habsburských panovníků – Marie Terezie,
Josefa II., Leopolda II. a Františka II.

Chtěli bychom velmi poděkovat PhDr. Zi-
chové, která svým precizním výkladem přesně
navázala na učivo, které s žáky probíráme
v hodinách dějepisu a dokázala jim přiblížit
slavnou minulost jednoho z budovatelů slav-
kovského zámku. vd

Spolupráce se zámkem Slavkov – AusterlitzHrajeme si s pohádkou
Hrajeme si s pohádkou – to byl název před-

stavení, které v úterý 3. listopadu navštívili
žáci z prvních a druhých tříd. V hudební po-
hádce divadelního spolku Slunečnice z Brna
zazněly známé a oblíbené melodie dětských
příběhů a pohádek. Celým představením nás
provedly postavy inspektora Rampepurďáka
a princezny Evelíny Ušlechtilé. V jejich podání
jsme pak slyšeli a společně si také zazpívali
např. písničky Dělání, dělání, Saxana, Statis-
tika, Není nutno a mnoho dalších. Závěrečný
potlesk a prozpěvování dětí byly důkazem, že
se pohádka všem moc líbila. im

Výstava drobného zvířectva
V pátek 6. listopadu se žáci 2. ročníku šli podívat na výstavu drobného zvířectva, která se konala

v Hale chovatelů ve Slavkově u Brna. Děti si mohly prohlédnout různé druhy králíků, holubů, sle-
pic, avšak největším zážitkem bylo pohlazení vzácné norské kočky. Spousta dětí by si takového
malého kamaráda přála k Vánocům. Výstava se dětem velmi líbila a příští rok jsme tady zas!

Zámek Slavkov – Austerlitz v pátek 5. pro-
since od 20 hodin ožije netradiční podívanou.
Noční komnaty a sály budou poprvé zpřístup-
něny na speciální prohlídku, při které budou
návštěvníci vtaženi do života obyvatel zámku
v roce 1805 a také vojáků a panovníků, kteří
na zámku v předvečer bitvy nocovali. Speci-
ální noční prohlídky zámku navazují na pro-
gram, který se od osmi hodin večer uskuteční
na nádvoří zámku. Potemnělé nádvoří osvítí
louče vojáků, kteří spolu se Slavkovany přiví-
tají ruského cara Alexandra I. a rakouského cí-
saře Františka I.

Vítání bude spojeno i s krátkou lidovou ve-
selicí, kterou ozdobí členové Slavkovské be-

sedy v krojích. Do tance s panovníky se však
můžou zapojit všichni přihlížející.

Ve 20.30 se otevřou dveře zámku. Návštěv-
níci můžou vejít přímo do severní části pa-
mátky, kde můžou volně procházet pokoji.
V pěti saloncích pak můžou pozorovat živé ob-
razy, které ztvární kostýmovaní účastníci
Vzpomínkových akcí z Česka a několika ev-
ropských zemí. 

Nahlédnout tak můžete do pokoje dam,
které se připravují na zámecký bál. Uvidíte, jak
se velitelé připravovali na Bitvu tří císařů, nebo
jak trávili volné chvíle vojáci ruské gardy.

Vrcholem prohlídky bude empírový bál za
přítomnosti obou veličenstev, který se usku-

Při noční prohlídce ožije zámek příběhy vojáků, šlechty i panovníků
teční v Historickém sále. Největší a nejkrás-
nější sál rozezní živá hudba. Kromě krásných
žen a kostýmů jej ozdobí také replika třípatro-
vého empírového dortu. 

Diváci se můžou do bálu aktivně zapojit.
Podmínkou je historický oděv. Návštěvníci
můžou být také vyzváni k tanci.

Speciální noční prohlídky skončí ve 23.00.
Vstupné ve výši 50 Kč budou vybírat průvodci
uvnitř zámku – u brány do severního křídla.
Vstupenky nelze rezervovat, kapacita je ale
zatím neomezená. Žádáme všechny návštěv-
níky, aby na místě dbali organizačních pokynů.
Na nádvoří bude zajištěné občerstvení, které
vám zpříjemní případné čekání. vs

Nářečí strnadů obecných
u nás i ve světě

Cyklus přírodovědných přednášek, který
pořádá Slavkovský ochranářský spolek,
pokračuje. Sedmá přednáška, která se koná
v sobotu 12. prosince v 17 hodin v zasedací

místnosti Městského úřadu na
Palackého nám. č. 65, je
na téma Nářečí strnadů
obecných u nás i ve světě
a přednášet bude
RNDr. Petr Procházka

z Ústavu biologie obrat-
lovců Akademie věd ČR.

Petr Navrátil, SOS

Děti na výstavě drobného zvířectva • Foto: archiv školy
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dalších zajímavých specialit. Při aranžování
mís na rautový stůl se zúročí odborná a kre-
ativní práce kuchaře. Závěrečná kompozice je
vrcholem studené kuchyně a dává základ zá-
žitkové gastronomii. Každý kurz je zakončen
slavnostním rautem a předáním osvědčení
o absolvování kurzu, které je  podkladem pro
vyšší hodnocení při výkonu kuchařského po-
volání. Absolvování kurzu je významným pří-
nosem pro motivaci mladé kuchařské
generace. 

Mgr. Petra Horáková, ISŠ

Kurz studené kuchyně
Ve dnech 5. až 8. října probíhal v ISŠ ve

Slavkově u Brna kurz studené kuchyně pro
žáky studijních a učebních gastronomických
oborů. Lektorem kurzu byl mistr kuchař pan
Vladimír Picka, držitel několika ocenění
v tomto oboru. Letos je tomu již patnáct let, co
pan mistr navštěvuje naši školu a předává
žákům hluboké teoretické znalosti a rozsáhlé
praktické zkušenosti z gastronomie.

V průběhu kurzu žáci připravovali 80 druhů
nejrůznějších výrobků studené kuchyně, napří-
klad plněné sýry, rolády, pěny, aspiky a mnoho

Spolupráce s MK Austerlitz 
Naši žáci automechanici se opět zapojili do

organizace motokrosového závodu nazvaný
Austerliczfechtlcup12, který se jel v prostorách
cihelny ve Slavkově u Brna. Proč také ne, vždyť
závod je pro každého automechanika dobrou
příležitostí získal zkušenosti i z takové akce, po-
znat nadšence tohoto sportu a budoucí kolegy
automechaniky, kteří se těchto závodů pravi-
delně účastní. Třeba se i naši žáci v příštích le-
tech zařadí mezi závodníky tohoto „klasického
slavkovského závodu“. Kulhánková Vlad.

Získali jsme krajský bronz
Ve čtvrtek 8. října 2015 se v Hodoníně ko-

nalo krajské finále v přespolním běhu. ISŠ
Slavkov u Brna reprezentovalo družstvo hochů
ve složení Šustr, Machálek, Maxián, Zdražil,
Klanica a Kubesa. Hoši ve velké konkurenci
družstev Jihomoravského kraje na trati dlouhé
4500 metrů obsadili krásné třetí místo. Běžci
si zaslouží velký dík a pochvalu za předvedený
výkon. Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Atletický pohár CORNY
V pátek 18. září se ve Vyškově na atletickém

stadionu konal pohár středních škol v lehké at-
letice CORNY 2015. Naši školu reprezentovalo
družstvo dívek a chlapců a mezi nejlepší atlety
patřil koulař Florián L., který výkonem 12,1 m
svou disciplínu vyhrál. Volešová H. vrhem
dlouhým 9,52 m obsadila stříbrnou příčku.
Zdražil T. si skokem vysokým 164 cm dolétl
pro bronz a Málková A. si výkonem 146 cm za-
jistila také bronz. Ostatním se už tak nedařilo,
ale za předvedené výkony sportovcům děku-
jeme. Mgr. R. Vaňura a J. Lekavý, ISŠ

V naší expozici si mohli především vyzkoušet
jízdu na autotrenažéru, který využívají autome-
chanici a současně zde byly podávány všechny
potřebné informace o oborech školy. Vystavo-
vali jsme také výrobky truhlářů a dekorace byla
vhodně doplněna novými prezentačními mate-
riály o ostatních oborech. Prezentace školy byla
úspěšná, o čemž svědčil velký zájem žáků zá-
kladních škol. Ing. V. Bábek, ISŠ

Technické obory na veletrhu 
Ve dnech 14.–18. září se ISŠ Slavkov u Brna

tradičně zúčastnila Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně v rámci propagace Jiho-
moravského kraje a jejich odborných škol
s technickým zaměřením.  Exponáty jednotli-
vých škol byly letos vysunuty ze stánků více
do prostoru, aby byly interaktivní a žáci základ-
ních škol i ostatní návštěvníci se tak dostali
přímo do kontaktu s jednotlivými expozicemi.

Výstava zahrádkářů
Ve dnech 19. a 20. září proběhla oblastní vý-

stava ovoce a zahrádkářských výpěstků, kterou
každoročně pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna.
Naše škola si letos pro svou prezentaci zvolila
téma Tradice a zahrádka. Pro návštěvníky jsme
si připravili ochutnávku medovníčků, povidlo-
vých koláčků, makové bábovky a mrkvového
dortu, které vyrobili žáci 3. ročníku oboru ku-
chař-číšník pod vedením učitelky odborného vý-
cviku L. Sigmundové. Dominantou byla kytice
s vyřezanými květy ze zeleniny a dřevěný plot
ozdobený perníčky. Mgr. Petra Horáková, ISŠ

ISŠ Slavkov u Brna, se zapojila do projektu
Erasmus+ KA2: Entrepreneurship: A Serious
Game za účelem vytvoření mezinárodního vý-
ukového prostředí pro podnikatelské doved-
nosti formou on line PC hry. Do tohoto
projektu jsou zapojeny školy a instituce z ČR,
Nizozemska, Anglie, Rakouska a Španělska.
Dne 1. října proběhl ve škole jeden pracovní
den všech zástupců projektu. Od 9 až do 17 h.

účastníci projednávali a řešili jednotlivé úkoly,
potom následovala krátká prohlídka města,
pracovní večeře a odjezd do Brna, kde proběhl
druhý závěrečný pracovní den. 

Celé pracovní setkání splnilo svůj účel a po
vypracování příslušné PC hry se naše škola
stane pilotní školou při modernizaci výuky
podnikatelských dovedností u nás i v zahraničí.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Další mezinárodní projekt v naší škole

Dne 17. září jsme se zúčastnili vernisáže vý-
stavy Řemesla a technika na slavkovském
zámku. Přivítali nás talentované holčičky svým
zpěvem a hraním na hudební nástroje. Byla pro
nás připravena ochutnávka domácího másla,
které rozhodně nebylo špatné. Poté jsme pro-
cházeli výstavu, která byla umístěna v míst-
nostech s krásným starobylým elegantním

nábytkem, gramofonem, technickými před-
měty používanými u různých řemesel. V po-
slední místnosti byly vystaveny různé dobové
obleky a pro malé děti byl připraven koutek se
stavebnicí, ze které si mohly skládat autíčka.
Vernisáž se nám líbila, až nás mrzelo, že je tak
krátká. 

