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Na městském plese
nebyla o zábavu nouze
V

28. února

Příští číslo vyjde

sobotu 10. ledna 2015 proběhl v prostorách SC
Bonaparte v pořadí již 11. městský ples. Večer se
stal pro většinu nezapomenutelný především díky moderátorskému umění herců známých z televizního seriálu Vinaři a členů Městského divadla Brno – Honzovi
Brožkovi a Jakubu Uličníkovi. Nejen, že bavili hosty
vtipnými komentáři, ale dokonce i zazpívali a zasloužené ovace sklidila i herečka MdB Marta Matějová, kterou si Jakub Uličník pozval na pomoc na jeviště,
a společně zazpívali duet. Nově se ve Slavkově představila kapela Bublifunk, se kterou se návštěvníci plesu
zprvu opatrně seznamovali, ale nakonec se podařilo vytvořit pohodovou taneční atmosféru. Večer zpestřilo vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Františka France
pod vedením Lenky Krahulové a také sportovního týmu
Glitter Stars ze ZŠ Komenského náměstí pod vedením
trenérky Mgr. Renáty Macharové. Již tradičně hosty bavila skupina Ad Hoc Team pod vedením Antonína Vodičky svým čtyřicetiminutovým koncertem. Dále pak
vystoupil sportovní taneční pár DSP Komety Brno, a to
Eliška Reichová a Michael Turčan, kteří si pro nás připravili exkurzi do světa standardních a latinskoamerických tanců. Nechyběla bohatá tombola, z níž si vítěz
hlavní ceny odnesl horské kolo. Na příští – 12. městský
Odbor KT
ples se už nyní velmi těšíme.

Novoroční přání
Vážení spoluobčané,
nastal nový rok 2015
a s ním spoustu práce
a úkolů. Rád bych Vám
i Vašem rodinám do nového období popřál
především hodně štěstí,
spokojenosti a pevné
zdraví. S koncem roku
2014 jsem poznal, že po mnoha odchodech
našich přátel, kolegů a blízkých, je zdraví
opravdu věc, kterou nelze ničím nahradit.
Rád bych tedy na tento fakt kladl velký
důraz, neboť tak si člověk uvědomí, že veškeré přešlapy, malichernosti, anonymy
a jiné žabomyší války jsou NIC proti odchodu člověka. Chci apelovat na to, aby se
lidé k sobě chovali lépe, byli všímavější
k problémům druhých a nacházeli v sobě
více tolerance a pochopení.
V tomto roce nás čekají investiční záleži(Pokračování na str. 3)
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Skupina Ad Hoc Team

Vystoupení Glitter Stars

Žákyně tanečního oboru ZUŠ F. France

Foto: 6x archiv MÚ

Žákyně tanečního oboru ZUŠ F. France

Taneční sportovní pár E. Reichová a M. Turčan

Moderátoři večera J. Brožek a J. Uličník

Silvestrovský ohňostroj
Foto: 3x R. Lánský
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Vzpomínka na paní Ivanu Olejníkovou
Mnozí Slavkované, dokonce snad naprostá většina, ji znali především jako stále optimisticky naladěnou a v kolektivu dětí
velmi populární ředitelku slavkovského
domu dětí a mládeže. Byla jí od roku 1993,

čili úctyhodných 21 let. Už ne tolik lidí ale
zřejmě ví něco bližšího z jejího života. Například to, že se závodně věnovala atletice. Nebo
to, že po základní škole, kterou absolvovala
ve Vyškově, a po absolvování oboru učitelství
pro mateřské školy na SPŠ v Brně v r. 1985
začala pracovat jako učitelka mateřské školy
ve Vyškově. V roce 1987 se provdala za
Zdeňka Olejníka, postupně se rodina rozrostla
nejdříve o syna Martina a po delším čase
o dceru Moniku.
U učitelství v mateřince zůstala i od roku
1989, kdy přesídlila do školky na Koláčkově
náměstí ve Slavkově u Brna a město se jí stalo
zároveň i novým domovem. Po dalších čtyřech letech vystřídalo učitelování předškoláků
rovnou ředitelování Domu dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna. Pod jejím vedením se již za
tu dobu stovky, možná tisíce dětí pobavily při
mikulášských besídkách, karnevalech, různých poutavých hrách a akcích – jako je například tradiční podzimní dýňobraní, pouštění
draků zvané Drakiáda nebo oblíbená tajemná
cesta pohádkovým lesem, účastnily se pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku a zájezdů na
představení do divadel – například do Radosti.
S dětmi trávila čas velmi často i o letních
prázdninách, kdy ostatní paní učitelky užívají

zaslouženého
volna a klidu.
Účastnila se letních táborů, jako
ředitelka DDM
také pořádala příměstské tábory ve
Slavkově. Organizovala a účastnila
se
basketbalových a atletických soustředění. Jako ředitelka příspěvkové organizace města
spolupracovala také s ostatními řediteli a ředitelkami – mateřskými a základními školami, integrovanou střední školou nebo
s vedením města.
Mnozí nevědí třeba ani o tom, že ráda poslouchala moderní i klasickou hudbu, četla
českou i světovou beletrii, s chutí se procházela přírodou a na své chaloupce u Vyškova
si ráda užívala klidu a pohody s rodinou.
Ale kdokoliv, kdo se s ní byť jen jednou
jedinkrát setkal, musel hned poznat jednu
věc. Měla elán na rozdávání a ohromnou
chuť do života. Všem kolegům, spolupracovníkům, přátelům, rodičům a hlavně jejich dětem a nejbližší rodině bude velmi
Odbor KT
chybět.

Přání do nového roku 2015
(Dokončení ze str. 1)

tosti a to především rekonstrukce vozovek.
V první řadě musíme dokončit třetí část ulice
Smetanova ve spolupráci s VaK Vyškov
a. s. Dále se chceme zaměřit na zahájení rekonstrukce Koláčkova náměstí, kterému však
nejprve bude předcházet projektová dokumentace v souladu s požadavky architekta. Rádi
bychom na tomto místě uplatnili kamennou
dlažbu, kterou město disponuje a doposud ji
používalo velmi omezeně. Za finančního přispění firmy Lohmann & Rauscher s. r. o. plánujeme rekonstrukci ulice Slovanská od
čerpací stanice až po bývalou Agru. Pokud
nám to finanční prostředky z rozpočtu dovolí,
vložili bychom maximum peněž právě do rekonstrukcí vozovek a chodníků, které denně
používáte. Koncem roku budou dokončené investiční výzvy, a město se tak zapojí do projektových aktivit v souladu s požadavky města

Letní tábor s DDM
Dům dětí a mládeže Slavkov pořádá od 8. 7.
do 17. 7. pro správné kluky a holky od 8 do 15
let, kteří mají rádi přírodu, soutěže, hry, sport,
dobrodružství, táboráky, diskotéky atd. desetidenní letní tábor v rekreačním středisku „Kamínka“ v obci Roštín, okres Kroměříž. Cena
je 4300 Kč; 4100 Kč – pro členy zájmových
kroužků DDM. Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v dřevěných chatkách pro 4,
celodenní stravování 5x denně, moderní hygienické zařízení, sportoviště, poznávací výlety
do okolí, výtvarný materiál, diplomy,odměny.
Přihlášku a další informace obdržíte přímo
v DDM od 8 do 16 h. nebo na www.ddmslavS. Ondrušková
kov.cz, tel.: 544 221 708.

a jeho finančních možností. Týká se to především rozšíření kapacit mateřské a základní
školy nebo rekonstrukce společenského domu.
V nedávné době se podařilo dokončit výsadbu biokoridorů v severní části města kolem
vrchu Urban. Je to jedna z mnoha investic, kde
velkou roli hrály evropské peníze. Výsadba
probíhala v klasicky podzimním počasí a zhotovitel uvolnil finanční prostředky na rekonstrukci polních cest, které technikou poničil.
Dalším hodně skloňovaným tématem jsou
historické aleje. Jakékoliv kácení starých krásných kaštanů nebo lip je vnímáno velmi bolestivě, ale tyto stromy jsou v takovém
havarijním stavu, že prodlužovaní jejich existence by navyšovalo riziko jejich nebezpečnosti. Nepůjde o plošné kácení všech stromů,
jak jeden z mnoha lživých a sprostých anonymů loni uváděl, ale o vybrané kusy. Ve
všech alejích dendrologové po dlouhých di-

skuzích a prohlídkách navrhli skácet 230 přestárlých kusů z téměř dvou tisícovek stromů.
V druhé etapě pak zahradníci vysadí téměř
900 nových stromů. Z těchto čísel jasně vyplývá, že zeleně v našem městě nebude ubývat, ale přibývat.
Město v letošním roce čekají i méně příjemné věci, kterými jsou výstava „Austerlitz
– malé město velkých dějin“ nebo pokuta udělená finančním úřadem za nedodržení rozpočtové kázně při výběrovém řízení na
slavkovskou kompostárnu. Tyto body je třeba
rychle a efektivně vyřešit tak, aby již nebylo
možné se k nim vracet. O těchto událostech
Vás budu samostatně informovat v dalších číslech elektronického Newsletteru nebo našeho
Slavkovského zpravodaje.
Ještě jednou přeji hodně sil a pevné nervy
v novém roce!
Michal Boudný, starosta města

Odbor životního prostředí vede nově
vodoprávní specialistka Andrea Večerková
Odbor životního prostředí má novou vedoucí. Po odchodu dlouholetého šéfa Ing. Miroslava Zavadila do důchodu rada města
jmenovala na základě výsledků výběrového řízení jeho nástupkyní Ing. Andreu Večerkovou,
PhD. Ta měla doposud na stejném odboru na
starosti vodoprávní řízení.
Odbor životního prostředí již také nebude
vykonávat agendu státní památkové péče.
Nově ji bude mít na starosti odbor stavební
a územně plánovací – konkrétně Ing. arch. Hedvika Drechslerová.
Děkuji panu Miroslavovi Zavadilovi za jeho

dlouholetou práci a přeji mu, aby jej v nové životní etapě doprovázelo hlavně pevné zdraví.
Paní Andrei Večerkové přeji, aby odbor pod
jejím vedením i nadále dobře plnil své úkoly.
Věřím, že se to i díky jejím znalostem odborného i místního prostředí podaří.
Odbor životního prostředí je umístěn v budově Palackého náměstí 260 – vedle pošty. Vedoucí má kancelář v prvním patře – číslo 240.
Záležitosti související se státní památkovou
péčí bude paní Drechslerová vyřizovat v prvním patře budovy Palackého náměstí 64, kanBohuslav Fiala, tajemník úřadu
celář 263.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

4. řádná schůze RM – 17. 12. 2014
1. RM schvaluje rozpočtová opatření: č. 77 Dotace –
Biokoridory, č. 78 Vratka finančních prostředků od ZS-A
na profinancování Napoleonských her, č. 79 – Ekopoplatky, č. 80 – Pořízení techniky SC Bonaparte.
2. RM odkládá zprávu Žádost SK Beachvolleyballu
o příspěvek – doplnění.
3. RM nedoporučuje ZM dát souhlas s prodejem částí
městských pozemků parc. č. 2702/7, 2702/13, 2702/14,
2703/12 a parc. č. 2701/1 o celkové výměře cca 700 m2
a nesouhlasí se zřízením přístupové komunikace na části
městského pozemku parc. č. 2708 dle návrhu pana Ivana
Červenky.
4. RM souhlasí s uzavřením dohody se společnosti
Market Invest CZ, s.r.o., o podmínkách provedení stavebních objektů „SO 017 Přeložka přípojky plynu“ a „SO
018 Přípojka telefonu“ v rámci stavby „Prodejna potravin Spar, ulice ČSA, Slavkov u Brna“ na pozemku města
parc. č. 2711/1, 2714/1, 2708.
5. RM odkládá materiál Proluka ul. Slovákova – inženýrské sítě – p. Vrána.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu na městské pozemky parc. č. 3457/2 zahrada
a parc. č. 3458/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
o výměře cca 959 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené
mapky s panem Doc. Ing. Zdeňkem Florianem a s paní

Mgr. Terezií Florianovou s ročním pachtovným ve výši
1343 Kč.
7. RM neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na akci: „Oprava chodníku ul. Slovákova, Slavkov
u Brna“ s Ing. Janem Reichlem.
8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře
č. 216 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo nám.
727, Slavkov u Brna, o celkové výměře 10,70 m2. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok.
9. RM bere na vědomí informaci ve věci bytu v budově
č. p. 108 na pozemku parc. č. 974, Koláčkovo náměstí.
10. RM odkládá žádost České spořitelny, a.s.
11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování návrhu změny č. 1 regulačního plánu a licenční
smlouvy s Ing. arch. Vojtěchem Menclem, autorizovaným
architektem, v předloženém znění v případě schválení zadání změny RP v ZM.
12. RM souhlasí s uzavřením Doplňku 4letého servisního zabezpečení o provádění technické péče na stroji
Xerox se společností SPIN SERVIS s. r. o.
13. Rada města zřizuje následující komise (Komise pro
rozvoj města a dopravu, Komise pro sport a volný čas, Komise bytová, Komise pro zahraniční vztahy, Komise pro

životní prostředí, Redakční rada Slavkovského zpravodaje, Komise pro regeneraci městské památkové zóny,
Sbor pro občanské záležitosti, Povodňová komise) a současně jmenuje jejich uvedené členy.
14. RM schvaluje změnu organizačního řádu Městského úřadu Slavkov u Brna.
15. RM schvaluje předložený návrh termínů a programu schůzí RM a zasedání ZM na 1. pololetí roku 2015.
16. RM bere na vědomí vyřazení movitého majetku –
kartotéky, inventární číslo 20902 v pořizovací ceně
2672 Kč a schvaluje odprodej výše uvedeného majetku
za navrhovanou cenu 192 Kč.
17. RM neschvaluje proplacení navýšeného rozpočtu
na Vzpomínkové akce pro firmu Acaballado o.s. z rozpočtu města.
18. RM schvaluje úpravy rozpočtu pro ZS-A pro rok
2014 v předloženém znění v bodech I/2, 3, 4, 6, 7, 8
pokud budou profinancovány v roce 2014, a v bodech I/9,
10. RM současně nesouhlasí s tvorbou dohadných položek v roce 2014 v případě neprofinancovaných schválených nákupů.
19. RM schvaluje uvolnění odměn v předkládané výši.
20. RM schvaluje pronájem certifikovaného elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek CENT
od společnosti Osigeno, s.r.o., za 24 000 Kč/rok bez DPH.

