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Vzpomínkové
akce 2008

ravidelně v posledních letech dostávám stále stejné
otázky. Jaké budou Vzpomínkové akce? Jaké byly
Vzpomínkové akce? Stejně tomu bylo i letos.

P

(Pokračování na str. 5)

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

Pozvánka

aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, čas nemilosrdně utíká,
měsíce, týdny a dny letošního kalendářního jsou téměř sečteny,
opět a znovu prožíváme shon předvánočních příprav a nákupů.
Přesto vše se vždy těšíme právě na poslední dny roku, na vánoční
svátky, věříme, že plné klidu, pohody a chvil v kruhu svých nejbližších, na silvestra, kdy budeme vesměs hodnotit, jaký rok to
vlastně byl, ve svých myšlenkách se vracíme k událostem, chvílím
a momentům, které jsme prožili, k těm šťastným i k těm nešťastným.
Hodnocení těchto, dnes již minulých, prožitků bude pro mnohé
z nás základem našich přání, plánů a předsevzetí pro rok přicházející, nový.
Srdečně a upřímně Vám všem přeji, aby pro Vás a Vaše nejbližší
byly letošní vánoční svátky skutečně plné klidu, pohody a štěstí,
aby v očích Vašich blízkých zářily hvězdičky štěstí nejen z dárků,
které najdou pod vánočním stromečkem, ale i z vědomí, že tyto jedinečné chvíle můžou prožívat právě s vámi. Z celého srdce Vám
přeji veselého a šťastného silvestra a šťastný vstup do nového roku
2009, v něm hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, spokojenosti, naplnění všech vašich přání, plánů a předsevzetí. Všem nám přeji pokoru, úctu, toleranci a pochopení mezi sebou, mezi námi navzájem.
Šťastné a veselé Vánoce. Krásný nový rok 2009.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

toto období již tradičně vybízí ke
zpětnému – ročnímu ohlédnutí se na
výsledky, které za námi zůstanou
i pro období další a umožní vytvářet
kontinuitu v životě města. Přesto, že
existují oblasti, ve kterých mělo být
dosaženo více, je nicméně možné
vnímat řadu příjemných – progresivních splněných, či plnících se položek činností. Je příjemné konstatovat, že Vámi zvolení zastupitelé
dokázali hledat a nacházet optimální
a úspěšná řešení. Jem přesvědčen,
že existující schopnost kvalitní spolupráce na úrovni zastupitelstva,
a tím i rady města, je velmi dobrým
předpokladem pro dosahování potřebných a očekávaných naplnění. Je
to o to důležitější mj. ve vztahu
k očekávanému pokračování finančních problémů, které se dotýkají
ekonomik naší i všude okolo nás.
Vždy platilo a platí, že uvážlivý
a poctivý přístup k řešení přinese ve
své finální podobě očekávané výsledky. Platnost tohoto výroku se
týká jednotlivce, rodiny i větších
a velkých celků.
Přeji Vám o to více naplnění
všech Vašich přání a očekávání, vycházejících z přátelských a vstřícných vztahů. Přeji Vám hodně zdraví
a velmi úspěšný, příjemný a pohodový celý příští rok – rok 2009.
Ing. Jiří Doležel,
místostarosta města

na 6. tradiční silvestrovský

Jako kaÏd˘ rok si vás dovoluje vedení mûsta Slavkova
u Brna pozvat na silvestrovsk˘ ohÀostroj. JiÏ tradiãnû spoleãnû s obãany na‰eho mûsta vyuÏíváme této pﬁíleÏitosti,
abychom se naposledy v roce 2008 se‰li na Palackého námûstí a vyuÏili okamÏiku, kdy se mÛÏeme navzájem pozdravit, popovídat si s pﬁáteli a vzájemnû si popﬁát mnoho ‰tûstí
a zdraví do dal‰ího roku.
âas podveãera 31. prosince nám zpﬁíjemní sv˘m tradiãním vystoupením Zámecká dechová kapela, která bude hrát
od 19.30 hod. v prostorách pﬁed radnicí. Ve 20 hod. bude odpálen smûrem nad námûstí silvestrovsk˘ ohÀostroj a po jeho
ukonãení se budete je‰tû moci zaposlouchat do Zámecké
dechové kapely. Po celou dobu akce bude zaji‰tûno obãerstvení u vstupu do radnice.
Srdeãnû vás v‰echny zveme a tû‰íme se na setkání
s vámi.
Vedení mûsta Slavkova u Brna

Příští číslo vyjde 31. ledna

Fotoě: R. Lánský a B. Maleček

pf 2009

ohňostroj

Nastoupení vojáci na námûstí

Vzpomínkové akce 2008

Kouzelná nálada na nádvoﬁí zámku

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Slavkov se ocitl na dva dny v 19. století

Slavkov u Brna
28.–30. listopadu

Zkﬁehlí náv‰tûvníci u ohnû

Lákadla pro mlsouny

Generální guvernérka Kanady Její Excelence
paní Michaëlle Jean na slavkovském zámku
Ale‰ ·ilhánek vítá vzácnou náv‰tûvu

Již řada významných osobností navštívila v minulosti
slavkovský zámek. Ale poslední návštěva nepochybně zaujme mezi nimi přední místo. V sobotu 29. listopadu na
pozvání hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala
Haška nás poctila svojí návštěvou Generální guvernérka
Kanady Její Excelence paní Michaëlle Jean v doprovodu svého manžela, dále mimořádného a zplnomocněného velvyslance Kanady v ČR J. E. pana Michaela Calcotta a mimořádného a zplnomocněného velvyslance
České republiky v Kanadě pana Karla Žebrakovského.
Po přivítání panem hejtmanem a starostou města Ivanem Charvátem zhlédla ze zámeckého parku velkolepý
ohňostroj, který uzavíral sobotní program Vzpomínkových

akcí 2008. Podobně jako tisíce přihlížejících diváků shromážděných na náměstí posléze nadšeně hovořila o velkolepé
ohňové show.
Poté byla společně s čestnými hosty pohoštěna v Rubensově sále slavkovského zámku. Velmi živě se zajímala mj.
o historii města i zámku, ocenila jeho nádherné interiéry
a v závěru zcela neformálně také pohostinnost a vřelé přijetí, kterého se jí a jejímu doprovodu na zámku dostalo.
V podobném duchu – bez nadsázky v superlativech – se vyjadřovali i další členové delegací na obou stranách.
Lze jen konstatovat, že tato návštěva výrazným způsobem
přispěla ke zviditelnění nejen překrásného zámku, ale i celého města Slavkova.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Náv‰tûva vstupuje do zámku

M. Jean s manÏelem a doprovodem v zámeckém parku

M. Jean s manÏelem

Foto na straně: B. Maleček

M. Jean se podepisuje do kronik
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

43. řádná schůze RM – dne 24. 11. 2008
1. RM předkládá zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města k 21. 11. 2008 v doplněném znění
v jednání řádného zasedání ZM.
2. RM bere zápis č. 3/2008 z jednání komise a výroční
zprávu předsedy komise kulturní na vědomí a vyslovuje
členům komise poděkování za jejich aktivní činnosti při
práci komise i při pořádání kulturních akcí městem Slavkov u Brna.
3. RM projednala druhý návrh rozpočtu města na rok
2009 a předkládá jej MěÚ k dopracování dle připomínek
členů RM.
4. RM bere zprávu předsedy komise pro sport a volný
čas na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování za
jejich aktivní činnosti při práci komise.
5. RM doporučuje ZM ke schválení „Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 3/4 2008“.
6. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 35 – Odpisy majetku, RO č. 36 – Kompostárna, RO č. 37 – Odpadové hospodářství, RO č. 38 – příspěvek na péči, RO
č. 39 – hmotná nouze.
7. RM bere na vědomí informaci o provozu zámku na
přelomu roku.
8. RM dává souhlas k uzavření Dodatku ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem územně analytických podkladů –
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. ze dne 11. 6. 2008.
9. RM se seznámila s povodňovým plánem města
Slavkov u Brna a schvaluje jeho vydání.
10. RM ukládá funkcionářům města oslovit Ing. arch.
Antonína Havlíčka, Ing. Jana Reichla, pana Jana Hudce,
Ing. Antonína Světlíka, Ing. arch. Dušana Jakoubka,
Ing. Pavla Galatu, Ing. Jiřího Černého a Ing. Petra Lokaje s nabídkou, zda mají zájem o práci v komisi pro výstavbu a rozvoj.
11. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru směny
pozemku parc. č. 3189/25 orná půda o výměře 78 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
12. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
části pozemků parc. č. 2733/11 ostatní plocha o výměře

Naléhavé upozornûní policie
S blížícími se svátky vánočními se opět rozmáhají krádeže v rodinných domech starších lidí,
kdy se do domu pod různou záminkou (chtějí se
napít vody, nabízejí prodej věcí atd.) vetře několik osob a v nestřeženém okamžiku prohledají rodinný dům a odcizí finanční hotovost.
Žádáme proto občany, aby nikoho cizího nevpouštěli do obydlí, řádně uzamykali své rodinné
domy i ze strany dvora a zahrady. V případě výskytu podezřelých osob aby ihned volali na tel.
číslo 544 221 533 (oddělení policie ve Slavkově)
nebo na tísňovou linku 158.
mž

91 m2, parc. č. 2743/49 ostatní plocha o výměře 40 m2
a parc. č. 2747/6 ostatní plocha o výměře 15 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
13. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. 284 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.
14. RM bere odpověď na interpelaci Ing. Jiřího Tesáka
na 7. MZM dne 5. 11. 2008 na vědomí a předkládá ji ZM.
15. RM souhlasí s provedením terénních úprav na
akci propojení ulic Jiráskova–Tyršova v rozsahu dle příloh a zároveň ukládá odboru IR uzavřít s panem Josefem
Žemlou písemnou dohodu o provedení prací dle bodu 1.
16. RM bere na vědomí zprávu „Koncepce školství
města Slavkova u Brna“, předkládá ji ZM a doporučuje
ji projednávat v ročních intervalech.
17. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr. France
o schválení vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení elektrického ochlazovače vzduchu Convair – inventární číslo DHIM 704 zakoupeného v roce 2000
z majetku ZUŠ Fr. France.
18. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Jiřího Půčka ředitelem Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977,
okres Vyškov s účinností od 1. 2. 2009.
19. RM schvaluje předloženou dohodu o užití nebytových prostor s firmou E-COM s. r. o.
20. RM schvaluje objednání slavnostního silvestrovského ohňostroje u Ing. Ivana Martinka.
21. RM bere na vědomí zprávu o ubytování vojáků ve
Slavkově u Brna a souhlasí s úhradou nezbytných souvisejících nákladů.
22. RM schvaluje uvedenou zadávací dokumentaci
pro veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení:
„Propagace a mediální prezentace města Slavkov
u Brna“ a ukládá Mgr. Michaele Kavkové předložit RM
harmonogram realizace projektu.
23. RM souhlasí s předloženou úpravou rozpočtu
MěÚ na rok 2008.
24. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh smlouvy na
vydávání Slavkovského zpravodaje v roce 2009.
25. RM předává žádost firmy CORIDA CZ,
s.r.o. o pronájem Zámecké černé kuchyně řediteli ZS-A.
26. RM předložené žádosti Moravského rybářského
svazu o pronájem kinosálu vyhovuje.
27. RM souhlasí s prodloužením doby snížení nájemného na sídlišti Nádražní 1155-1156 do 31. 12. 2008
za stejných podmínek.
Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Pozvánka na REGIONTOUR 2009
Přijměte pozvání na Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour
2009, kde se ve společné expozici opět představí město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz. Veletrh se uskuteční ve dnech 15.–18. ledna 2009 v pavilonu V na brněnském výstavišti.
Dny pro odbornou veřejnost: 15. a 16. 1. od 10 do 18 hod.
Dny pro veřejnost:
17. a 18. 1. od 10 do 18 hod., v neděli od 10 do 16 hod.
Otevírací doba informačního centra v lednu:
pondělí–pátek
9–11.30 a 12–16 hodin
sobota a neděle zavřeno
V návaznosti na provozní dobu Zámku Slavkov – Austerlitz bude IC ve dnech 13. 12. 2008
až 4. 1. 2009 zavřeno. V příštím roce bude otevřeno od pondělí 5. 1. 2009.
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

XXXVIII. mimoﬁádná schÛze
RM – dne 28. 11. 20008
1. RM souhlasí s úhradou nezbytných nákladů na otop a osvětlení spojených se zajištěním pobytu oficiální delegace Kanady a hejtmana JmK na zámku ve Slavkově u Brna
v souvislosti se Vzpomínkovými akcemi 2008.
2. RM projednala třetí návrh rozpočtu města
na rok 2009 a v souladu se zákonem souhlasí
s jeho zveřejněním v předloženém znění.

Provoz mûstského úﬁadu
na pﬁelomu roku
Městský úřad ve Slavkově u Brna sděluje, že
ve středu 31. prosince 2008 bude otevřen pouze
do 13 hod. V pátek 2. ledna 2009 pak bude
úřad z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(-ka) odboru obecní živnostenský
úřad – kontrolor(-ka)
Druh práce: Referent(-ka) odboru obecní Ïivnostensk˘ úﬁad –
kontrolor(-ka)
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám.
65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- vzdûlání minimálnû S· s maturitou
- znalost správního ﬁádu, správního ﬁízení
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné a asertivní vystupování,
- ﬁidiãské oprávnûní skupiny B – aktivnû
Vítané pﬁedpoklady:
- praxe nebo vzdûlání v oblasti státní správy
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejlépe 1. 2. 2009
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do stﬁedy 21. 1. 2009
do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás
srdečně zve na 5. městský
ples, který se koná v sobotu 10. ledna 2009 ve
velkém sále Společenského
domu Bonaparte. Začátek je
ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina
Panorama z Vyškova. Vstupenky bude možné
zakoupit od 5. ledna 2009 na sekretariátu starosty u paní Gehrové nebo přímo na místě konání plesu. Nedílnou součástí akce je i bohatá
tombola.
Vedení města Slavkova u Brna
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44. řádná schůze RM – dne 1. 12. 2008
1. RM ukládá MěÚ projednat s příspěvkovými organizacemi návrhy jejich rozpočtů na rok 2009.
2. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 40/2008
– Propagace města.
3. RM předkládá zprávu o výběru lokality pro novou
MŠ do jednání nejbližšího zasedání ZM.
4. RM bere na vědomí zprávu: „Změna zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty“ a schvaluje
změnu ustanovení, která se týkají služeb poskytovaných
v souvislosti s nájmem bytových a nebytových prostor, ve
všech nájemních smlouvách. Přeúčtovávané částky za
služby spojené s pronájmem nemovitostí (popř. zálohy na
ně) se od 1. 1. 2009 považují za částky včetně DPH v příslušné sazbě.
5. RM doporučuje ZM ke schválení odpis pohledávek z titulu nevymoženého výživného.
6. RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro ZŠ Tyršova na zajištění činnosti kroužku debrujárů ve výši
5000 Kč z položky č. 114 – Propagace města.
7. RM předkládá žádost o finanční příspěvek pro
oddíl stolního tenisu TTC Sokol Slavkov MěÚ k vyjádření.
8. RM schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ sepsané s Květoslavou Šmídovou.
9. RM souhlasí se zapracovanými změnami v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v domech na sídlišti
Nádražní č.p. 1153 až č.p. 1158“ v předloženém znění
a navrhuje je ZM ke schválení.
10. RM doporučuje ZM upravit sazby poplatku za
svoz komunálních odpadů takto: Typ „A“ – týdenní svoz
– nádoba 110 l – 1700 Kč/rok; Typ „C“ – čtrnáctidenní
svoz – nádoba 110 l – 1300 Kč/rok; Typ „M“ – měsíční
svoz – nádoba 110 l – 1080 Kč/rok; týdenní svoz nádoba
1100 l (kontejner) – 16 500 Kč/rok; Jednorázový svoz
– nádoba 110 l -– 90 Kč. RM současně doporučuje ZM
schválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad ve znění
vyhlášky č. 8/2007.
11. RM ukládá odboru ŽP vyřídit podklady potřebné
pro získání odměny pro společnost RESPONO a.s. od
společnosti ELEKTROWIN a.s.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem částí
pozemků parc. č. 2733/11, parc. č. 2743/49 a parc.
č. 2747/6 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
do vlastnictví společnosti LIKO-S, a. s., Před uzavřením
kupní smlouvy bude vypracován geometrický plán pro
oddělení prodávaných částí.

13. RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy
s Ing. Miroslavem Rysem na výkon technického dozoru
investora na akci: „Revitalizace polikliniky ve Slavkově
u Brna – I. etapa.“ za cenu 130 000 Kč, za předpokladu
schválení financování ZM.
14. RM nesouhlasí s pronájmem částí pozemků
parc. č. 2741/9 a 2740/1 v lokalitě U Splavu společnosti
LIKO-S, a.s. pro motokrosovou dráhu z důvodu, že pozemky jsou pronajaty jinému nájemci.
15. RM po projednání souhlasí s vyhrazením parkoviště pro svatební obřady každou sobotu od 9.00 do
15.00 hod. od roku 2009. RM zároveň ukládá odboru
vnitřních věcí po projednání s příslušnými odbory zajistit označení tohoto vyhrazeného parkoviště a ukládá
MěÚ předložit RM návrh systému pro realizaci záměru.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím části
pozemku parc. č. 3189/5 – pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od p. Jiřího Šemory do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu; části pozemku
parc. č. 3189/6 – pruh v šíři 3 m při východní hranici
parcely – od p. Romana Bašty a p. Marie Baštové do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu; části
pozemku parc. č. 3189/7 – pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od p. Romana Bašty do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu; části pozemku
parc. č. 3189/8 – pruh v šíři 3 m při východní hranici
parcely – od p. Mojmíra Holáska a p.Hany Hronové do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu; části
pozemku parc. č. 3189/9 – pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od pí Jaroslavy Andratschkeové do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu; části
pozemku parc. č. 3189/10– pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od p. Josefa Andratschkeho do vlastnictví města formou bezúplatného převodu; části pozemku parc. č. 3189/11 – pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od pí Jitky Klaškové do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu; části pozemku
parc. č. 3189/12 – pruh v šíři 3 m při východní hranici
parcely – od pí Olgy Vymazalové do vlastnictví města
formou bezúplatného převodu; části pozemku parc.
č. 3189/13 – pruh v šíři 3 m při východní hranici parcely – od Ing. Štefana Kaluži a pí Zdeny Kalužové do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu; části
pozemku parc. č. 3189/14 – pruh v šíři 3 m při východní
hranici parcely – od p. Miroslava Šebely do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu. RM zároveň doporučuje ZM dát souhlas ke koupi částí pozemků
parc. č. 3189/2, 3189/3 a 3189/4 – pruhu v šíři 2 m při

Zvýšení cen známek na popelnice
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního
prostředí oznamuje občanům, že od 1. 1. 2009
společnost RESPONO, a.s., upravuje ceny za svoz
komunálního odpadu, poplatek na občana za
sběrný dvůr a ceny některých dalších služeb. Zvýšení cen za svoz a uložení odpadů je dáno zákonem o odpadech. Každé dva roky se zvedá zákonem daná sazba poplatku, kterou musí zaplatit
Respono při ukládání odpadů na skládku. V roce
2002 činila tato sazba 200 Kč za tunu odpadů,
v roce 2009 je to již 500 Kč za tunu odpadů. Ceny
Respona se zvyšují přibližně o deset procent.
V návaznosti na to navrhl odbor životního prostředí navýšení cen známek na popelnice asi o 7 %
a u známky na kontejner asi o 11 %.
Typ „A“ – týdenní svoz nádoba 110 l
1 700 Kč/rok
Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz nádoba 110 l 1 300 Kč/rok
Typ „M“ – měsíční svoz nádoba 110 l
1 080 Kč/rok
Týdenní svoz nádoba 1100 l (kontejner) 16 500 Kč/rok
Jednorázový svoz nádoba 110 l
90 Kč
Tento návrh schválila rada města a musí ho potvrdit zastupitelstvo vydáním změny obecně závazné vyhlášky.
Upozorňujeme občany, že svoz typu „M“ má
měsíční periodu svozu. To znamená, že se půl-

roční známka prodává se šesti visačkami – na
každý měsíc jedna visačka. V případě potřeby je
možné visačky dokoupit. Podrobně je systém nakládání s odpady a všechny varianty poplatků
uveden v obecně závazných vyhláškách města.
Známky z roku 2008 jsou platné do 31. 1.
2009. Po tomto termínu budou sváženy pouze nádoby označené známkou na rok 2009.

Svoz odpadů o Vánocích a na silvestra
Konec tohoto roku nebude mít na termíny
svozu odpadů ve Slavkově žádný vliv. Na Štědrý
den i na silvestra probíhá běžný středeční svoz,
ale sběrný dvůr je v tyto dny zavřený.
V sobotu 27. 12. 2008 a 3. 3. 2009 je sběrný
dvůr otevřený od 8 do 12 hod.
Svozový kalendář společnosti Respono:
Středa 24. 12.
probíhá běžný svoz
Čtvrtek 25. 12.
nesváží se
Pátek
26. 12.
sváží se za čtvrtek 25. 12.
Sobota 27. 12.
sváží se za pátek 26. 12.
Středa 31. 12.
probíhá běžný svoz
Čtvrtek 1. 1.
nesváží se
Pátek
2. 1.
sváží se za čtvrtek 1. 1.
Sobota 3. 1.
sváží se za pátek 2. 1.
Ing. Janeba, odbor ŽP

východní hranici uvedených parcel – od manželů
Ing. Ivo a Ivany Skřivánkových do vlastnictví města.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně pozemku parc. č. 3189/25 z vlastnictví města za části pozemků z parc. č. 3189/1 díl „d“, z parc. č. 3189/23 díl
„c“ a z parc. č. 3189/24 díl „e“ z vlastnictví manželů
RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowských.
18. RM schvaluje uzavření „Smlouvy na odběr poukazu EXIT GROUP k účelům stanoveným zák.
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů“ s Ing. Vladimírem Filipem.
19. RM schvaluje program IX. řádného zasedání ZM
v předloženém znění.

7. mimoﬁádné zasedání ZM –
dne 5. 11. 2008
1. ZM po projednání zprávy a seznámení s textem
smlouvy o spolupráci a budoucích převodech mezi městem Slavkov u Brna a společností KALÁB – stavební
firma, spol. s r.o., dává souhlas k jejímu uzavření v předloženém znění s úpravami.
2. ZM ukládá starostovi vstoupit do jednání s petičním výborem ve věci privatizace bytů na sídlišti Nádražní 1153–1158 a předložit výhrady nájemníků do
schůze RM, kontrolního výboru ZM a ZM na jeho řádném jednání dne 15. 12. 2008.
3. ZM po projednání zprávy a seznámení s textem
plánovací smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Zelnice pro výstavbu tří bytových
domů mezi městem Slavkov u Brna a společností M plus, s.r.o., dává souhlas k jejímu uzavření.
4. ZM schvaluje financování neuznatelných nákladů
na stavební práce akce „Přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“ ve výši
1 080 000 Kč z prostředků získaných z prodeje Zelnic.
5. ZM schvaluje: RO č. 13 – dotace z rozpočtu JMK –
Vzpomínkové akce, RO č. 14 – zpevněná plocha na stání
kontejnerů, RO č. 15 – umělé zavlažování tréninkové plochy stadionu Slavkov, RO č. 23 – příspěvek na péči, RO
č. 24 – lesní hospodářství, RO č. 25 – volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, RO č. 26 –
sociálně právní ochrana dětí, RO č. 27 – dopravní značení,
RO č. 28 – PD na víceúčelové hřiště – stadion, RO č. 29
– úprava kurtů, RO č. 30 – odbahnění záchytného rybníka,
RO č. 31 – příspěvek pro Moravský rybářský svaz, RO
č.32 – veřejné osvětlení v ulici ČSČK, RO č. 33 – Příspěvek pro římskokatolickou farnost – oprava varhan.
6. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
domu č.p.Lomená 706 na poz. p.č.676 a poz. p. č.676
v k. ú. Slavkov u Brna“ s Janem Hadincem za nabídkovou cenu 616 111 Kč.
7. ZM souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 2847/3;
2818/4; 2816/6; 2817/1 a 3047/26 v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví JUDr. Michala Fialy do vlastnictví města za
cenu ve výši 300 Kč/m2.
8. ZM souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 357/5
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Františka Kudy
do vlastnictví města za cenu ve výši 300 Kč/m2.
9. ZM schvaluje uzavření předložené smlouvy s ředitelem Mezinárodního centra slovanské hudby Brno,
o. p. s. o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE.
10. ZM dává souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě
o budoucí směnné smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manž.
Ing. Štěpánem a Ivetou Leitnerovými Brna a p. Slavojem
Leitnerem v předloženém znění.
11. ZM schvaluje dodatek č. 3 ze dne 13. 10. 2008 ke
zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, příspěvkové organizace v předloženém znění.
12. ZM schvaluje: RO č. 34 – dotace z rozpočtu JMK
– SDH; Přijetí dotace z rozpočtu JMK na výdaje spojené
s činnosti SDH ve výši 43.836 Kč
13. ZM schvaluje předložený dodatek zřizovací listiny
příspěvkové organizace města Technické služby Města
Slavkova u Brna.
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Vzpomínkové akce 2008
(Dokončení ze str. 1)

Letos již poněkolikáté jsem měl možnost prožívat nejen vlastní průběh, dnes již tradičních, Vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů, ale též
celý průběh jejích příprav, konaných v našem městě
i na dalších místech slavkovského bojiště. Po letech
se stalo naše město opět přirozeným centrem těchto
akcí. Letošní přípravy byly výrazně, samozřejmě
pozitivně a pro mě radostně, ovlivněny přiznáním
výrazné finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje, díky které jsme mohli připravit a uspořádat celé akce v takovém rozsahu, jaký jsme si
spolu s dalšími našimi partnery přáli. Věřte mi, že
za přípravou a koordinací celých akcí, na nichž se
podílí celá řada subjektů a složek, je spousta práce
a úsilí. Cílem a přáním všech, kteří se na přípravě
a pořádání těchto akcí podílejí, je zachování a rozvíjení historické tradice, propagující nejen naše
město, území slavkovského bojiště, ale i celý region jižní Moravy. Letošní rok byl konečně výjimečný i díky tomu, že mediální informovanost
o Vzpomínkových akcích se nesla jen a pouze v pozitivním duchu, zájem novinářů byl přitom mimořádný. Má účast na jedné z posledních koordinačních schůzek pár dnů před vlastními akcemi
konaná v obci Tvarožná mě utvrdila v tom, že zástupci všech partnerů a složek (u jednacího stolu
nás sedělo celkem 15), které se na akcích podílejí,
mají jeden společný cíl zvládnout vše tak, aby
vlastní účastníci i všichni návštěvníci byli spokojeni. Následná tisková konference v jedné z brněnských vináren ve mně vyvolala pocit hrdosti, že
město Slavkov u Brna je opět tím hlavním subjektem a místem současně, kterému náleží v rámci
těchto tradic hlavní role.
Mé prožitky z vlastních letošních akcí však byly
díky souběhu jiných pracovních povinností jiné,
nežli obvykle. Po dnech plných hektických příprav
nastal konečně pátek před vlastními akcemi, kdy
jsem sledoval, jak se střed našeho města zaplňuje
uniformovanými nadšenci, bez nichž by pořádání
podobných akcí bylo zcela nemožné. Toto si málokdy uvědomujeme. Zde na tomto místě bych
chtěl učinit to, co jsem nemohl učinit z časových
důvodů veřejně na večerním nástupu vojsk na náměstí, těmto všem uniformovaným nadšencům vo-

hejtmanem JMK a mnou se celý zámecký park,
stejně jako náměstí, ponořil do tmy a oblohu rozzářil velkolepý ohňostroj, který oslnil všechny přihlížející hosty i samotnou generální guvernérku
Kanady, která přijela do České republiky na oficiální pozvání prezidenta ČR a večerní pobyt
v našem městě byl součástí této významné státnické návštěvy. Ptáte se, jaká je v Kanadě pozice
generální guvernérky? Kanada je konstituční monarchie s federálním uspořádáním deseti provincií
a tří teritorií. Hlavou státu je britská královna zastupovaná generální guvernérkou. Britská královna
Alžběta II. v roce 2005 na návrh kanadské vlády
jmenovala na pětileté funkční období generální guvernérkou právě paní Michaëlle Jean (v našem politickém systému je možné funkci generálního guvernéra přirovnat k funkci prezidenta republiky).
Po skončení ohňostroje jsme se všichni za působivého svitu hořících loučí v rukou uniformovaných
vojáků přesunuli na zámek, kde nás krátce přivítal
ředitel zámku Ing. Aleš Šilhánek. Poté následovala
krátká prohlídka zámku a v Rubensově sále slavnostní večeře, která byla pro všechny zúčastněné
nezapomenutelným zážitkem. O neskrývaném nadšení Její Excelence z prostředí a atmosféry svědčí
i fakt, že program se protáhl nad rámec oficiálního
protokolu téměř o 1,5 hodiny. Po rozloučení se
s hosty, zahraničními i českými, jsem se vrátil
z téměř půlnočního prostředí zámeckého parku přes
zámecké nádvoří zpět na náměstí, které v té době
zelo již téměř prázdnotou, u ohňů postávalo a vesele
diskutovalo jen pár uniformovaných vojáků.
Má nedělní účast na závěrečném pietním aktu na
Mohyle míru bylo pro mě samotného vnitřním potvrzením toho, že letošní srpnové Napoleonské dny
i listopadové Vzpomínkové akce, přes nepřízeň počasí v obou termínech, jsme jako pořadatelé, zde
mluvím za všechny ty, kteří se na přípravě a pořádání akcí organizačně, technicky, finančně či jinak
podíleli, zvládli. Všem tímto srdečně a upřímně děkuji.
Ivan Charvát, starosta města

Václav Klaus a Ivan Charvát (ilustraãní foto B. Maleãek)

Foto: B. Maleček

Městská policie informuje
Městská policie ve Slavkově u Brna vlastní od
pátku 28. listopadu nový vůz – Dacia Logan 1.4MPI
combi. Strážníci převzali vůz již s nápisy Městská
police Slavkov a se znakem na kapotě. Nový kombík má dobrou výbavu a disponuje velkým prostorem v zadní části vozu, např. na převoz zatoulaných
psů. Přejeme městským policistům mnoho úspěšných kilometrů s novým vozem.
red.
Telefonní kontakty:

služebna MP
mobil služba

jenské historie poděkovat. Poděkovat, že udržují
tradice, díky nimž si můžeme připomínat tehdejší
dobu a život, uctít všechny padlé, zmrzačené a raněné v tehdejší bitvě, vzpomenout na civilní obyvatelstvo silně postižené tehdejší válkou. Poděkovat těmto nadšencům, že každoročně do Slavkova
u Brna, resp. na další místa slavkovského bojiště
přijíždějí a „baví“ nejen sebe, ale i nás. Sobotní
dopoledne bylo pro mě překvapivé v tom, že přes
ne příliš příznivé počasí se nejen střed města (ul.
Husova a část náměstí), ale i nádvoří zámku zaplnilo stánkaři (celkem 150), kteří stejně jako dopolední nástup vojsk před budovou radnice přilákali
tolik návštěvníků. To bylo mé první, avšak nikoliv
ten den poslední příjemné a milé překvapení. Díky
mé účasti na konferenci v Brně jsem se tentokrát
nemohl zúčastnit rekonstrukce bitvy pod Santonem u obce Tvarožná, letos se konající premiérově
později nežli obvykle, za šera až tmy. Druhým,
opět příjemným a milým překvapením toho dne
pak pro mě byla informace o desetitisícové návštěvě na této rekonstrukci bitvy, přičemž i zde neodradila návštěvníky nepřízeň počasí. Po mém příjezdu zpět na radnici a při přípravě na příjezd
a přivítání hejtmana JMK Mgr. Michala Haška a na
následný příjezd a přivítání generální guvernérky
Kanady Její Excelence paní Michaëlle Jean jsem
bohužel nemohl plně vnímat jedinečnou atmosféru
a ruch na náměstí. O to větším překvapením, tentokrát již třetím a opět příjemným a milým, pro mě
bylo, když jsem viděl z „rondelu“ to obrovské
množství lidí čekající na závěrečné vojenské defilé
a tradiční ohňostroj. Zbytek večerního programu
jsem však již musel sledovat mimo centrum dění,
po přesunu do zámeckého parku jsme spolu s hejtmanem JMK a dalšími významnými hosty čekali
na příjezd Její Excelence s manželem a s početným doprovodem. Po jejím příjezdu a přivítání
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544 121 156
725 746 436

Pozvání na Pražský hrad
Na pozvání prezidenta republiky pana Václava Klause a paní Livie Klausové jsme se společně se starostou města Ing. Ivanem Charvátem zúčastnili v úterý dne 28. října slavnostní
recepce pořádané u příležitosti státního svátku
České republiky ve Španělském sále Pražského
hradu.
Součástí slavnostního programu bylo sledování projekce z Vladislavského sálu Pražského
hradu, kde probíhalo každoroční předávání státních vyznamenání z rukou prezidenta význam-

ným osobnostem. Po skončení ceremoniálu nás
a ostatní stovky hostů prezident krátce pozdravil. Recepce se zúčastnily přední osobnosti veřejného života, kultury, politiky, vědy, sportu.
V průběhu recepce jsme měli příležitost
s panem prezidentem stručně pohovořit. Poděkovali jsme mu za pozvání a připomněli si společně jeho loňskou návštěvu našeho města.
Není snad ani třeba dodávat, že celý večer měl
důstojný charakter a byl pro nás nevšedním zážitkem.
Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
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Zájezd na pohádku
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna zve
rodiče a děti do divadla Radost v Brně na představení O perníkové chaloupce, které se koná
v neděli 25. ledna. Odjezd od kostela ve 13.30,
návrat kolem 16. hodiny. Cena: 140 Kč (v ceně
je vstupné a doprava autobusem pro jednu osobu).
Pedagogický doprovod zajištěn. Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději do úterý 20. ledna!
Bližší informace přímo v DDM Slavkov, Komenského nám. 495, nebo na tel. 544 221 708.