K. Pavlovičová a I. Bubeníčková, žákyně ISŠ 

Řemesla a technika

Ve čtvrtek 1. října jsme se vydali na školní
exkurzi s názvem Historické cukrárny, která se
uskutečnila ve slavkovském zámku. Výstava
probíhala ve třech místnostech. K vidění zde
byla řada historických předmětů, které sloužily
k výrobě zajímavých sladkostí s různou pří-
chutí, barvou a různých tvarů. Rovněž zde bylo
umístěno vybavení cukrářské prodejny. Velmi
mě zaujala pokladna, prodejní pult i skříň na
vystavování produktů, které daná prodejna na-
bízela. Zvláštností byly přepravky, které se po-
užívaly k zasílání kakaa. Kromě vybavení
cukráren zde byla vystavena i spousta cukroví.
Líbily se mi rozmanité druhy lineckého cu-
kroví, dorty narozeninové i svatební, různé
druhy řezů, buchet, perníků. Se zájmem jsem
si prohlédl i pendreky, lízátka, větrové bon-

bóny a další cukrovinky. Vidět takovou spoustu
cukroví a sladkostí na tak malém prostoru bylo
velmi lákavé k ochutnání. Průvodkyně nám ale
brzy vysvětlila, že na ochutnání můžeme hned
zapomenout, neboť vystavené kousky jsou ur-
čeny jen pro výstavu, a ne ke konzumaci. Ex-
ponáty byly totiž uměle upraveny
a zakonzervované, aby vydržely co nejdéle. Co
by to bylo za výstavu, kdyby nebyla oboha-
cena i příběhem cukráře? I zde jsme našli ži-
votní příběh prvorepublikového mistra cukráře
a majitele několik brněnských cukráren F. No-
votného. Díky této prohlídce jsem si zase
o kousek přiblížil život v minulosti. Tato vý-
stava se líbila a jsem rád, že sem se této vý-
stavy mohl zúčastnit.       

T. Večeřa, žák nástavbového studia, ISŠ

Školní exkurze

Krajské kolo v Hodoníně
Ve středu 4. listopadu se reprezentace

chlapců zúčastnila krajského kola ve stolním
tenise v Hodoníně. Turnaj byl velmi silně osa-
zen. Vítěz turnaje se kvalifikoval na republi-
kové finále. ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali
Hofírek, Falta, Janík a Vlach, družstvo se
umístilo na 7. místě. Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Přespolní běh • Foto: archiv školy
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Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna
prošla od svého vzniku několika významnými
změnami. V průběhu vývoje se měnil její název,
zřizovatelé, studijní i učební obory či struktura
učebních plánů. 

Založení Zimní hospodářské školy ve Slav-
kově u Brna vychází z podnětu slavkovského
Okresního hospodářského spolku, který byl za-
ložen 16. února 1893. Jeho prvním předsedou
byl zemský poslanec Josef Střelec z Křenovic.
Roku 1903 byla zřízena Zemská odborná hospo-
dářská škola a po řadu let byla dotována Okres-
ním hospodářským spolkem. Pro stavbu budovy
bylo ustanoveno kuratorium, jehož předsedou
byl okresní hejtman z Vyškova JUDr. Václav
Šťastný a dalšími členy byli starosta města Slav-
kova u Brna Emerich Valníček, předseda Okres-
ního hospodářského spolku z Křenovic Josef
Střelec, starosta z Hodějic Jan Florián a pozdější
ředitel hospodářské školy František Žváček.

Dne 1. března 1904 začalo vyučování v 1.
ročníku a v listopadu téhož roku se již vyučovalo
ve dvou ročnících. Odborným učitelem byl jme-
nován Zdeněk Šimek. Nová školní budova byla
dokončena v roce 1905. Tento rok se stal mezní-
kem, od něhož se vyvíjí 110letá historie školy.
Při škole byl zřízen přičiněním Zemského drů-
bežnického spolku moravského Drůbežnický
ústav podle projektu ředitele školy Františka
Žváčka. Roku 1910 byla škola převzata do zem-
ské správy. Do školního roku 1914/1915 navště-
vovalo školu 229 absolventů.

V následujících letech první světové války se
ve škole nevyučovalo a prostory sloužily jako
skladiště obilí pro vojenské zásobování. Po
vzniku samostatné Československé republiky
v roce 1918 začalo postupně vyučování nejprve
po jednom ročníku a teprve v roce 1921 se po zá-
pisu započalo s pravidelným vyučováním ve
dvou ročnících. V roce 1924 došlo k rozšíření
o ovocnářskou školu. Ředitel školy František
Žváček v té době odešel na místo zemského hos-
podářského inspektora a novým ředitelem se stal
Jaromír Pluskal. Škola se postupně zapojovala
do veřejného života. Učitelský sbor se snažil
o zvelebení zemědělské výroby a zvýšení renta-
bility zemědělského podnikání. Za účelem zlep-
šení odborné činnosti byly rozšířeny školní
pozemky. 

S příchodem nového ředitele byla obnovena
činnost spolku absolventů školy, založeného již
v roce 1906, který umožňoval bývalým žákům
neztratit kontakt s novinkami v oboru. Spolek
šířil zemědělskou osvětu, dobré jméno školy
a sledoval její vývoj. Za působení ředitele Jaro-
míra Pluskala dosáhla škola mimořádných úspě-
chů. V roce 1931, při příležitosti napoleonské
výstavy, se prezentovalo i zemědělské učiliště.
Výstavu navštívila řada významných osobností
– prezident země moravskoslezské Černý, mini-
str zemědělství Bradáč a jiní. Jaromír Pluskal,
uznávaný odborník, ukončil svou činnost ve
škole v roce 1935.

Novým ředitelem se stal Josef Nečas, který do
té doby působil ve Strážnici. Rozvoj školy po-
kračoval. Při škole byla zřízena zemědělská po-
radna, která pořádala ve spolupráci se
zemědělskými organizacemi a odborníky před-
nášky, kurzy, exkurze, výstavy a udílela odborné
konzultace ústněi písemně.

Za druhé světové války výuka krátký čas po-
kračovala. V roce 1940 se stal novým ředitelem
Karel Cáblík. Záhy však vyučování skončilo a ve

škole byl zřízen polní lazaret pro raněné vojáky.
S koncem války bylo znovu zahájeno v Lidové
zemědělské škole. Nový název zněl Zimní země-
dělsko-ovocnářská škola. V roce 1947 odešel ře-
ditel Karel Cáblík a na jeho místo nastoupil
Ing. Stanislav Rudolf.

V padesátých letech, s nástupem násilné kolek-
tivizace zemědělství, se změnil i charakter země-
dělského školství. Se združstevňováním byla v roce
1954 vytvořena Střediska pracujícího dorostu
v JZD Křenovice, Velešovice, Otnice a dalších.

V roce 1956 vznikaly Učňovské zemědělské
školy a slavkovská se stala jednou z nich.
V témže roce byl jmenován nový ředitel Ludvík
Holoubek z Nížkovic. Za dva roky však odešel
na stejně zaměřenou školu do Divák a jeho
funkci převzal Jan Koláčný. Nově zřízena byla
Zimní mistrovská škola pro zemědělce z praxe.

Náborová oblast školy se rozšiřovala, bylo
proto třeba získat možnosti ubytování. Internát
školy byl umístěn do vily u nádraží. Škola do-
stala nový název Zemědělské odborné učiliště.
S učitelským sborem školy spolupracovala řada
externích pracovníků. Byli to pánové Bílek, Vin-
cent, Skála a Brauner z měšťanské školy,
MUDr. Gabriel, okresní soudce JUDr. Stuna
a ředitel družstva pan Bajer. 

Od roku 1960 se ve škole učilo každý školní
rok asi 300 žáků v 13 až 15 třídách. Zaměření
školy odpovídalo jejímu původnímu určení, tzn.
zemědělec-mechanizátor, traktorista-mechanizá-
tor, nástavbový obor pěstitel-mechanizátor
a mistrovská škola.

V roce 1964 zavedla škola nový učební obor
s náborovou oblastí po celé republice, skladník
a prodavač zemědělských stojů. O rok později zí-
skalo učiliště budovu bývalé moštárny (dnes pří-
stavba polikliniky), která byla adaptována pro
teoretickou výuku.

Politické uvolnění v roce 1968 přineslo na
krátkou dobu návrat ke dvouletému specializo-
vanému oboru pro dívky s názvem DOŠ - dívčí
odborná škola. Zemědělské obory zůstávaly
i v dalších letech prioritními, ale přibývaly
i nové: prodavač potravin a prodavač smíšeného
zboží v roce 1970 a lesnické odborné učiliště
v roce 1974, které působilo ve Slavkově u Brna
do roku 1981.

Obor kuchař-kuchařka, který je v současné
době s malými změnami v učebních plánech
naším nosným oborem, byl poprvé otevřen
v roce 1978.

Od školního roku 1979/1980 nesla škola
název Střední odborné učiliště zemědělské.
Tento název přetrval až do 1. září 1994, kdy pře-
šla od řízení Institutu výchovy a vzdělávání Mi-
nisterstva zemědělství a výživy ČSR do řízení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Miroslav Charvát byl ředitelem od ledna
1981. Bohužel v červnu téhož roku náhle zemřel.
Řízením školy byl pověřen zastupující ředitel
Mgr. Zdeněk Lefner, který vedl školu až do roku
1988. Během let 1983–1989 došlo ve škole
k rozsáhlé investiční výstavbě, která byla fi-
nančně zajištěna formou dotací Ministerstva ze-
mědělství a výživy ČSR. Rozsáhlou přístavbou
bylo získáno šest nových tříd, sociální zařízení,
kabinety a také moderní tělocvična.

V roce 1988 se stal ředitelem školy Ing. Sil-
vestr Rolek, CSc., který ji řídil do roku 1996. Po
roce 1989 byla zahájena nová etapa v dalším vý-
voji školy. Podařilo se dokončit investiční vý-
stavbu nových budov školy, pokračovala

Historie Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
modernizace stávajícího zařízení. Změny našeho
společenského života se promítly i do školství.
Pokles zemědělské výroby a změny ve vlastnic-
kých vztazích se projevily negativně v zájmu
žáků a rodičů o tradiční zemědělské obory. Škola
hledala novou náplň, a přitom chtěla navázat na
dříve zavedené obory. 

Podle zákona č. 338/1991 Sb., o církevních
restitucích byla budova na Tyršově ulici č. 129
předána původnímu majiteli, církevnímu řádu.
Vedení školy s majitelem úspěšně dojednalo
smlouvu o odkoupení. Cílem bylo budovu upra-
vit na víceúčelové zařízení, které by sloužilo
nejen ubytování a stravování, ale také odbor-
nému výcviku žáků. Postupně byly dokončovány
kmenové učebny pro teoretickou a praktickou
výuku studijních i učebních oborů, byla vybudo-
vána a posléze plynofikována kotelna.

V roce 1994 byl zpracován projekt experimen-
tální integrované střední školy a tento typ střední
školy byl schválen od 1. září 1994 se zřizovate-
lem MŠMT, čímž se začala psát nová historie
školy. Program výuky školy tvořily studijní
obory: rodinná škola, hotelová škola, nástavbové
denní studium podnikání v oboru kuchař-číšník
pro absolventy tříletých učebních oborů, dále
učební obory kuchař-číšník, opravář zeměděl-
ských strojů a mechanik opravář pro silniční mo-
torová vozidla.