2. řádné zasedání ZM – 16. 12. 2014
1. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury v rámci projektu bytový
komplex Kounicův dvůr realizovaný společností SKR stav
s.r.o. v předloženém znění.
2. ZM bere na vědomí informaci o průběžném plnění
Programu rozvoje města na rok 2014 v předloženém
znění.
3. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Slavkov u Brna
na rok 2015 v předloženém znění a pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření do konce roku 2014 k zajištění plynulého hospodaření města.
4. ZM schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 až
2019 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí roku 2014.
6. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských PO za
III. čtvrtletí 2014.
7. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za
III. čtvrtletí 2014.
8. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2014.
9. ZM schvaluje odměny členům zastupitelstva města
v následující výši: Neuvolněný místostarosta 26 762 Kč,
člen rady města 2570 Kč, předseda výboru zastupitelstva
1560 Kč, předseda komise rady 1560 Kč, člen komise
rady 0 Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč, člen zastupitelstva města 660 Kč. V případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: Člen rady města a současně
předseda výboru nebo komise 4130 Kč, člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise
2220 Kč.
10. ZM schvaluje návrh plánu vedlejší hospodářské
činnosti pro rok 2015.
11. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 63 – Lesní
hospodář, č. 64 – Rozpočtování příjmů, č. 65 – Dotace Volby do obecných zastupitelstev a Senátu PČR, č. 66 –
Standardizace sociálně-právních služeb ORP, č. 67 – Rozpočtování příjmů, č. 68 – Odvod loterií a podobných her,
č. 69 – Úprava položky č. 29 – Účelový příspěvek TSMS
- ulice Smetanova, č. 70 – Dotace MOS, č. 71 – Durkovi,
nebytové prostory, č. 72 – Dotace, meliorační dřeviny,
č. 73 – Dotace, Lesní hospodář, č. 74 – Kompostárna vratka dotace, č. 75 – Dotace z JMK – akceschopnost
SDH, č. 76 – Rozpočtové úpravy položek – Různé. ZM
současně schvaluje revokaci usnesení č. 116/14/ZM/
2014/Veřejný – Rozpočtové opatření č. 13 – Účelový příspěvek ZŠ Komenského – pořízení trampolíny. ZM sou-

časně schvaluje pro případ, že čerpání rozpočtu podle
RO 74 neproběhne do konce roku 2014, úpravu schváleného rozpočtu na rok 2015.
12. ZM schvaluje příspěvek pro Křesťanskou mateřskou školu Karolínka ve Slavkově u Brna na rok 2015 ve
výši 3947,45 Kč na dítě s trvalým pobytem ve Slavkově
u Brna.
13. ZM schvaluje odpis pohledávky hlavní činnosti
města Slavkov u Brna, evidovanou pod variabilním symbolem 110200041 v hodnotě 21 000 Kč a odpis pohledávky vedlejší hospodářské činnosti vůči společnosti Hot
Reality Plus, s. r. o., ve výši 94 233,97 Kč.
14. ZM odkládá záměr realizace kogenerační jednotky.
15. ZM schvaluje uzavření: Smlouvy č. 13145216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí, Slavkov u Brna“ a Smlouvy č. 13144946
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Obnova historických alejí, Slavkov
u Brna“.
16. ZM schvaluje 4. Komunitní plán sociálních služeb
ORP Slavkov u Brna 2015–2018.
17. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení v ulici Větrná na
vodovodní a splaškový kanalizační řad se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
18. ZM souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy
na část pozemku parc. č. 2719/1 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o., a pana Martina Doubka za stanovenou cenu 300 Kč/m2 (celkem za 28 800 Kč). Vzniklé
náklady v souvislosti s výkupem části pozemku parc.
č. 2719/1 uhradí město.
19. ZM souhlasí se směnou části městského pozemku
parc. č. 2762 ostatní plocha o výměře cca 186 m2 za část
pozemku parc. č. 2761 ostatní plocha o výměře cca
86 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Ivana a Jany Jandlových, kteří uhradí finanční doplatek ve výši obvyklé ceny
stanovené znaleckým posudkem, která činí 2000 Kč/m2.
Náklady spojené se směnou uhradí město.
20. ZM odkládá materiál Výkup pozemku parc. č. 4198
v k.ú. Slavkov u Brna – pan Stanislav Žemla.
21. ZM schvaluje zadání Změny č. 1 regulačního plánu
Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna a jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při
pořizování „Změny Regulačního plánu Zóna Koláčkovo
náměstí ve Slavkově u Brna“, pověřuje zastupitele
Ing. arch. Dušana Jakoubka.

22. ZM bere na vědomí aktuální stav sporu o autorská
práva ve věci napoleonské expozice. ZM současně souhlasí s výdajem z rozpočtu města na úpravy expozice
v předzámčí zámku Slavkov u Brna, které budou výslovně
konkretizovány výčtem autory libreta Napoleonská expozice Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, a které
budou shledány jako oprávněné a městem Slavkov
u Brna odsouhlasené. Výdaj bude uvolněn z rozpočtu
města za předpokladu, že dojde k uzavření dohody o narovnání mezi městem Slavkov u Brna na straně jedné
a společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem
a Vladimírem Kočanem, na straně druhé, a to o celém
jejím obsahu, která bude schválena ZM.
23. ZM odkládá návrh OZV, jíž se reguluje provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her.
24. ZM souhlasí s uzavřením dohody o splátkách
dluhu ve výši 14 025 Kč s poplatkem z prodlení dle elektronického platebního rozkazu č. j. EPR 207007/2014
s paní Radkou Zich, po 500 Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek.
25. ZM zřizuje sedmičlenný finanční a sedmičlenný
kontrolní výbor. ZM volí následující členy finančního výboru (Ing. Jiří Matyáš, Ing. Marie Charvatová, Ing. arch.
Dušan Jakoubek, Ing. Aleš Šilhánek, Roman Andrla,
Ing. Alena Syslová, Bc. Libor Eliáš) a kontrolního výboru
(Vendula Andrlová, Bc. Martina Tesáčková, Ing. Ivan
Charvát, Mgr. Přemysl Jeřábek, Leoš Novák, Mgr. Věra
Křivánková. ZM současně volí předsedy těchto výborů –
Bc. Libora Eliáše a Mgr. Věru Křivánkovou.

2. mimořádná schůze RM –
12. 12. 2014
1. RM bere na vědomí informace o jednání u Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2014 ve věci napoleonské expozice a předkládá ji na jednání ZM.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce zemního
plynu v rámci veřejné zakázky na akci „Dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna pro roky 2015
a 2016“, se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
3. RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Ing. Andreu
Večerkovou, Ph.D., do funkce vedoucí odboru životního
prostředí MěÚ Slavkov u Brna.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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5. řádná schůze RM – 7. 1. 2015
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2012 se společností Rostěnice
a. s., kterým se celkové roční nájemné zvýší na 161 799 Kč
a současně dojde ke změně obsahu přílohy ke smlouvě,
ve které je uvedena specifikace pronajímaných pozemků.
2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou pozemky parc. č. 343/4, 343/6 a parc.
č. 343/15 v k.ú. Slavkov u Brna, se společností Krodos servis, a.s., s ročním nájemným v celkové výši 450 000 Kč na
dobu do 31. 12. 2018.
3. RM schvaluje výměnu bytu a souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov
u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy polikliniky
Tyršova č. p. 324, místnost s označením 1.29 o výměře 14

m2, za nájemné 900 Kč/m2/rok a k nim náležející plocha
příslušenství – ostatní prostory v přízemí budovy polikliniky Malinovského č. p. 551, Slavkov u Brna, místnost
s označením 1.10 o výměře 8,20 m2, za nájemné
450 Kč/m2/rok, s panem Radkem Komínem. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok.
5. RM schvaluje návrh smlouvy o zajištění školení strážníků.
6. RM vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky školy DDM, Slavkov u Brna, s předpokládaným nástupem 1. 4. 2015 (nebo po dohodě), schvaluje
text veřejného oznámení konkurzního řízení a pověřuje
starostu požádat krajský úřad, Českou školní inspekci
o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise,
požádat ředitele DDM v Bučovicích o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise. RM dále pověřuje Si-

Městská policie varuje občany

Na úřad se můžete objednat elektronicky
už od osmé hodiny ráno

Tento týden občanům Slavkova u Brna volají
na mobilní telefony zástupci blíže nezjištěné
energetické společnosti a chtějí nahlížet do faktur od energií ohledně vyplacených slev. Pokud
si domluví s někým tímto způsobem schůzku,
respektive se k „zákazníkovi“ objednají, nevztahuje se na tyto prodejce Tržní řád. Jedná se
opět o firmy, které nakupují energie od velkých
dodavatelů (ČEZ, E-on, JMP apod.) a pokud se
jim podaří podepsat s někým smlouva, tyto
energie prodávají dál (samozřejmě za vyšší
ceny). Vypovědět takovou smlouvu může trvat
měsíce a často hrozí i sankce.
Po internetu se šíří vlna virů tentokrát v modifikaci s upozorněním na objednávku přes internet a v příloze je zazipovaný soubor. Ihned
vymažte – žádný internetový obchod neposílá zazipované soubory! Těchto variant může
být více, dávejte si pozor, co otevíráte!
Petr Smejsík, velitel MP

Pokud potřebujete mít jistotu, že vybavíte
své záležitosti na městském úřadě co nejrychleji, můžete se objednat jednoduše přes internet. Nově jsme kvůli zvýšenému zájmu o tuto
službu přidali další termín. U konkrétního
úředníka se nyní můžete objednat již na 8 h.
(na registr vozidel už od 7.30 h.). Na úřadě se
tak můžete kromě tohoto času ohlásit v pondělí
a středy také na 9.00, 10.00 a 15.00 hodinu.

monu Ondruškovou, pedagogickou pracovnici DDM Slavkov u Brna, vedením této organizace v rozsahu působnosti
ředitele, včetně jednání za organizaci, do doby jmenování
nového ředitele/ředitelky
7. RM jmenuje uvedené členy komise pro regeneraci
městské památkové zóny.
8. RM jmenuje tajemníky a předsedy komisí rady města.

3. mimořádná schůze RM –
22. 12. 2014
1. RM schvaluje následující rozpočtová opatření:
č. 81 – Dotace JmK pro ZS-A – konání Vzpomínkových
akcí, č. 82 – Dotace z JMK pro ZŠ Komenského.
2. RM schvaluje příspěvek ve výši 37 800 Kč SK Beachvolleyballu Slavkov, o. s.

Rezervační systém je velmi jednoduchý: Na
oficiálních stránkách města v hlavní nabídce
klikněte na záložku „Elektronické služby“.
V té si vyberete, kam se potřebujete objednat.
Vyřídit si tak můžete cestovní pasy, občanské
průkazy, záležitosti na registru vozidel a řidičů.
Poté stačí vyplnit jméno a telefonní kontakt.
Systém vám následně přidělí identifikační
vs
kód.

Na tradičních Vepřových hodech před radnicí
opět můžete ochutnat speciality zdarma
A je tady už po deváté! V sobotu 31. ledna od 8 do 11 se můžete opět těšit na Vepřové hody.
Na tradiční zabijačce u kašny před radnicí se opět bude podávat polévka a vařené maso zdarma.
Další produkty bude řezník nabízet za lidové ceny. Akci pořádá město Slavkov u Brna spolu se
vs
Zemědělským družstvem Rostěnice.

Z M Ě N Y V Ž I V N O S T E N S K É M Z Á K O N Ě M A J Í P Ř I N É S T M É N Ě PA P Í R O VÁ N Í

Živnostenský zákon – změny ode dne 1. 1. 2015
Dnem 1. ledna 2015 došlo k několika změnám v živnostenském zákoně, které mají vést
především k dalšímu snížení administrativní
zátěže podnikatele a k větší ochraně osobních
údajů osob zapisovaných do živnostenského
rejstříku.
Novela živnostenského zákona se dotýká
následujících oblastí:
• Ukládání dokumentů v datovém úložišti
živnostenského rejstříku
• Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku
• Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby
Ukládání dokumentů v datovém úložišti
živnostenského rejstříku souvisí se zrušením
jedné z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady,
které již byly některému z živnostenských
úřadů doloženy při předcházejících řízení.
Z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi
nebo při oznámení změny, živnostenský úřad
vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku tak, aby byly k dispozici všem živnostenským úřadům po
celé republice. Podnikatel nebude následně

povinen tyto tzv. trvale platné dokumenty při
dalších oznámeních živnostenským úřadům
opakovaně předkládat, pokud skutečnosti,
které doklady osvědčují, zůstaly beze
změny.
Týká se to pouze dokladů, které budou doloženy po 1. 1. 2015, konkrétně jde o výpisy
z evidence trestů, doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci,
doklad o praxi atd.), doklad prokazující právní
důvod pro užívání prostor, kde je umístěno
sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby.
Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku je další kapitolou novely živnostenského zákona, která se dotýká vedení
údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřuje k větší ochraně soukromí
a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto
rejstříku.
Od účinnosti novely se neveřejným údajem
stane adresa bydliště podnikatele, neveřejné
budou též výše zmíněné elektronické kopie
listin. Za dostačující identifikátor podnikatele,
vedle jeho jména a příjmení, data narození
a identifikačního čísla osoby, se bude užívat

jen adresa sídla. Každý podnikatel je povinen
zapisovat do živnostenského rejstříku své skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní
důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato
adresa zapsána v živnostenském rejstříku.
V této souvislosti upozorňujeme, že nedoložení právního vztahu k sídlu je v poslední
době jedním z nejčastějších důvodů sankčního
rušení živnostenského oprávnění, přitom by
postačilo, kdyby podnikatel na žádost živnostenského úřadu tento právní vztah k sídlu
předložil, popř. změnil adresu sídla na novou
legitimní adresu.
Nečinnost podnikatele však nelze tolerovat,
neboť v nemovitostech chybně evidovaných
jako sídlo podnikatele už obvykle bydlí nebo
podnikají jiné osoby, jejichž majetek by mohla
ohrozit exekuce dřívějších uživatelů nemovitosti.
Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby – nově je od 1. 1. 2015 do živnostenského rejstříku zapisována i právnická
osoba, která je statutárním orgánem právnické
osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem.
Mgr. Stanislav Lupač
referent obecního živnostenského úřadu
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Plesová sezona
7. 2.
13. 2.
15. 2.
7. 3.