Pobytový zájezd do Itálie

Setkání s obãany mûsta v prostorách IS·

II. setkání s občany města
Dne 19. listopadu se v prostorách jídelny Integrované střední školy uskutečnilo v rámci komunitního plánování sociálních služeb II. setkání
s občany města, kterého se jich zúčastnilo celkem
40. Na tomto setkání byli za účasti vedení města
a úřadu a zástupců jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (SS) občané seznámeni s průběhem komunitního plánování SS ve městě, se stanovenými prioritami, s návrhem rozvoje
komunitního plánování v letech 2009–2011 a dále
s nově provozovanými SS na území města.
Od října 2008 je na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna provozováno:
- Charitní centrum denních služeb pro seniory
a zdravotně postižené občany,
- Charitní sociálně-právní poradna, která poskytuje bezplatně služby všem občanům v nouzi.
Od srpna 2008 je v provozu na ulici Malinovského 280 ve Slavkově u Brna
- Centrum denních služeb – Pohoda pro osoby
se zdravotním postižením ve věku od 7–26 let.
Zařízení provozuje Rodinná pohoda, o.s., Vyškov, která dále zajišťuje v průběhu celého roku na
území města terénní i ambulantní odlehčovací
služby.

Na setkání byl občanům k dispozici „Katalog
poskytovatelů sociálních služeb“ a jeho „Doplnění ze září 2008“, vydané Městem Slavkov
u Brna, ve kterém jsou zveřejněny informace
o všech poskytovaných službách. Uvedené materiály jsou trvale k dispozici občanům na odboru
sociálních věcí nebo na podatelně městského
úřadu.
Starosta města Ing. Ivan Charvát rovněž informoval přítomné občany o uskutečněných akcích
města a o plánech do budoucna. V závěrečné diskusi bylo občanům odpovězeno na dotazy.
Setkání s občany zpříjemnili žáci ZUŠ Fr.
France svým hudebním a tanečním vystoupením
pod vedením pí Krahulové a p. Vodičky. K dobré
pohodě přispělo i pohoštění, které připravili žáci
ISŠ pod vedením pí Havránkové. Všem, kteří se
na zajištění setkání s občany města podíleli, děkujeme. Poděkování patří i řediteli ISŠ Mgr. Smékalovi za umožnění setkání v příjemném prostředí
školy a hlavně vedení města a zastupitelům za
podporu komunitního plánování sociálních služeb, kterým chceme přispět ke zlepšení života občanů ve městě.
Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna nabízí mládeži, dospělým a rodičům s dětmi pobytový zájezd do Itálie. Zájezd se koná 19.–28.
6. 2009 na Palmovou riviéru do Martinsicura.
Ubytování je na špičkové úrovni v kempu Riva
Nuova s nově vybudovanou soustavou bazénů.
Cena: 3500 Kč/osoba. Tato zvýhodněná cena
pro kolektivy zahrnuje dopravu autobusem
přímo ze Slavkova, ubytování asi 50 m od moře
v polostínu topolů ve stanech pro 4–6 osob vybavených kuchyňkou s nezbytným nádobím,
lednicí a dvěma oddělenými ložnicemi s pevnou
postelí a molitanovou matrací. Cena nezahrnuje
stravu (pouze samostatné vaření z vlastních
zásob)!
Palmová riviéra se rozkládá jižně od Ancony
a nazývá se podle dlouhých alejí palem, které
jsou typickou ozdobou této oblasti. Palmové
háje, azurové moře, prostorné písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře a panorama Apenin s vrcholy masivu Gran Sasso vytvářejí charakteristický obraz této oblasti. Turisté tu nacházejí pravou atmosféru italských letovisek
s příjemnou dovolenou pro každého.
Pro aktivní turisty je tu nabídka výletů – pro
milovníky přírody národní park Gran Sasso, historických a poutních míst – Řím, Assisi, Ascoli
Piceno a pro milovníky zábavy a nákupů – aquapark Onda Blu a trhy v San Benedetto del Tronto.
Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit do
28. února 2009! Přihlášky a informace
v DDM Slavkov denně 8–16 hod. nebo na tel:
544 221 708.
io

Foto: 4x archiv DDM

DDM Slavkov v pátek 5. prosince
připravil pro děti z baby klubů a jejich
rodiče tradiční Mikulášskou nadílku.
Ve sportovní hale ZŠ Komenského se
sešlo dopoledne celkem 52 dětí a 60
dospělých, kteří nebojácně předvedli
Mikuláši, čertovi a andělovi, co
všechno se za půl roku v DDM naučili. Za odměnu si domů odnášeli čokoládový adventní kalendář.
I.O.

Mikulášská nadílka

DDM Slavkov pořádal další ze svých výtvarných
seminářů s paní Martinkovou. Celkem 21 účastnic vyrábělo svíčky a voskové lucerničky různých tvarů, velikostí, vůní i barev. Tak hezkou vánoční atmosféru,
třeba u světla svíček.
P.M.
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Provoz zámku v roce 2009

Novoroční přání

Vážení, dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkoval za projevy přízně, které jsem od Vás
já i mí kolegové po celý uplynulý rok obdrželi, vnímali a pociťovali. Dokladem toho jsou nejenom Vaše slova uznání, ale především Vaše přítomnost a spokojenost na rozličných akcích, které
jsme pro Vás v uplynulém roce připravovali.
Věřím, že se nám podařilo nabídnout Vám pestrý program kulturních, vzdělávacích, duchovních
i zábavných akcí, ve kterých si každý mohl najít to „své“. A to se týká nejen vlastního zámku, ale
také městské knihovny, městského kina a informačního centra, které přísluší do naší příspěvkové
organizace. V tomto nastoupeném trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím období.
Přeji Vám jménem svým i svých kolegů krásné Vánoce, do nového roku hodně zdraví, osobní
i rodinné pohody a po celý rok 2009 vše nejlepší a hlavně i zachování přízně nám a našim aktivitám. Na Vaši návštěvu se budeme těšit i v příštím roce.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

(vstup do Městské knihovny a na výstavy)
Vážení čtenáři, jak jste si jistě přečetli na jiných místech Slavkovského zpravodaje nebo
v regionálním tisku, nádvoří slavkovského
zámku projde v roce 2009 náročnou rekonstrukcí. V souvislosti s ní bude nutné upravit provoz celého zámku, a tedy i Městské knihovny.
Do zámku, Okresního archivu a Městské knihovny se bude chodit parkem (jižní bránou od
náměstí) a průchodem přes vstupní prostory
zámku (salla terrena). V návaznosti na provoz
zámku, délku zimního dne a bezpečnost pohybu
po parku zkracujeme výpůjční dobu v zimních
a podzimních měsících o jednu hodinu.
Výpůjční doba bude následující – v obvyklé
výpůjční dny úterý, středa a pátek:
leden–duben: 9.00–16.00
květen–září:
9.00–17.00
říjen–prosinec: 9.00–16.00 (zde v závislosti
na ukončení rekonstrukce)
Opět si dovolujeme připomenout, že Městská
knihovna je od 15. prosince do 5. ledna 2009
uzavřena. V roce 2009 se začne půjčovat v úterý
6. ledna (s výše uvedenou výpůjční dobou).
Děkujeme vám za pochopení a přejeme všem
příznivcům dobrých knih příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný nadcházející rok 2009.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Vánoce na zámku se slavkovskými školami
S mimořádným příznivým ohlasem mezi veřejností se znovu setkala akce, na jejímž uspořádání se i letos spolupodílely obě slavkovské Základní školy, Mateřská škola Zvídálek, Dům dětí
a mládeže, Integrovaná střední škola, zejména
však Základní umělecká škola F. France. Skvěle
komponovaný program se setkal s velmi příznivou
odezvou bezmála 700 návštěvníků zámku, kteří
postupně obdivovali nejen hudební, pěvecké, taneční i recitační výkony dětí, ale také jejich zručnost a jimi připravenou vánoční výzdobu.
Na vystoupeních se postupně vystřídalo bezmála 150 dětí, z nichž většina měla možnost poprvé ukázat své umění a dovednosti v nádherných
reprezentativních prostorách zámku, a přispěly tak

ke skvělé a stylové prezentaci svých škol na veřejnosti. Za přípravu akce pak patří dík nejen všem
účinkujícím dětem, ale také pedagogickým pracovníkům a dalším, kteří se na tom spolupodíleli.
Vánoce na zámku se slavkovskými školami překonaly svou návštěvností loňskou premiéru a opět
se zařadily na čelní místo mezi nejúspěšnější akce,
které se na zámku v tomto roce uskutečnily. Jsem
přesvědčen, že tímto počinem již pokračuje nová
tradice na slavkovském zámku, která stylově přispívá ke sváteční předvánoční atmosféře
.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

„JeÏí‰ek“

Taneãní soubor
Îáci ‰kol

Vystoupení Z· Komenského

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: V. Soukop

Foto: 4x J. Blažek
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Pohled na náměstí v Pozořicích – I. pol. 20. století
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Dálkový pohled na Pustiměř – odesláno 29. 8. 1939

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (65) Regulované parkování
vaná pohlednice se zobrazením náměstí, kostela
a skupinky lidí v popředí. V roce 1939 byla odeslána pohlednice s obdobným pohledem na náměstí,
jsou zde však již patrné podstatné změny podoby některých domů. Další pohlednice odeslané v 40. letech představují jak dálkové pohledy na obec, tak
pohled na vlastní náměstí. Pohlednice z 50. let jsou
již kolorované a zachycují náměstí a celkový pohled
na Pozořice.
PUSTIMĚŘ
Obec leží cca 6 km východně od Vyškova. Název
je s největší pravděpodobností odvozen od osobního jména Pustimír. Dříve se nazývala rovněž Pustoměř. Nejstarší zmínka o Pustiměři je z roku 1046
a týká se pustiměřského hradu. Přesto, že se jedná
o falzum z 12. století, je zřejmé, že historie obce je
velmi stará. Na počátku 13. století se o hradu píše
jako již o zchátralém. Získává jej olomoucké biskupství. Poté, co byl dobudován hrad Melice v roce
1339, byl starý hrad opuštěn. Dnes jej připomíná
pouze část okrouhlé věže a rozsáhlá archeologická
lokalita se zbytky zdiva a náznakem části obranného příkopu. Hrad Melice nechal postavit biskup
Jan Očko z Vlašimi. Hrad patřil do majetku olomouckých biskupů. Byl zničen za husitských válek
pravděpodobně někdy mezi lety 1432 a 1433.
Románská rotunda sv. Pantaleona je písemně doložena již v roce 1247. Rotunda byla zasvěcena byzantskému světci – patronovi lékařů. Tato stavba
patřila k nejstarším na našem území.
Pustiměř byla biskupským lénem, které bylo pronajímáno. V roce 1280 biskup Bruno přidělil část
zdejších pozemků Konrádovi z Jarohněvic, v dalších obdobích se objevují jména Dětřich a jeho bratr
Arnold z Pustiměře, Štěpán a Dětřich z Pustiměře,
Vojtěch z Paskova a další.
V roce 1340 zde byl založen ženský benediktinský klášter. Sem přicházejí řeholnice z kláštera sv.
Jiří na Pražském hradě. Díky štědrým darům byl
klášter velmi bohatý. V roce 1588 byl klášter zrušen.
V roce 1355 je poprvé zmiňován kostel sv. Petra
a Pavla, který nahradil rotundu sv. Pantaleona a stal
se kostelem farním. Nynější kostel sv. Benedikta
byl postaven na počátku 20. století.
Škola byla původně jednotřídní, v roce 1882 byla
rozšířená na dvojtřídní, v r. 1912 pak na pětitřídní.
Základní a mateřská škola v obci působí dodnes.
Sbírka Zámku Slavkov – Austerlitz obsahuje čtyři
pohlednice. Z I. pol. 20. stol. pochází pohlednice se
zbytkem zdiva románské rotundy sv. Pantaleona.
Další dvě pohlednice z konce 30. let ukazují dálkové
pohledy na obec. V roce 1959 byla odeslána černobílá pohlednice kostela sv. Benedikta, jehož základní kámen byl položen v roce 1900.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS - A

platnost parkovacích karet
Parkovací karty, které byly vydány v rámci regulovaného parkování na Palackého náměstí na
rok 2008, budou platné i v prvním měsíci roku
2009. To znamená, že během ledna 2009 si případní žadatelé mohou vyřídit na odboru investic
a rozvoje novou parkovací kartu na rok 2009. K žádosti je nutné předložit doklady dle schváleného
nařízení města.
Odbor investic a rozvoje

Slavkovská výročí
• František Koláček (zemřel 8. 12. 1913 –
95. výročí úmrtí)
Profesor teoretické fyziky na Karlově univerzitě v Praze. Autor mnoha odborných knih
a článků z oboru fyziky. Svými teoriemi elektromagnetickými získal světový ohlas
• Ludmila Procházková (narozena 25. 12.
1903 – 105. výročí narození)
Slavkovská občanka, naivní malířka.
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
hledá brigádníka
z řad důchodců na období od 5. ledna
do 31. března 2009 na pozici

HLÍDAČE
Pracovní doba pondělí až pátek od 7.30
do 17.00 hodin.
Bližší informace na tel. 544 221 204 nebo
osobně na sekretariátu zámku.

Poděkování
Děkuji členům redakční rady za jejich volný
čas, který nezištně po celý rok věnovali práci pro
Slavkovský zpravodaj, za jejich trpělivost, podněty a připomínky. Přeji všem pokojné Vánoce
a zdraví, elán a ochotu nadále se podílet na tvorbě
našeho městského časopisu i v roce 2009.
Hana Frimmerová, předsedkyně RR SZ
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Upozornění

Pohlednice (pokračování)
POZOŘICE
Obec leží cca 10 km SZ od Slavkova u Brna.
Nejstarší písemné zmínky pocházejí již ze 14. století. Pozořice v této době drželi páni z Vilenberka,
z nich jsou nejčastěji jmenováni Půta z Vilenberka,
jeho synové Proček, Půta, Ješek, Beneš či Oldřich.
V roce 1402 markrabě Jošt daroval Pozořice Petrovi
z Kravař. Po něm Pozořice získal jeho syn
Jiřík.V roce 1492 Pozořice přecházejí na Barboru
z Okrašovic. Při této příležitosti je zmiňována rovněž tvrz, která stávala v místech bývalého panského
dvora. Tvrz postupně držely rody z Popůvek, Volar
a Boskovic. Poddaní z Pozořic pak byli povinni
sekat trávu na louce pod tvrzí a sušit ji na seno,
v zimě pak prosekávat led na rybníku pod tvrzí. Písemné záznamy o tvrzi pokračují až do roku 1609.
V 16. století Pozořice získává rod Černohorských
z Boskovic. Jedním z nejznámějších představitelů
tohoto rodu byl Jan Šembera Černohorský z Boskovic a na Bučovicích. V roce 1604 Pozořice získává další významný rod – Liechtensteinové. Panství Liechtensteinů přímo sousedilo se slavkovským
panstvím, které bylo v držení rodu Kouniců. Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se dochoval hraniční kámen s vyznačením vlastníků
obou panství. Ve druhé polovině 18. století vlastnila
vrchnost v Pozořicích dvůr s ovčírnou, pivovar, papírnu, hostinec,bednárnu a 4 domky pro panské služebnictvo. Úředníci bydleli na menším zámku.
K památkám obce patří farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, který byl postaven v letech 1704–1724
poté, co předchozí vyhořel. Dominantou kostela jsou
dvě věže vysoké 40 metrů. Kolem kostela se nacházel hřbitov. Nově byl hřbitov vybudován v r. 1868 za
farní zahradou. Škola se zde nacházela již v roce
1754. V roce 1833 byla postavena nová školní budova, k níž byla provedena v r. 1900 nová přístavba.
V roce 1910 byla škola již pětitřídní. V současné
době zde škola rovněž působí.
V roce 1785 zde byla zřízena soukromá dědičná
pošta jako stanice mezi Brnem a Vyškovem. Přesto,
že dnes tato budova slouží jinému účelu, je stále
označována jako „stará pozořická pošta“.
V roce 1942 byly Pozořice sloučeny s obcí Jezera. Dne 10. října 2006 byly Pozořice Parlamentem
České republiky znovu povýšeny na městys.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 22 pohlednic a dopisnic, většinou černobílých. K nejstarším patří 7 dopisnic z počátku
20. století. Zajímavá je dopisnice odeslaná 29. 3.
1900. V secesním rámečku je zobrazen pohled na
Pozořice s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
a Národní školou. Pohlednici vydal J. Šimáček ze
Slavkova. Pět pohlednic z I. republiky představuje
různé pohledy na obec, mezi nimiž vyniká koloro-

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 19. ledna do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

www.zs.slavkovub.indos.cz

Jak jsme byly Mikuláš
a jeho doprovod. Vyzkoušely jsme si, jaké to je
s velkým nadšením. Vyslechly jsme ve třídách
prvního stupně básničky, písničky, udělaly bububu, ale hlavně pochválily a odměnily. V prvních třídách na nás děti kulily oči, v pátých se některé přiznaly, že občas zlobí. V kouzelné knize
jsme měly ale všechno pravdivě zapsané, do
pekla čert nikoho odnést nemusel.
Hana, Klára a Míša 9.B

Exkurze na Mohyle míru
V pátek 21. listopadu jsme se zúčastnili exkurze na Mohylu míru. Seznámili jsme se s průběhem slavné bitvy u Slavkova, ale také jsme se
dozvěděli o situaci před bitvou a po ní. Hodně se
nám líbilo moderní pojetí muzea. V samotném
památníku jsme si všichni vyzkoušeli zajímavou
akustiku.
Exkurze byla dobrým doplněním našich znalostí z historie a jejich propojení s historií regionální.
Žáci 8. A, ZŠ Komenského
Úspû‰né slavkovské gymnastky

Foto: archiv školy

Úspěchy slavkovské gymnastiky
Dne 15. listopadu úspěšně absolvovaly závodnice sportovní gymnastiky Slavkov při ZŠ Komenského tradiční gymnastické „Perníkové závody“ ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stříbrnou
medaili v závodě jednotlivkyň v kategorii starších
žákyň vybojovala Aneta Macharová. Bronzovou
medaili obdržela i Daniela Martínková v kategorii mladších žákyň.