Od 1. 7. 1998 byl jmenován ředitelem
Ing. Miloš Žoček, který pokračoval v započaté
výstavbě a modernizaci školy. Za jeho řízení byly
v rámci optimalizace středních škol sloučeny tři
blízké školy: Integrovaná střední škola, Tyršova,
Slavkov u Brna; ISŠ managementu a služeb, Če-
lakovského, Slavkov u Brna a SOU strojírenské
Rousínov. Z těchto škol byla vytvořena jedna
škola pod současným názvem a s dvěma odlou-
čenými pracovišti. Stala se největší školou regi-
onu s osmi sty žáky. Škola nabízela čtyřletý
studijní obor hotelnictví a turismus, nástavbové
obory podnikání a oděvnictví s možností získání
maturitního vysvědčení. Dále připravovala žáky
pro budoucí povolání v šesti učebních oborech
zaměřených na obchod a služby: automechanik,
klempíř pro strojírenskou výrobu, opravář země-
dělských strojů, kuchař-číšník pro pohostinství,
prodavač smíšeného zboží a krejčí. V roce 2000
byla realizována půdní nástavba s pěti novými
učebnami a sociálním zařízením a dokončena re-
konstrukce tělocvičny. Byla zmodernizována ku-
chyň a jídelna podle nových hygienických norem,
postaveny nové cvičné kuchyňky a učebny pro
kuchaře a zahájena přestavba domova mládeže. 

Mgr. Eva Zemánková
Zpracováno z archivních materiálů, almanachů ISŠ

ve Slavkově u Brna z let 1995 a 2005
a vzpomínek pamětníků

(dokončení v příštím čísle zpravodaje)

Pomocná budova, tzv. moštárna stála naproti škole
(dnes zde stojí nová budova polikliniky)
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Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

ZKOLAUDOVÁNO!

18 nových domů

ZAŘÍ 2015
K NASTĚHOVÁNÍ

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá  7–15 h.

JIŽ 12 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Milan Májek a syn

BM TYPO, Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas
nechejte svoje videokazety zdigitalizovat

a dále uchovávejte
svoje vzpomínky
v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA otitulkování 
a tvorba DVD s kapitolami,
krabička a přebal

Pfievod VHS na DVD
Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!



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

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dře-
věná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 

Pro milé Ježíšky máme překvapení.
Na poukaz načteme o 10 %* vyšší částku,
aby byla radost ještě větší. :)

DÁRKOVÝ POUKAZ
S PŘEKVAPENÍM

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna

777 55 64 88

www.elioptik.cz
FB: Eli optik s.r.o.* platnost poukazu od 24. 12. 2015, nelze kombinovat s ostatními marketingovými akcemi (slevami)

Těší se na Vás
tým elizee

Zveme Vás do nově otevřené prodejny
která Vám nabídne stylové oblečení a zboží těchto českých značek:

Fantasy 
• plavky
• spodní prádlo

Odex 
• noční košile
• pyžama
• župany
• volnočasové oblečení
• nadměrné velikosti

Dadka 
• povlečení
• prostěradla
• polštáře

a přikrývky

Dále se můžete těšit na italské značky dámského spodního
prádla a oděvů.

Otevírací doba v prosinci 2015: po–pá: 8.30–18 h.
so: 8.30–12 h.

Tel.: 704 129 438

Najdete nás ve Slavkově u Brna na Čs. armády 255

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

Možnost zakoupení  dárkového poukazu na všechny výrobky

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

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 11. prosince do 16 hod.

www.bmtypo.cz



PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

INEX spol. s r.o.
Jundrovská 43, Brno
tel.: 774 111 662
www.inex-brno.cz

• el. solární panely = úspora elektrické energie
• maximální zateplení = úspora vytápění
• rekuperační jednotka = úspora při větrání + zdravý vzduch

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A

sobota 12. prosince
volný prodej od 8 do 11.30 hodin

posezení od 12 do 17 hodin

ZABIJAČKOVÉ HODY
Zámecká vinárna „U Edy“

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

Nabízíme k pronájmu
ve Slavkově u Brna, Brněnská ulice

PROSTORY K PODNIKÁNÍ
kancelář, vzorkovna, kadeřnictví, kosmetika, modeláž nehtů, pedikúra…

Inf. na tel. 737 867 922
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Ve dnech 25. až 29. října proběhla návštěva
hostů z Židovské komunity z Nottinghamu ve
Slavkově s prohlídkou dalších pamětihodností
na Moravě. Anglický Nottingham i Slavkov
pojí spolupráce, která vychází z hluboké úcty
k zachráněnému svitku tóry ze slavkovské sy-
nagogy, kterou v tamější synagoze podnes uží-
vají k náboženským účelům.

Skupinu hostů i s dětmi provázel pan Neil
Pike, který výrazným způsobem přispěl do již
vydaného sborníku Slavkovští Židé v české
i anglické verzi. Hosté byli ve Slavkově přijati
na radnici starostou Michalem Boudným, nav-
štívili zdejší židovské museum na Koláčkově
náměstí a také zdejší židovský hřbitov, kde
proběhla tryzna za umučené v holocaustu a ze-
mřelé. Za přítomnosti zahraničních hostů po

velice dlouhé době opět ožila slavkovská sy-
nagoga náboženskými obřady.

V příkladu ostatních židovských nábožen-
ských komunit pan Neil Pike významným způ-
sobem obnovuje spolupráci s místem, ze
kterého pochází v Nottinghamu užívaná pa-
mátná tóra ze Slavkova – Austerlitzu.

Svitky tóry z vypleněné slavkovské syna-
gogy a dalších byly na konci války spolu s dal-
šími náboženskými předměty nalezeny
a přešly pod kontrolu československých úřadů.
Většina předmětů byla umístěna do Židovském
musea v Praze. Náboženské svitky tóry (Pen-
tateuch – Pět knih proroka Mojžíše) však roz-
hodnutím nebyly určeny k výstavním účelům,
a tak ležely dlouhá léta ve skladu, než bylo po-
voleno je v roce 1964 prodat jednomu anglic-
kému obchodníkovi. Celkem 1564 vzácných
svitků tóry bylo převezeno z Československa
do Westminsterské synagogy v Londýně k pro-
vizornímu deponování. Tam byl ustanoven The
Westminster Czech Memorial Scroll Trust
a započala snaha o rozmísťování těch svitků
v dobrém stavu do synagog po celém světě.
Poškozené svitky tóry byly předány muzeím
a dalším organizacím k výstavním účelům.

V roce 1968 se jeden ze čtyř svitků památné

Návštěva přátel z Nottinghamu

slavkovské tóry dostal do právě tehdy založené
Židovské kongregace v Nottinghamu (Notting-
ham Progressive Jewish Congregation). Další
svitek vlastní Finchley Progressive Synagogue
v Londýně, třetí svitek vlastní Temple Betth
Am in Houston v Texasu. Čtvrtý svitek je po-
škozen a není již vhodný k náboženským úče-
lům. Z tohoto důvodu byl předán instituci
B'nai B'rith Klutznik Museum in Washington
DC ve Spojených státech.

Patří v hluboké úctě si také připomenout
obětavou činnost nedávno zemřelého Dr. Erica
H. Stracha z Liverpoolu, který se zasloužil
o vznik památníku obětem holocaustu ve Slav-
kově a zdejšího židovského musea. Pocházel
ze slavkovského rodu posledního starosty ži-
dovského města Austerlitz Sigmunda Bachri-
cha. Jaromír Seifert

Už je pozdě. Ten , kdo zaváhal a nenavštívil
včerejší představení Divadelního spolku Slav-
kov u Brna, již pravděpodobně nedostane další
možnost shlédnout toto špičkové provedení
dramatizace podle knihy místního rodáka
Františka Neužila. Scénáristka Ludmila No-
sková převedla strhující životní příběh české
královny Kunhuty do působivého jevištního
tvaru.

Její režijní pojetí na jednoduché scéně pod-
pořilo vynikající text hry. Světelné obrazy
a především dokonale vybrané hudební mo-
tivy, pomohly podtrhnout excelentní výkony
herců. Představení snese i to nejpřísnější hod-
notitelské měřítko.

Obdivuhodný výkon hlavních představitelů
Marty Šujanové v roli královny Kunhuty
a Adama Šimoníka v úloze Záviše z Falken-
štejna musily v divácích vzbudit pocit, že sle-
dují profesionální herce. Ale i všechny ostatní
postavy hry nezaostávaly za hlavními hrdiny.
Radim Kachlíř jako Kuneš z Kunštátu, Miro-
slav Slováček jako královnin zpovědník Wer-
ner, Milan Hrazdílek jako představitel
rozvážného olomouckého biskupa Bruna i jeho
komického protějšku, krnovského fojta Ra-
dima, který dokázal tuto dvojroli výborným
ztvárněním rozlišit, Martin Bár v – malé roz-
sahem, ale velké hereckým podáním – roli
mladého syna královny, Milan Kohoutek jako

Dveře se zavřely
Mikuláš Opavský, Sisi Nováková – mladičká
královnina komorná, Zdislava Nováková –
Anežka z Kuenringu, Lukáš Knotek jako Petr
z Kobylí, Petr Šujan jako zbrojnoš Gotfrýd
i jako posel krále Rudolfa a Jara Rozsypal jako
zbrojnoš Mladen.

Technicky náročné představení výborně
zvládli také technici u světel a zvuků Jan Ma-
tyáš, Miroslav Slováček ml. a Štěpán Melichar.
K vizuálnímu vyznění nemálo přispěly kostýmy
Šárky Tylšarové. V zákulisí se ukrývaly a před-
stavení jistily Silva Skokanová a Jana Zrebná.

Všem zúčastněným patří veliký dík za jejich
obětavé snažení. Děkujeme!

Vaši diváci

Společné foto v bývalé židovské škole • Foto: B. Maleček

Návštěva židovského hřbitova • Foto: B. Maleček

Návštěva židovského muzea • Foto: B. Maleček
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 1. prosince 2015 uplyne 10 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

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

jménem veškerého příbuzenstva.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdci zůstávají dál.

Dne 30. listopadu 2015 uplynul jeden rok od úmrtí pana

ANTONÍNA VRÁNY

S láskou vzpomíná rodina Vránova.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Vzpomínka
Navždy žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.

Dne 25. listopadu 2015 uplynulo 12 smutných let od úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

JAROSLAVA CHALOUPKY
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Manželka Zora, dcery Lenka a Zora s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2015 uplynuly tři smutné roky, kdy ve věku 67 let

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

JOSEF ZAJÍC

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

Vzpomínka
Ve vzpomínkách svých blízkých žije stále.

Dne 14. listopadu 2015 uplynuly dva smuté roky, kdy nás opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaromír s maminkou,

dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 3. prosince 2015 by se dožil 100 let náš manžel,  tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

OTAKAR FOJT
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka Zdeňka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 25. listopadu 2015 by oslavila 90. narozeniny naše maminka,
babička a prababička, paní

EMÍLIE KOTVRDOVÁ
28. prosince 2015 to bude jeden rok, co zemřela.

S láskou vzpomíná dcera Zdena s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 25. listopadu 2015 by oslavil 80. narozeniny pan

VLADISLAV STÁVEK

S láskou a úctou vzpomíná manželka, synové s rodinami a sestra Dagmar.

Hvězdárna Vyškov 
Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí

na západě ještě naposledy letní souhvězdí
Labuť a Lyru, na jihozápadě podzimní sou-
hvězdí Pegas a Andromedu a na východě zimní
Perseus, Vozka a krásný Orion s Blíženci. Na
pozorování planet si musíme přivstat ráno, uvi-
díme pak Venuši, Mars, Jupiter a Saturn nad ji-
hovýchodem. Jupiter můžeme sledovat už od
druhé poloviny noci. Na Silvestra pak uvidíme
Jupiter v těsné blízkosti Měsíce na ranní ob-
loze. Měsíc bude v poslední čtvrti 3., v novu
11., v první čtvrti 18. a v úplňku 25.prosince.