Ples ZŠ Tyršova
Ples ISŠ Slavkov u Brna
Maškarní karneval pro děti s Dádou
8. motobál

Herci z divadla P. Trávníčka zahrají ve Slavkově Sborovnu

Divadelní hra Sborovna s hvězdným obsazením
Sál Společenského domu Bonaparte se v sobotu 28. března od 19 hodin promění ve sborovnu zemědělského učiliště. Zaplní ji hvězdní
„kantoři“ a „žáci“ z divadla Pavla Trávníčka.
Rozehrají zde komedii s názvem Sborovna.
V hlavních rolích se představí nejen Pavel
Trávníček, ale také moderátor a herec Luboš
Xaver Veselý. Dámské protějšky ztvární například Uršula Kluková či Kateřina Kornová.
Kritiky velmi dobře hodnocená aktuální divadelní hra divákům představuje příběh, ve
kterém se učitelé snaží zvládnout naprosto ne-

zvladatelné žáky. A bez poskvrny nejsou ani
samotní kantoři. Ředitel je zkorumpovaný
flegmatik, učitelským sborem vládne cynismus…
Původní česká komedie z pera Jaromíra Břehového je nemilosrdnou mozaikou celé naší
společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet.
Vstupenky v hodnotě 250 korun si můžete
zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na Palackého náměstí nebo na
vs
místě před zahájením představení.

Folková zpěvačka Pavlína Jíšová
navodí pohodovou atmosféru
Pohodová folk a country hudba se rozezní ve
středu 11. března od 19 hodin v sále Společenského centra Bonaparte. Do Slavkova u Brna
totiž zavítá populární folková zpěvačka Pavlína
Jíšová. Jihočeská písničkářka má na svém
kontě devět sólových alb. Její repertoár skýtá
více než 150 původních českých písní. Spolupracuje s různými muzikanty. V současnosti ji
nejčastěji doprovází Adéla Jonášová (akustická
kytara, piano, irské flétny, mandolína, zpěv).
Dámskou trojici doplňuje písničkářka a multiinstrumentalistka Petra „Šany“ Šanclová,
která debutovala svým sólovým albem „Ze
země Vah“. V minulosti jste ji mohli slyšet ve
společnosti pánů Jaroslava Samsona Lenka,
Slávka Janouška a Vlasty Redla. V současnosti
je stálým hostem formace Bokomara a kromě

svých sólových vystoupení doprovází také zpěvačku Naďu Urbánkovou.
Pavlína Jíšová se kromě role zpěvačky, kytaristky a autorky písní věnuje propagaci hudby
stylu folk, country a žánrů příbuzných. V Českém rozhlase České Budějovice moderuje
a tvoří pořad Folková jíška Pavlíny Jíšové,
který má premiéru každý týden a je dvakrát reprízován, z toho každý čtvrtek ve 20.05 h. na
všech regionech Čech a Moravy.
V programu dámského tria zazní především
autorské písničky Pavlíny Jíšové v originálním
pojetí ženského vícehlasu a s patřičnou dávkou
ženské energie. I ostatní ženy mají svůj sólový
prostor. V pořadu bude představeno deváté retrospektivní album Pavlíny Jíšové, které bylo
vs
natočeno v čistě dámské sestavě.

Dáda Patrasová zazpívá své
písničky na dětském karnevalu
Společenské centrum Bonaparte bude v neděli 15. února od 15 hodin opět patřit dětem
a Dádě Patrasové. Tentokrát oblíbená zpěvačka
přijede do Slavkova u Brna přivítat malé tanečníky v maskách. Dětský maškarní karneval
v její režii bude doprovázen známými písněmi,
na které děti můžou tancovat. V zábavných
scénkách se představí také postavičky, které
znáte z televizních pořadů.
Dáda Patrasová na pódiu také přivítá a ocení
děti v nejkrásnějších maskách a představí nejlepší tanečnici nebo tanečníka celého zábavného pořadu.
Vstupné v hodnotě 160 korun si můžete zakoupit v předprodeji v Turistickém informačvs
ním centru na Palackého náměstí.

Komorní koncert
Zveme vás na komorní koncert, který se
koná ve středu 4. února v 17.30 hod.v sále
ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna. Program:
J. S. Bach: Sonáta pro violu da gamba a klavír,
J. Brahms: Sonáta pro klavír a violoncello
e moll. Účinkují: Michal Greco – violoncello;
jj
Maya Okamoto – klavír.

TÝKAJÍ ZMĚNY V EVIDENCI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ I VÁS?

Změna zákona o zemědělství s účinností od 1. 1. 2015
Zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění:
• Zrušena místní příslušnost obecních
úřadů – žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, oznámení změny a žádost
o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
• Fyzická osoba jako zemědělský podnikatel musí být plně svéprávná.
• Odstraněno zaměření zemědělské výroby

- na osvědčení již nebude uvedeno zaměření
zemědělské výroby.
• Rozšíření výčtu důvodů pro vyřazení
z evidence zemědělského podnikatele – zemědělský podnikatel bude obecním úřadem vyřazen z evidence, jestliže neprovozuje
zemědělskou výrobu více než 24 kalendářních
měsíců a neoznámil obecnímu úřadu s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby anebo přestane být plně
svéprávný.
• Evidence zemědělského podnikatele je

veřejná v části, v níže se zapisuje u fyzické
osoby jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo
sídlo, u zahraniční osoby též bydliště mimo
ČR, IČ, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo
název, sídlo, IČ a datum zápisu do evidence
zemědělského podnikatele.
• Zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné a vědecké účely.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Vánoční koncert M. Křížky

Kolektiv ZUŠ s oslavencem • Foto: archiv školy

Krásné výročí

Vánoční koncert
Martina Křížky
Rád bych poděkoval všem účinkujícím, divákům a těm, kteří se podíleli organizačně při
realizaci mého vánočního koncertu, který proběhl 13. prosince 2014 ve velkém sálu SC Bonaparte. Diváci měli možnost vyslechnout
melodie vánočních písní a písní z pohádek. Za
podpory pětičlenné kapely, světelných efektů
a projekcí jsme se na diváky pokusili přenést
příjemnou předvánoční náladu, která určitě
v zákulisí panovala a dle ohlasů se nám to snad
i povedlo. Jsem rád, že opět do Slavkova zavítali mí přátele z Městského divadla Brno Andrea Březinová a Aleš Slanina a nově se
ukázala Svetlana Janotová. Také velký dík
patří dětskému pěveckému sboru Hlásek pod
vedením Kateřiny Jirákové ze slavkovské ZUŠ
Františka France, který nám svým zpěvem
zpestřil tento již třetí vánoční koncert. Věřím,
že třetím ročníkem série vánočních koncertů
nekončí a těším se opět za rok! Krásné svátky
Martin Křížka
a šťastný nový rok.

Když byla 1. 2. 1956 založena ve Slavkově
u Brna Lidová škola umění (nyní ZUŠ Františka France), která navázala na soukromou hudební školu Františka France, stal se jejím
prvním ředitelem pan Jaroslav Ledvinka. Tento
obětavý, pracovitý a houževnatý učitel houslí
vedl školu pevnou rukou dlouhých 29 roků až
do svého odchodu do starobního důchodu
v roce 1985. Na Slavkov a “svou školu“ ale
nikdy nezapomněl. Byl a je vždy srdečně zván
ke všemu, čím se škola prezentuje. Pravidelně,
a já vím, že velmi rád, na školní akce přijíždí.
14.ledna oslavil pan Jaroslav Ledvinka krásné

životní jubileum
90 let. Místo toho,
aby čekal v klidu
na naši návštěvu,
projevil přání přijet za námi, které
už většinou nezná,
Jaroslav Ledvinka
do Slavkova, do
své školy, podělit se s námi o vzpomínky
a zkušenosti z doby, která je nám už hodně
vzdálená. A tak jsme dnes, 15. 1. 2015, oslavili
s panem ředitelem jeho „krásné výročí“!
Jana Jelínková

Děti v krytém bazénu ve Vyškově • Foto: archiv školy

Předplavecký výcvik dětí MŠ Zvídálek
Mateřská škola Zvídálek každým rokem zajišťuje ve spolupráci s Plaveckou školou Vyškov předplavecký výcvik pro děti ve věku od
pěti let v krytém bazénu ve Vyškově.
Snahou cvičitelů Plavecké školy je, aby se
děti na hodiny plavání těšily a naučily se nebát
vody, splývat a poté plavat, což se jim daří.
Výuka probíhá hrou, protože při hře voda není
pro děti nepříjemným prostředím. S použitím
velkého množství plaveckých pomůcek učí
cvičitelé děti postupně se orientovat ve vodě
i pod vodou. Plavecká výuka je přínosem pro

rozvoj motorických schopností dítěte, získání
pocitu bezpečí ve vodě a respektu z ní, získání
správných návyků ve vodním prostředí a v neposlední řadě i jako prevence utonutí.
Každý žáček – absolvent výuky obdrží na
poslední hodině plavání Mokré vysvědčení,
aby se doma pochlubil, jak se snažil. Souběžně
s návštěvami plaveckého bazénu je významné
pro děti také zdokonalování v samostatnosti,
kterou budou potřebovat při vstupu do základní školy.
Za MŠ Zvídálek Světlana Machalová
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Prezentace zámku a města na veletrhu Regiontour 2015
Již tradičně se Zámek Slavkov – Austerlitz
s městem Slavkov u Brna zúčastnil Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2015, který se již po
čtyřiadvacáté konal od 15. do 18. ledna 2015
v areálu brněnského výstaviště. Na samostatném stánku města a zámku se prezentovalo
také sdružení obcí Ždánický les a Politaví.
Hostům našeho stánku byly k dispozici
nové i stávající tištěné letáky a další propagační materiály týkající se města, zámku
a kulturních aktivit s nimi spojených. Sdružení
obcí Ždánický les a Politaví tuto nabídku pak
rozšiřuje se zahrnutím obcí v tomto mikroregionu v blízkosti Slavkova u Brna. Krom jiných byl prezentován také pestrý kalendář
akcí pro nadcházející turistickou sezonu. Věříme, že i letošní rok bude pro hosty nejen tuzemské, ale i zahraniční, lákavý na široký
výběr akcí a bude jim opět inspirací pro návštěvu města a zámku. Že je skutečně z čeho
vybírat, se hosté mohli na veletrhu sami přeBc. Lucie Reichová, ZS-A
svědčit.

Stánek Slavkova u Brna • Foto: J. Blažek

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

1. 2. neděle 16.30 hod.

ÚNOR 2015
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
102 minut
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa
a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do
věčné zimy. Repríza animovaného filmu.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

7. 2. sobota 19.30 hod. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL114 min.
8. 2. neděle 19.30 hod. Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální
stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté co vyleze
z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet. Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr plný
peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců. Režie: Felix Herngren. Hrají: Robert Gustafsson, David Wiberg,
Alan Ford, Jens Hultén, Mia Skaringer, Miglen Mirtchev. Žánr: Dobrodružný/Komedie/Drama. Repríza.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

Stánek Slavkova u Brna • Foto: J. Blažek

Návštěvnost informačního
centra za rok 2014 vzrostla
více než dvojnásobně
Po celkové rekonstrukci budov koníren je Informační centrum Slavkov u Brna (dále jen
„IC“) znovuotevřeno pro návštěvníky od 1. 5.
2013, tedy letos zahajuje třetí turistickou sezonu. V r. 2013 navštívilo IC cca 3000 osob,
nutno připomenout, že návštěvníkům byly
služby IC k dispozici až od května daného roku.
V roce 2014 IC obsloužilo více než 8000 návštěvníků a zodpovědělo více než 15 000 dotazů.
Zájem o služby IC tedy vzrostl v minulém
roce více než dvojnásobně. Služeb IC nevyužívají pouze tuzemští turisté, ale i turisté zahraniční (nejčastěji ze Slovenska, Francie,
Rakouska, Německa, Polska a Ruska, ale i ze
vzdálenějších krajin jako jsou Japonsko, Thajsko, USA). Značnou část návštěvníků IC tvoří
lidé ze Slavkova u Brna a blízkého okolí. Tito
na IC přivádějí další služby jako např. předprodej vstupenek do Národního divadla Brno, předprodej na kulturní akce ve Slavkově u Brna
a okolí a mnohé další.
Velmi si vážíme zájmu ze strany návštěvníků,
kteří využívají našich služeb. Ať už se jedná
o turisty přijíždějící do Slavkova jednorázově,
nebo ty návštěvníky, kteří přicházejí pravidelně
a kterým můžeme vyjít vstříc s jejich přáními
a potřebami. Děkujeme Vám tímto za Vaši přízeň a budeme se těšit i v tomto roce na viděnou.
Informační centrum Slavkov

14. 2. sobota 19.30 hod.

LÁSKA NA KARI
122 minut
Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace, se nestačí divit, když se do městečka přistěhuje indická rodina
a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur. Dobré jídlo ale hory
přenáší. Madame Mallory zjistí, jak velké nadání má její konkurent a svolí k tomu, že ho vezme do učení. Režie:
Lasse Hallstrom. Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Charlotte Lebon, Alban Aumard, Michel Blanc
a další. Žánr: Drama/Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

15. 2. neděle 16.30 hod.

POŠŤÁK PAT

88 minut
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům ve své idylické vesničce. Jenže
šéf mu zatrhnul rodinný výlet k moři a Pat je rozhodnutý udělat cokoli, aby je na vysněný výlet mohl vzít.
Dokonce i přihlásit se jako zpěvák do televizní talentové soutěže. Záhy se ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat
jako nosit dopisy. Z Pata je najednou hrdina a hvězda, jen ne pošťák. Režie: Mike Disa. Žánr: Animovaný/Rodinný.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

21. 2. sobota 19.30 hod.