29. 11. pak naše gymnastky (A. Macharová,
N. Hudcová, E. Šimoníková, D. Martínková a nejmladší S. Macharová) skvěle reprezentovaly na
slavnostní gymnastické přehlídce v Prostějově.
V příštím roce 11. 3. naše děvčata čeká obhajoba krajského titulu, o kterou se pokusí přímo
ve Slavkově, protože ZŠ Komenského získala pořadatelství. Tak držme palce…
ReM

ZŠ Komenského a Klub
přátel školy pořádají

IV. společenský ples
Na setkání s vámi se těšíme v sobotu 17. ledna ve
20 hodin v Kulturním domě
Bonaparte ve Slavkově u Brna. K tanci hraje
hudební skupina L.I.F. Olomouc. Doprovodný
program školní skupina Glitter Stars. Bohatá
tombola. Cena vstupenky je 120 Kč. Vstupenky i s místenkami si můžete zakoupit v ředitelně školy.

iž jen málo času zbývá do konce roku 2008. Za pár dní se u většiny
z nás doma rozzáří vánoční stromečky a především děti si vychutnají jedny z nejkrásnějších svátků roku, které jim přinesou nejen
dárky, ale i očekávané zimní prázdniny. Letos mají dokonce to štěstí, že
prázdniny budou opět po mnoha dlouhých letech trvat čtrnáct dní.
Přeji dětem, jejich rodičům, a všem lidem, aby svátky prožili bez starostí a v pohodě a aby jim přinesly radost a spokojenost. A jestli někdo z Vás bude mít příležitost podat někomu jinému pomocnou ruku, neváhejte. Určitě bude váš pocit ze svátečních dnů ještě lepší.
Do nového roku 2009 Vám všem přeji nejen za sebe, ale i za zaměstnance ZŠ Komenského hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a splnění mnoha přání, která nosíte
v srdci.
Vladimír Soukop, ředitel

J

Mikuláš se sestrou Josefou
Předvánoční čas je jeden z nejkrásnějších. Advent nám pozvolna přináší vánoční kouzlo a Mikuláš pro nás má skryté poselství.
Jistě nejvíc milují Mikuláše s čertem a andělem děti pro dárečky, které od něj dostanou.
Ovoce, sladkosti, někde malá hračka, vše
ozvláštněno tajemstvím. Kdo nechal balíček za
oknem, u postele, před dveřmi? Toho skutečného
Mikuláše přece nikdo nikdy neviděl.
Málokteré dítě ví, co symbolizuje toto drobné
potěšení, a mnohdy si to neuvědomují ani dospělí. Tu přichází do školy sestra Josefa a pomalu a tiše vypráví příběh.
Všichni se přeneseme stovky let do minulosti,
do starého města Myra. Tam žije a pomáhá lidem

biskup Mikuláš. Pomáhá radou, ale hlavně skutkem – obdarovává chudé. Tři mladá děvčata zachránil před smutným osudem tím, že jejich otci
daroval pro ně věno. Se svými dary se nechlubil,
naopak, obdarovával tajně.
Děti si prožívají příběh a na jeho konci už tuší,
co jim sestra Josefa řekne. To skryté poselství
zní: dárce získá víc než obdarovaný.
Darovat můžeme spoustu cenných věcí a nemusí nás to nic stát. Úsměv, pozdrav od srdce,
projevený zájem, přinesený nákup sousedce, vzít
pod ochranu opuštěné zvířátko. Pamatujme, že
právě o Vánocích je nejvíce příležitostí, abychom
byli všichni obdarovaní
Šťastné Vánoce přeje Jana Formánková

Vyhodnocení fotografické soutûÏe
Vítězem školní fotosoutěže „Strom, který mě
zaujal“ se stal Jiří Jeřábek z 5. A.
Jirkova fotografie ze zámeckého parku byla
vyhodnocena jako nejlepší z dalších 16 fotografií. Porotu tvořili B. Maleček – vydavatel Slavkovského zpravodaje, R. Lánský – ředitel TSMS,
V. Soukop – ředitel ZŠ Komenského, J. Ševčíková – učitelka výtvarné výchovu a M. Lónová
– koordinátor EVVO.
ml
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Exkurze v tiskárně
Ve dnech 27. listopadu a 1. prosince navštívili
vycházející žáci firmu Protisk ve Slavkově u Brna.
Na pozvání ISŠ Polygrafické školy z Brna a vedení slavkovské tiskárny si žáci se zájmem prohlédli provoz tiskárny a její vybavení. V následující besedě se dověděli o možnostech studia na
střední škole a také o možném budoucím uplatnění přímo ve Slavkově u Brna.
Za zprostředkování exkurze i odborný výklad
děkujeme ředitelce ISŠ paní Jarmile Šustrové a řediteli tiskárny panu Radomíru Diblíkovi. (BS)

Exkurze v Anthroposu

Îáci pﬁi práci na Ïidovském hﬁbitovû

Foto: archiv školy

VII.B na židovském hřbitově
Každým rokem se žáci šestých ročníků naší
školy seznamují s historií města. V hodinách občanské výchovy procházejí městem a dozvídají se
zajímavosti o jednotlivých památkách, poslouchají příběhy lidí a míst dob dávno minulých.
Vždy je pro ně největším lákadlem židovský
hřbitov – tajemné místo za městem ve stráni pod
Vinohrady. Nadšeně pobíhají od náhrobku
k náhrobku, čtou zašlé nápisy a jejich fantazie
domýšlí započatá vyprávění.
Oddalují okamžik návratu do školy a pokaždé
mi kladou stejnou otázku: „Proč je hřbitov tak

neupravený?“ A já jim pokaždé trpělivě odpovídám, jaký byl život Židů za II. světové války
a kam je osud zavál po jejím skončení a že není,
kdo by přišel a položil kamínek. Pokaždé zmiňuji zásluhy města o to, že vůbec hřbitov vypadá tak, jak ho můžou vidět.
Letos poprvé se naskytla možnost pro hřbitov
něco udělat i z naší strany. Po dohodě s technickými službami města zde žáci VII.B počátkem
listopadu odstřihovali přerostlé šlahouny břečťanu, které pracovníci služeb použijí k ozelenění
dalších ploch Slavkova.
(ŠN)
Vánoce jsou přede dveřmi, a tak
jsme se rozhodli, že si čekání na
Mikuláše a Ježíška zpříjemníme pečením perníčků. Žáci 1. a 2. třídy si
mohli vyzkoušet, jak se tato dobrota vyrábí. Pro někoho to bylo
úplně první seznámení s pečením
cukroví. Většina dětí však s válečkem a vykrajovátky zacházela
velmi zručně. Nejpovedenější perníčky zůstaly ve třídách na výzdobu, ty ostatní si děti snědly a odnesly domů. A vůně, která zaplnila
celou školu, nás posunula zase
o krůček blíž k Vánocům.
(IM)

Tyršovácké pečení

Novinky z 1. stupně
Turnaj v minikopané Mc Donald’s Cup zpestřil předvánoční čas dětem ze 4. a 5. třídy. Přihlásilo se šest družstev, z toho tři z přijely
z Hodějic. Stalo se nepsanou tradicí, že
každý tým vede jako kapitánka dívka.
Letošní jubilejní 10. ročník ovládli stejně
jako loni Hodějáci. Ve finále zvítězili Bobani s kapitánkou Š. Floriánovou nad
Skubíky, které vedla V. Andrlová.
Třetí příčku obsadilo družstvo z Tyršovky Marťánci, které se rozehrálo
k dobrému výkonu. Kapitánka M. Divácká byla se svými spoluhráči spokojená. Nejlepším střelcem se stal L. Zápotočný z vítězného celku a nejlepší
hráčkou byla vyhlášena V. Andrlová ze

Skubíků. V soutěží o nejvtipněji oblečené družstvo získaly dort hodějické týmy.
(OZ)

V muzeu Anthropos v Brně se nachází expozice, která moderním a zajímavým způsobem mapuje původ a vývoj lidského rodu a počátky jeho
kultury. Svým rozsahem a způsobem provedení
se jedná o ojedinělou stálou výstavu ve střední
Evropě. V jednotlivých částech pavilonu Anthropos jsou vystaveny předměty dokumentující počátky umění, lovu, výroby nástrojů, stavby
obydlí, pohřbívání mrtvých. Největším lákadlem
pro velké i malé návštěvníky je bezesporu rekonstrukce mamuta v životní velikosti, který je navíc
zasazen do přirozeného přírodního prostředí.
Každoročně organizuje naše škola v rámci
výuky dějepisu odborné exkurze doplňující probírané učivo. Exkurze do Anthroposu je určena
žákům 6. ročníků jako závěrečná tečka za učivem o pravěku. Také letošní šesťáci o ni nebyli
ošizeni a s nadšením obdivovali vystavené exponáty.
(VD, PP)

Exkurze na Mohyle míru
Ve dnech 20. a 21. listopadu dostali žáci 8. a 9.
ročníků ZŠ Tyršova možnost navštívit památník
Mohyla míru. Prohlédli si multimediální expozici,
která moderním způsobem přibližuje průběh bitvy
tří císařů u Slavkova. Mnozí z žáků byli v nově zrekonstruovaných prostorách památníku poprvé.
Závěr exkurze patřil prohlídce kaple památníku,
kde žáky nejvíce zaujala zvláštní akustika zdejšího prostoru.
(PP)
Ředitelé základních škol ve Slavkově u Brna děkují starostovi Slavkova, starostovi Šlapanic a organizaci Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. za finanční i organizační zajištění exkurze do
památníku Mohyla míru.

Debrujárské výlety
KMD Koumáci při ZŠ Tyršova zahájil svoji sezonu výletem do Technického muzea v Brně. Expozice Technického muzea jsou velmi rozmanité
a představují široké spektrum památek. Koumáci
obdivovali historická vozidla, fascinovaly je parní
a vodní motory, navštívili uličku řemesel z období
1. republiky, dověděli se řadu věcí z letecké historie. Nejvíce se jim líbila technická herna. Technické muzeum v Brně-Králově Poli nadchne svými
exponáty děti i dospělé a stojí za to ho navštívit.
První prosincové pondělí se Koumáci rozjeli na
DDM Junior v Brně. Pod vedením zkušené lektory
si ve výtvarné dílně zhotovili z včelího vosku několik výrobků. Práce jim šla od ruky, a tak se ve
zbylém čase vypravili na náměstí Svobody k rozsvícenému vánočnímu stromu. Prošli si vánoční
trhy, zazvonili na zvonec pro štěstí, občerstvili se
a spokojeni odjeli domů.
(OZ)

12/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

11

Foto: 2x archiv Junáků

Mikulá‰ská besídka Junáka a veﬁejná schÛze SPJ
V sobotu 6. prosince se konala tradiční Mikulášská besídka. Salonek restaurace GÓL přivítal členy tří skautských oddílů. Vlčata, světlušky, skauti i skautky si připravili několik
scének, pohádky, taneční vystoupení, hudební
i recitační vystoupení rozdělovaly písničky
a hry pro přítomné.
Po příchodu Mikuláše, čertů i anděla následovaly básničky a písničky nejmenších. Trému, kterou mohli diváci pozorovat u účinkujících během
celé besídky, rozptýlily až Mikulášovy dárky,
které s sebou tato tradiční návštěva přinesla.
Mikulášskou besídku vystřídala veřejná
schůze střediskové rady Junáka a SPJ. Vedoucí,

roveři i zástupci SPJ zhodnotili činnost i hospodaření střediska a oddílů. Potěšující byla návštěva pana místostarosty ing. Doležela a člena
rady města pana Lánského, kterým jsme poděkovali za finanční podporu činnosti našich oddílů.
Výroční zpráva Junáka (celostátní), která
bývá vždy k nahlédnutí na této akci, bude k dispozici u vedoucích oddílů v druhé polovině
prosince.
Vedoucí Junáka děkují majiteli restaurace
GÓL za umožnění konání těchto akcí i za prostor pro přípravu účinkujících.
Hynek Charvat

Výzva pro bývalé členy 1. oddílu junáka
JUN
Á

1. SETKÁNÍ ČLENŮ 1. ODDÍLU
JUNÁKA SLAVKOV – ÚNOR 2009
Jméno: ..........................................
Přezdívka:.....................................
Roky členství: ................................................
3 nejoblíbenější akce: ....................................
Aktuální kontakt (adresa, telefon, email):
........................................................................
Kontakt na oddíl: H. Charvat – vedoucí
Luční 1458, Slavkov
Tel. č.: 776 811 580
Další kontakty na www.skautislavkov.org
K

AVKOV
U
SL

NA
BR

V měsíci únoru proběhne 1. setkání bývalých
i současných členů oddílů. Vzhledem k úspěšné
organizaci žádáme o vyplnění následující tabulky a zaslání nebo doručení údajů v ní obsažených na uvedené kontaktní údaje (SMS, email,
dopis) do soboty 3. ledna 2009.
Podrobné informace o programu setkání obdrží přihlášení skauti, aktualizované informace
najdete na webu www.skautislavkov.org.
Obracíme se i na čtenáře, kteří znají bývalé
skauty z Jedničky v současnosti žijící mimo
dosah Slavkovského zpravodaje, s žádostí o vyřízení této výzvy.

Betlémské světlo
Úterý 23. prosince od 10 do 16 hod.
u kašny na Palackého nám. Další dny: v kostele.
www.betlemske-svetlo.cz

Adventní koncert Zámecké
dechové hudby
První nedělní odpoledne v prosinci zpestřilo
téměř dvěma stovkám občanů našeho města
i okolí vystoupení Zámecké dechové hudby. Tradiční adventní koncert se uskutečnil v nádherném, byť aktuálním ročním obdobím poznamenaném prostředí Zámku Slavkov – Austerlitz.
Mezi zdmi Historického sálu se nesly tóny českých i zahraničních koled, vánoční melodie střídaly básnické texty a krátké příběhy k zamyšlení o právě probíhající předvánoční době.
Zámecká dechová hudba pod uměleckým vedením Miroslava Červinky a s organizací Milana
Hrazdílka provedla více než hodinu trvající koncert doplněný vystoupením Zámeckého dechového kvintetu.
Také na tomto místě chceme poděkovat přítomným divákům za jejich podporu amatérské
hudbě ve Slavkově. Hojná návštěvnost i viditelná
radost z hudby se přenesla také k nám společně
s chutí k další činnosti. Děkujeme.
Členové Zámecké dechové hudby

Kupec benátský – v lednu již naposled
Vám, kteří dosud váháte nebo jste neměli čas
navštívit divadelní představení Shakespearova
Kupce benátského v podání „Farního ochotnického divadla Simsala Bim“, připomínáme, že
v lednu budou odehrána již poslední 2 představení.
7. repríza – v neděli 11. ledna v 16.00 hodin
derniéra – v neděli 18. ledna v 19.00 hodin
Hrajeme v sále římskokatolické fary ve Slavkově – za kostelem, levý vchod, 1. patro. Sál
pojme 65–70 diváků. Hrajeme zdarma, ale
dobrovolnému vstupnému se nebráníme.
Všem, kteří jste navštívili nebo opakovaně navštěvujete toto, jak vidno, úspěšné představení, děkujeme za přízeň i čas, který nám věnujete. Pro
jarní sezonu již připravujeme komedii „Jak se zbavit Alberta“ a pohádku „Vendulka a 11 trpaslíků“.
Termíny se včas dovíte z plakátů, ze zpravodaje,
z webových stránek města a z divadelních webovek
– simsalabim.farnostslavkov.cz
Na opětovné setkání s vámi se těší Simsalabimáci.
ln

Herci Simsala Bim v kost˘mech
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Předvánoční koncert KPS Danielis
sobota 20. 12. v 18 h, DÛm Sv. Rodiny, Malinovského ul.