V úterý 8. prosince od 18 hodin se těšíme na
sekání rodin s dětmi, pro které máme připra-
vené přírodovědné pokusy, které děti provádějí
pod dohledem samy. Program je určený pro
děti od 3 let, ale ani ty starší nepřijdou zkrátka.
A při jasném počasí se podíváme dalekohledy
do vesmíru. 

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte
nejnovější poznatky. Některé z objektů pak mů-
žete zhlédnout pomocí našich dalekohledů. 

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 hodin. V roce 2015 bude hvěz-
dárna otevřena naposledy v úterý 22. prosince.
Těšíme se na vaši návštěvu. Informace získáte
na www.zoo-vyskov.cz , na facebooku Hvěz-
dárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.

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

Mgr. Dobromila Patáková, Hvězdárna Vyškov

Ekumenická bohoslužba
a koncert

Na úvod vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova se opět uskuteční ekumenická bo-
hoslužba za oběti bitvy a veřejný koncert vážné
hudby. Ekumenická bohoslužba začíná ve čtvr-
tek 3. prosince v 18 hodin v kapli Zámku Slav-
kov – Austerlitz. Povedou ji duchovní tří církví
– katolické, evangelické a pravoslavné. Od 19
h. pak bude následovat koncert orchestru Mu-
sica Nova pod vedením Jaroslava Martináska. 

Zazní rozmanité skladby od světových skla-
datelů, jako je například J. Haydn, J. S.
Bach, G. Ph. Teleman či B. Smetana. Orchestr
na památku až 33 tisíc padlých vojáků zahraje
výběr z díla Velkopáteční oratorium od Jo-
sepha Haydna.

Čtvrteční akci pořádá Obecně prospěšná
společnost Mohyla míru – Austerlitz. Vstup je
zdarma. vs

Vánoční ladění s kytarou
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i kama-

rády na vánoční ladění s kytarou, které se koná
ve středu 16. prosince v 16.30 hodin v zámec-
kých kasematech ve Slavkově předvánoční se-
tkání všech dětí z kytarového klubu spolku
Malé korálky doplněné vystoupením tanečního
kroužku předškoláčků. mk
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

Blahopřání
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo

 miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
ROMAIN ROLLAND

Dne 18. listopadu 2015 oslavila své krásné
70. narozeniny naše maminka a babička, paní

JARMILA LÁNÍČKOVÁ

Naše milá Jaruško, k Tvému životnímu jubileu Ti přeje
stále hodně zdraví, štěstí, lásky a životní spokojenosti

dcera Hana, Martin a vnoučata Tomáš a Matěj.

Blahopřání
Dne 21. listopadu 2015 oslavila

své krásné 83. narozeniny naše maminka,
babička a prababička, paní

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ

Hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu
a optimismu do dalších let přeje syn Ivo s rodinou

a pravnoučata Dominiček a Davídek.

Blahopřání

Dne 15. prosince 2015 oslaví své 80. narozeniny
náš tatínek, pan

BOHUMÍR KRISTÝN

Do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost přejí

dcery Hana a Jiřina s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 6. prosince 2015 vzpomeneme 4. výročí smutné výročí úmrtí

naší maminky a babičky, paní

JAROMÍRY MATUŠTÍKOVÉ

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Blahopřání
Co nám udělá stáří, když jsme dva?

STENDHAL

Dne 20. listopadu 2015 oslavili
50 let společné cesty životem

JANA A JOSEF CHARVÁTOVI
ze Slavkova u Brna

Za všechnu lásku a péči jim děkují
dcery Martina a Simona s rodinami

a do dalších společných let jim přejí vše nejlepší.

Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj veselý hlas. Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít, radovat se,

nás milovat a mnoho toho říct. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal  každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci již 10 let bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 4. prosince 2015 to bude 10 let, kdy odešel pan

LADISLAV COUFAL
Vzpomínají otec s rodinou.

INZERCE

VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575,   www.vranaslavkov.cz.

KOUPÍM byt ve Slavkově u Brna. Bez RK.
Tel. 722 063 341.

HLEDÁM rodinný dům se zahradou ve Slav-
kově a v okolí, dům může být i k opravám,
ale obyvatelný. Tel. 792 284 071.

POSTARÁM se chod domácnosti (úklid, vaření,
praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená zdravotní
sestra s praktickými zkušenostmi v pečovatel-
ských službách pro nemohoucí a seniory
150 Kč/h. www.PecovatelkaVera.cz. Tel.
728 209 872.

PRODÁM dřevěnou dětskou postýlku. Tel.
723 478 071.

PRODÁM RD 4 + 1 v centru Slavkova s dvor-
kem s přístavkem na kola atd. k rekonstrukci.
Sítě před domem. Cena 2 500 000 Kč. Tel. č.
777 492 934.

PRODÁM zděný byt 3+kk s balkónem ve
Slavkově. Vlastní vytápění, cena 2600000 Kč
včetně vybavení. Tel.: 724 994 141.

Astrologie pro spokojenější žití
Zveme vás na poznávací seminář pro

všechny neznalé i mírně pokročilé, kteří se
chtějí seznámit s lektorkou Zuzanou Gallé
v sobotu 12. prosince v 15 hod. v prostorách
spolku Malé korálky v Polní ulici ve Slavkově
u Brna. Tříhodinové povídání o tom, jak mů-
žeme astrologii využívat každý „běžný“ den
a jak si osvojit, že žití se dá pojmout jako pří-
ležitost něco nového se naučit… Z kapacitních
důvodů je třeba se předem přihlásit na kontak-
tech: F.Hedvika@seznam.cz nebo na tel. čísle
776 864 666. mk

Mikulášské odpoledne
Zveme vás na mikulášské odpoledne, které

se koná v zámeckých kasematech ve Slavkově
u Brna (vchod vedle infocentra) v neděli 6.
prosince od 14 hod. Na děti, rodiče a všechny
kamarády čeká mikulášská dílnička, prohlídka
pekla, zábavné úkoly, pohádka o Zlaté rybce,
koledy a v 16.30 h. Svatá trojice s mikulášskou
nadílkou. mk
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Dialýza:
Nemocnice Vyškov
Purkyňova 36
tel. 544 227 488
tel. 271 091 470

Od března sledují občané Slavkova u Brna
stavební práce na Lázeňském domě, který patří
společnosti B. Braun. Ze stávající budovy zů-
stal prakticky jen skelet. Současně vyrůstá na
jižní straně nový objekt, o který se Lázeňský
dům rozroste.

Nefrologická ambulance, dialýza, interní
ambulance, rehabilitace, ultrazvuková ambu-
lance a seniorský Domov s úsměvem společ-
nosti B. Braun Avitum musely změnit adresu.
Důvodem je rekonstrukce dosavadních prostor
v Lázeňském domě.

„Dlouhodobě se snažíme o zvyšování kom-
fortu našich pacientů a stávající prostory už
našim vysokým požadavkům nevyhovovaly.
Proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci. Ani
v jejím průběhu se ovšem nijak nezmění vysoký
standard poskytované péče v náhradních pro-
storách,“ říká ředitel B Braun Avitum CZ/SK
Martin Kuncek. Rekonstrukce a přístavba jdou
zatím podle plánu. Za dodavatelskými staveb-
ními společnostmi jsou demoliční práce a nyní
se stavbaři nacházejí ve fázi hrubé stavby. Ná-
sledovat bude kompletace objektu jako osazení
technologiemi nebo například kabeláž. Poslední
fází stavby budou práce na interiérech. Na
stavbě nyní pracuje zhruba 20 - 30 dělníků. Kon-
trolní dny probíhají pravidelně 1x týdně. „Kva-
lita půjde po rekonstrukci samozřejmě ještě
nahoru. Místnosti budou zcela nové s novými
technologiemi i zázemím. Určitě to je pro paci-
enty ve Slavkově rozhodě krok dopředu,“ říká
Martin Kuncek. Jako zásadní vnímá B. Braun
Avitum skutečnost, že počet sociálních lůžek
s propojením na dialýzu vzroste ze součas-
ných 11 pokojů na 45 lůžek, která budou
zprovozněna do letních prázdnin 2016.

Na dialyzačním středisku ve Slavkově
u Brna na dialýzu pravidelně docházelo 50 pa-
cientů. O několik tisíc lidí se stará nefrologická
ambulance s ostatními provozy. „Dialyzační
středisko počínaje 9. 3. 2015 provozujeme

v prvním patře budovy B Nemocnice ve Vy-
škově. Vše je nyní připravené a pacienty už
podstupují dialýzu v nových prostorách. Para-
doxně je pro většinu z nich rekonstrukce Lá-
zeňského domu přínosem, protože se zkrátila
jejich dojezdová vzdálenost na dialýzu," vy-
světluje vedoucí lékař střediska B Braun Avi-
tum ve Slavkově u Brna MUDr. Aleš Hrubý.
Ostatní provozy (nefrologická ambulance, in-
terní ambulance, ultrazvuková ambulance) z re-
konstruovaného Lázeňského domu se dočasně
přestěhovaly do Polikliniky ve Slavkově, která
stojí zhruba 300 metrů od Lázeňského domu.
„Pět seniorských klientů Domova s úsměvem
jsme přestěhovali do prostor v Uherském
Brodě. I zde jsme pro ně samozřejmě připra-
vili naprosto srovnatelnou péči,“ doplňuje
vrchní sestra Miroslava Marková. 

O pacienty se ve všech přestěhovaných pro-
vozech stále stará stejný personál. Rekon-
strukce Lázeňského domu ve Slavkově u Brna,
kvůli které tyto „stěhovací manévry“ probíhají,
bude trvat zhruba jeden rok. Pak by se všechny
provozy opět měly sestěhovat do jedněch nově
a moderně zrekonstruovaných prostor. 

Už několik let provozuje B Braun Avitum
také nefrologickou ambulanci v poliklinice ve
Vyškově. Té se stěhovací manévry vůbec netý-
kají – provoz běží ve stejných prostorách jako
doposud. Níže naleznete seznam adres provo-
zované lékařské péče v náhradních prostorách.