POJEDEME K MOŘI
90 minut
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj
první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale
i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže
odhalit i věci, které jsou nepříjemné – například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje, anebo že mu
jeho táta lže! Režie: Jiří Mádl. Hrají: Petr Šimčák, Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Jaroslava Pokorná, Zdeněk
Bařinka, Miroslav Táborský, Lukáš Hrabák, Michaela Majerníková. Žánr: Komedie/Rodinný.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný

22. 2. neděle 16.30 hod.

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
97 minut
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti
Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen. Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě, uvrhne na novorozenou dcerku
lidského krále, Auroru, krutou kletbu. Režie: Robert Stromberg. Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sam Riley,
Juno Temple, Ella Purnell, Julian Seager. Žánr: Fantasy/Rodinný/Romantický.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

28. 2. sobota 19.30 hod.

CHLAPECTVÍ
165 minut
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater natočit
co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž
sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je
neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat.
Hrají: P. Arquette, E. Caltrane, E. Hawke, L. Trejo, N. Krause, Z. Graham. Žánr: Drama. Vysoké hodnocení na CSFD.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

1. 3. neděle 19.30 hod.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 116 minut
Albert se protlouká jako nepříliš úspěšný pasák ovcí, bydlí u rodičů a právě dostal kopačky od okaté Louise,
které vadí jeho celoživotní zbabělost. Ke své smůle totiž žije v době, kdy se každý druhý konflikt řeší soubojem
na pistole, a on přitom vůbec neumí střílet. I na notorického outsidera se ale někdy může usmát štěstí. To
Albertovo se právě přistěhovalo do jeho města, jmenuje se Anna a nejen že trefí deset terčů z deseti, ale navíc
má s Albertem svatou trpělivost a nezdolné odhodlání ho to taky naučit. Režie: Seth MacFarlane. Hrají: Charlize
Theron, Liam Neeson, Wes Studi, Sarah Silverman, Rex Linn, Bill Maher a další. Žánr: Komedie/Western.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

Vánoce s Tyršovkou
Už dlouho před Vánocemi se děti i učitelé
připravovali na tradiční vánoční akademii.
Všichni přemýšleli, jaké vystoupení připravit.
Dětí z prvního stupně se zaměřily na pohádky,
které k vánočním svátkům prostě patří. Druhou
část programu tvořilo vystoupení žáků druhého stupně. Sváteční atmosféru navodili anglickými vánočními písněmi, českými
koledami i tanečním vystoupením.
Celý program se po letech zase přesunul do
budovy Společenského centra Bonaparte.
A velký sál zájmu rodičů a přátel školy téměř
nestačil. Obecenstvo se snad dobře bavilo a na
závěr všechny účinkující odměnilo zaslouženým potleskem.
Chtěl bych poděkovat všem učitelům, kteří
vystoupení připravili, panu Křížkovi a panu
Šaňkovi za pomoc s technikou a samozřejmě
jp
všem účinkujícím dětem.

Exkurze v Anthroposu
Každým rokem absolvují žáci šestých ročníků naší školy na závěr učiva o pravěku exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos.
Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší
dějiny osídlení Moravy i celého evropského
kontinentu. Rozsáhlá muzejní expozice, na
jejíž přípravě se podíleli přední odborníci
v oboru archeologie, antropologie, genetiky
apod., patří k největším a nejmodernějším
svého druhu v Evropě.
Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem
celou expozici, kde mohli na modelech i sku-

tečných archeologických památkách pozorovat evoluční vývoj rodu homo, prohlédnout si
dioramata přibližující život jednotlivých
druhů pravěkého člověka nebo obdivovat nejstarší doklady pravěkého umění. Největší pozornost však jako každoročně na sebe
přitahoval 3,5 metru vysoký model mamuta
s mládětem.
Žáci si díky exkurzi zopakovali své znalosti
z období pravěku, dozvěděli se mnoho dalších
zajímavostí a také mohli na vlastní oči spatřit
věci, o kterých se ve škole učili.

Zápis do 1. třídy
Ředitelé základních škol oznamují rodičům, že zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne ve středu 11. února 2015. Zápis je
společný pro obě školy a proběhne v ZŠ
Tyršova od 13 do 17 hodin.
K zápisu se musí dostavit děti, které
dovrší do 31. 8. 2015 věku 6 let.

Christmas party
Letošní Christmas party proběhla v pondělí
15. 12. 2014. Děti z 2. stupně se setkaly, aby
si zasoutěžily v anglickém jazyce a pobavily
se při anglických písničkách. Účast byla poměrně hojná, téměř 30 žáků, což nás velice potěšilo. Žáci své znalosti prokazovali ve dvou
věkových kategoriích a vítězové obdrželi zasloužené sladké odměny. Ostatní dostali za
účast pěkné anglické pexeso. Myslíme si, že
akce se vyvedla, a už se spolu s dětmi těšíme
mr
na příští rok.
Lyžařský kurz • Foto: archiv školy

Začala obnova alejí
Ve Slavkově u Brna odstartovala 27. ledna
jedna z nejvýznamnějších akcí z oblasti životního prostředí posledních let. Pět historických alejí a zámecký park se po téměř 200
letech dočkají zásadní obnovy. V první fázi,
dřevorubci pokácí přestárlé a často i rizikové
stromy a provedou zdravotní řezy. V následující fázi zahradníci vysadí téměř 900 kusů
nových stromů.
V alejích a parku nyní roste přes 2000 převážně kaštanů a lip. U 230 stromů dentrologové navrhli skácení. V druhé etapě pak
zahradníci vysadí téměř 900 nových stromů.
Práce skončí v květnu příštího roku.
Práce v alejích se dotknou i chodců a motoristů. V zámeckém parku, U Golfu
a K Oboře půjde často o lokální omezení,
které si budou organizovat samotní pracovníci podle potřeby. Nejčastěji místo ohraničí
tak, aby chodci věděli, kde se zrovna pracuje.
Nebude proto zapotřebí uzavírat přístup
vs
a většina alejí zůstane průchozích.

Lyžařský výcvikový kurz 2015
V prvním lednovém týdnu se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých ročníků. Probíhal za výborných sněhových i klimatických podmínek na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem.
Ubytování bylo opět zajištěno v Penzionu u Bohouše. Žáci si mohli vybrat, zda se budou učit lyžovat nebo jezdit na snowboardu. Všichni zvládli výcvik výborně. S kladným ohlasem se setkalo
i běžkování. Žáci se z kurzu vraceli velmi spokojeni a se spoustou zážitků.
Mgr. Hana Charvátová

Zajímavé besedy
Na naší škole proběhla 14. ledna jedna
z besed z cyklu o reprodukčním zdraví pro
žáky druhého stupně základních škol a byla určena děvčatům a chlapcům osmého ročníku.
Program společnosti MP promotion s.r.o. pomáhá učitelům v přípravě dětí na období dospívání a umožňuje dětem chápat fyzické
a psychické změny, kterými procházejí. Děti si
tak uvědomují, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Získávají rovněž základní
vědomosti o anatomii a fyziologii lidského

těla, chápou souvislosti reprodukčního zdraví
a jsou vedeni k zodpovědnosti.
Pro děvčata 5. ročníku proběhla ve stejný
den beseda S tebou o tobě, která dívkám poskytuje optimální rozsah informací o biologických zákonitostech dívčího dospívání, formuje
pozitivní přístup k sobě samé, ke svému tělu,
vzhledu a ochraně reprodukčního zdraví.
V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří
o vlastních názorech a pocitech a posiluje se
šn
odpovědnost za vlastní zdraví.
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Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

Novoroční exhibice Glitter Stars
Ve středu 14. ledna sportovní hala ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově u Brna praskala
ve švech, protože ji navštívil rekordní počet diváků. Místní tým Glitter Stars si připravil pro
své fanoušky a příznivce Novoroční exhibici,
na které všichni měli možnost shlédnout 25 nových cheerleadingových sestav. A protože nyní
má již tým přes 60 členů včetně šesti chlapců,
byla to skutečně obdivuhodná podívaná. Adrenalinové sestavy byly proloženy i jinými
talenty členů týmu – Klára Dočekalová s Veronikou Blažkovou se představily ve hře na
housle a Denisu Křetínskou jsme si mohli poslechnout při zpěvu náročné skladby Say Something. Celou akci pohotově moderovala
bývalá členka týmu Natálie Spáčilová a o kvalitní reprodukci hudby se postaral DJ Jarek.
Součástí exhibice byla také rekapitulace
sportovních úspěchů v předchozí sezoně. Počátkem loňského roku tým získal ocenění nejlepšího sportovního kolektivu města Slavkova
u Brna. Na otevřeném Mistrovství Evropy
v Německu vybojoval 1 zlatou, 2 stříbrné
a 1 bronzovou medaili. Z celostátní soutěže
v Ústí nad Labem přivezl zlatou a bronzovou
medaili. Na Mistrovství ČR v cheerleadingu získal 10 zlatých a 2 bronzové medaile a nominoval se na oficiální Mistrovství Evropy, které
se konalo v Bonnu, kde získal velmi cennou
bronzovou medaili. Na otevřeném Mistrovství
Evropy v Paříži také oslnil a přivezl si tři medaile všech barev. V celostátní soutěži Liberec

cheer cup vybojoval 7 zlatých, 2 stříbrné
a 2 bronzové, z nové podzimní mezinárodní
soutěže Czech Cheer liga Brno 15 medailí
a z druhého ročníku Nový Jičín Cheer Open
cup Glitter Stars dovezla 20 medailí.
Během roku 2014 skupina Glitter Stars
mimo soutěží absolvovala také velké množství
vystoupení v různých městech České i Slovenské republiky a koncem loňského roku absolvovala část týmu studijní cestu po USA.
Na závěr exhibice členové Glitter Stars představili 29 krásných pohárů, které za rok 2014
vybojovali. Pokud by se Glitter Stars podařilo
obhájit tituly Mistrů ČR i v roce 2015, nominovaly by se na Mistrovství Evropy, které se bude
letos konat v červnu ve slovinské Ljubljaně.
Za úspěchy děvčat zcela jistě stojí soustavná
a důsledná práce trenérek: Pavly Přichystalové,
Dominiky Borkové, Tamary Divácké, Renaty
Martínkové a konečně hlavní vedoucí celého

týmu Renáty Macharové, která byla v loňském
roce oceněna Českým olympijským výborem
jako nejlepší trenérka cheerleadingu v ČR.
Velice důležité je technické zázemí ze strany
ZŠ Komenského náměstí, finanční podpora
z města Slavkova u Brna při reprezentaci na
ME v Bonnu a dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, za což celý tým upřímně děkuje.
Dále tým Glitter Stars podporuje firma
AGROMEX a DPMB, kteří jim svou podporou
a svými sponzorskými dary také umožňují
úspěšnou činnost.
V novém roce 2015 přejeme Glitter Stars
opět mnoho úspěchů, abychom měli možnost
podobně jako v předchozích letech, na webu,
v tisku či i u televizních obrazovek, pyšně sledovat jejich skvělé výsledky.
Všem divákům a vzácným hostům děkujeme
za vytvoření skvělé atmosféry a brzy se těšíme
Martina Křetínská
na další setkání s Vámi.
Glitter Stars • Foto: archiv školy

Zástupci Glitter Stars v USA
Czech Cheerleading Union organizovala dva
týdny před Vánocemi pro skupinku trenérů
a sportovců z ČR výpravu do USA, jejímž
cílem bylo navštívit soutěž American Grand
v Las Vegas a poté se v Kalifornii seznámit
s několika cheerleadingovými týmy a vedením
jejich tréninků.
Součástí této cesty bylo poznávání atraktivních lokalit západního pobřeží USA – Las
Vegas, Los Angeles, Hollywood, Venice Beach,
Santa Monica či Malibu Beach. Bylo mi ctí, že
jsem se této daleké cesty mohla zúčastnit jako
vedoucí týmu Glitter Stars spolu se svými dcerami Anetou a Sabinou, které v cheerleadingu
patří k nejlepším v ČR a i v Evropě.
Soutěž v Las Vegas American Grand 2014
probíhala ve dvou dnech, ve dvou soutěžních
sálech, v luxusním hotelu Mirage. Více než tisícovka soutěžících se představila v neuvěřitelně třpytivých uniformách a my jsme byli

u toho. Nejvíce nás oslovil tým California AllStars, který byl naprosto úžasný. Po této prestižní soutěži jsme se přesunuli do Los Angeles,
kde nás již čekala návštěva Showcasu – představení všech druhů cheerleadingu. Viděli jsme
Národní univerzitní šampióny i loňské vítěze
středních škol.
Velice poučná pro nás byla návštěva tréninků
High school – Wildcats, all starovského týmu
Talent Factory Vipers, či univerzitního týmu
Mounties – který měl nejvyšší výkonnost
a naše děvčata mohla s nimi společně trénovat
v tělocvičně, která byla přizpůsobena pouze
pro tento sport – 3 soutěžní plochy (z toho
2 odrazové), trampolínový pás, 3 doskokové
jamy, záchranné lanče a spousta dalších pomůcek. Tudíž se nepotýkají s problémy neustálého
chystání a sklízení koberců, a hlavně je netrápí
podobný problém jako nás, že se pro ně nena-

jde dostatek času v tělocvičně, či přehnaná kapacita – kdy nás musí trénovat až 50 najednou.
Společná akroba či partneřina určitě sblížila
zpočátku ostýchavé sportovce. A nic nás asi nemohlo potěšit více, než pochvala od vynikajícího, uznávaného amerického profesionálního
coacha Jonathana Smileyho, že máme výbornou techniku. Vyslovil přání, že by ho také zajímal náš trénink a přislíbil, že se na jaře přijede
na nás do Slavkova podívat. Také jeho svěřenci
chválili naše děvčata, že je velmi překvapila
svojí výkonností.
Všechny slavkovské dívky a chlapce ze skupiny Glitter Stars jste měli možnost zhlédnout
14. ledna ve sportovní hale ZŠ Komenského
nám. v Novoroční exhibici, kde vám předvedli
své nové sestavy a seznámili vás s úspěchy,
které v roce 2014 dosáhli.
Mgr. Renáta Macharová