Štědrovečerní mše sv.
24. 12. v 15.30 farní kostel

Půlnoční mše svatá
24. 12. ve 23.00 farní kostel

Průvod Svaté rodiny a Pohyblivý betlém
25. 12. v 16.00 z dolní ãásti námûstí
(vezmûte si do prÛvodu zvoneãky).

Prohlídka zvonů a kostelních hodin
31. 12. 14.00–16.00 hodin

Svatý Mikuláš má pro nás mnohem víc…
Ještě dnes možná nalézají maminky v dětských
kapsách a šuplících něco ze sladkého Mikulášského pokladu… Po roce se objevil, dobro odměnil… Za básničku, za písničku a nakonec poklonečku… Svatý Mikuláš však přináší nejen
příjemné pochutnání, či celoroční rekapitulaci
stavu dětských srdcí, ale hlavně krásné poselství
pro celý náš život. Poselství o láskyplné štědrosti
pramenící ze srdce a o radostné touze z této štědrosti dávat druhým. Ze svého času, ze svého dostatku, ze svých schopností a dovedností… a to –
„jen tak“.
O štědrosti a o tom, jak biskupu Mikuláši záleželo na každém člověku, jak si všímal potřeb lidí
mu svěřených a zvláště těch nejchudších i těch,
kteří jsou ve velké nouzi, jsme si společně poví-

dali se žáky 1.–4. třídy ZŠ Komenského. Ocitli
jsme se ve městě Myra, kde se stal Mikuláš velice
zajímavým způsobem biskupem. Prožívali jsme
příběh zchudlé rodiny, která se dostala do velké finanční tísně a konečně to, jak se projevil Mikulášův soucit a štědrost v této konkrétní situaci.
Chtěla bych skrze tyto řádky ocenit výchovnou
práci vás, dospělých, kteří vedete děti ke vnímavosti k lidem s určitým postižením. Toto poznání
mě při setkání s dětmi velice mile překvapilo. I to
je cesta, jak můžeme novou generaci vést k nezištné pomoci druhým, podle vzoru mnoha lidí se
širokým srdcem. Tím bezesporu je i všemi oblíbený Mikuláš. Takže… za rok, příteli Mikuláši…anebo ještě dnes?
S. Josefa, Školské sestry Naší Paní ve Slavkově

Vánoční poselství
K vánočním svátkům patří setkání rodiny, blízkých, příbuzných a přátel. Vánoce jsou předznamenány již ve starozákonním proroctví Izaiáše
slovy: „Proto vám dá znamení sám Pán: Hle,
panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel – to je „Bůh s námi“.
V knize „Chléb na cestu – deník moudrosti
a víry“ uvádí spisovatel Henri J. M. Nouven: Ježíš
je „Bůh s námi“. Emanuel. Velkým tajemstvím
Boha, který se stal člověkem, zůstává jeho touha
být lidmi milován. Tím, že se stal bezbranným dítětem, zcela odkázaným na lidskou péči, chce Bůh
odstranit propast mezi lidstvím a Božstvím.
Kdo by se však bál malého dítěte, které potřebuje být krmeno, opatrováno, které je třeba učit

a vést? Obvykle mluvíme o Bohu jako všemohoucím, na němž zcela závisíme. Ale Bůh chtěl stát se
bezmocným a zranitelným, zcela závislým na nás.
Jak se můžeme bát Boha, který chce být „Bohem
s námi“ a který chce, abychom byli „my s Bohem“?
Tolik citace z knihy. Křesťanské poselství
svátků vánočních spočívá ve zprávě, že Bůh je
blízko svému lidu. Stalo se to narozením Ježíše,
který nás svým příchodem do tohoto světa a do
našeho osobního života povzbuzuje k důvěře
v Boha, který má s námi ty nejlepší záměry. Nalezení této důvěry a pokojné prožití svátků přeji
nám všem.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna
P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Odmítnutí
Poslední den před vánočními prázdninami se
stalo zvykem na naší škole, že děti nosí svým učitelům drobné dárky – někdo pár kousků cukroví,
někdo vlastnoručně vytvořený dárek, obrázek, vymodelovanou figurku; někdo za pár korun koupí
drobnost v obchodě. Každý něco přinese. Každé
dítě chce paní učitelce udělat radost. Každé dítě
touží po uznání a pochvale. Děti postupně předávají své dárky a přejí paní učitelce šťastný nový
rok. A ona chválí, hladí po vláskách, usmívá se.
Přichází i Vítek. Učení mu dvakrát nejde, v lavici se vrtívá, rád si zazlobí. Také on drží krabičku
s vlastnoručně vystříhanými vločkami. Podává ji
paní učitelce. „Já už nebudu zlobit. Přeji vám
krásný nový rok!“ vyhrkne ze sebe.
„Ale od tebe já dárek nechci. Jen si ho nech!“
Žádný úsměv, žádné pohlazení… Jen slzy ve Vítkových očích a pošklebování několika spolu-

žáků… I taková je někdy realita našeho života…
I Stvořitel nebe a země by nás právem mohl takhle odmítnout. Jenže On není člověk, On jedná
úplně jinak…
Svátky vánoční ať jsou pro vás časem pokoje
a radosti a do roku 2009 vám přejeme slovy apoštola Pavla (2. Tes. 2,16-17): „Sám pak náš Pán
Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu
ke každému dobrému činu i slovu.“
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V lednu vás
zveme na soboty 3., 17. a 31. 1. na adresu Lidická
307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach), http:// www.casd.cz

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30
a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.
VÁNOâNÍ PROGRAM
ﬁímskokatolické farnosti ve Slavkovû
Pﬁedvánoãní koncert Komorního pûveckého sboru Danielis z Rousínova, sobota 20. 12. v 18.00, DÛm Svaté Rodiny, Malinovského nám.
Svátost smíﬁení pﬁed Vánocemi: pondûlí 22. 12. a úter˘ 23.
12., 17.00–19.00 zpovídá více knûÏí
24. 12. ·tûdr˘ den
Betlémské svûtlo dopoledne v kostele
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, 15.30 farní kostel Slavkov (zpívá schola)
PÛlnoãní m‰e svatá, farní kostel Slavkov 23.00 (zpívá PS Gloria)
Dal‰í pÛlnoãní v okolí: Her‰pice 20.00, Hodûjice 21.00, Nûmãany 22.30
25. 12. Narození Pánû
M‰e sv. Slavkov 9.30 (zpívá PS Gloria), veãerní 18.00
PrÛvod Svaté rodiny a Pohybliv˘ betlém, v 16.00 z dolní
ãásti námûstí (vezmûte si do prÛvodu zvoneãky).
26. 12. sv. ·tûpána
M‰e sv. Slavkov 9.30 (zpívá schola)
28. 12. nedûle – Svaté Rodiny
M‰e sv. Slavkov 8.30 (zpívá PS Gloria) a 18 h s modlitbou za rodiny
31. 12. sv. Silvestr
Dûkovná m‰e sv. v 16.00 s pﬁehledem za rok 2008
Prohlídka zvonÛ a kostelních hodin 14.00–16.00 h
1. 1. 2009 Nov˘ rok
m‰e sv. Slavkov 9.30 a 18.00
4. 1. Slavnost Zjevení Pánû
m‰e sv. v 8.30 a 18.00 s Ïehnáním vody, kﬁídy a kadidla
10. 1. Tﬁíkrálová sbírka
Sbírky o Vánocích budou potﬁeby kostela.
NÁV·TùVY BETLÉMÒ ve farním kostele a u sester v klá‰teﬁe na
Zahradní ulici:
·tûdr˘ den 24. 12. a Silvestr v dobû 14.00 - 15.30
Narození Pánû 25. 12., Sv. ·tûpána 26. 12., Nedûle - Sv. Rodiny 28.
12. a 1. 1. 2009 Nov˘ rok v dobû 10.30–11.30 a 14.00–16.00
Farní divadlo – Kupec benátsk˘
7. repríza – v nedûli 11. 1. 2009, v 16.00 h
Derniéra – v nedûli 18. 1. 2009, v 19.00 h
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30
a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00 h
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz
VáÏení spoluobãané, radostné Vánoce a poÏehnan˘
nov˘ rok 2009 vám pﬁejí knûÏí P. Milan Vavro
a P. Petr Mareãek
Pozvání k ekumenick˘m bohosluÏbám
Zveme vás na ekumenické bohosluÏby, setkání na‰ich církví, které
probûhnou v rámci T˘dne modliteb za jednotu kﬁesÈanÛ:
Stﬁeda 21. ledna v 18.00 h, Her‰pice, kostel sv. Matou‰e, káÏe
Milan Vostﬁel, faráﬁ âSCH.
âtvrtek 22. ledna v 18.00 h, Slavkov, modlitebna âS církve husitské, káÏe Roman Mach, kazatel církve adventistÛ sedmého
dne.
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Pozvání na pﬁedná‰ky NEW START ZA ZDRAVÍM 2009
Blíží se konec kalendářního roku a jako obvykle přichází o. s. Život a zdraví s cyklem přednášek pro veřejnost. Navazujeme na předchozí
dva ročníky, které byly postupně zaměřeny na
prevenci civilizačních chorob, zdravou životosprávu, psychologii a také léčivé byliny. Nový
cyklus přednášek bude věnován tentokrát problematice stáří, čímž reagujeme na převážnou
oblast zájmu posluchačů minulého ročníku přednášek. Neznamená to ale, že jsou zváni jen senioři, srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít
zdravěji a lépe.
První přednáška (13. ledna) má název
UMĚNÍ (NE)STÁRNOUT a bude se zabývat
pravděpodobnými příčinami stárnutí, specifickými zdravotními problémy stáří a jejich prevencí. Přednášet bude PharmDr. Hana Machová
ze Zámecké lékárny ve Slavkově.
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Občanské sdružení Život a zdraví vás
zve k cyklu přednášek pro veřejnost pod názvem
NEW START ZA ZDRAVÍM 2009
13. ledna
Umění (ne)stárnout
Přednáší PharmDr. Hana Machová
17. února
Stáří a léky
Přednáší PharmDr. Hana Machová
17. března Přírodní léčba a stáří
Přednáší PharmDr. Monika Foltínová
V uvedené úterky vždy v 18 hodin, sál nad
zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov. Vstup
zdarma. Přednášky budou doplněny promítáním
a ochutnávkou zdravých pokrmů. Srdečně zveme
všechny, kdo chtějí žít zdravěji a lépe!
hm
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Druhá přednáška (17. února) s názvem
LÉKY A STÁŘÍ se zaměří, jak už název napovídá, na užívání léků v seniorském věku, jednotlivé lékové formy a potíže s tím spojené.
Přednášet bude opět PharmDr. Hana Machová.
Třetí přednáška (17. března) nese název
PŘÍRODNÍ LÉČBA A STÁŘÍ. Zaměří se na přírodní léčbu a léčivé byliny používané především ve stáří. Přednášet bude PharmDr. Monika Foltínová ze Zámecké lékárny ve
Slavkově.
Přednášky se budou konat jako už tradičně
jednou měsíčně od ledna do března v sále nad
zubní ordinací na ulici Lidické č. 307 ve Slavkově (vždy v úterý v 18.00, viz pozvánka).
Tento cyklus není zaměřen na propagaci ani
na finanční zisk, vstup bude proto zdarma.
Všechny přednášky budou doprovázeny promítáním a také ochutnávkou zdravých pokrmů.
Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, radosti, pohody a uspokojení.
PharmDr. Hana Machová

✁

Zajímá vás v‰e, co se dûje ve Slavkovû?
Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte nov˘ informaãní portál

www.veslavkove.cz

Polední menu slavkovsk˘ch restaurací •
krátké ãlánky v rubrikách spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika • fotogalerie •
diskuse pod ãlánky • Slavkovsk˘ zpravodaj

www.veslavkove.cz

Vzpomínka
na Zdeňku Stavinohovou

PLATÍ NA VŠE
PO ODEVZDÁNÍ
KUPONU.
DÁRKOVÝ BALÍČEK OBSAHUJE:
TERMOSKU, OBAL NA 20 CD,
RUČNÍK, 25 KS DVD MÉDIÍ

PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč
ZDARMA DÁRKOVÝ BALÍČEK
V HODNOTĚ 600 Kč

(obj. ã. 044310, 044312 +
106035 + 047823)
Platnost akce do 31. ledna 2009

✁

✁
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Ve středu 9. ledna 2009 uplyne rok, co zemřela docentka brněnské filozofické fakulty Doc. PhDr.
ZDEŇKA STAVINOHOVÁ, CSc., a to v nedožitých
čtyřiadevadesáti letech. Narodila se 24. 5. 1914 v Tišnově, ale dětství a mládí prožila ve Slavkově u Brna. Vystudovala bučovické gymnázium a pak zmíněnou filozofickou fakultu, přičemž jejím oborem byla francouzština a němčina.
Záhy se však soustředila jenom na romanistiku, ostatně ve druhé polovině
čtyřicátých let studovala i na pařížské Sorbonně. Zprvu učila na středních
školách, poté byla lektorkou francouzštiny a v roce 1963 se stala pedagožkou brněnské filozofické fakulty, kde získala i příslušné akademické
hodnosti a tituly. Vedle vysokoškolské výuky se věnovala rovněž výchově
mladých vědeckých pracovníků a přednáškové činnosti.
Odborně se zabývala románskou jazykovědou (například francouzskými
slovesnými časy), didaktikou románských jazyků a překladatelstvím. Publikovala nejenom ve vědeckých časopisech a sbornících, nýbrž i v periodikách určených širokému okruhu čtenářů a v denním tisku. Překládala práce
z oblasti výtvarného umění a také beletrii, z níž si vedle románů pro dospělé
vybírala i knížky pro děti a mládež. Pro naše malé čtenáře tak přeložila třeba
knížku Charlese Vildraka Kozlíček Kaštánek (1964) nebo knihy Alaina a Gérarda Gréeových Tomíkovy objevy (1980) a Tomík objevuje přírodu (1983).
Podílela se rovněž na překladu dětské „encyklopedie otázek a odpovědí“
s názvem Řekni proč (1987).
Leč do dětské literatury se nejvíce zapsala přeložením Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho (její překlad dosáhl už značného množství reedic
a stále patří k nejprodávanějším titulům adresovaným dětem a mládeži). Od
tohoto autora přeložila i několik dalších děl (Válečné zápisy, 1994; Letec
a živly, 1998; Dopis rukojmímu, 2000) a vzpomínky jeho matky Marie de
Saint-Exupéry (Já a můj syn, 1995), s níž se nadto přátelila a o níž napsala
mimo jiné biografickou publikaci Marie de Saint-Exupéry a její syn Antoine (2003). Zasloužila se též o zpřístupnění odborné literatury (Roy Jules:
Saint-Exupéry, 2001).
(po)

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

14

Tříkrálová sbírka
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

V roce 2009 se
v našem městě Tříkrálová
sbírka uskuteční již
osmým rokem. Sbírka je
povolena Ministerstvem
financí ČR a podléhá řádnému vyúčtování.
Nabízí každému možnost pomoci mnoha
lidem, kteří si sami pomoci nemohou: starým
a opuštěným bez rodinného zázemí, matkám,
které nemohou dát svým dětem, co potřebují,
lidem bez domova, bez střechy nad hlavou,
lidem v zemích postižených válkou a přírodními katastrofami. Pro tyto potřebné vás
poprosí o příspěvek skupinka tří králů s vedoucím v sobotu 10. ledna 2009. Prosíme o jejich laskavé přijetí a příspěvek do kasičky.
Letos v lednu se do sbírky se zapojilo 57 koledníků a 19 vedoucích skupinek. Vykoledovali 87 219 Kč. Peníze byly odeslány na účet
Charity České republiky.
Farní charita Slavkov

Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti k svátku blahopřát, jak smutné je u hrobu stát a vzpomínat.
Očima vlídně už se na nás nepodíváš – teď tichým spánkem navždy odpočíváš.
Dne 7. prosince 2008 by se dožil 75 let pan

Vánoční hit ve Slavkově

JAN DANIEL

Kupte sobě a tátovi vstupenku na motobál!