Tomáš Carba

Zmodernizovaný Lázeňský dům přivítá
první pacienty v polovině příštího roku

Vánoční koncert studentů
JAMU a Konzervatoře

Zveme vás na vánoční koncert studentů
JAMU a Konzervatoře, který se koná v sobotu
19. prosince od 18 h. v Dlouhém sále Státního
zámku v Bučovicích. Vstupné dobrovolné. kk

Nefrologická ambulance:
Poliklinika Slavkov
Malinovského 551
tel. 778 710 092 (dospělí)
tel. 721 281 397 (děti) 

Interní ambulance:
Poliklinika Slavkov
Tyršova 324
tel. 544 227 710 

Rehabilitace:
Poliklinika Slavkov
Malinovského 288 a 551
tel. 544 227 710 

Ultrazvuková ambulance:
Poliklnika Slavkov
Malinovského 551
tel. 544 220 407

Domov s úsměvem:
Poliklinika Uherský Brod
Partyzánů 2174
tel. 724 109 288 

Program vzpomínkových akcí
u příležitosti 210. výročí bitvy u Slavkova

Slavkov u Brna 
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015

18.00 – Ekumenická bohoslužba za oběti bitvy, zámecká kaple
19.00 – Koncert souboru Musica Nova, Historický sál zámku,

vstup volný

PÁTEK 4. PROSINCE 2015
17.00 – Obsazení města spojeneckou armádou, Palackého nám.
20.00 – Příjezd rakouského císaře a ruského cara, lidová veselice,

nádvoří zámku 
20.30 – Zámecký bál a speciální noční prohlídky zámku, Zámek

Slavkov – Austerlitz

SOBOTA 5. PROSINCE 2015
7.41            – Přivítání východu slunce na Urbánku salvami

z několika děl
9.00–21.00 – Předvánoční jarmark, centrum města a nádvoří

zámku
10.00–19.00 – Filmová přehlídka filmů s vojenskou a napoleon-

skou tematikou, kino Jas 
10.00–16.00 – Celodenní komponované pásmo Tenkrát ve Slav-

kově, náměstí a park zámku   
              ukázky výcviku vojáků a bitevní střety, severní

louka zámeckého parku 
10.00–16.00 – Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem,

Zámek Slavkov – Austerlitz
18.00–18.45 – Bitevní ukázka obsazení radnice armádou, pro-

stor před radnicí
20.00            – Defilé vojáků městem
20.10–20.45 – Slavkovské nebe – ohňostroj v zámeckém parku

spojený s videomappingem

Akce v okolí
PÁTEK 4. PROSINCE 2015
KŘENOVICE

16.00 – vojenské ležení
17.40 – šarvátka – Havlíčkova ulice
19.00 – průvod ke Zlaté hoře k uctění památky padlých

ZBÝŠOV
17.00 – nástup jednotek, pietní pochod obcí s položením věnců

u Zvoničky a Památníku padlých v 1. a 2. světové válce
ŽURÁŇ (Austerlitz 2015)

17.30 – ohně na Žuráni
JIŘÍKOVICE

18.00 – jiříkovické ohně (sportovní areál Jiříkovice) 
SOKOLNICE (sýpka – Austerlitz 2015)

19.00 – bitevní ukázka
KOVALOVICE (Stará pošta) 

20–21 – slavnostní zahájení 

SOBOTA 5. PROSINCE 2015
ŽURÁŇ (Austerlitz 2015)

7.30 – slavkovské slunce
JIŘÍKOVICE

9.30 – pietní akt u vstupu do obce, průvod k pomníku
N. Brassinna

TVAROŽNÁ (bojiště pod Santonem – Austerlitz 2015)
10.30–12.00 – manévry vojsk
14.00–15.30 – bitva tří císařů

ŠLAPANICE
8.00–12.00 – burza militárií v orlovně na Masarykově nám.

KŘENOVICE
11.00 – průvod francouzských dělostřelců k božím mukám

NEDĚLE 6. PROSINCE 2015
KŘENOVICE

9.00 – nástup vojsk u sochy M. I. Kutuzova Na Liškově
PRACE (Mohyla míru – Austerlitz 2015)

12.00–12.30 – pietní akt

Nová přístavba Lázeňského domu • Foto: B. Maleček

Rekonstrukce Lázeňského domu • Foto: B. Maleček
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okénkoRady do zahrady – prosinec
Vyvrcholením naší činnosti je Světový den

diabetu, kdy pořádáme pro veřejnost Den pro
zdraví. Letos jsme si také připomenuli 25 let
od založení Svazu diabetiků ČR, organizace,
která pomáhá pacientům dodržovat léčebný
režim. Návštěvníci si mohli dát zdarma změřit
hodnoty krevního cukru, tlak krve, množství
tuku a vyšetřit zrak, jako prevenci při zjištění
diabetu. Děkujeme Městskému úřadu Slavkov,
VZP a všem vystavovatelům a dobrovolníkům,
kteří nám pomáhali. Součástí této akce byl také
půlhodinový Pochod proti diabetu, jehož cílem
bylo upozornit veřejnost na narůstající počet
diabetiků a možnost předcházet pravidelným
pohybem a správnou životosprávou tomuto
onemocnění. 

Letošním posledním setkáním našich členů
jsou Vánoce s diabetem, které pořádáme
v úterý 15. prosince od 14 hodin v Zámecké
vinárně. Přijdou nás potěšit děti z mateřské
školy Zvídálek. Budete si moci vyměnit malé
dárečky formou tomboly a posedět v předvá-
noční náladě s přáteli u stromečku. 

Výbor naší územní organizace SD ČR už
připravil program na rok 2016, který schválí
členská schůze 26. ledna. Zaměřujeme se opět
na zdravotně výchovné akce, pravidelné cvi-
čení v tělocvičně ZŠ Tyršova, na rehabilitaci
v Thermalparku Dunajská Streda, připravu-
jeme rekondiční pobyt v lázních Luhačovice
a další akce, o kterých Vás budeme informovat
v DIA okénku.   

V současném období přichází podzimní plí-
skanice a nevlídné počasí, kdy nám hrozí nach-
lazení, virózy a chřipky. Pokud už jsme tak
neučinili, ještě stihneme posilnit imunitu svého
organismu přírodními prostředky a větší kon-
zumací zeleniny a ovoce. Kořenová zelenina
petržel, celer a mrkev obsahují řadu látek, které
pomáhají proti podzimní únavě.  Strouhaný
celer s jablkem posiluje nervovou soustavu,
pomáhá při redukci váhy a je přirozeným afro-
diziakem. Karoten, obsažený v mrkvi posiluje
také náš organismus. Doporučujeme mrkev
krátce povařit, nebo podusit na tuku, protože
tak získáte větší množství vitamínů, než v sy-
rové. Do našeho jídelníčku bychom měli zařa-
dit hlívu ústřičnou, česnek, cibuli, křen, ořechy,
dýňová semínka, plody rakytníku. Při pro-
cházce venku si nasbírejme plody šípku, které
rozdrtíme a necháme vyluhovat přes noc ve
studené vodě. Ráno přecedíme a zahřejeme, zí-
skáme tak výraznější chuť a zachová se také
více vitaminu C.  

Skvělou součástí prevence před virózami je
čerstvý zázvor, který má protizánětlivé účinky
a prohřeje celé tělo. Doporučuje se užívat zá-
zvorový čaj s citronem a přidávat ho i do ho-
tových jídel krátce před dovařením, aby se
zachovaly všechny cenné látky v něm obsa-
žené. 

Připravte si červenou řepu se zázvorem: po-
třebujete pokrájenou červenou řepu, 2 bob-
kové listy, chilli papričku, bílý pepř, sůl,
trochu cukru, 0,5 l jablečného octa. Vše pro-
vaříme a nakonec přidáme nastrouhaný zá-
zvor. Promícháme a necháme vychladit.  

Nezapomeňte na vycházku do lesa, nebo do
parku i v podzimním počasí, ale dobře se ob-
lečte a hlavně obujte. Pěkný adventní čas bez
nachlazení přeje

Marie Miškolczyová

Pranostika: Není-li prosinec studený, bude
příští rok hubený.

Netradiční ovoce
Málo známé, okrajové, netradiční to je sku-

pina ovoce, které se u nás málo pěstuje. Je to
na škodu, protože jejich plody obsahují vedle
důležitých dietetických látek velké množství
vitamínů, minerálů, organické kyseliny, cukry,
vlákninu apod. Jsou nenáročné na pěstování
a většinou netrpí chorobami a odolávají škůd-
cům. Pro svůj atraktivní vzhled a velké množ-
ství vitamínů jsou oblíbenou a vyhledávanou
potravou ptactva před kterými je musíme chrá-
nit při dozrávání vhodnými sítěmi. 

Do této skupiny patří: aronie, jeřáb morav-
ský a oskeruše, dřín, bez, kdouloň, mišpule, zi-
molez, růže dužnoplodá a svráskatá. Dále lze
v našich podmínkách pěstovat aktinidie, jostu,
borůvku velkoplodou či brusinku zahradní,
 klikvu, japonské hrušně, kdoulovec, lísky, mo-
rušovník nebo muchovník. Nesmíme zapome-
nout na rakytník řešetlákový. To vše jsou
vitaminové bomby.

ARONIE ČERNÁ (aronia melanocarpa)
Jedinou odrůdou je NERO. Pěstuje se jako

nízký keř nebo stromek výšky kolem 2 až 2,5
metru. Zákrsky vysazujeme do sponu 4 x 2 m.
Výhony zkracujeme jako ovocné druhy podle
zásad výchovného řezu. Další péče je mini-
mální. Stárnoucí stromy snáší velmi dobře

i hluboký zmlazovací řez. Chorobami a škůdci
netrpí. Protože malvičky jsou velmi oblíbenou
pastvou ptactva, chráníme je před dozráváním
vhodnými sítěmi.  Daří se jí ve vyšších a vlh-
čích oblastech, dobře odolává nízkým teplotám.
Pozdní kvetení a samoprašnost jsou základem
pravidelných výnosů. Plody (černé malvičky)
se vyznačují vysokou biologickou a nutriční
hodnotou. Vedle minerálních látek a přiroze-
ných barviv obsahují širokou škálu flavonoidů
s výraznými antioxidačními účinky. Cenné jsou
zvláště karotein, vitamíny skupiny B, vitamin
C, E a rutin, který se využívá k léčení vysokého
krevního tlaku nebo arteriosklerózy. Dále ob-
sahují okolo 10 % cukrů a asi 1 % kyselin. Pek-
tin dosahuje hodnot 0,75 %, obsah tříslovin
klesá v průběhu zrání z 0,6 na 0,35 %. Jednotné
zrání umožňuje jednorázovou sklizeň, která
připadá na srpen. Lze je konzumovat v čer-
stvém stavu, ale vhodnější jsou různé formy
zpracování (kompoty, marmelády, šťávy,
ovocné pasty, sušení nebo výtečné víno). Ru-
bínově červená dužnina má sladce navinulou
až natrpklou chuť. Vylisovaná šťáva intenzivně
barví, a to ještě při stonásobném zředění. Listy
na podzim krásně vybarvují do oranžově čer-
vených až nahnědlých tónů. Je ideální i do ma-
lých zahrádek.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Naše organizace opět prodává jablka pro
přímý konzum i na uskladnění. Jablka jsou od
pěstitele z naší oblasti a ve velmi dobré kvalitě
a za přijatelnou cenu, jak jsme se mohli přesvěd-
čit již v minulých letech. Jablka jsou na skla -
dňována a prodávána dle konzumní zralosti.
Nyní jsou prodávány odrůdy Šampion a Rubín.
Následně budou naskladňovány odrůdy Bohe-
mia, Golden Delicious, Jonagold, Topas, Mel-

rose a Idared. Předpokládaná doba prodeje do
konce dubna 2016. Prodej je vždy ve čtvrtek od
14 do 16 hod. a v sobotu od 8 do 10 hod. 

Ve čtvrtek je prodáván jablečný mošt, který je
vylisován z jablek ve čtvrtek ráno a je bez kon-
zervantů a chemického ošetření, a proto je nutno
si jej ten den zakoupit a do tří dnů spotřebovat. Při
pravidelném odběru je nutno objednat počet lahví.
Jedna láhev 1,5 litru. ZO ČZS Slavkov u Brna

Prodej jablek a moštu

Společné foto • Foto: B. Maleček

Měření krevního cukru • Foto: B. Maleček

Měření tlaku • Foto: B. Maleček
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Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota
v 7.30.

Svátost smíření každou středu od 19.00 do
20.00. 

Roráty v Adventu nejen pro děti (Slavkov 1.
8. 15. a 22. prosince v 6.45)

3. 12. Ekumenická modlitba za padlé v zá-
mecké kapli.

3. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
4. 12. Návštěvy nemocných.
5. 12. Otevřený kostel – Napoleonské dny,

9.00 – 21.00.
6. 12. Mikulášská besídka v Domě sv. Ro-

diny v 15.00 (dílničky, nadílka).
7. 12. Přednáška, PhDr. Jiřina Štouračová –

Křesťan v dnešním světě, farní sál 18 hodin.
8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí

P. Marie se světelným průvodem (ráno 6.45
roráty, večer 18.00 mše).

Zpovědní dny, farní kostel pondělí 21. 12.
a úterý 22. 12. vždy 17.00–19.00.

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi,
24. 12. v 15.30.

Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, zpívá
sbor CMB.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem

18.45), nebo si setkání domluvte na tel.
604 280 160 nebo 544 221 587.

rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Program v prosinci

Opravy kostela ve farnosti Slavkov u Brna

Církev adventistů s. d. vás zve i v prosinci na sobotní bohoslužbu 12. 12. na adresu: Lidická
307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha
nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 345 534 (kazatel Kamil Majer) www.casd.cz

Adventní dobu prožívali lidé ještě před ně-
kolika desetiletími jinak, než ji známe dnes.
I ve Slavkově se podobal život většiny lidí
spíše venkovskému, měli hospodářství a ovliv-
ňovalo je  střídání ročních období. Odpočinek,
dlouhé zimní večery a blízkost členů rodiny
byly základem komunikace a vzpomínek nejen
na léto, ale i vyprávění rodičů nebo prarodičů
dětem. Vyrůstající generace tak byla spjatá
navzájem i se svým rodem a lidé k sobě měli
blízko. Děti poznávaly radosti i těžkosti života
a byly tak na mnoho věcí připravené. Večer se
doma konaly drobné práce, při kterých se vy-
právělo, zpívalo a hrálo. Byly to písně, po-
hádky, příběhy rodinné i odjinud. Večery,
zvláště v Adventu, byly také časem k modlitbě.
Očekávání Vánoc bylo spojeno s těšením se na

dárky, kterých bylo málo, ale o to víc si je
zvláště děti vážily. Byly však jen doplňkem
toho, co rodiče svým dětem dávaly, a to byla
všestranná péče a každodenní kontakt.

Dnes bychom mohli říci „krátké zimní ve-
čery“, protože činnost v létě a v zimě se tolik
neodlišuje – pořád máme nějakou činnost.
Přesto se nám mohou zimní večery, adventní
doba, stát něčím, co bude vždy velkou šancí
pro celou rodinu. Být více spolu, něco si spolu
přečíst, zahrát, popovídat, zazpívat. Pro věřící
je to větší příležitost ke společné rodinné mod-
litbě, která nám nemůže být nějakým shonem
vzata.

V prožívání Adventu našimi předky je skrytá
velká moudrost a zkušenost, stačí ji jen využít.

P. Mgr. Milan Vavro

Advent našich předků a Advent náš

Ve Slavkově probíhaly v roce 2015 práce na
kostele Vzkříšení Páně ve dvou etapách. Ta jaře
se prováděly práce v podstřeší. Bylo provedeno
nové dřevěné dvouramenné schodiště do pro-
storu půdy, namísto již nevyhovujícího stávají-
cího, které bylo ve špatném stavu a jehož užívání
nebylo zcela bezpečné. Dále bylo provedeno vy-
ztužení konstrukce krovu, opravy pozednic,
vzpěr krovu, vyčištění klenby nad varhanami
a oprava podlahy nad varhanami. V letních mě-
sících začaly práce na obnově střešního pláště.
Na větší části východní roviny střechy byly pro-
vedeny nové žlaby, nové laťování a krytina. Dále
bylo provedeno zpevnění krovu vložením vý-
ztuh v úrovni pozednic mezi vaznými trámy. Fi-
nanční krytí těchto akcí v hodnotě 640 tis. Kč
bylo zajištěno z příspěvků Ministerstva kultury
(310 tis. Kč), Města Slavkov u Brna (70 tis. Kč),
Jihomoravského kraje (150 tis. Kč) a z vlastních
prostředků farnosti (110 tis. Kč). V dalším roce
chceme pokračovat další etapou prací na opravě
střešního pláště. Děkujeme představitelům
města Slavkova za poskytnutý příspěvek.

P. Mgr. Milan Vavro

Letošní nezvykle teplý listopad přeje i rybá-
řům. V těchto dnech je slavkovský rybník do-
slova obležený a rybáři si užívají příjemného
počasí. Když se navíc podaří ulovit nějakou tu
rybu, tak to „nemá chybu“.

Nezapomenutelné okamžiky zažil v pondělí
16. listopadu i Antonín Krejčíř. Jeho úlovek –
obrovský tolstolobik bílý, který měřil 125 cm
– je opravdu kapitální ryba! Podle Wikipedie
dorůstá tolstolobik délky až 110 cm při hmot-
nosti až 25 kg. Z tohoto pohledu je to opravdu
mimořádný úlovek. Blahořejeme! red.

Kapitální úlovek

Prosba
Studentka FaVU VUT Markéta Šmer-

dová v rámci vypracování práce o malíři Jo-
sefu Klírovi shání pro svého profesora
PhDr. Pavla Ondračku do předmětu Dějin
umění jakékoliv informace o životě a díle
slavkovského malíře Josefa Klíra. Za ja -
koukoli informaci děkuji. Kontakt:
market.net@email.cz. mš

Oprava střechy kostela • Foto: R. Lánský

A. Krejčíř s úlovkem • Foto: 2x M. Kocourek

Tolstolobik bílý
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Byla sobota 14. listopadu odpoledne a před-
zámčí se ponořilo do Svatomartinských slav-
ností.

„Svatému Martinovi na bílém koni jsem
řekl, že sníh mu odpustíme, ale kdyby nedo-
vezl víno, to už by bylo horší,“ směje se
Bouda, který celou akci v zámeckých kazema-
tech moderoval. S muzikantem Radkem Ver-

nerem bezmála jednu dekádu tvoří duo Karel
Gott revival Morava. A tak se celý den v zá-
meckých kasematech na pódiu střídali s Cim-
bálovou muzikou Májek.

Návštěvníci si mohli nejen přivonět k po-
prvé otevřeným lahvím vína nebo k zabijačko-
vým specialitám ale v Zámecké restauraci
Austerlitz mohli ochutnat svatomartinské husy.

Svatý Martin přivezl na zámek mladá vína
Spousta lidí tak přišla příjemně strávit odpo-
ledne i s dětmi. 

V zámeckých valech začal program pro děti
hodinu po poledni. Přichystaných bylo několik
her, výtvarná dílnička a jízda na ponících.

Děkujeme všem účinkujícím, spoluorgani-
zátorům a všem návštěvníkům.

Zámecká restaurace Austerlitz 

V měsíci listopadu se konala již čtvrtá Slav-
kovská výstava. Po roce se sjeli chovatelé
z celé republiky. Byly zde k vidění králíci, ho-
lubi, drůbež, exoti a expozice morčat a koček.
O tuto výstavu je každoročně zájem velký ne-
jenom z řad chovatelů, ale také návštěvníků.
Letošní rok postihla chovatele asi ekonomická
krize a vystavovatelů přijelo méně a návštěv-
níků také. Mateřské školy přišly v hojném
počtu. Zdá se to jako neuvěřitelné, ale bylo

možné zhlédnout zhruba 800 zvířat různých
plemen a barevných rázů. O bohatou tom-
bolu a občerstvení bylo opět výborně posta-
ráno. A než jsme se nadáli, tak bylo sobota
poledne a došlo k předávání pohárů. Této udá-
losti se zúčastnila paní místostarostka Marie
Jedličková v zastoupení města Slavkov
u Brna, kterému velmi děkujeme za letitou
podporu a náklonost k chovatelství. Děkujeme
všem, kteří přispěli do tomboly nebo nějak

Výstava drobného zvířectva
jinak pomohli. Dík patří chovatelům, že vysta-
vili svoje zvířata. Návštěvníkům za podporu
koupí vstupenky. Všem garantům, panu Kné-
slovi, že opět tuto výstavu řídil a vedl, děvča-
tům a Pepíkovi z kuchyně, panu Mlčůchovi za
překrásnou expozici okrasného ptactva
a zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv dílem za-
slolužili opět o bezchybný chod. Za rok se tě-
šíme opět na shledanou.

Vendula Andrlová 

Pramínek vlasů, Jo, to jsem ještě žil nebo na-
příklad Marnivá sestřenice… Kdo by neznal
aspoň jednu z těchto náhodně vybraných tří
písní dua Suchý–Šlitr! Možnost vychutnat si na-
živo poetiku této nezapomenutelné autorské
dvojice jsme měli ve středu 4. listopadu v sále
SC Bonaparte. Se svým programem Semafor,
smích a písničky zavítali do Slavkova Jiří Suchý
a Jitka Molavcová doprovázeni orchestrem di-
vadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.

Přibližně dvě stovky diváků se nechaly vtáh-
nout do světa nesentimentální originální poe-
zie, laskavého humoru a precizní interpretace.
Legenda českého divadelnictví Jiří Suchý ani
více než po 56 letech vystupování na pódiích
neztratil nic z přesvědčivosti a dokonalosti

svého přednesu a svým typickým frázováním
doslova uhranul posluchače. Rovnocennou
partnerkou mu byla Jitka Molavcová, která po-
kračuje ve stejném komorním humoru jako pů-
vodní člen dvojice Jiří Šlitr.

Semaforská poetika ve Slavkově
Kromě písní dua S+Š zazněla i Ježkova

skladba z roku 1928 Tři strážníci, v podání Ji-
řího Suchého jsme si vychutnali pravé newor-
leánské blues, v duchu jsme se mohli přenést
i do pražských kabaretů a zazněly také novinky
z poslední doby. Snad nejsilněji zapůsobila na
publikum skladba Jo, to jsem ještě žil, kterou
posluchači odměnili dlouhotrvajícím potle-
skem. Krásný poetický večer podtrhl adekvátní
výkon čtveřice semaforských hudebníků, jimž
dvakrát „vypomohla“ Jitka Molavcová hrou na
saxofon.

Po závěrečném vytleskaném přídavku si
mohli příznivci Semaforu nechat podepsat od
J. Suchého a J. Molavcové knížky nebo hu-
dební nosiče. red.

Malí chovatelé • Foto: chovatelů Králík • Foto: chovatelů Vyhodnocení • Foto: chovatelů

J. Suchý a J. Molavcová • Foto: B. Maleček

Program pro děti a rodiče • Foto: R. Lánský Sv. Martin • Foto: R. Lánský

Cimbálová muzika Májek • Foto: R. Lánský

Ochutnávka vín • Foto: R. Lánský
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Motoklub Austerlitz informuje
Motocyklová sezona roku 2015 skončila za

nebývalých okolností a problémech v třídě mo-
toGP v mistrovství světa. Několik milionů
fandů rozhodnutí nějvětších představitelů ne-
potěšilo, ale toto mistrovství světa je za námi
a bedeme se těšítna rok 2016 ve kterém se při-
pravuje několik změn. Naštěstí MK Austerliz
takové problémy nemá. 

V pátek 20. listopadu proběhně již tradiční
beseda o cestách na motorce ve vinárně Hotelu
Florian. Další oblíbenou akcí je akce s dlouho-
letou tradicí Vánočka a poslední závod roku
2015 bude MK Austerlitz pořádat 2. ledna ob-
líbenou plochou dráhu Zavírání šoupátek.
Zveme naše příznivce, fandy i náhodné chodce
ke zhlédnutí zajímavé akce a dramatických
bojů závodníkůvšech tříd.