Golf na ZŠ Komenského jako součást projektu
„S Evou a Edou zdravě a bezpečně“

Zástupci Glitter Stars v USA • Foto: archiv školy

Jak již jistě víte, naše škola úzce spolupracuje s Austerlitz Golf Resortem. Na druhém
stupni máme golf jako součást výuky ve sportovní třídě a pro ostatní zájemce jsme od letošního školního roku otevřeli Golfový kroužek.
Náplní kroužku je představit tento sport široké
veřejnosti a vychovat si golfisty pro sportovní
třídu. Velkou pomoc nám poskytuje manažer

golfového hřiště pan Radim Válka, který dětem
pod stromeček zakoupil základní golfovou výbavu a pro tento kalendářní rok má pro děti připraveny volné vstupy na tréninkové plochy.
Dětem teď už nic nebrání, aby se tomuto krásnému sportu začali plně věnovat, a třeba nám
zde vyroste budoucí Tiger Woods nebo Klára
Petr Žižlavský
Spilková.
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Dny otevřených dveří
ISŠ Slavkov u Brna
Dne 16. a 17. ledna měli zájemci z řad veřejnosti a budoucí uchazeči o studium možnost
navštívit naši školu a prohlédnout si nejen prostory, v nichž probíhá teoretická a praktická
výuka žáků, ale také zhlédnout ukázky jejich
dovednosti a zručnosti, které byly demonstrovány napříč všemi obory.
Jako vždy byli naši žáci připraveni předvést
to nejlepší, co se během studia naučili. Také
tentokrát byla pro návštěvníky připravena
ukázka práce truhlářů doplněná o výstavu učňovských truhlářských výrobků, ukázky slavnostních tabulí a současných trendů stolování
a přípravy pokrmů, barmanská show a práce
s flambovacím vozíkem a ochutnávkou. Zájemcům o obor automechanik byla předvedena
praktická ukázka v rámci odborného výcviku
žáků s možností jízdy na autotrenažeru. O průvodcovskou činnost v celém areálu školy se
skvěle postarali žáci oboru hotelnictví. Za zdařilý průběh Dnů otevřených dveří patří poděkování také učitelům teoretického a praktického
vyučování, kteří podávali podrobné informace
o studiu a odpovídali na dotazy všech návštěvníků, kterým tímto děkujeme za návštěvu a proIng. D. Hortová, ISŠ
jevenou přízeň.

Ples ISŠ Slavkov
Nadační fond Student a ředitelství ISŠ ve
Slavkově u Brna si Vás dovolují pozvat na 20.
ples školy, který se koná v pátek 13. února
ve 20 hodin ve Společenském centru Bonaparte Slavkov u Brna. Hraje skupina Vonička
V-Band, bohatá tombola. Vstupné v prodeji
od 26. 1. na sekretariátě školy. Cena vstupenky: v předprodeji 150 Kč na místě 170
Kč, místenka 20 Kč.

Konference o globálním
oteplování
Dne 15. prosince se žáci 3. ročníku oboru hotelnictví zúčastnili poutavé simulační hry s tématem konference o globálním oteplování.
Žáci si ve dvojicích vybrali z nabízených rolí
tu, která jim nejlépe vyhovovala. Stali se tak na
chvíli váženými vědci, novináři či zástupci jednotlivých zemí (ČR, USA, Čína nebo Indie)
a do těchto rolí se po prostudování příslušných
materiálů plně vžili. Nejprve přede všemi prezentovali své názory, poté se rozpoutala živá diskuse, při níž se všichni zúčastnění snažili najít
způsob, jakým problém globálního oteplování
vyřešit. Novináři během celé konference zuřivě
chrlili jeden článek za druhým a publikovali je
na nástěnkách ve třídě – konferenční místnosti.
Hra všechny velmi bavila, žáci si při ní procvičili získávání a zpracování informací z čteného textu, prezentaci osvojených informací,
svoje komunikační a interakční schopnosti a dovednost navázat na již známé informace – ne vše,
co prezentovali, totiž v tištěném textu nalezli.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Zdeňku
Hlouškovi, který pro žáky simulační hru připravil, a doufáme, že nás navštíví i v příštích letech.
Mgr. M. Burgetová, ISŠ

Projekt „Stáže pro mladé“
Nezaměstnanost čerstvých absolventů v posledních letech stále roste. Jedním z hlavních
důvodů je nedostatek jejich praxe. Proto vznikl
projekt „Stáže pro mladé“, aby žákům a studentům posledních ročníků středních, vyšších
a vysokých škol umožnil získat praktické zkušenosti v oboru jejich studia.
Během prezentace zmíněného projektu,
jehož hlavním cílem je vytvořit novou cestu
k pracovním příležitostem a snížit procento nezaměstnaných absolventů škol, získali naši

žáci praktické informace o tom, jak se do projektu zaregistrovat, jak vyhledat firmu v nejbližším okolí, která stáž v daném oboru studia
nabízí, jaké povinnosti je čekají a také jaké benefity z absolvované stáže vyplývají. Účastí na
stáži žáci získávají nejen certifikát a reference
do svého životopisu, ale mají také jedinečnou
možnost vyzkoušet si určitou pracovní pozici,
navázat s poskytovatelem stáže další spolupráci, získat pracovní návyky a další kontakty
Ing. D. Hortová, ISŠ
ve svém oboru.

Kam dál…?
Známe to všichni. Čas nemilosrdně ubíhá
a občas nás mile i nemile překvapí. Utíká
i našim žákům ve vyšších ročnících, kdy mnozí
pomalu, ale jistě začínají (nebo by měli začít)
vážně přemýšlet o možném směrování svých
dalších kroků po maturitě. U někoho vítězí
varianta studia na vysoké škole, někdo hodlá využít pomaturitního studia na některé z jazykových škol, jiní se rozhodli zůstat na naší škole
a zvýšit si svoji kvalifikaci ve zkráceném ročním
studiu kuchař – číšník, čímž získají k maturitnímu vysvědčení i tolik potřebný výuční list,
a mnozí osvědčili svoji šikovnost a profesionalitu během učebních praxí na našich smluvních
pracovištích, kde získali příslib zaměstnání.
Jednou z alternativ, která se po maturitě nabízí, jsou zahraniční pracovní stáže. Stalo se

už samozřejmostí, že řada našich žáků dostala
možnost zažít zahraniční zkušenost např.
v Řecku, Itálii či Španělsku a získat tolik potřebné životní zkušenosti a praxi už během
svého studia, a nutno podotknout, že toto číslo
každým rokem neustále roste. Nelze se tedy
divit, že projevili zájem o prezentaci pana
Ing. Zdeňka Moravce zastupujícího známou
společnost, která se kulturními a pracovními
pobyty v zahraničí dlouhodobě zabývá. Během
čtvrtečního dopoledne se žáci vyšších ročníků
hotelové školy a nástavbového studia dozvěděli o možnostech práce a studia v zahraničí,
nezbytné detaily jak postupovat při podávání
žádosti a v neposlední řadě i to, jakým způsobem vybírat seriózní zprostředkovatelské
Mgr. V. Hirt, ISŠ
agentury.

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“
V letošním školním roce se žáci naší školy
opět zúčastnili mezinárodní soutěže SAPERE
– vědě, jak žít a po loňském úspěchu, kdy
jsme se umístili v krajském kole na druhém
místě, doufáme, že se nám bude v letošním
ročníku opět dařit. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu,
který se snaží vštípit všem mladým lidem.
Letošní ročník je pro nás zdařilý už v tom,
že naši školu zatupovalo 191 soutěžících. Šesti
nejlepším žáků školního kola předala paní ředitelka Mgr. Vladislava Kulhánková diplomy,
konkrétně se jedná o žáky oboru kuchař – číšník, kteří byli úspěšní i v loňském roce: Valiašek F., Korta J. a podpořil je i Trňák J.

a nejúspěšnější z oboru hotelnictví byli Škrobová N. a Klimek J. Velmi příjemně nás překvapil žák prvního ročníku oboru hotelnictví
Princ M., který se umístil na čtvrtém místě, ale
nemůžeme opomenout i jeho spolužáky, kteří
se v soutěži umístili také na velmi vysokých
příčkách, proto očekáváme, že i v dalších letech bude mít naše škola úspěšné reprezentanty. Tři nejúspěšnější žáci se poctivě
připravují na okresní kolo, které probíhá od
5. 1. do 11. 2.
Další informace o soutěži můžete najít na
internetových stránkách http://www.saperesoutez.cz/ nebo na facebooku www.facebook.com/saperevedetjakzit.
Ing. Bc. Svobodová

Zimní „Srdíčkové dny“
Začal advent a my se vydali do ulic oslovovat kolemjdoucí a požádat je o příspěvek na
pomůcky pro vážně nemocné děti. Od pondělí
1. 12. do pátku 5. 12. 2014 jste na ulicích
mohli potkávat dobrovolníky - žáky ISŠ Slavkov u Brna, kteří nabízeli CD s vánočními písničkami, pravou brazilskou kávu a již tradiční
magnetky se zvířátky.
Při sbírkové akci nám počasí moc nepřálo
a ve chvílích, kdy námi oslovení lidé nás odmítali, přehlíželi, dokonce se nám vyhýbali, na
nás přišla pěkná beznaděj. Ale přesto se našli
dobří lidé, kteří zakoupením si některé z drobností přispěli na dobrou věc.

Výtěžek ze sbírky nebyl v nepříznivém počasí nejlepší, ale i tak jsme společnými silami
pomohli přispět na pořízení přístrojů a zdravotnické techniky do oddělení nemocnic a pomůcek pro děti s handicapem. My jsme si
z této akce odnesli dobrý pocit, že jsme mohli
aspoň trochu pomoci.
Tuto sbírku pořádá Sdružení Život dětem po
celé České republice již od roku 2000. Děkujeme všem dárcům a přejeme Vám krásné vánoční svátky a v novém roce zdraví, štěstí
a hodně radosti.
Žákyně ISŠ Slavkov u Brna M. Papežíková,
L. Ondráčková, M. Lozrtová
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Výročí střední školy ve Slavkově u Brna

110
V¯ROâÍ
ZALOÎENÍ ·KOLY

V tomto roce oslavíme na naší škole jedno
velké výročí, uplyne 110 let od vzniku školy.
Současná Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna vznikla optimalizací čtyř škol
a v jednotlivých číslech zpravodaje budete
moci najít příspěvky dotýkající se vzniku a vývoje právě těchto škol.
První zajímavé články si můžete přečíst díky
badatelské práci našeho bývalého kolegy
PaedDr. Karla Häringa, kterému tímto upřimně
děkuji za detailní informace o vzniku odborného školství právě v našem městě.

Ráda bych touto formou oslovila
všechny pamětníky, kteří by chtěli poskytnout dobové fotografie či jiné materiály týkající se historie školy. Pokud nám chcete
být nápomocni, prosím, abyste fotografie donesli na sekretariát školy (naše historická
a nejstarší budova, Tyršova 479) a zde si již
uděláme kopii Vaší fotografie a okamžitě ji
vrátíme.
Děkuji všem, kteří nám poskytnout jakékoliv materiály.
Kulhánková Vladislava, ISŠ

STO DESET LET HISTORIE ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA

Od pokračovací školy po odborné učiliště Destily
Slavkovská mládež mohla i v hluboké minulosti navštěvovat obecnou i měšťanskou školu.
První školní budovu město Slavkov vystavělo
již v roku 1862 a druhou v letech 1905–1907.
Možnost navštěvovat střední školu ale ve městě
dlouho chyběla. Za to vzdělávání a přípravu
mládeže pro řemeslo začala poskytovat od roku
1892 odborná škola pokračovací.
Přes sto let vytvářela škola pokračovací a posléze odborné učiliště ve Slavkově u Brna svůj
pestrý dějinný obraz. Optimalizací, tedy slučováním škol, byla v roce 1998 střední škole na
Čelakovského vystavena historická stopka. Tím
se uzavřela její stoletá tradice. Zrušením učiliště, obecně známého jako Destila, by časem
mohlo vést až na jeho úplné zapomnění. Přišla
myšlenka navštívit archiv a ze starých listin sepsat letitý vývoj školy pro řemeslníky.
Projekt optimalizace sítě škol představoval
snahu ministerstva školství po racionalizaci
činnosti školských institucí. Zejména se očekávalo snížení provozních nákladů na chod školských zařízení. Schválený zákon č. 139/1995
Sb. umožňoval školským úřadům vydávat souhlas ke slučování škol, a tak mohl
být i v okrese Vyškov vypsán optimalizační projekt.
Zaměstnanci
Integrované
střední školy managementu a služeb ve Slavkově u Brna spolu se
zaměstnanci Středního odborného
učiliště strojírenského Rousínov
byli přidruženi k pracovníkům Integrované střední školy Tyršova
479, ve Slavkově u Brna. Dva přistupující subjekty nabyly status
odloučených pracovišť. Prvního
září 1998 zahajoval ředitel školy
Ing. Miloš Žoček školní rok již
v reorganizované Integrované
střední škole Slavkov u Brna.
Živnostenské
pokračovací
školy, živnostenská společenstva
jako zřizovatelé
Konec devatenáctého století
představoval dobu, kdy císařské
patenty vedly k obecnému rozvoji
školství v Předlitavsku. Zákony
ukládaly živnostenským společenstvům spolu s městy zřizovat a vydržovat školy pro učební mládež.
Ve Slavkově bylo vždy mnoho
řemeslníků i řemeslných živností.
Mistři s tovaryši tvořili živnosten-

ská společenstva zpravidla podle stejného profesního zaměření. Výchova učňů byla pro ně
základní závazek a slavkovští řemeslníci tím
měli přesvědčivý důvod, proč chtěli mít školu
pro svoji učňovskou mládež.
V lednu 1892 v dochovaném dopise čteme:
„Ke provedení nastávající pokračovací škole pro
učedníky zvolil výbor společenstva živ. řem. …
“ (sic!). Záměr byl oznámen starostovi Emerichu Valníčkovi, který stál v čele Slavkova v letech 1885–1910. Průmyslovou školu
pokračovací z roku 1892 popsal ve Vlastivědě
moravské již Alois Ličman1). Navíc dvě stručné
relace ze zápisů společenstva za období 1892 až
1909 by existenci živnostenské školy dokládaly.
Od 1. září 1909 škola na své předchozí aktivity určitě navazovala. Dochované výkazy
z roku 1909 byly učiteli krasopisně nadepsány
„Průmyslová škola pokračovací“ a třídní
výkaz zavedený až pro 2. ročník by návaznost
na již odučený 1. ročník jenom potvrzoval.
Správcovství nad školou pokračovací v roce
1909 vykonával ředitel Petr Tichavský, který
současně vedl Obecné a měšťanské školy ve