2.MOTOBÁL

6.února 2009

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna, dlouholetý řidič autobusu ČSAD
a dne 19. ledna 2009 uplynou tři smutné roky od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a pravnoučci Dominik a Štěpán.
Vzpomínka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 11. prosince 2008 by se dožil 60 let
a 14. ledna 2009 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN VYMAZAL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Blanka,
syn Jaroslav a Pavel a dcery Jana, Blanka, Lenka s rodinami.
Vzpomínka
Dne 13. prosince 2008 by se dožil významného životního jubilea 100 let
nás milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan
ze Slavkova u Brna
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcera Libuše s rodinou
a snacha Jana s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 13. prosince 2008 uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy opustila naše
milovaná a drahá maminka, paní

EMILIE TRČKOVÁ
rozená B O Ř K OVÁ ve Slavkově u Brna
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. S láskou a bolestí
stále vzpomínají zarmoucené děti – dcera Ilona a syn Milan z Písku
sourozenci Josef a Zdenka s rodinou.
Vzpomínka
Dne 17. prosince 2008 by se dožil 85 let tatínek a dědeček, pan

JAN ZÁSTŘEŠEK

Příjem inzerce

S láskou vzpomíná dcera Jana
a vnoučata Leona, Jana a Vlastislav s rodinami.
Vzpomínka

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci
pátek 23. ledna
do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Už dohořela moje svíce, tak netrapte se pro mne více.
Zmírněte, prosím, svůj žal, vy, které jsem zde zanechal.

Dne 18. prosince 2008 by se dožil 60 let pan

JOZEF MONČEK
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují manželka Jarmila,
dcery Dana, Jarmila, Hana s rod., sourozenci a celá rodina.
Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Navečer, když slunce zemi opustilo,
Tvé srdce se navždy zastavilo. Odešel jsi nám večerní tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.

Dne 25. prosince 2008 vzpomeneme 10. smutného výročí, kdy od nás
navždy odešel můj milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc, pan

ZDENĚK MAZAL
Stále s láskou vzpomínají manželka, dcera Hana a Zdeňka s rodinami,
rodina Májkova.
Vzpomínka
Maminko moje, maminko milá, Tys pro mě zlaté sluníčko byla.
Já Tě mám pořád, maminko, rád, proč musíš sama pod zemí spát?
Dne 30. prosince 2008 uplyne 5 dlouhých let od chvíle, kdy nás
navždy opustila moje milovaná maminka, paní

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
syn Tomáš Matula s manželkou.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 2. ledna 2009 uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan
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Opustili nás
Antonín Nedorostek (82)
Emilie Svobodová (89)
Oldřich Vorel (74)

14. 11.
26. 11.
28. 11.

JAROSLAV UHLÍŘ

INZERCE

Za tichou vzpomínku děkují dcera a synové s rodinami.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
PRODÁM DB 3+1 ve Slavkově na Zlaté Hoře.
1. patro. Dům i byt po rekonstrukci – volný
8/09. Tel.: 732 268 392.
PRODÁM DB 3+1 Slavkov u Brna, Zlatá Hora,
uvolnění nejpozději listopad 2009, sleva, ne
RK. Tel. 736 487 191.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 2. ledna 2009 uplyne smutný rok, co nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PRUCH
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Olga, synové Jan a Mojmír s rodinami.
Vzpomínka
Dne 1. ledna 2009 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše maminka, paní

VĚRA MINAŘÍKOVÁ
a dne 12. ledna 2009 tomu budou tři roky, co jsme se naposledy rozloučili
s naším tatínkem, panem

ALOISEM MINAŘÍKEM
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. ledna 2009 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud,
avšak láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 11. ledna 2009 by se dožil 100 let pan

JOSEF ŠUJAN
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali,
děkují syn Zdeněk s rodinou a dcera Jana s rodinou.
Vzpomínka
Dne 12. ledna 2009 uplynou tři roky, kdy nás navždy opustil
náš syn

KAREL CUPÁK
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl život, rodinu a práci.
Jen dobro a lásku rozdával, a proto v srdcích nás žije dál.
Dne 14. ledna 2009 vzpomeneme 6. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

Program Církve
československé husitské
Ne 21.12 v 8.30 hod. bohosl., HusÛv sbor (HS) Slavkov u B.
v 10.30 hod. bohosl., HS Kobeﬁice
Ne 21. 12. v 16.00 hod. Vánoãní koncert, HS Kobeﬁice, úãinkuje Pûveck˘ sbor Gymnázia Kﬁenová
Brno a studenti Konzervatoﬁe Brno. V programu
zazní adventní a vánoãní skladby.
St 24. 12. ve 22.00 hod., „PÛlnoãní bohosl.“, HS Slavkov
ât 25. 12. v 10.30 hod. bohosl., HS Kobeﬁice
v 13.00 hod. bohosl., Nemochovice
Pá 26. 12. v 8.30 hod. bohosl., HS Slavkov
v 10.30 hod. ekumenická bohosl. (spolu s âCE), Újezd u B.Rychmanov
Od 1. 12. 2008 do 4. 1. 2009 probíhá v˘stava obrazÛ
Mgr. M. Kubíãka, v˘tvarníka a faráﬁe CâSH z Brna,
v modlitebnû HS ve Slavkovû u Brna.
Ne 4. 1. v 8.30 hod. bohosl., HS Slavkov
v 10.30 hod. bohosl., HS Kobeﬁice
Ne 11.1. ve 14.00 hod. bohosl., Újezd u Brna-Rychmanov
Ne 18.1. v 8.30 hod. bohosl., HS Slavkov
v 10.30. hod. bohosl., HS Kobeﬁice
Po 19. 1. v 17 h. VEâER POEZIE. Ver‰e recituje sám
autor, br. Václav Îìársk˘ z Nového BydÏova (* 1951).
Sejdeme se na faﬁe CâSH, Jiráskova 959, ve Slavkovû;
vstupné dobrovolné.
ât 22. 1. v 10.00 hod. bohosluÏba v Penzionu, ul. Polní 1444,
1. patro, v 18.00 hod. ekumenická bohosl., HS Slavkov, Jiráskova 959; kázáním poslouÏí Mgr. Roman Mach
z Církve adventistÛ s.d.
Ne 25. 1. ve 14.00 hod. Bohosl., Újezd u Brna-Rychmanov
Kdo chce, a mÛÏe, aÈ bez obav pﬁijde. Stvoﬁitelem poÏehnan˘
konec leto‰ního roku a cel˘ rok 2009, v‰em Vám, kteﬁí tyto ﬁádky
ãtete, upﬁímnû pﬁeje Milan Vostﬁel, faráﬁ CâSH ve Slavkovû u Brna.

JOSEF ROUČKA
S láskou a vděčností vzpomínají manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Výtvarník M. Kubíček
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Foto: 3x M. Jirák

Neopracovaná strana kamene – v tomto stavu byl nalezen

Odlomená nadzemní část smírčího kamene

Obě části smírčího kamene po převozu a očištění

Vzácný nález smírčího kamene u Slavkova
V lednovém a únorovém čísle Slavkovského
zpravodaje jsem popsal smírčí kámen, který stával
v místě „Hon pod spravedlností“ na katastrálním
území města Slavkova. Díky pamětníkům, kteří
mi popsali místo, kde smírčí kámen stál, byla tato
zajímavá památka letos nalezena. Za cenné informace vedoucí k nalezení kamene bych chtěl poděkovat především panu Antonínu Šlapalovi
a panu Jaromíru Seifertovi. Kámen ležel přelo-

mený, obrácený neopracovanou (a mechem porostlou) stranou nahoru, a proto by bez informací
obou pánů zcela jistě nebyl nalezen. Další poděkování patří panu Milanu Macháčkovi, který mi
pomohl těžký kámen obrátit – teprve po otočení
nálezu lícovou stranou nahoru se prokázalo, že jde
o smírčí kámen a nikoliv o obyčejný balvan.
Lícová strana kamene se zcela shoduje s vyobrazením v díle A. Franze, publikovaném před více

Foto: 2x R. Lánský

Pod dozorem Ing. M. Zavadila vyzvedli pracovníci TSMS v polích u Litavy vzácný smírčí Vyobrazení kamene
kámen, který přemístili pod dohledem PhDr. V. Zichové do zámeckého podzemí
podle A. Franze

Motoklub Austelitz informuje
Rok 2008 se chýlí ke konci, a tak končí i motorkářská sezona. Poslední akce motorkářů je jako
každý poslední den v roce tzv. Vánočka. Spanilá
jízda majitelů motorek ulicemi Slavkova a blízkého okolí. Počet účastníků je velice závislý na
počasí. Snad nebude náledí?

Informaãní skﬁíÀka Motoklubu Austerlitz

ak se mne někdy ptají a provokují kuřáci. Ví, že
jsem militantní nekuřák. Však jsem i ve Slavkovském zpravodaji dal několikrát důrazně najevo
svůj osobní názor na kouření a projevil nelibost nad
ulicemi znečištěnými od pohozených „vajglů“.
Zpravidla odpovídám stručnou větou: Kouří jen
sobci; nechci být sobec, a proto nekouřím. Touto
větou vyjadřuji především, že svou kratochvílí kuřáci nekuřáky obtěžují a sobecky vystavují škodlivým účinkům pasivního kouření. Dobrá, tak ať si
nekuřák odstoupí, namítají. Ale proč právě on, nekuřák, který není nositelem škodlivých účinků zlozvyku kouření.
Za vrchol sobectví u kouření považuji škodlivý
vliv na kuřáka samotného. Dávno je statisticky dokázáno, že kuřáci umírají dřív (v ČR každý den
v průměru 60 lidí na následky kouření) a často vy-

T

Před několika dny se rozjela příprava na uspořádání druhého motobálu, který se opět bude
konat ve všech místnostech střediska kultury Bonapart, a to 6. února 2009. Další podrobnosti
budou sděleny v příštím čísle zpravodaje a na reklamních plochách města. K tomuto účelu máme
také nově instalovanou informační skříňku, kterou
schválil městský úřad a pro Motoklub vyrobila
firma Likos. Děkujeme oběma institucím a přikládáme orientační foto. Zbývá nám jen ji vhodně
doplňovat čerstvými informacemi.
Závěrem tohoto článku přeje MK Austerlitz
všem příznivcům, sponzorům i členům příjemné
prožití Vánoc ve zdraví a pohodě. Našim mladým
nadějným reprezentantům úspěšnou sezonu
v novém roce 2009. Zvláště pak všem motoristům
mnoho příjemných kilometrů ve zdraví bez bodů
a pokut.
J.M.
žadují nemalou trvalou péči. I kuřáci přece mají své
nejbližší – milujícího partnera, rodinu a mají je rádi.
Proč tedy svým milovaným přidělávat starosti plynoucí z vážného onemocnění například rakovinou
plic a bolest při předčasném úmrtí. Také proto nekouřím.

Proč nekouřím
Kouření je navíc nespravedlivé. Výrazně zvyšuje
výdaje na zdravotní péči, která se hradí ze společných prostředků. Kuřák i nekuřák platí stejně.
Možná by kuřáci měli mít dražší pojištění stejně
jako horolezci a další vyznavači činností, při kterých
se zahrává se zdravím a životem.
Snad se shodneme na obecném poznatku, že s cigaretou přilepenou pod rtem se lidé nerodí. Tu spo-

než sto lety. Na lícové straně kamenné desky je
vyryt latinský kříž, vedle něhož se v pravém dolním poli nachází petroglyf vinařského nože. Nadzemní část kamene má výšku přibližně 70 cm,
šířku 45 cm a tloušťku 22 cm. Po stranách kamene
jsou v místě zlomu podlouhlé prohlubně, jejichž
účel neznáme (snad by mohlo jít o pozůstatek někdejší snahy přelomený kámen vyztužit). Jedná se
o památku velice starou – kámen sice není datován, avšak pro srovnání lze uvést, že řada pamětních kamenů v okolí pochází ze 16. století. Smírčí
kameny byly na našem území stavěny nejčastěji ve
14.–16. století.
Smírčí kámen je evidován ve státním seznamu
nemovitých kulturních památek, a proto byl nález
oznámen Národnímu památkovému ústavu v Brně
a Městskému úřadu ve Slavkově. 10. prosince
2008 převezli pracovníci TSMS kámen na zámek
a uložili jej do lapidária. Vykopána a převezena
byla i podzemní část kamene, která je jen hrubě
opracovaná a má rozměry 88 x 44 x 18 cm. Po
přemístění byl kámen očištěn od hlíny a mechového porostu. Chtěl bych poděkovat panu Ing. Miroslavu Zavadilovi a všem pracovníkům Technických služeb, kteří se na převozu kamene podíleli.
Za vstřícný postoj k záchraně kamene děkuji také
panu starostovi Ing. Ivanu Charvátovi.
O budoucím umístění kamene a jeho případném
zařazení do sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz by
mělo rozhodnout Ministerstvo kultury ČR. Jak
jsem již uvedl, kámen je přelomený a na několika
místech je jeho povrch narušen puklinami. Je proto
třeba zajistit jeho restaurování. Věřím, že město
Slavkov nalezne způsob, jak kámen restaurovat
a vhodně jej prezentovat nejširší veřejnosti. O tom,
že se jedná o unikátní památku, svědčí skutečnost,
že v okrese Vyškov se dochovala jen necelá desítka původních smírčích, resp. pamětních kamenů
a křížů. Slavkovský kámen má to štěstí, že se může
k této nevelké skupině dochovaných památek zařadit.
Mgr. Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz
lečnou nemají. Každý člověk, i kuřák, určitou část
svého života nekouřil. Kouření se musel teprve naučit – a to i přesto, že mu první cigareta povětšinou nechutnala. Kouření je prostě něco, co má člověk navíc.
Jestliže se ale někdo svobodně rozhodl pro tento
„doplněk“ života, ať si pro něj najde prostor. Místa
veřejně přístupná, restaurace, dopravní prostředky,
školy… by měly být pro člověka bezdoplňkového.
Vymezování míst pro kuřáky a nekuřáky v restauracích či u zastávek autobusů je stejné, jako dělit
bazén s vodou na místa, kde se smí a nesmí močit.
Je proto lépe s kouřením nezačínat nebo zamáčknout
rakovinovou tyčinku dřív, než vznikne závislost
a zdravotní rizika kouření. Mohlo by to být jedno
z dobrých a realizovaných předsevzetí do začátku
blížícího se nového roku.
JUDr. Miloslav Honek
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Lubomíra Kropáčková:

Kronikaření mi chybí
Jedenatřicátý prosinec znamená pro mnohé lidi především zaklapnutí dveří za uplynulým
rokem. Pro paní Lubomíru Kropáčkovou ze Slavkova, učitelku, spisovatelku a donedávna kronikářku našeho města, bude ten letošní něčím daleko významnějším. Devadesátiletým jubileem.
Jak jste se dostala k práci kronikářky?
Psát kroniku mi bylo uloženo jako trest. Můj
předchůdce, pan učitel Jakeš, při psaní o událostech roku 1968 psal tak, jak jsme tehdy cítili
všichni, sovětské vojáky např. nazýval okupačními vojsky, apod. Když se situace zvrhla v náš
neprospěch, bylo všem kronikářům nařízeno takové výrazy v kronice červeně podtrhnout, označit hvězdičkou a dole na stránce opravit výrazem
„přátelská vojska“. Pan Jakeš se podřídil. S jakým
nadšením, to si jistě každý dovede představit.