Na závěr poznámka mnoha občanů do-

konce i ředitele TS Slavkov u Brna mě upo-
zorňují na bezhlavé a nebezpečné motorkáře
jezdící po polních cestách po hrázkách, kde
chodí na procházky jak občané, tak maminky
s kočárky a další. Někteří z těchto stěžovatelů
mají představu, že jsou to členové našeho MK
Austerlitz, což není pravda. Naši členové
vlastní stroje, které jsou silniční za několik
desítek tisíc a ti, co mají terénní, tak jsou na-
tolik staří, že takové blbosti nedělají. Vlastníci
fechtla mají svoje stroje opravené a pracně za
značné peníze je udržují od jednoho závodu
k druhému. Ti, kdo jezdí po polních cestách,
jsou mladí hoši na levných terénních motor-
kách. Tato otázka je k zamyšlení u jiných or-
gánů veřejné správy a ne motoklubu. Dnes
není problém zaplatit si za několik stovek
jízdy na okruhu nebo na trati u Vážan. Na

Začátky badmintonu je možno zaznamenat
před více jak pětačtyřiceti lety, kdy se hrálo na
méně frekventovaných ulicích, na improvizo-
vaně vyznačených hřištích s různými pravidly.
Pořádaly se i uliční turnaje, např. v Nerudově
ulici. Pro další rozvoj tohoto sportu bylo nutno
založit oddíl a být členem tělovýchovné jednoty.
Několik nadšenců se tohoto úkolu ujalo a dne
7. listopadu 1975 byl založen badmintonový
oddíl při TJ Slavoj Slavkov.

Zakládajícími členy byli: muži – Eliáš, Fila,
Jurásek, Křivánek, Laštůvka, Pavézka, Poláček,
Šinkyřík, Tesák, Vymazal; ženy – Boubínová,
Cupáková, Floriánová, Hodinová, Hrazdírová,
Pavésková, Šilhánková.

Jelikož jsme byli na okrese Vyškov po dlouhá
desetiletí (možná i dosud) jediným oddílem, na-
vázali jsme spolupráci s Městským badminto-
novým svazem v Brně. Sehráli jsme několik
přátelských utkání a od roku 1976 začali hrát
soutěže. V průběhu let jsme soupeřili s brněn-
skými týmy (Spartak I. brněnská, Technika
Brno, Spartak Líšeň, Universita Brno), ale také
z oddíly z celé jižní Moravy (Břeclav, Kromě-
říž, Žďár nad Sázavou, Židlochovice, Gottwal-
dov-Malenovice, Podivín, Ivančice).

Naše výsledky v soutěžích byly kolísavé, ale
nikdy jsme však nebyli poslední a dokonce jsme
hráli o postup do krajského přeboru. O náročnosti
tohoto sportu mají mnozí pochybnosti, ale jeho
dynamičnost spojená s okamžitým taktickým roz-
hodováním a střídáním pohybů do všech stran ho-
voří o opaku. Naše aktivity byly v průběhu let

rozmanitější. Pořádali jsme populární vánoční
turnaje pro veřejnost. Vedli jsme družstvo žáků.
Pro stmelování kolektivu a sbírání zkušeností
jsme pořádali zájezdy do Prahy na mezinárodní
mistrovství republiky. Tradičně jsme se účastnili
velikonočních turnajů ve Žďáru n. Sázavou, které
nám přinesly řadu pěkných zážitků.

Soutěžní činnost jsme ukončili asi před tři-
nácti lety. Tímto momentem ale naše činnost ne-

Slavkovský badminton slaví 40 let

skončila a nadále se scházíme 1x týdně a udr-
žujeme se aktivním pohybem v kondici. Zají-
máme se o turnaje veteránů, jsme připraveni se
zúčastnit i případných přátelských utkání s dru-
žebními městy a také předat zkušenosti, které
jsme po dobu 35 let získali.

Vedená oddílová kronika je svědectvím
pestré činnosti malého kolektivu zapáleného pro
tento sport. Václav Eliáš

Skupina historického šermu Buhurt, obec
Křenovice a spolek Tuláci, si vás dovoluje po-
zvat při příležitosti 210. výročí bitvy tří císařů
do historického ležení francouzských vojsk ve
dvoře Obecní hospody, k šarvátce vojenských
jednotek, na pochod k hromadným hrobům na
Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému
pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu ná-
stupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 4. prosince v 16 hodin se improvi-
zované vojenské ležení otevře pro veřejnost.
Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a marky-

tánky kolem táborových ohňů. Pro návštěvníky
nebude chybět prodej svařeného vína, uzených
klobás a párků v rohlíku.

V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice
Havlíčkovy, kde předvedou malou šarvátku.
Vzhledem k většímu bojišti, očekáváme i větší
množství jízdních husarů a pěchoty. 

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jed-
notky vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lam-
pióny a ostatní ke Zlaté hoře. Zde u hromadných
hrobů vojínů bitvy uctíme památku padlých,
kteří zde již 210 let odpočívají. 

Francouzové v Křenovicích
V sobotu 5. prosince dopoledne projde prů-

vod francouzských dělostřeleckých a pěších
jednotek obcí k Božím mukám, k malému piet-
nímu aktu v 11 hodin. 

V neděli 6. prosince v 9 h. slavnostní nástup
vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova Na
Liškově. Zazní zde čestná salva s krátkým pro-
slovem a poté se jednotky přemístí na Mohylu
míru ke společnému pietnímu aktu.

Chtěl bych vás všechny pozvat k nám do
Křenovic, ať už si vyberete kteroukoliv z uve-
dených akcí.                            Oldřich Bartošek

těchto tratích můžou dokázat, co umí. J.M.

Vánočka
Motoklub Austerlitz zve všechny příznivce

jedné i více motostop na 11. ročník vánočního
setkání, popovídání si a společnou projížďku
ulicemi a přilehlým okolím Slavkova, které se
koná 24. prosince, sraz v 11 hodin na Koláč-
kově náměstí. Vyvezte své miláčky a před zim-
ním spánkem vyžeňte pavouky z výfuků.

Zavírání šoupátek
Zveme vás na 6. ročník zavírání šoupátek na

ploché dráze, které se koná v neděli 2. ledna
2016 na škvárovém fotbalovém hřišti. Restau-
race U dvou kapříků vytvoří zázemí pro závod-
níky, jejich týmy a pro vás, diváky, kteří
přijdou domácí jezdce povzbudit. Závod za-
číná v 11 hodin.

Současní členové oddílu • Foto: archiv badmintonu
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Vokálně-instrumentální soubor Collegium
musicale bonum vystoupí nejprve 6. pro-
since, a to hned dvakrát: v 8.30 hodin při sla-
vení liturgie ve Slavkově u Brna; odpoledne
v 16 hod. na adventním koncertu v Uhřicích
(u Žarošic) s kompozicemi J. S. Bacha, Z. Fi-
bicha, T. Helmora, A. V. Michny z Otradovic,

W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a F. Schuberta.
Dále v uhřickém kostele sv. Jana Křtitele
zazní varhanní improvizace pedagoga Janáč-
kovy akademie múzických umění v Brně Da-
vida Postráneckého inspirované písněmi
z jednotného Kancionálu a ze zpěvníku Ra-
dostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské
(Brno, 1942). Bez zajímavosti není, že var-
hany v Uhřicích postavené v roce 2008 fir-
mou VARFI s. r. o. jsou nejlepším nástrojem
v regionu Ždánicko – vynikají ušlechtilým
a vyvážený zvukem. 

Při mších 24. prosince ve 23 hodin a na
Boží hod vánoční 25. prosince v 9.30 hodin
ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně se
můžete mj. těšit také na Eja, vos pastorculi
kapelníka německé opery v Praze Václava

Prosincová setkávání s Collegium musicale bonum
Vincence Maška (1755–1831) a Laetentur
coeli regenschoriho sv. Jakuba v Praze Če-
slava Vaňury (1694–1736). Maškova pasto-
rela zaujme svěží melodikou a laškovným
rytmem, připomínajícím Sanici Leopolda
Mozarta; Vaňurovo offertorium vyváženým
„stile misto“ v duchu 1. poloviny 18. století
reprezentuje monumentální baroko. 

Poslední akcí souboru Collegium musicale
bonum v roce 2015 bude vánoční koncert
27. prosince v 16 hod. v Muzeu obce Žaro-
šice, na kterém zazní skladby B. Brittena,
A. Jandy, J. E. Kypty, M. Praetoria, J. J.
Ryby, P. Řezníčka, J. F. N. Segera, Z. Zou-
hara aj. 

Srdečně zvu a těším se na Vaši návštěvu.
Karol Frydrych

Vánoční jarmark
Zveme vás na vánoční jarmark, který se

koná v neděli 13. prosince od 13 do 17
hodin v Zámecké vinárně U Edy. K vidění
budou rukodělné výrobky, které si můžete
koupit. Vánoční věnečky, perníčky, pletené
koše, keramika, dekorace a šperky. Těší se
na vás Vendulka, Lenka, Růženka a Vanda.

Letošní sv. Martin, nejen že nepřinesl dříve
tradiční sníh, nepřijel na bílém koni, ale spolu
s Evženem (u starých kalendářů s Ondřejem)
z předcházejícího dne přinesli na tento měsíc
nezvykle teplé a jasné počasí, kdy zmizely
předcházející smogové dny. Oba se zapsali do
historie, kdy na 71 meteorologických stanicích
ČR byl překonán teplotní rekord teplotou
i vyšší než 20 °C. Kdo v těchto dnech měl pří-
ležitost vystoupat na náš nejvyšší a nejbližší
kopec Urban, 360 m vysoký, nebo jen zhléd-
nout krajinu ze silničky cestou na Rousínov,
byl odměněn pohledem na v této době ne-
zvykle vyjasněnou krajinu nejen jihozápadně
na Ždánický les, Chřiby, hlavně severně na vě-
trem vyčištěnou krajinu na jižních svazích
Drahanské vysočiny, kde bylo možné zhléd-
nout lesnatou krajinu plnou osad až do pětiset-
metrových nadmořských výšek. Pohled
působil jako náplast na několik dnů starou pře-
kvapivou informaci, poznatek Světové mete-
orologické organizace o globální katastrofální
situaci čistoty ovzduší: jsou naměřeny nejvyšší
hodnoty znečištění, emise skleníkových plynů,

které vedou ke změně klimatu. Nejvyšší za
stovky tisíc let. 

Staré předpovědi počasí dnes již neplatí, sto-
letý kalendář byl prohlášen za bezcenný. Stojí
za zmínku, že byly kdysi populární i předpo-
vědi astrologů, kteří věřili, že počasí celého
roku ovládá určitá planeta. Tyto cykly nad-
vlády planet se opakují každých sedm let.
Známý sedmiletý cyklus. Každé planetě byla
přisuzována následující vlastnost: Saturnův rok
studený a vlhký, Jupiterův teplý suchý, Marsův
horká léta, Sluneční příjemný, teplý, Venušin
rok dusný, Merkurův rok studený, suchý, Mě-
síční rok studená zima, teplé léto. Některé
předpovědi si odporují: sníh na sv. Ondřeje,
desátého listopadu oziminám, žitu nepřeje,
jinde žitu v této době velmi prospěje. 