Slavkově. Učivo určené k výuce bylo rozvrženo do tří let: pro přípravnou třídu, I. a II.
ročník. Výběr předmětů a jejich hodinové dotace vycházely z ryze praktických požadavků
na teoretické vědomosti řemeslníků.
Rozvrh hodin obsahoval předměty: vyučovací
jazyk český, počty, živnostenské písemnictví,
měřičství a průmětnictví2), měřičské a průmětnické rýsování, kreslení od ruky. Předepsaná
učební témata vyučovali zkušení učitelé z měšťanské školy. Jmenovitě Alois Šust a Bedřich
Nováček. Při výuce nebyly rozlišované profese
a všechna řemesla se učila společně.
V třídním výkaze bylo zapsaných až čtyřicet
žáků. Do lavic usedali chlapci a děvčata dvakrát týdně, z toho jednou v neděli dopoledne.
Vedla se evidence docházky, třídní učitelé vyžadovali omluvenky a kárali za neomluvené
hodiny. Na vysvědčení měla svoje místo
i známka za docházku.
Příhodnější název „Živnostenská škola pokračovací“ nabyla škola od roku 1911. Záměr
a náplň výuky se neměnily. Pravidelná návštěva
školy byla stále požadována jako základní
předpoklad pro získání výučního listu.
Školu nadále spravoval Petr Tichavský, který byl v té době ředitelem
Obecné a měšťanské školy dívčí ve
Slavkově. S narůstajícím počtem tříd
se na výuce podíleli další učitelé měšťanských škol František Bílek, Josef
Brauner, Emanuel Hájek, Albín Netoušek a Alois Šimečka. Osvědčený
učitelský sbor školy pokračoval ve vyučování i v samostatné Československé republice.
Podle archivních materiálů, kronik
a svědectví pamětníků napsal
PaedDr. Karel Häring,
prosinec 2014, Slavkov u Brna.
1)
Alois Ličman – katolický kněz. Narozen 29. 5. 1863 ve Slavkově, zemřel roku
1928 v Popovicích. Knihu Vlastivěda moravská, část II. místopis, Slavkovský okres,
vydal Musejní spolek v Brně, 1921. Viz
strana 143–149. Školství ve Slavkově.
2)
Průmětnictví – metoda používaná
v technickém kreslení a deskriptivní geometrii. Zde je používána k zobrazování trojrozměrných předmětů na plošný výkres.
Pomocí geometrických konstrukcí obvykle
narýsujeme více plošných obrazů »průmětů« pro technické zobrazení daného tělesa nebo předmětu.
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Budova Úřadu práce,
Koláčkovo náměstí 727, 1. patro
Budova bývalého Telekomu: Legionářská 138, Bučovice 685 01, Gabriela Braunerová Tel. 604 640 146
www.jazyky-bucovice.cz
English in Bučovice,
Jazykové centrum Bučovice

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
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REZIDENCE
AUSTERLITZ
POKRAČUJE

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů
JIŽ
pálením, řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

18 nových domů
12 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
U EDY
Ve dnech 13.–15. února se konají

ZVĚŘINOVÉ HODY

Pá 13. 2. 16–22 h.
So 14. 2. 12–22 h.
Ne 15. 2. 12–16 h.

STAVÍME PRO VÁS

PRODEJ BYTŮ
A RODINNÝCH
DOMŮ
3. MÍSTO STAVBA JMK

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

Připraveny jsou speciality z kance, daňka, bažanta a zajíce.
Rezervace osobně nebo na tel.: 724 145 627.

V sobotu 28. února se koná od 19 hodin

4. ZÁMECKÝ BÁL
Vstupenky jsou v prodeji ve vinárně nebo je možno si zarezervovat
na tel.: 724 145 627. K tanci a poslechu živá hudba hraje Black Man,
večeře, tombola v ceně vstupenky.

Rezervujte si byt nebo RD

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

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI
PRO VÁŠ SKVõLÝ VÝKON

ZIMNÍ
AKCE

Akîní cena:

Akîní cena:

9.890 Kì

4.590 Kì
B÷žná cena: 4.990 Kí

B÷žná cena: 10.690 Kí

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 445

Lehká pila vhodná na proĖezávání stromĞ a práce kolem domu. Se snadným startováním a nízkými vibracemi. Motor X-Torq® snižuje spotĖebu paliva a emise.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,7 kg.

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila. S moderními technologiemi a prvky pro
snadné ovládání.
Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

11.190 Kì

B÷žná cena: 12 .29

15.990 Kì
B÷žná cena: 17.590 Kí

0 Kí

HUSQVARNA 450

HUSQVARNA 550 XP®

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila. S moderními technologiemi a prvky pro
snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg.

Výkonná pila urîená pro profesionály. Inovativní Ėešení, napĖ. systémy AutoTune™ a RevBoost™ pĖispívají k pohodlnému ovládání a efektivní práci.
Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

19.990 Kì

19.550 Kì

B÷žná cena: 22.190 Kí

B÷žná cena: 21.450 Kí

HUSQVARNA 562 XP®

HUSQVARNA 560 XP®G
®

Profesionální pila pro nároîné práce. Motor X-Torq a systém AutoTune™
redukují spotĖebu paliva a emise.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,9 kg.

Profesionální pila s nejnovøjšími Ėešeními. Systém AutoTune™ redukuje spotĖebu paliva. Rychlá akcelerace, vyšší výkon s funkcí RevBoost™.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,8 kg.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz
Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 26. 2. 2015.
Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí
vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení
bez pĖedchozího upozornøní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

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

pro Vašeho psa a kočku
jako jsou kukuřice, pšenice,
sója atd.
Představujeme

NOVÝ KONCEPT VÝŽIVY
• čerstvé maso
• holistické suroviny
• monoproteinové
• hypoalergenní
• receptury bez obilovin
• protistárnoucí účinek

K zakoupení přímo ve vzorkové prodejně

Vážany nad Litavou 279
nebo www.juko-krmiva.cz
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Dost už zbytečným alergenům
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Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté
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Rozměr
Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

VINOTÉKA AUSTERLITZ

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 20. února do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

www.papouscizoo.cz

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

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

Sobota 7. února od 17 hod. v zoo:

Cestopisná přednáška: Tanna (Š. Navrátilová)

Poradenská kancelář

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Již řadu let se zabývám metodou MUDr. Jonáše. V poslední době se
často setkávám s potravinovou zátěží. Nejvíc se to týká těchto potravin: cukr, mouka pšeničná, mléčné výrobky (z kravského mléka),
maso (nejvíce vepřové) a další potraviny, ale těch již není tolik. Ani
nás někdy nenapadne, že za některé naše problémy mohou potraviny. Po úpravě stravy se cítíme daleko lépe.
Leden a únor jsou měsíce, kdy naše tělo již vyčerpalo spoustu
zásob, které si nastřádalo na zimu, proto je potřeba některé vitaminy a minerály dodat, abychom se cítili stále dobře. Pomůžu zjistit,
které vitaminy a minerály to jsou. To vše a ještě další věci je možno
se mnou probrat v poradenské kanceláři.
Marie Zdražilová, tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

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

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláﬁe

Kalendáﬁe
stolní
i nástûnné

Knihy
a ãasopisy

Obecní
i firemní
zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pﬁístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

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

CITY

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON, MOBIL

Jediný ovladač,
který vám pustí včerejší seriál.

Všichni zákazníci naší kabelové televize, nebo
výhodného balíčku, dostanou zdarma službu návratu
k pořadům, které v televizi běžely před hodinou, nebo třeba
dvěma dny, možnost přetáčení pořadu a 25 hodin videorekordér.

3 kanály HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD k balíčku menší
nší za příplatek jen 120 Kč.
Kč

V balíčku MENŠÍ 47 kanálů televize, spolehlivý 30 MB internet,
200 volných minut volání z pevné linky, a 100 minut volání z mobilu.

Vše jen za 550 Kč
Přijďte si vše nejdřív vyzkoušet do naší prodejny na Bonapartu
VIVO CONNECTION spol. s r.o.

http://www.citymail.cz

info@vivo.cz

515 537 537

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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malíﬁství • natûraãství
Neplaťte drahým firmám a zkuste to s malířem a natěračem Vránou levněji. Malba místností již od 17 Kč/m2. Nátěr
celých dveří od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, radiátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou.

Z. Vrána • tel. 775 652 906
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Poděkování
Dovolte mi, abych Vám, přátelům, známým a všem
hodným lidem, poděkoval za rozloučení, květinové dary
a doprovod na poslední cestě mé hodné manželky

ALENKY MARKOVÉ
Jaroslav Marek

Nabízím kompletní vedení

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 1. ledna 2015 by se dožil 100 let pan

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.
Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
doklady a daňová přiznání lze podat
též v elektronické podobě.

VOJTĚCH ŠEDÝ
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Vojtěch s manželkou,
dcera Miroslava, vnoučata Petr, Marcela, Radim, Jarmila, Luděk, Jiří
a pravnoučata Petr, Jakub, Karolína, Petřík, Julie a Ondřej.

723 207 075

Vzpomínka
Dne 8. ledna 2015 uplynulo 20 roků, kdy nám odešla
naše drahá dcera a sestra, paní

MAGDALENA HLADKÁ

MARCELKA KUČEROVÁ

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

www.ucetnictvi-hladka.cz

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Nabízím
prostory k podnikání
67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

ze Slavkova u Brna
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, za vzpomínku děkuje
rodina Kučerova.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. ledna 2015 uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel s dětmi
a celá rodina.
Vzpomínka
Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, Evičko, chybíš nám
všem.
Dne 9. ledna 2015 by se dožila 53 let paní

EVA ŠŤASTNÁ

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře,
služby, vzorkovna…

S láskou vzpomínají děti Martin, Libor, Tomáš a maminka.

Tel. 737 867 922

Vzpomínka
Prázdný je domov, smutno je v něm. Chybíš nám, Peťo, chybíš nám všem.

Dne 10. ledna 2015 tomu bylo 7 let, co nás opustil náš milovaný vnuk,
syn, bratr, švagr, strýc a tatínek, pan

PETR ODEHNAL
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, kdo vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. ledna 2015 uplynul první rok, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2015 uplynulo devět let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou.

1/2015
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
V neznámý svět odešli jste spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. To se čas rány hojí,
je jen pouhé zdání, v srdci nám zůstalo jen tiché vzpomínání.

Dne 24. ledna 2015 vzpomeneme 6. výročí úmrtí maminky,
babičky a prababičky, paní

ZDEŇKY HERMANOVÉ
a dne 20. února 2015 vzpomeneme nedožitých 100 let tatínka
a dědečka, pana

JOSEFA HERMANA
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinami.
Vzpomínka
Dne 29. ledna 2015 by se dožil 100 let pan

VÁCLAV SKALIČKA
a 5. ledna 2015 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna
Dne 30. ledna 2015 všichni vzpomeneme 1. výročí jeho úmrtí
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 6. února 2015 by oslavil své 85. narozeniny pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.
Dne 8. února 2015 jsme vzpomeme druhé výročí, kdy nás opustil pan

JOSEF ŠÍCHA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou.
Vzpomínka
Dne 9. února 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan
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Opustili nás
Danuše Salomonová (1947)
Ivana Olejníková (1967)
Viktoria Pršíková (1917)
Alena Marková (1954)
Miroslav Zachoval (1942)

20. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.
30. 12.

INZERCE
HLEDÁM spolubydlící do RD 4+1 ve Slavkově se zahrádkou. Pouze pro mladé lidi.
Kontakt: 604 241 803.
NABÍZÍM individuální výuku angličtiny pro
začátečníky i pokročilé, dlouholetá praxe
učitelky AJ. Tel. 606 108 136.
HLEDÁM ke koupi dům ve Slavkově nebo
v okolí do 10 km. Tel.: 721 387 897
KOUPÍM RD se zahrádkou – Velešovice,
Křenovice, Holubice, Blažovice apod. Tel.:
737 529 680.
JAZYKOVÉ centrum Slavkov u Brna zahajuje zápis do 2. pololetí. Nabízíme výuku
cizích jazyků skupinově i individuálně. Od
skupinek předškoláků, doučování ZŠ, SŠ,
VŠ až po přípravy k maturitám, státním
a mezinárodním zkouškám. Zajišťujeme
také překlady, tlumočení a firemní výuku.
Náš tým zkušených lektorů se na vás těší
ve třídě v 1. patře budovy Úřadu práce na
Koláčkově náměstí 727. www.jazyky-bucovice.cz, jazyky-bucovice@seznam.cz
PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově ve středu
města. Balkon a sklep. Tel. 603 286 194.
KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově. Balkon výhodou Tel.: 604 560 454
PRODÁM byt 3+1 (ZH 1370), 4. patro, část.
vybavený. Bez RK. Nebo vyměním za 2+1,
2KK. Tel. 775 631 096.
PRODÁM cihlový, mezonetový byt 4+kk
ve Slavkově. Park. stání, terasa, vlastní
kotel, střed města. Tel. 737 207 880.
PRONAJMU ihned garáž na Zlaté Hoře.
Tel.: 777 630 690.
PRODÁM novou nepoužív. domácí pekárnu
na chleba ETA Siesta v záruce. Pův. cena
2000 Kč, nyní 1500 Kč. Tel. 723 826 089.
PRODÁM velkou zahradu ve Zbýšově, jihozápadní orientace, teplá poloha vhodná
pro víno aj. Chatka na pozemku, oplocení
v. 2 m,vyřízené povolení ke stavbě chaty
25 m2, stavební práce započaty. Cena dohodou. Kontakt: aahava@email.cz.