Paní Kropáãková bûhem pÛsobení na Slovácku

Nevím, zda se pak znechucen rozhodl sám práci
s kronikou ukončit nebo zda mu to bylo nařízeno.
Tuším, že asi 2 roky nechtěl pak kroniku nikdo
psát. V tu dobu mne oslovil ředitel školy, na které
jsem učila. Věděl, že i já jsem se veřejně hlásila
k lidem, kteří vítali naděje na konec totality a odsuzovali vpád okupantů. Pohrozil mi, že mne
čeká „vyhazov“, ale že mi bude prominuto, slíbím-li, že se ujmu osiřelé kroniky. Radila jsem se
s panem Jakešem a s jeho přítelem „řídícím učitelem“ v důchodu panem Kocmanem, co dělat.
Ten mi radil, ať psaní kroniky převezmu, aby se
o další historii města nepokusil nějaký zarytý
straník. Při tom mi prozradil, že on si privátně
píše kroniku svoji a bude v psaní, nikým nekontrolován, pokračovat. Pevně věřil, že přijde doba,
kdy bude moci svou kroniku vytáhnout na světlo
denní. Poslední zápisy, které mi ukázal, měl
v obyčejném černém sešitě velkého formátu.
Brzy však onemocněl. Dcera ho dosti překotně
odvezla do Prahy, kde nedlouho poté zemřel. Začala jsem se po jeho kronice shánět, ale veškerá
korespondence s rodinou byla marná. O kronice
nikdo nevěděl. Možná, že sešit zlikvidoval někdo,
kdo o jeho obsahu neměl tušení.
Jaká byla z Vašeho pohledu práce s kronikou? Co všechno vlastně obnášela?
Práce s kronikou byla velmi náročná. Nemohu
dopodrobna vypisovat všechny kroky, které bylo

nutno učinit denně při shromažďování materiálů
z tisku, závodů, organizací. O počítači a internetu
jsem neměla ani tušení. Po utřídění materiálů
jsem napsala koncepty. Ty jsem musela předložit
některému důvěryhodnému straníkovi (byl pro
určitá období jmenován radou). Ten mi odevzdal
podepsané prohlášení, že práce je nezávadná.
Mám dojem, že někteří koncepty ani nečetli. Pak
jsem byla s potvrzením i s koncepty pozvána do
rady městského NV, kde jsem odpovídala na
otázky přítomných. Psát něco proti režimu se nedalo. Kontrolami by to neprošlo. Tak jsem psala
aspoň tak, aby si zájemce představy o době mohl
dotvořit sám. Vzpomínám například, že při zápisu
o Semenářském státním statku jsem popsala
jednu celou stránku vedením statku uváděnými
nedostatky, s nimiž se při práci potýkali (a tudíž
nemohli splnit stanovené plány).
Byla jste také učitelkou – jaké předměty jste
vyučovala a na jakých školách působila?
Po maturitě jsem byla nezaměstnaná. Jen přechodně jsem si přivydělávala při řepných kampaních v kanceláři cukrovaru a bezplatně hospitalizovala na I. stupni školy na Komenského náměstí.
První učitelské místo jsem nastoupila v Bučovicích na I. i II. stupni školy. Lidský přístup ředitele
Bedřicha byl dobrou průpravou pro začínající
kantorku. Zlé ovšem byly návštěvy poněmčených
inspektorů, někdy i v doprovodu gestapáků. Ale
povídání o tom by zabralo příliš mnoho místa.
Po r. 1945 jsem učila na II. st. školy ve Slavkově
u Brna. Když můj tehdejší manžel nastoupil zaměstnání v Kelčanech na Kyjovsku a dostal tam
pěkný byt, odešla jsem za ním. Na Slovácku jsem
učila na malotřídkách ve Vlkoši a v Žádovicích.
Bylo to jedno z nejkrásnějších období mého učitelského působení. Když se mi narodil syn a mé
manželství se rozpadlo, hlásila jsem se zpět na
okres Vyškov. Mateřská dovolená byla velmi
krátká, pomoc babičky nevyhnutelná. Přechodně
jsem byla ustanovena na škole v Heršpicích
a když se uvolnilo místo ve Slavkově, nastoupila
jsem na II. st. školy na Komenského nám. Při zaměstnání jsem studovala a v r. 1968 složila státní
zkoušku z matematiky a základů průmyslové výroby na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně,
dnes Masarykově univerzitě. Při umožnění studia
mi ochotně vycházel vstříc ředitel Jan Lánský.

U slavkovského rybníka s vnouãaty

Paní Lubomíra Kropáãková pﬁi práci na zahradû

Rok poté byl z politických důvodů odvolán
z funkce ředitele a přeložen na učitelské místo
do Bučovic. Já jsem „dobrovolně“ odešla na ZŠ
v Tyršově ulici, kde jsem učila až do odchodu do
důchodu. V důchodu jsem vypomáhala jako brigádnice dle potřeby na některých školách v okolí
Slavkova. Na počátku své učitelské dráhy jsem
vyučovala, co bylo právě potřeba – dějepis, občanskou nauku, hudební výchovu, práce na pozemku, přírodopis, kreslení, tělocvik. Později
jsem se zaměřila hlavně na matematiku, dílny
a nepovinný německý jazyk.
Když jste takzvaně pověsila kronikaření na
hřebík, co děláte s volným časem?
Volný čas nemám. Spíše se mi ho čím dál tím
více nedostává. Zdravotní postižení působí, že
každá, i nenáročná práce, trvá déle než dříve,
a den má málo hodin, aby člověk stačil zdolat, co
by chtěl. Kronikaření jsem „na hřebík nepověsila“, o to se přičinily moje zdravotní problémy.
Dodnes se mi po něm stýská. Naštěstí se po
dlouhé přestávce té práce ujal knihovník pan Blažek. Jsem přesvědčena, že má k práci dobré předpoklady a více možností, než jsem měla ve svých
začátcích já. Zbytek svého času využívám
k tomu, abych aspoň pro své vnučky zachovala
vzpomínky ze svého života i z pozorování života
jiných lidí. Psala jsem je po léta ve verších příležitostně na útržcích papíru, nejčastěji na zadní
straně paragonů z obchodů a ukládala v šuplících. Věřila jsem, že je jednou, až budu mít více
času, utřídím a vydám. Žel, už je příliš pozdě.

Foto: 4x archiv L. Kropáčkové

L. Kropáãková se synem Petrem
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Současná doba byznysu poesii příliš nepřeje, není
o ni zájem a peněz na vydání se nedostává. Škoda,
že jsem kdysi neposlechla známou slavkovskou
naivní malířku paní Procházkovou, která některé
mé verše znala a přemlouvala mne, abych je vydala. To ale bylo v době totality. Nechtěla jsem.
Možná, že si je přečtou aspoň moje vnučky, dožijí-li se důchodu a budou-li mít čas.
Podílela jste se i na nějakých dalších knihách
kromě díla Slavkov u Brna – Austerlitz, město
nejen se slavnou minulostí?
Na žádných dalších knihách jsem se nepodílela. Tu a tam byly otištěny mé verše, občas jsem
byla pověřena, abych je při různých příležitostech sama přednesla. Již v dětských školních letech jsem mívala otištěné veršíky v dětských časopisech, někde v hlubokých útrobách mé
knihovny dřímá knížka, kterou jsem za nějaké ty
veršíky dostala. V Památníku měšťanských škol
ve Slavkově u Brna vydanému k 60. výročí založení měšťanské školy v r. 1934 jsou na titulní
straně moje verše „Až jednou vzpomenem.“
Když zemřel T. G. Masaryk, přednášela jsem na
tryzně učitelského ústavu v Brně báseň „Dokonáno jest.“ Na pozvání paní Jindřišky Wurmové,
brněnské kulturní pracovnice a spisovatelky, jsem
tyto verše přednášela i na tryzně Obrodného hnutí
mladých žen vysokoškolsky vzdělaných dne
24. září 1937. Brzy po osvobození, ale ještě před
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nástupem KSČ k moci, byla některou z žákyň
při zažehnutí vánočního stromu před radnicí
přednesena báseň „Prosba stromu“. Svého času se
v brněnském rozhlase pravidelně každou sobotu
ozývaly v tzv. Rozhlásku verše brněnského Vlastimila Pantůčka. Jednou jsem mu v kterémsi deníku veršem odpověděla. On z toho měl radost
a od té doby jsme si často dopisovali, většinou ve
verších. Z toho času mám z brněnského rozhlasu
dárek – publikaci literárně dramatické redakce
„Obzor“ z r. 1986.
Na které místo v našem městě nejraději chodíte? Které je pro Vás nejzajímavější?
Dvě francouzské hole jsou přátelé málo pohybliví. Ráda jsem mívala pohled od kaple na Urbánku na Slavkov. Na našem konci je to posezení na břehu rybníka. Autem jsme tam jezdili
i při návštěvách mých přátel z Liverpoolu. Pak se
ale objevila tabulka se zákazem vjezdu, pěšky
tam nedojdu. Foto s labutěmi jsem si dala zvětšit.
Zasklené visí v obývacím pokoji. Někdy se do
přírody vracím aspoň pohledem na krásné fotografie.
Za rozhovor paní Lubomíře Kropáčkové
děkuje Martina Vilímová
Členové redakční rady Slavkovského zpravodaje přejí paní Kropáčkové k narozeninám
hodně zdraví, elánu a životního optimismu.

Závûreãná smûs koled

Foto: 3x B. Maleček

Vánoční koncert ZUŠ Františka France
Vánoční koncert ZUŠ Fr. France se uskutečnil v pátek 12. prosince v sále školy. Posluchači měli možnost na chvíli zapomenout na
předvánoční shon a ponořit se do atmosféry
blížících se svátků.

Všem našim příznivcům, žákům i rodičům
přejeme klidné a spokojené svátky, hodně štěstí
a radosti v roce 2009.
Kolektiv zaměstnanců
ZUŠ Františka France

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Petra Dvoﬁáková
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okénko
Už v minulém čísle jsme trochu bilancovali
uplynulý rok. Proto teď bych ráda napsala o tom,
jaký program připravujeme v roce 2009. Diabetes mellitus je složité, trvalé onemocnění, které
vyžaduje, aby pacient byl poučen jak zvládat své
onemocnění tak, aby na displeji glukometru měl
stále přijatelné hodnoty krevního cukru. Aby měl
v normě také tlak krve, glykovaný hemoglobin,
cholesterol, ketolátky. Poučený diabetik ví nejlépe, jak to zvládnout. Proto pořádáme každý
měsíc přednášky se zdravotníky. Nejbližší bude
ve čtvrtek dne 22. ledna od 14 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Slavkov, Palackého
nám. na téma: Vitaminy pro diabetiky a racio
výrobky, které si budete moci také zakoupit se
slevou.
Každý diabetik a senior by si měl udržovat
dobrou kondici do vysokého věku. Proto vás
zveme na pravidelná cvičení do tělocvičny ISŠ,
které vede Mgr. Jana Sekerková. Cvičíme každé
pondělí od 15.30 hod. a začínáme už 5. ledna.
Každý cvičí přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu. Střídáme cvičení s míči, se židlí, na
podložce, závodivé hry. Společné cvičení je intenzivní pohyb celou hodinu pod dohledem zkušené cvičitelky a také nám přináší radost z toho,
co ještě dokážeme.
Máme už také potvrzený termín týdenního rekondičního pobytu v lázních Luhačovice od
4. do 10. května v lázeňském domě Taťána.
Přednost mají diabetici na základě doporučení
ošetřujícího lékaře. Přihlášky si můžete vyzvednout už v lednu v naší kanceláři na poliklinice.
Stanovený poplatek je potřebné uhradit do konce
března 2009. Potvrzen je také termín pro edukačně sportovní víkendový pobyt pro rodiny
s diabetickými dětmi ve Sloupu v Moravském
krasu od 19. do 21. června. Přihlášky pošleme
rodinám z našeho regionu, které máme v evidenci.
Jednáme také s cestovní kanceláří ForLineTour v Brně o podmínkách ozdravného pobytu
u moře v termínu 4.–13. září v italském BIBIONE. Přihlášky s cenami budou k dispozici koncem ledna v naší kanceláři.
Příští rok bude náročný po organizační
stránce, protože na podzim se bude konat sjezd
Svazu diabetiků ČR. Předtím proběhnou výroční
členské schůze, kde chceme doplnit výbory
územních organizací, navrhnout krajské a řídící
orgány Svazu a také připravit nové Stanovy.
Naše ústředí v Praze zaměstnává pouze tři pracovníky a je proto náročné jednání s ministerstvy
o státních dotacích, vydávání časopisu Dia život
a řízení 150 územních organizací. Spolu s odbornou společností diabetologů jednáme o tom,
aby diabetici v celé České republice, nejen
v DIA centrech ve velkých městech byli léčeni
podle stejných standartů. Usilujeme o snížení
úhrady za inzuliny, protože se jedná o nenahraditelný, život zachraňující lék. Také musíme jednat s novými zastupiteli krajských samospráv
o problematice diabetiků. Budeme vás i v příštím roce pravidelně informovat o tom, co pro diabetiky děláme. Pokud jsme vás něčím zaujali
a chcete nám pomoci, přihlaste se ke spolupráci.
Ať nikdy nevymizí vánoční kouzlo, ať nevyprchá sváteční atmosféra, ať je celý rok stejně
poklidný a spokojený jako vánoční dny. Spoustu
radosti a dobré nálady nejen o Vánocích, ale po
celý nadcházející rok ze srdce přeje
Marie Miškolczyová
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Turnaj v kostkách

Michal Doubek ve svém „království“

Foto: B. Maleček

Pár slov o Style Cafe
Kavárna Style Cafe na náměstí byla otevřena relativně nedávno, přesto si už stačila získat značnou oblibu – a to nejen u místních. V sobotu 15. listopadu přinesla MF Dnes půlstránkový článek, v němž označuje Style Cafe za kavárenský poklad. Sešla jsem se proto s vedoucím kavárny,
panem Michalem Doubkem, abych se jej zeptala na recept jeho úspěchu.
• Četl jste článek v MF Dnes? Co mu říkáte, je
to příjemné číst o svém podniku v novinách?
Článek jsem četl a musím přiznat, že je to
velmi příjemné. Zvlášť když jsem se ve starších
výtiscích MF dozvěděl, jaká kavárenská esa jsme
v této pomyslné soutěži předstihli, přestože patříme v tomto oboru k nováčkům.
• Ve Vaší kavárně je stále plno a zákazníci si ji
chválí. Jaký je tedy Váš recept na úspěch?
Recept je ve své podstatě jednoduchý – kavárna mne nesmírně baví. Na tento dotaz odpovídám hostům i Vám stejně: když například do
zákusku patří dvacet jahod, tak jich tam nesmí
být osmnáct, ale skutečně dvacet. A tato zásada
musí platit pro vše, co našim hostům nabízíme.
• Chystáte pro své zákazníky nějaká vylepšení?
Třeba pořádnou hustou horkou čokoládu, po
které volal nějaký hlas v internetové diskuzi na
veslavkove.cz?
Snažíme se obzvlášť co se týče zákusků přinášet stále něco nového, za což patří dík hlavně
našim cukrářkám. Otázka husté čokolády je diskutabilní, jelikož námi nabízená čokoláda patří
například ve Francii, odkud pochází, mezi špičku.
Vlastně bych nehodnotil pouze hustotu, ale především chuť.

• Když si zajdete do kavárny v Brně nebo v zahraničí, napadají Vás myšlenky jako: „toto mám
ve své kavárně lépe zařízené“ nebo „toto bych
mohl taky zavést“?
Přesně tak jsem postupoval před zahájením
provozu naší kavárenské činnosti. O to více sleduji situaci nyní, když ji provozujeme, a věřte, že
je to někdy velmi zajímavá podívaná – jak v tom
dobrém, tak v horším slova smyslu.
• Style Cafe není ledajaká kavárna, je to velmi
sympatický podnik. Co Vás přivedlo k myšlence
otevřít si ve Slavkově kavárnu?
Jednoznačně to byla absence takového zařízení ve Slavkově. Při objevení nabídky pronájmu
stávajících prostorů bylo velmi rychle rozhodnuto, že si tento svůj sen budu moci splnit.
Za rozhovor děkuje Hana Sokoltová

Dne 22. listopadu se konal kostkový turnaj
tzv. OTAKOSTKAP. Již III. ročník se uskutečnil jako obvykle v pohostinství Ota
DEMEL. Při této příležitosti byla vyhlášena
cena „OTMAR“ (jistě znáte méně známého
OSKARA), za dokumentární film z předešlého
turnaje v duchu „Vítězného února“, který zpracoval jako vždy na vysoké úrovni Míra M.
Cenu vítězi turnaje předala světová hvězda
Tina Turner v perfektním podání Vency Š.
Výsledky turnaje:
1. Jaroslava Pospíchalová
2. Lenka Kadlubová
3. Ivan Formánek
4. Jana Kocourková
Dík patří všem, kteří turnaj připravovali.
Sportu zdar a kostkám zvlášť.
mm

Článek MF Dnes je přístupný na webové adrese: http://www.veslavkove.cz/article/41-nejlepsi-kavu-vari-ve-style-cafe.html

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Kalendář akcí – leden 2009
Datum

hod.

druh

10. 1.
20.00 spol.
10. 1.
10.00–16.00 sport.
11. 1.
16.00 kult.
13. 1.
18.00 spol.
15.–18. 1. 10.00–18.00 spol.

akce

5. městský ples
Zimní střelecká liga
Kupec benátský. Farní ochotnické divadlo Simsala Bim
„Umění (ne)stárnout“ – přednáší PharmDr. Hana Machová, Lidická 307, sál nad zubní ordinací
18. ročník Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008
Přijměte pozvání do společné expozice města Slavkova a Zámku Slavkov - Austerlitz
na veletrhu cestovního ruchu (15. a 16. 1. dny pro odbornou veřejnost, 17.- a 18.1. dny pro veřejnost)
16. a 17. 1.
spol. Dny otevřených dveří v ISŠ Slavkov (16. 1. 13.00–18.00; 17. 1. 9.00–12.00)
17. 1.
10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga
17. 1.
20.00 spol. Ples ZŠ Komenského
18. 1.
19.00 kult. Kupec benátský – derniéra. Farní ochotnické divadlo Simsala Bim
20. 1.
17.00 kult. Hudební večer žáků
23. 1.
20.00 spol. Ples ISŠ a nadačního fondu Student
24. 1.
20.00 spol. Rybářský ples
25. 1.
kult. Zájezd do divadla Radost v Brně Divadlo Radost na pohádku O perníkové chaloupce
Cena : 140 Kč (doprava + vstupné), odjezd ve 13.30 hod od kostela
31. 1.
20.00 spol. Farní ples

místo konání

poﬁadatel

sál centra Bonaparte
Zámecká střelnice
sál ř.k. fary
OS Život a zdraví
Výstaviště Brno

Město Slavkov
SSK 0750 E-com
Farnost Slavkov
Lidická 307
Výstaviště Brno

ISŠ Slavkov
Zámecká střelnice
sál centra Bonaparte
sál ř.k. fary
sál ZUŠ
sál centra Bonaparte
sál centra Bonaparte
DDM

ISŠ Slavkov
SSK 0750 E-com
ZŠ Komenského Slavkov
Farnost Slavkov
ZUŠ Fr. France
ISŠ Slavkov
Rybářský svaz Slavkov

sál centra Bonaparte

Farnost Slavkov

12/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

VIDEOPŮJČOVNA

Rady do zahrady – leden
Pranostika: Pokud se zvěř táhne k lidským obydlím, nebo vyhledává hluboké doliny, nebo křoviny,
přijde tuhá zima.