Zajímavé jsou i denní záznamy naší dešťo-
měrné stanice ve východní části města, kde je
sledována výška sněhové pokrývky a její vodní
hodnota. Za deset let nazpět byla sněhová po-
krývka na sv. Martina jen jednou, v roce 2007.
V tomto měsíci je však stále častější teplotní
inverze a smogové situace. Oba jevy však ne-

Naše závislost na počasí
musí přicházet současně. Inverze znamená ob-
rácené uložení vrstev vzduchu s rozdílnou tep-
lotou, kdy s přibývající výškou přibývá teploty.
Za smogové situace inverze nemůže, tu si vy-
tváříme sami, většinou zplodinami topení a vý-
fukovými plyny. Inverze vzniká Stékáním
studeného vzduchu z okolních kopců. Výška
hladiny Litavy kolem 200 m n. m. Výška okol-
ních kopců: vrch Urban 361 m, sedm km jižně
oblast Bílý vlk mezi Nížkovicemi a Kobeři-
cemi kopce Vlčí hora 379 m a kóta 387 m
U Bílého vlka jihovýchodně od myslivny. Hře-
ben Ždánického lesa 10 km od Slavkova oblast
U Těšanky je v nadm. výšce 403 m. Z těchto
bodů a okolí je často téměř pravidelně možné
sledovat znečištěné ovzduší v našem městě. 

Ještě jedna vlastnost listopadu potvrzena
i statistikou posledních let je skutečnost, že
tento měsíc má i určitý vliv na průběh nadchá-
zející zimy. Když listopad je teplotně nadnor-
mální, následuje i zvýšená teplota v prosinci
ve srovnání s normálem. Uvidíme, zda bude
sv. Kateřina 25. 11. na ledě či na blátě.

Milan Hrabovský  

Instruktorské zkoušky proběhly dne 18. 10.
2015 za přítomnosti zkušební komise, 5 stu-
dentů instruktorů a diváků co je přišli podpořit.
Zkouška byla náročná jak psychicky, tak fy-
zicky. Zahájení proběhlo formou úderů, kopů,
postojů a bloků. Následovala akrobacie, tech-
niky beze zbraně a následně se zbraněmi jako
je pistol, nůž a hůl. Praktická část byla nezbyt-
nou součástí, kde musel každý uchazeč naučit
jednu techniku se zbraní někoho z obecenstva
během tří minut. Na závěr psali instruktoři test
ze zdravovědy a první pomoci. Zkouška byla
v trvání 150 minut bez přestávky. Touto cestou
bych chtěl ještě jednou dodatečně pogratulovat
všem novým instruktorů k jejich výkonu a po-
přát hodně trpělivosti při výcviku svěřenců. 

Sebeobrana pro ženy a dívky – nejste ničí
majetek!

V neděli 13. prosince od 13 do 16 hod. pro-
běhne seminář – workshop zaměřený na sebe-
obranu proti běžnému napadení beze zbraně,
ale i napadení s nožem. Snadné techniky, které
si na konci tréninku vyzkoušíte při reálném na-
padení. 

Pokud byste se rozhodli pokračovat v trénin-
cích, tak bude nově otevřen oddíl Krav Maga
Women (pouze pro ženy a dívky od 12 let).
Zápis do sebeobrany Krav Maga Women pro-
běhne dne 12. 1. 2016 v 19 hod. = není to
o síle – není to o výšce – není to o váze. Chce
to jen chtít. Trénink bude zaměřený na sebe-

Akademie Bojových Umění má nové instruktory
obranu určenou pro ženy, kde není potřeba vy-
naložit větší sílu, nebo mít vytrvalost. Jedná se
o reálné sebeobranné techniky. Přidejte se i vy
do našeho týmu v Akademii Bojových Umění
ve Slavkově u Brna. 

Více informací naleznete na přihláškách na
www.akademie.asia. Petr Hlaváč, MScj

J. Hošek, Z. Marada, K. Gessnerová, P. Smejsík, D. Rothkögel a P. Hlaváč • Foto: archiv ABU
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Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 12/2015
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 8. prosince. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 28. listopadu 2015

• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do data termínu
uzávěrky, který je zveřejněn v každém předchozím čísle
zpravodaje.

• U příspěvků doručených po uzávěrce není zaručeno
jeho zveřejnění. 

• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky
nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje
redakční rada. 

• U každého příspěvku musí být uvedeno jméno
autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny. 

• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu
info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD
nebo flash disku do redakce zpravodaje.

• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina strany A4,

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
maximálně však jedna strana A4 (velikost písma 12 bodů),
jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Pře-
dat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen výjimečně.

• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně
v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání
fotografií do textu se nedoporučuje.

• Pravopisné nebo stylistické chyby budou opraveny
dle gramatických a typografických pravidel, a to bez ná-
sledného předložení k autorizaci.

• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasis-
tické a vulgární urážky.

• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu, např. výčet
sponzorů.

Slavkovský pivovar

Datum                                         hod.     akce/místo konání pořadatel

3. 12.               19.00   Koncert o.p.s. Mohyla míru-Austerlitz ZS-A, o.p.s. Mohyla míru
4. a 5. 12.                    Vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy u Slavkova Město Slavkov, ZS-A
5. 12.      9.00–21.00   Předvánoční a řemeslný jarmark ZS-A
5. 12.     9.00–21.00   Otevřený kostel – Napoleonské dny ř.-k. farnost
5. 12.      10.30–7.00   Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem ZS-A, Per Vobis
5. 12.               14.30   Koncert pro seniory, kaple sv. Kříže zámku ZS-A, Město Slavkov
6. 12.               14.00   Mikulášské odpoledne, zámecké kasematy                                                      Malé korálky
6. 12.               15.00   Mikulášská besídka v Domě sv. Rodiny                                                                ř.-k. farnost
7. a 14. 12.      16.00   Nábor do florbalu (r. naroz. 2004–2006), hala ZŠ Komenského FBC Slavkov
7. 12.                          Přednáška, PhDr. Jiřina Štouračová – Křesťan v dnešním světě ř.-k. farnost

11. 12.               17.30   Vánoční koncert ZUŠ F. France v sále ZUŠ ZUŠ F. France
12. 12.               15.00   Astrologie pro spokojenější žití, Malé korálky, Polní ul.                                 Malé korálky
12. 12.               17.00   Nářečí strnadů obecných, přednáší RNDr. P. Procházka, zased. místnost radnice SOS
13. 12.    13.00–17.00   Vánoční jarmark Zámecká vinárna U Edy
13. 12.                           Zakončení zámecké návštěvnické sezony ZS-A
16. 12.               16.30   Vánoční ladění s kytarou, zámecké kasematy                                                  Malé korálky
19. 12.               19.00   Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel s kapelou (SC Bonaparte) MK-promusic
24. 12.               11.00   Vánočka, projížďka motocyklistů, start z Koláčkova náměstí                               MK Austerlitz
24. 12.               23.00   Půlnoční mše svatá, zpívá sbor Collegium musicale bonum                                ř.-k. farnost
Výstavy:                      
11. 11.–13. 12.              Výstava betlémů ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2015

Děkujeme za zaslání odpovědí na hádanku
z čísla 10/2015. Odpovědí přišlo nejvíc za
celou dobu soutěže. Zdá se, že o existenci vy-
tesaných obličejů většina obyvatel Slavkova ví.

Správná odpověď tedy zní: vytesané obli-
čeje na kamenech jsou v hradbách v ulici Kol-
lárově naproti hřbitovu.

Kdo a kdy tyto plastiky tvořil kolují jen do-
hady. Asi nejblíž pravdě bude to, že je to práce
kameníků. Faktem zůstává, že přibližně

v těchto místech stávala za hradbami kame-
nická dílna pana Skumance. A tak se kameníci
ve volných chvílích bavili…

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Soňa a Ludmila Coufalovy, Anna Je-
řábková a Iva Mrázková. Výherci si mohou
u nás v redakci (Brněnská 642) vyzdvednout
knihu dle vlastního výběru nebo stolní kalen-
dář s fotkami Slavkova.

Dnešní hádanka:
Kde se na zastavěném území Slavkova
u Brna nachází boží muka (na fotografii
vlevo)?

Vzhled božích muk je v současnosti stejný,
jen se již nacházejí mezi domy. Svoje od -
povědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov
u Brna. Z došlých správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří u nás v redakci
mohou vybrat z naší nabídky libovolnou
knihu.

Na odpovědi čekáme do 11. prosince. red.

Znáte svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

PROSINEC
1. 12. (ÚT) Nová měsíční nabídka jídel
2. 12. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Doppelbock

15%
(uvařeno v omezeném množství)

9. 12. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Staročeský
ležák – Proskovec 12%
(uvařeno v omezeném množství)

11. 12. (PÁ) Restaurace bez poledního menu –
otevřena až od 15 hodin

16. 12. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský medový
ležák 12%
(uvařeno v omezeném množství)

17. 12. (ČT) Restaurace otevřena jen přes polední
menu – od 13 hodin uzavřena

24. 12. (ČT) Restaurace uzavřena
25. 12. (PÁ) Restaurace uzavřena
30. 12. (ST) Restaurace uzavřena
31. 12. (ČT) Restaurace uzavřena

1. 1. (PÁ) Restaurace uzavřena

Spolek Malé
 korálky zve

6. 12. Mikulášká nadílka – zámecké kasematy, od 14 h.
16. 12. Koncert kytarového kroužku – zámecké kase-

maty, 16.30 hodin
19. 12. Adventní den pro děti – Malé korálky
20. 12. Třetí adventní zámecká neděle s ježíškovou díl-

nou a vodními lampiony štěstí – zámecký park
(29. 11. 2015 zrušeno)

Podrobné informace najdete na FB Malé korálky.

Nábor do florbalu
FBC Slavkov hledá malé florbalisty a flor-

balistky! Máš chuť začít pravidelně hrávat flor-
bal? Přidej se k nám! Hledáme mladé naděje
(rok narození 2004–2006), a to v pondělí 7.
prosince a v pondělí 14. prosince v 16 hodin
v hale ZŠ Komenského Slavkov. S sebou si
přines sportovní obuv, oblečení, něco k pití
a nejlépe i vlastní hokejku. ps



CITY
REVOLUCE
S BALÍČKEM VĚTŠÍ

Balíček větší jen za 790 Kč

Využijte naší revoluční nabídky a vyzkoušejte náš skvělý balíček Větší se spolehlivým 1 Gbit internetem, 
60 kanály kabelové televize a 200 volnými minutami z pevné linky. K balíčku dostanete až do konce roku 2015 

tři HD kanály od HBO s filmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami filmů i seriálů a HBO GO
 do počítače, tabletu a mobilního telefonu.

30 kanálů si vyberete sami. U všech kanálů navíc zdarma návrat o 48 hodin zpět, videorekordér, videopůjčovnu, 
televizi v počítači, tabletu a mobilním telefonu a servis set-top-boxu po celou dobu trvání smlouvy zdarma.

Nabídka platí pro všechny nové objednávky balíčků na naší spolehlivé optické síti do konce roku 2015.
Od ledna 2016 můžete využívat dále balíček Větší za 790 Kč, nebo přejít na balíček Menší za 550 Kč. 

navic se skvelymi kanaly od HBO zdarma!!!

do konce roku jen 
550 Kc

Více informací na http://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum na společenském centru Bonaparte.



Otevíráme pro Vás nový  
 autosalon ŠKODA

Sobota 5.12.2015, 08:00 - 14:00

AUTO-BAYER, s.r.o.

4. prosince 2015 15:00, autosalon ŠKODA AUTO-BAYER