FRANTIŠEK ŠEDÝ ml.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.

Dne 10. února 2015 by oslavil 100. narozeniny
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JOSEF HALAMKA
S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Proč se letos na Silvestra nemohlo ke zvonům?
Někteří návštěvníci silvestrovské prohlídky
hodin byli zaskočeni uzavřeným prostorem
půdy. Tím byl znemožněn přístup ke zvonům.
Opatření má toto vysvětlení: krov vykazuje
statické poruchy a při průzkumu krovu byla
demontována v některých částech podlaha
a hrozilo propadení návštěvníků do prostoru
klenby.
V letech 1995–1997 proběhla oprava krovu
a střechy farního kostela. Nyní byly na základě prohlídky zjištěny závady a statické poruchy, které z dlouhodobého hlediska ohrožují
celkovou statiku krovové konstrukce. Jedná se
o úpravy konstrukce krovu a klenby. Bylo zjištěno, že celý krov je „nahnutý“ směrem od
hodin ke věži téměř o půl metru. Kdy se tak

stalo, není známo, ke zjištění došlo při plánování opravy schodiště na půdu kostela. Zde
tlačí celou vahou hlavní sloup vazby na první
vazný trám nad klenbou, který se prohýbá.
Bude nutné provést zavětrování v linii hřebene
a pod první vazný trám doplnit vzpěry.
Dále byly zjištěny závady na prvcích pozednic a krátčat (hniloba, škůdci). Bude nutné
provést celkovou prohlídku krovu, výměnu
poškozených prvků, vyčištění prostoru kolem
pozednic a na klenbě nad varhanami. Je třeba
revize záklopu podlahy půdy, případná výměna pochůzných prken. K opravám je již
zpracovaná projektová dokumentace a letos by
měly práce proběhnout.

Jeden ze zvonů kostela • Foto: B. Maleček

Ing. Pavel Galata, technik děkanství

Ze života farnosti v roce 2014
PŘINÁŠÍME PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V UPLYNULÉM ROCE
Přednáška Dr. Martina Ráji, historika slavkovského zámku, o pozoruhodném životě
Dr. Václava hraběte Kounice se uskutečnila
20. ledna na faře. Ekumenická bohoslužba za
účasti katolíků, evangelíků, husitů a adventistů
se konala 29. ledna v modlitebně církve Adventistů ve Slavkově. IX. ples slavkovského
děkanství byl v Dražovicích 15. února a hráli
Ištvánci ze Šardic. Účastnilo se kolem našich
120 farníků, celkem byla účast kolem 450 lidí
ze slavkovského děkanství.
Biskupové vyhlašují modlitby za Ukrajinu,
kde probíhají boje v Kyjevě a na Krymu. Pro
školáky jsme uspořádali DENAF – den na faře
o pololetních prázdninách s aktivitami, hrou
i modlitbou. Duchovní obnovu pro mládež
„Apoštol Jan“ vedl 22. února v DSR o. Milan
Vavro. Farní karneval pro děti pořádala 2.
března mládež nejmladšího spolča AVG.
Z pouti děkanství do Svaté země v roce 2011
byl 3. března promítnut film. V březnu se farář
zúčastnil v Olomouci setkání farářů, z jejichž
farnosti jsou bohoslovci v kněžském semináři.
Z naší farnosti studuje ve 4. ročníku bohoslovec Martin Šujan z Heršpic. Duchovní obnovu
pro ženy „Samařská žena“, vedl 22. března
náš bývalý pan farář o. Stanislav Forst.
V Křesťanském magazínu uvedla 23. března
Česká televize reportáž z filmové tvorby v naší
farnosti, zejména ukázka amatérského filmu
o Cyrilu a Metodějovi.
Na Velký pátek byla na faře velikonoční
tvořivá dílna pro školáky na téma Křížové
cesty. Maminky ze Společenství modliteb
matek vyšly s dětmi na křížovou cestu na Urbánek s úmyslem za děti celého světa. V neděli 27. dubna se konalo v Římě Svatořečení
Jana XXIII. a Jana Pavla II. Papež František
za přítomnosti emeritního papeže Benedikta
XVI. svatořečil dva své předchůdce. Příprava
dětí na 1. sv. přijímání začala v dubnu setkáním dětí s rodiči a katechezí o křtu. Benefiční
koncert dětí z KMŠ Karolínky a dětí z farnosti
4. května podpořil stavbu dřevěného draka ve
školní zahradě. Ministrantského dne v Olomouci 10. května se účastnila skupina ministrantů. Kolem 40 školních dětí přijelo 29.
května na Jeden den na Petrově s celodenním
programem o postavách svatých, které ztvárnili zaměstnanci biskupství. Pouť na Urbánku

začala modlitbou Cesty světla po křížové
cestě, mši sv. sloužil P. Martin Kohoutek. Po
mši svaté byl táborák. Ve Slavkově opravili
varhanáři v květnu varhany a nad píšťaly instalovali sítě proti hmyzu, který padal do píšťal
a působil rozladění.
Svatourbanské hody byly ve Slavkově
1. června, mši sv. sloužil slavkovský rodák
P. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově.
Utkání v malé kopané ženatí – svobodní se konalo v tělocvičně ZŠ Komenského 8. června.
V rámci 6. farního dne v neděli 15. června
proběhla soutěž o nejlepší pomazánku, vystoupení a dobročinný Jarmark na zakoupení
draka do zahrady KMŠ, která byla slavnostně
otevřena. V sobotu 14. června uděloval pražský pomocný biskup Karel Herbst poprvé
v historii v našem farním kostele kněžské svěcení saleziánovi Ladislavu Banďouchovi
z Hrušek, který měl 22. června v rodných Hruškách před kaplí primici. Pouť pro seniory
byla 19. června do Zlatých hor, botanické zahrady, Karlovy Studánky a Šternberku. Děti
z náboženství měly 20. června výlet do skanzenu v Modré s ukázkami ze života Slovanů
a na Velehrad. Varhanní koncert Concentus
Moraviae se konal 25. června ve farním kostele na téma disharmonických melodií. Vystoupila mladá norská trumpetistka Tine Thing
Helseth a Petr Rajnoha, který ji doprovodil na
varhany.
Mládež připravila pro děti červencový farní
tábor v Rakoveckém údolí na téma křižácké
výpravy. Farář o. Milan se účastnil ve dnech
27. až 30. června s delegací města Slavkova
cesty do Darney, kde sloužil česko-francouzskou mši sv. Biskup Vojtěch vyzval, aby se 28.
července, v den, kdy válka před sto lety vypukla, rozezněly k uctění a připomenutí všech
obětí kostelní zvony. Pobožnost za padlé s prosbou za mír se konala v rámci Iniciativy smíření 4. října. V srpnu vycestovala mládež
s o. Milanem po stopách svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků a o. Petr s nejmladší mládeží na faru do Beskyd. V září začaly mše sv.
pro děti a školáky s tématem biblické příběhy
Starého zákona. V neděli 12. října proběhlo
v celé ČR sčítání účastníků bohoslužeb, ve
Slavkově se účastnilo na obou mších 444 věřících. Poutníci senioři se vydali ve čtvrtek 16.

října na Hostýn a do Starého Města na prohlídku muzea Slovanů a do nového kostela sv.
Ducha. Sbírka při misijní neděli byla neobvykle velká 50 135 Kč, také sbírka na trpící
křesťany ve světě vynesla 46 613 Kč.
Pouť mužů 8. listopadu byla do Kopřivnice
s prohlídkou technického muzea Tatra a do
Štramberku. Adorační den farnosti se konal
15. listopadu s modlitbou za země, ve kterých
lidé trpí válkou a násilím. 17. listopadu 2014
jsme si připomenuli 25. výročí pádu komunismu a poděkovali Bohu i přímluvě svaté
Anežky za získanou svobodu v naší zemi,
především za svobodu církve a vyznávání víry.
Obnovu pro muže 29. listopadu vedl o. Jan
Szkandera na téma prorok Daniel – svědek
víry. V sobotu při výročí bitvy byl kostel ve
Slavkově otevřen a vyzdoben dekorací s biblickými motivy a citáty. Pro děti i dospělé se
konaly ve Slavkově v úterý ráno v 6.45 opět
roráty za účasti kolem 40 dětí. Děti si přinesly
lucerničky a po mši byla na faře pro děti snídaně. Během roku probíhalo setkání KLASu
s programem pro seniory, schůzky ministrantů, Farní divadlo Simsala Bim představilo
v roce 2014 hru Dračí princezna a Staršidlo
z Canterville.
Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se
špitálem stála letos 136 609 Kč. Za projekt
opravy statiky krovu farního kostela 17 000
Kč, oprava a ladění varhan po 6 letech a instalace sítí proti hmyzu nad píšťaly 34 500 Kč,
provedení scénické technologie farního sálu
(elektrorozvody pro osvětlení s rozvaděčem,
zabudovaný projektor u stropu, zesilovací zařízení, projekční plátno, přehrávač DVD) ve
výši 95 000 Kč (dotace města Slavkova
60 000 Kč) a další drobné opravy. Volnočasové aktivity mládeže a dětí 28 000 Kč (město
Slavkov přispělo 21 000 Kč).
Charitní sbírky byly celkem 574 951 Kč.
Z toho sbírky účelové 342 740 Kč (na charitu,
bohoslovce, na misie, na pronásledované křesťany, na Televizi NOE, na potřeby diecéze),
Tříkrálová sbírka 2014 172 911 Kč (ve Slavkově 113 626 Kč) a ženy v projektu „Koruna
denně“ shromáždily 59 300 Kč na podporu
charitních projektů (hospice, adopce na dálku,
Ukrajina, Filipíny…).
P. Mgr. Milan Vavro, farář
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Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
pro mládež, sobota v 7.30 h.
Svátek Uvedení Páně do chrámu, pondělí 2.
2. kostel 17.00 s žehnáním svící.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 5. 2. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 6. 2.
Ples slavkovského děkanství, sobota 7. 2.
v Nesovicích
Karneval pro děti, neděle 15. 2. v DSR.
Lurdská pouť na Lutrštéku, středa 11. 2.
16.00.
Popeleční středa s udělením popelce, 18. 2.
v 18.00.
Křížové cesty v postě – neděle 17.15 h.

Kontakt s farářem:
středa 16.00–16.30 h., možné i v jiný čas,
kontaktujte se telefonem 604 280 160 nebo
544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 31. prosince 2014 oslavila paní

JINDŘIŠKA ŠUJANOVÁ
krásné 80. narozeniny
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
milované mamince, babičce a prababičce přejí
dcery Jana, Jarmila a syn Mirek s rodinami.
Blahopřání
Dne 14. ledna 2015 oslavila své životní jubileum
naše milovaná maminka a babička, paní

VĚRA ŘEHOŘOVÁ
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ze srdce přejí
děti s rodinami.
Blahopřání
Dne 9. února 2015 oslaví své krásné 85. narozeniny
pan

KLIMENT KOHOUTEK

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

skaut a dlouholetý vedoucí slavkovského kina
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního optimismu
do dalších let přeje manželka, dcera a syn s rodinami
a kamarádi Bedřich a Pavel Malečkovi.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Příběh ševce
Jednoho chladného zimního dne procházel
unavený a hladový pocestný hlučným městem.
Doufal, že sežene něco k jídlu, a tak zaklepal
na dveře jednoho bohatého muže. Dům byl
dobře osvětlený a pocestný viděl, že hned za
závěsem kdosi stojí. Nikdo však neotevřel.
Znovu zaklepal. Světlo v domě pohaslo, ale
jinak se nic nestalo. Pocestnému bylo trapné
žádat za těchto okolností o pomoc ještě jednou,
a tak se vydal dál na cestu.
Celé příhody si povšiml jeden kolemjdoucí
a upozornil pocestného, že ten bohatý muž by
mu stejně nikdy nic nedal. Místo toho mu poradil, aby zašel do domu místního ševce, který
byl dobře známý svou štědrostí. A tam, ve
skromném ševcově příbytku, byl pocestný
vřele uvítán celou ševcovou rodinou. Pojedl
s nimi a pobavil je svými zážitky z cest. Když
padla noc, vyspal se na podlaze u krbu, a když
ráno odcházel, dal mu švec na cestu dva stříbrňáky.
Uběhl nějaký čas a ten bohatý muž zemřel.

Divadelní kavárna
Kavárna se otevírá v 16 hodin v sále Pastoračního centra – budova fary za kostelem,
levý vchod. Vstup volný. Bližší info: simsalabim.farnostslavkov.cz, nebo farnostslavkov.cz, nebo veslavkove.cz
Program kaváren v únoru:
Neděle 22. února: Muž, který nemohl
spát.
Dramatizovaná četba povídky Z druhé
kapsy od Karla Čapka, od jehož narození
letos uplynulo 125 let.
Na setkání v Divadelní kavárně se těší
pořadatelé: Divadelní spolek a farnost Slavln
kov u Brna.