Jak přezimují škůdci rostlin
Koncem října a v listopadu se již nezadržitelně
blíží zima a zahrádka pomalu usíná.
Vzpoměli jste si však někdy v tomto období,
kdy každá minutka při práci na zahrádce a při stále
se zkracujícím dni má cenu zlata, kam se poděli
škůdci a choroby, proti kterým jsme se celý rok
snažily rostliny chránit?
Všechny druhy původců houbových onemocnění
i živočišných škůdců mají dokonale vyvinuté mechanismy, jak zimní období přežít. Jara se však dožije při normální mrazivé zimě jen zlomek podzimní
populace. Velkou rozmnožovací schopností za příznivých podmínek však snadno konpenzují zimní
ztráty, a proto musíme proti nim neustále bojovat.
Fytofágní houby jsou pevně vázány na svého
hostitele a jsou schopny často dlouho přežívat i na
odumřelých pletivech původní hostitelské rostliny.
Takto přezimuje známá moniliová hniloba na mumifikovaných plodech, které zůstávají v korunách
ovocných stromů celou zimu. Rovněž padlí, vytvářející bílé povlaky na listech, přezimuje na větvičkách a výhonech. Podobně přezimuje řada houbových onemocnění zeleniny a okrasných rostlin.
Všechny odumřelé rostliny na podzim ze zahrady odstraníme, mumifikované plody otrháme,
spadané listí shrabeme a deformované dřevěné
části včas odstřihneme. Záhony se zbytky zeleniny
i letniček hluboce zaryjeme a dbáme na to, aby
všechny části rostlin (včetně plevelů) byly zapraveny do hloubky, kde jsou v podmínkách stálé vlhkosti rychle rozkládány půdními organismy. Pozor
si musíme dát u hub poškozujících podzemní části
– kořeny, hlízy, cibule, oddenky. V půdě se vyskytují téměř vždy, ale na rostlinách působí příznaky
onemocnění pouze za určitých podmínek – teplo,
vlhkosti, obsahu vzduchu v půdě, odrůdové náchylnosti apod. Některé houby vytvářejí pro přežití
nepříznivých podmínek zvláštní klidová stadia.
Nejčastěji se jedná o sklerocia houby hlízenky,
která nebezpečně napadá mnoho druhů rostlin. Tato
houba vytváří černé více jak 1 cm velké, tvrdé
útvary (sklerocia) a ty v půdě přetrvávají více jak
6 let a znemožňují využívání skleníků a záhonů pro
pěstování zeleniny. Skleníky bychom měli před
zimou důkladně vyčistit od zbytků rostlin, hluboce
zrýt, důkladně provlhčit a nechat promrznout. Při
silném výskytu je možno doporučit na podzim

doporučuje
zarýt do půdy dusikaté vápno, ze kterého se zpočátku uvolňuje účinná látka, která dokonale zdesinfikuje půdu a během několika týdnů se rozkládá
na neškodné látky.
Plži i mnoho druhů hmyzu se před mrazy skrývají několik centimetrů pod povrchem půdy, často
v blízkosti posklizňových zbytků rostlin. Účinnou
ochranou je důklatné hluboké zrytí záhonů. Přezimující stadia se pak dostanou do hloubky až 20 cm
a na jaře se vylíhlí dospělci nemohou dostat na povrch a hynou. Takto lze až o 90 % snížit u zeleniny
výskyt květilek, bejlomorek, některých druhů motýlů a brouků. Velká bělavá bebo žlutavá vajíčka
plžů bývají často nakladena pod sudy s vodou a dalšími předměty ležícími na zahradě. Vyplatí se po
nich pátrat a mechanicky je ničit.
Většina mšic v podzimních měsících nalétává na
přezimující byliny nebo dřeviny, kde kladou vajíčka. Vajíčka na kůru ovocných stromů kladou
kromě mšic i mery. Účinnou ochranou proti nim je
aplikace olejových přípravků na jaře na začátku
vegetace. Olej nepropustí vzduch k vajíčkům a zárodek se udusí. S ochranou se však na jaře musí počkat, aby za teplého počasí olej dokonale přilnul.
Housenky některých druhů motýlů, např. bekyně
zlatořitné, se líhnou již na podzim a spřádají větvičky a uschlé listy v nápadná veliká tzv. zimní
hnízda, která odstřihneme a spálíme. Proti samičkám
motýlů – píďalce podzimní a píďalce zhoubné, které
vylézají po kmenech stromů a kladou zde vajíčka
účinně použijeme lepící pásy, kde se samičky přilepí.
Před příchodem mrazů bychom měli překopat
kompost, případné ho prosypat vápnem. Zahubíme
tak mnoho přezimujících stádií hmyzu – drátovce,
ponravy chroustů nebo housenky osenic.
Na větších zahradách bychom měli zanechat na
odlehlejších místech neposekanou trávu, kupku shrabaného listí nebo jiné vhodné úkryty ve kterých mají
možnost přezimovat naši pomocníci – ježci, lasičky…
Při hubení škodlivých organismů před zimou
a během ní používáme většinou nechemické způsoby ochrany, které nevyžadují velké finanční náklady. Účinnost popsaných metod ochrany je sice
pracnější, ale poměrně vysoká. Aby účinnost těchto
metod byla co největší, je vhodné se domluvit se
sousedy a podnikat společné kroky.
Dovolte, abych se s Vámi pro letošní rok rozloučil, popřál Vám hodně zdraví, pěkné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů jak při zahrádkářské
činnosti, tak i v osobním životě v roce 2009.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža.

Ochutnávka hovězích gulášů
Dne 15. listopadu proběhl I. ročník v ochutnávce hovězích gulášů od různých kulinářských
mistrů (I. Durek ml.,V. Lysák, P. Zvonek, P. Stávek, M. Nováková, p. Odehnal, J. Dvořáček, M. Ši-
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moník, P. Žižlavský, J. Závodný, P. Cigánek,
V. Bajer). Degustace probíhala v hospůdce U dvou
kapříků na fotbalovém stadioně pod dohledem
zkušených porotců z řad profi kuchařů. Porota po
velkém ochutnávkovém boji určila toto pořadí.: ,,Zlatou vařečku“ 1. místo I. Durek ml.,
2. V. Lysák, 3. P. Cigánek, 4. J. Závodný, 5.
P. Zvonek, 6. J. Dvořáček, 7. V. Bajer, 8. M.
Nováková, 9. M. Šimoník, 10. P. Žižlavský,
11. P. Stávek, 12. p. Odehnal. Myslíme, že se
akce povedla a že II. ročník bude probíhat
v jiném časovém termínu a v jiném stylu, ale
to uvidíme až za rok. Zvláštní poděkování je
pro ISŠ Slavkov za zapůjčení ohřívacích ražónů.
Za kapříky L. Michálek

Zleva: 2. místo L. Michálek, V. Lysák, 1. místo I. Durek ml., 3. místo P. Cigánek

Více fotografií na www.veslavkove.cz

TEMN¯ RYTÍ¤. CHRISTIANM BALE, HEATH LEDGER,
MORGAN FREEMAN. Vítejte ve svûtû bez pravidel…Vtipálek s proﬁízlou tváﬁí má v plánu Batmanovi dokázat,
Ïe slova Gotham a mír nikdy nebudou stát v jedné vûtû
vedle sebe.
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA. Hellboy se spolu se sv˘m
t˘mem paranormálních souputnikÛ musí postavit silám
temnoty v zásadní bitvû dobra a zla!
WANTED. JAMES McAVOY, MORGAN FEEEMAN, ANGELINA JOLIE. Wes se rozhodne zmûnit svÛj Ïivot. Ale hned
s prvním úkolem si uvûdomuje, Ïe vzít Ïivot druh˘m je
tûÏké, ale ne tolik, jako najít odvahu a koneãnû zaãít ﬁídit
svÛj vlastní.
AKTA X: CHCI Vù¤IT. DAVID DUCHOVNY, GILLIAN ANDERSON. Speciální edice 2 filmÛ je nabita vzru‰ujícími
akãními scénami, úchvatn˘mi obrazov˘mi efekty a nadpozemsk˘mi bonusy.
ROLLING STONES:SCORSESE. Pohled reÏiséra Martina
Scorseseho na nejvût‰í rock and rollovou kapelu, na legendární Rolling Stones, kteﬁí jsou spolu pﬁes 45 let
a stále fungují.
MÁJ. MATùJ STROPNICK¯, JURAJ KUKURA, JAN T¤ÍSKA.
Film na motivy básnû Karla Hynka Máchy, reÏie a kamera
F. A. Brabec.
KARAMAZOVI. IVAN TROJAN, DAVID NOVOTN¯, IGOR
CHMELA, RADEK HOLUB. Skuteãné drama se z jevi‰tû
do reality pﬁesouvá ve chvíli, kdy do zkou‰ky zasahuje
osobní tragédie jednoho z divákÛ…
VESMÍRNÍ OPIâÁCI. Úkol nad lidské síly má vyﬁe‰it skupina opiãákÛ, kteﬁí podstoupí nesmírnû nároãn˘ v˘cvik,
aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické ãerví díﬁe.
V ÚDOLÍ ELAH. TOMMY LEE JONES, CHARLIZE THERON, SUSAN SARANDON. Vojensk˘ veterán pátrá po
svém synovi, vojákovi v Iráku, kter˘ se zmizel a nikdo
u mise nevi, kde je.
NEMILOSRDN¯ ST¤ELEC. Dva znepﬁátelené gangy hledají v mûsteãku poklad, pﬁiãemÏ drancují celé okolí. Do
mûsta pﬁibude i záhadn˘ pistolník, kter˘ se s místní
Ïenou rozhodne skoncovat s terorem gangÛ…
BOJ. JET LI, JASON STATHAM. Agent FBI pronásleduje
vraha svého parÈáka. KdyÏ koneãnû oba muÏi stanou tváﬁí
v tváﬁ, odhaluje se pravda o jejich minulosti…
ZKÁZA LODI GUSTLOFF. Nûmecká loì byla v lednu 19745
zasaÏena tﬁemi sovûtsk˘mi torpédy a okamÏitû se zaãala
potápût. Nastal zoufal˘ boj o pﬁeÏití, pﬁi kterém zahynulo
5x více lidí neÏ pﬁi zkáze Titanicu. Tato katastrofa se vepsala do dûjin…
VELK¯ VEZÍR. Adaptace slavného komiksu René Goscinnyho.
JAK UKRÁST NEVùSTU. PATRICK DEMPSEY. Hlavní druÏiãka chce dokázat, Ïe on je ten prav˘. Tom je totiÏ druÏiãka, která má plán.
HINDENBURG. GEORGE C. SCOTT, ANNE BANCROFT.
Vzducholoì má na palubû bombu, která má vybuchnout
po pﬁistání v New Yorku. Leti‰tû kvÛli ‰patnému poãasí nepﬁijímá a ãas do v˘buchu bomby se nebezpeãnû krátí…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz
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LEDEN–ÚNOR 2009
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

ANGLICKÉ JAHODY
114 min.
Milostný příběh ze srpna 1968, kterému asistovali tři čeští alkoholici a parta sympatických ruských okupantů.
Režie: Vladimír Drha. Hrají: V. Preiss, P. Tomicová, N. Divíšková, I. Lepták a další. Nový český film.
Vstupné: 78, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

3. 1. sobota
4. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

6. 1. úterý
7. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

10. 1. sobota
11. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TROPICKÁ BOUŘE
107 min.
Šílená komedie o tom, jak se zvrhlo jedno natáčení válečného dramatu. Je přehlídkou nadsázky slavných válečných filmů
notně ironickým pohledem na svět filmového průmyslu. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

13. 1. úterý
14. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

DĚTI NOCI
80 min.
Příběh dívky, která propadla zvláštní letargii: zatímco většina spolužáků ze střední školy pokračuje ve studiu, ona odmítá
opustit pohodlí dětství, které se mění v dusnou past. Režie: M. Pavlátová. Hrají: M. Issová, J. Mádl, J. Dolanský, L. Termerová
a další. Nový český film.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

17. 1. sobota
18. 1. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
81 min.
Celovečerní animovaný film režiséra Jana Tománka, který oživuje svět středověké Prahy a posílám do strašidelných uliček a nečekaných
osidel chasníka Kubu a věrnou kozu. Mluví Jiří Lábus, Matěj Hádek, Viktor Preiss, Petr Nárožný a další. Nový český film.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

20. 1. úterý
21. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

RALLYE SMRTI
105 min.
Píše se rok 2012. V nejdrsnějším kriminále Ameriky lze v titulních závodech usilovat o vítězství, jež může vést k propuštění
z vězení. Podaří se vyhrát v závodě na život a na smrt? Akční film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži nepřístupno

24. 1. sobota
25. 1. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

MADAGASKAR II
90 min.
Animovaná partička obyvatel newyorské zoo to sice napoprvé tak úplně nezvládla, napodruhé se ale do Afriky určitě dostane…
Pokračování velmi úspěšného filmu.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

27. 1. úterý
28. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

KATYŇ
126 min.
Události z jara 1940, kdy bylo sovětskou tajnou policií v katyňském lese postříleno více než 4000 příslušníků polské armády
a inteligence. Zločin samotný byl následně politicky zneužit. Polský film.
Vstup volný!
Mládeži nepřístupno

31. 1. sobota
1. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

3. 2. úterý
4. 2. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

HLÍDAČ Č. 47
108 min.
Milostný příběh o lásce, vášni, smrti a trestu. Přepis románu Josefa Kopty. Vysloužilý voják prožívá krutý osud na osamělé
vechtrovně. Nový český film. Režie: Filip Renč. V hlavní roli Karel Roden.
Mládeži nepřístupno

7. 2. sobota
8. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TOBRUK
102 min.
Válečný příběh, který zachycuje střet mladického idealismu s krutostí války. Osudy českých vojáků, účastnících se na podzim roku
1941 obrany libyjského přístavu Tobruk, obleženého německými a italskými jednotkami. Režie: Václav Marhoul. Nový český film.
Mládeži nepřístupno

10. 2. úterý
11. 2. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

14. 2. sobota
15. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3

112 min.

Tři maturanti se rozchází studovat každý na jinou univerzitu. Na rozchodnout připraví muzikál, který bude zachycovat
jejich sny, obavy a vyhlídky do budoucna. Romantická komedie.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

MAMMA MIA!

118 min.

Řecké léto, písničky ABBY a tři pánové, mezi nimiž chce mladičká Sophie odhalit svého skutečného otce. Ku štěstí
jí úplně stačí, když dorazí dvě její kamarádky. Muzikálový příběh. Film V. Británie.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

SNĚŽENKY A MACHŘI

104 min.

Po 25 letech. Co uděláte, aby se vaše prožitky a vzpomínky vrátily? Možná všechno a možná nic, když zjistíte, že co
se za 25 let nestihlo, se už nezvládne. Nostalgická komedie. Režie: Viktor Tauš. Nový český film.
Mládeži přístupno

NESTYDA

88 min.

Repríza úspěšné komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem
v hlavní roli. Režie Jan Hřebejk.
Mládeži nepřístupno

Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2009!
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