Všem to bylo jedno. Každý si ho pamatoval
jen jako bezcitného a tvrdého člověka. Za ševcem lidé stále chodili pro pomoc, ale všimli
si, že už je nezve dál a neprojevuje svou pověstnou štědrost. Místní pastor si této změny také
všiml, a tak se nakonec zeptal ševce, co ji způsobilo. Švec se přiznal, že má sotva dost na to,
aby nakrmil svoji vlastní rodinu. Jeho štědrost
byla možná jen z toho důvodu, že ten bohatý
člověk vždy, když se ocitl někdo v nouzi, poskytl ševci prostředky, aby mu mohl pomoci.
Nikdy však nechtěl, aby se kdokoli o jeho velkorysosti dozvěděl, aby náhodou nezpychl.
Poté, co si pastor vyslechl ševcův příběh
a pravdu o zemřelém bohatém muži, svolal
všechny lidi z města, aby jim to pověděl. Řekl
jim, že mnoho lidí dnes žije dobrý a šťastný
život díky tajné laskavosti onoho boháče. A od
toho dne se na hrobě toho muže každý den objevovaly květiny a svíčky. (z knihy „Počítání
hvězd“ – Vyšehrad)
„Pesimista říká, že vidí sklenici poloprázdnou, optimista tu samou sklenici vidí zpola
plnou a štědrý člověk vidí sklenici s vodou
a hledá někoho, kdo by mohl mít žízeň.“
(G. Donald Gale)
„Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoří.“
(Quintus Horatius Flaccus)
„Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky
okázale před lidmi a nestavěli tím na odiv svoji
dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu
od nebeského Otce.“
(Bible, překlad SNC – Mat 6,1)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v únoru na sobotní bohoslužby konané 7. a 21.
2. na adrese: Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9 h. společným studiem Božího slova a od
10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlastimil Fürst), www.casd.cz

Přijďte na přednášku na téma:
Výchova dětí pod vlivem médií
Člověk vyrůstá uprostřed mnoha podmínek,
které se podílejí na utváření jeho osobnosti,
poměru ke světu, hierarchii hodnot. Zvláště
silně působí na mladé osoby hromadné sdělovací prostředky: tisk, rozhlas, televize, časopisy, film, CD, DVD, video kazety, počítače,
dokonce i „obyčejný“ telefon. Sdělovací prostředky samy o sobě mohou být jistě nositelem
dobra. Vychovávají, informují, pomáhají navázat rychlý kontakt s druhým člověkem, poskytují zábavu. Působení médií na člověka je
jistým druhem komunikace. Ve vědomí i podvědomí osoby zůstává po každém kontaktu
s médii „stopa“ jejich vlivu a působení. Výsledkem toho pak je formování postojů příjemce obsahu médií vůči okolní realitě, vůči
sobě samému, druhým lidem (a třeba i vůči
Bohu). Celá tato přednáška by měla nastiňovat, jak na nás média působí, jakým způsobem
se jejich vlivu můžeme bránit a jak tomuto
umění máme učit ty, na které výchovně působíme.

R. Mezuláník • Foto: archiv

Přednášejícím bude ThDr. et PhDr.
Radek Mezuláník, PhD., z Katedry mediálních studií UJAK Praha.
Sejdeme se k besedě, doplněné obrázky
i zvukovými ukázkami, opět v Husově sboru,
ul. Jiráskova 959, ve Slavkově u Brna,
v pondělí 23. února 2015, od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Za radu starších Vás zve Milan Vostřel, farář
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Advent a Vánoce v KMŠ Karolínka
Stejně jako každý rok, tak i letos, se v každé
třídě Křesťanské mateřské školy Karolínky
uskutečnilo adventní setkání pro děti a jejich rodiče. Ústředním tématem setkání byla betlémská hvězda. Rodiče s dětmi mohli strávit hezký
podvečer laděný v adventní atmosféře. Děti ze
třídy Soviček měly možnost si po společném
programu vyrobit svícínky ze slaného těsta a rodiče si v klidu vzájemně popovídali.
Těšení dětí na Vánoce bylo veliké. Dříve než
rozbalily vánoční dárečky ve svých domovech,
setkaly se 18. prosince u vánočního stromečku
ve školce. Protože byly opravdu hodné, našly
pod ním spoustu dárků, ze kterých měly obrovskou radost. Hned se pustily do rozbalování
a během chvíle skládaly puzzle, ochutnávaly

Setkání u vánočního stromečku • Foto: archiv školy

Adventní setkání • Foto: archiv školy

nejrůznější příchutě pizzy nebo hasily obří požáry pomocí zbrusu nového požárního auta.
K Vánocům jistě patří krásné betlémy.
S dětmi jsme jeden takový navštívily v klášteře
u našich školských sester. Připojili jsme se k zástupu, který vítal malého Ježíška a u jesliček
jsme mu i zazpívali. Koledy nezněly pouze
u betléma, ale také 9. ledna, kdy se všechny tři
třídy naší MŠ spolu s MŠ Zvídálek zúčastnily
vánočního koncertu komorního souboru Musica
animae v sále Domu svaté Rodiny. Společně
jsme si znovu prošli celý advent a vánoční dobu
s krásnými písněmi a koledami, které děti
mohly doprovázet na různé hudební nástroje.
Byla to nádherná tečka za Vánoční dobou. Děkujeme, Ježíšku!
Za KMŠ Karolínka Marie Rotreklová
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Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, ve školním roce 2015/2016 nabízíme volná místa v Křesťanské mateřské
škole Karolínka. Naše mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů.
Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte.
Zápis proběhne v KMŠ v pondělí 16. 3.
2015 od 14 do 17 hodin. Prosíme, přijďte
i s dítětem.
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“ si můžete od pondělí 23. 2. vyzvednout v KMŠ Karolínka nebo stáhnout na
www.kmskarolinka.cz, v sekci Pro rodiče –
formuláře. S vyplněnou žádostí (potvrzenou
od lékaře, podepsanou jedním ze zákonných
zástupců) a dotazníkem, který je přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný list dítěte,
OP zákonného zástupce, cizinci povolení
k pobytu, děti s postižením zprávu z SPC
a od lékaře, přezůvky.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí
na vstupních dveřích školy dne 16. 4. 2015.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti
budou uvedeny pod registračními čísly, které
budou Vaší žádosti přiděleny při zápise.
Mgr. Hana Josefa Jarošová,
ředitelka KMŠ Karolínka

Motoklub Austerlitz informuje
Poslední měsíc v roce máme za sebou. Již
tradičně se v něm uskutečnily dvě, pro motorkáře významné, akce.
Na Štědrý den se konal už desátý ročník takzvané „Vánočky“. Letos se díky teplému a suchému počasí setkalo 187 motorkářů. U všech
účastníků vládla dobrá nálada, protože po spa-

Pozvánka na osmý Motobál
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Nechceme být jen v motooblečení s přilbou
na hlavě a v rukavicích od oleje. Rádi bychom
pozvali nejen naše příznivce na osmý ročník
Motobálu. Uskuteční se v sobotu 7. března
v prostorách Společenského centra Bonaparte.
Tradičním pořadatelem je Motoklub Austerlitz
ve Slavkově u Brna. Ples je určen všem, kteří
se rádi pobaví a zatančí v rytmu rocku, folku,
diska nebo na lidové noty.
Hlavní cenou věnovanou pořadatelem k 10.
výročí klubu je motocykl pitbike. Program najdete na našem webu www.fechtl.cz. Vstupenky s místenkou za 100 Kč, 150 Kč a 170 Kč
jsou již prodeji ve firmě Malířské potřeby
v Hradební ulici ve Slavkově. Srdečně vás zvou
motorkáři ze Slavkova u Brna – tentokrát bez
jz
přileb a motooblečení.

nilé jízdě Slavkovem a okolí si neumazali svoje
naleštěné krasavce. Vše dopadlo bez problémů.
Je nutné se zmínit i o občerstvení, které bylo
opět bezchybně a výborně připraveno v Kavárně u Templu, za což patří dík personálu.
Před jízdou se rozdávaly perníčky v podobě
předního kola motocyklu s nápisem Vánočka
2014. Nejvíce potěšeni byli malí motorkáři.
Dojem z Vánočky bohužel zastínila má
osobní i klubová tragédie. V 6.30 jsem dostal
tu nejhorší zprávu z vyškovské nemocnice, že
mě opustila moje manželka a taktéž dlouholetá
členka Motoklubu Austerlitz. Když jsem měl
přivítat všechny zúčastněné, tak jsem si uvědomil, kdo mě podporoval a pomáhal třicet let
v tomto sportu. Tato myšlenka mi pomohla překonat bolest a vše jsem zvládl.
Cítil jsem nesmírnou lítost a vztek, proč
zrovna v tento den se událo to nejhorší v mém
životě. Přitom pro motorkáře to byl naopak nejhezčí den za deset let pořádání Vánočky.
Za čtyři dny se konal již pátý ročník ploché
dráhy, kterou nazýváme „Zavírání šoupátek“.
Tak pěkně skončil závodní rok Motoklubu
Austerlitz. Bohužel i z tohoto závodu jsem se
těšil pouze jeden den, protože v pondělí jsem
obdržel telefonát, že nás opustil dlouholetý

člen pan Frankie Mrázek. Ve sváteční době to
byl další šok.
Věřím, že rok 2015 bude lepší a nebude tak
smutný. Doufám, že k tomu napomůže i fakt,
J.M.
že slavíme desáté výročí od založení.

Zimní fechtlová plochá dráha
Ani celodenní mráz neodradil 67 strojů,
jezdců vč. týmového zázemí od účasti na
5. ročníku Zavírání šoupátek na ploché dráze,
který pořádal Motoklub Austerlitz ve Slavkově
u Brna v neděli 28. prosince. Promrzlé a sněhem poprášené škvárové fotbalové hřiště připravilo všem účastníkům kluzkou trať, na které
nebylo potřeba mít silný výkon motoru, ale šikovnost a vůli neupadnout. Tvrdost zmrzlého
terénu tak poznali obě věkové hranice závodníků, nejstarší r. n.1946 a nejmladší r. n. 2006.
Díky šikovnosti závodníků byly všechny pády
bez vážných následků. Děkujeme všem, kteří
přišli vytvořit krásnou závodní atmosféru,
skvěle vytvořenému zázemí U dvou kapříků
a provozovateli hřišti FC Slavkov u Brna. Rádi
bychom poděkovali vedení města Slavkova
u Brna za zapůjčení prostor a jejich nejvyšším
představitelům za osobní podporu a pomoc při
organizování, děkujeme Vám.
za MK JZ

Slavkovští skauti v novém roce 2015

Závěr minulého roku byl ve znamení společného setkávání všech dětí na vánočních besídkách a také dospělých členů na veřejném
výročním zasedání. Nechybělo ani roznášení
betlémského světla, plamínku z Betléma,
v předvánočním čase. Posledními akcemi roku
2014 prolínala pohodová atmosféra.
Jakmile se prosinec přehoupl do ledna a byl
přivítán nový rok, skauti se opět vrhli na pravidelnou činnost. První lednové družinové i od-

dílové schůzky proběhly, dokončujeme aktualizaci seznamu členů i přihlašování nových zájemců o skautování. I když to venku zatím moc
nevypadá, naplánovány jsou i první zimní výpravy do přírody.
Výpravy nebudou jediným programem
v novém roce, skauti a skautky se mohou těšit
na spoustu dalších zážitků - počínaje březnovou
dovednostní a znalostní soutěží Junácký Slunovrat, které se pravidelně účastní desítky skautů

z Jihomoravského kraje, přes jednodenní květnový zájezd, určený i pro rodiče a kamarády, či
letní tábory v Jasenici uprostřed přírody na Vysočině.
Věříme, že nejen tyto akce, ale vůbec
všechny, které budou v rámci Junáka letos pořádány, se vydaří na jedničku a všichni si je
řádně užijí. Už teď se těšíme na hojnou účast na
každé z nich, a samozřejmě i na vás všechny!
Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka Slavkov
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Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v letech 2013 a 2014
Přelom roku je okamžikem sebereflexe, bilance a nových předsevzetí. Níže uvedený text
je malou sondou o aktivitách slavkovského souboru za 18 měsíců existence.
A. D. 2013
Za vznikem Collegium musicale bonum stáli
sólově vystupující hudebníci na kůru kostela sv.
Mikuláše v Šaraticích: Martina Tesáčková ze
Slavkova u Brna (soprán), Blanka Robešová ze
Šaratic (mezzosoprán), Kristýna Vladíková z Bošovic (mezzosoprán, housle), Lenka Friesová
z Kobeřic (alt, flétna) a Karol Frydrych ze Slavkova u Brna (varhany), kteří v červenci 2013
spojili své síly. Debutujícím projektem byla premiéra skladby Do domu Hospodinova Vojtěcha
Javory 4. srpna na nedělní hodové mši realizovaná u příležitosti výročí 110 let kostela a to ve
spolupráci se Šaratickým chrámovým sborem;
sólový part zpívala Kristýna Vladíková.
Pro zakládající členy záhy vznikly další dva
opusy: Tři písně pedagoga Hudební fakulty
JAMU prof. Františka Gregora Emmerta (*
1940) a Regina coeli někdejšího dirigenta opery
Divadla Jozefa Gregora-Tajovského v Banské
Bystrici Vojtěcha Javory (* 1935).
S příchodem nových členů koncem srpna se
„ženský komorní sbor“ přetransformoval na
„smíšený komorní sbor“ – v této sestavě vystoupil v sobotu 28. září na konferenci Muzejní
a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce
Žarošice, kde mj. provedl premiéru Regina coeli.
Na pozvání Historicko-vlastivědného kroužku
v Žarošicích, sbor uskutečnil v muzeu vánoční
koncert; čtyřikrát též zpíval při slavení liturgie
v Šaraticích.
A. D. 2014
Přestože post nejfrekventovanější aktivity
roku zaujímá koncertní činnost (Kobeřice, Šaratice, Křenovice, Uherčice u Hustopečí, katedrála
sv. Petra a Pavla v Brně, Hrušky a Muzeum obce
Žarošice), v prvním pololetí bylo třeba koncentrovat síly především na Sborování v Šaraticích
– nesoutěžní přehlídku chrámových sborů jednoty Musica sacra konanou v sobotu 24. května,
kde soubor doprovázel koncertní varhaník David
Postránecký. Výkon Collegium musicale bonum
nadchl nejen Postráneckého, jenž se vzápětí stal
jeho členem, ale též hudebního historika a mu-

Collegium musicale bonum. Vánoční koncert v Muzeu obce Žarošice 28. 12. 2014 • Foto: L. Kábrtová

zikologa prof. Jiřího Sehnala, na jehož doporučení rozhodlo předsednictvo Musica sacra zařadit slavkovský ansámbl k účinkování na
devatenáctém ročníku slavnosti patronky chrámových hudebníků v brněnské katedrále. Ačkoli
sbor v sobotu 1. listopadu v Žarošicích premiéroval minioratorium Divotvůrkyni Moravy
Zdeňka Pololáníka, nejvýznamnější akcí v dosavadní historii souboru se bezesporu stalo Svatocecilské setkání.
V průběhu roku došlo také ke třem zásadním
proměnám Collegium musicale bonum: 1) členská základna vzrostla z deseti na dvacet šest hudebníků; 2) aktivizací instrumentalistů se
smíšený komorní sbor proměnil na vokálně-instrumentální ansámbl; 3) začátkem dubna sbor
přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna (pěvecké
zkoušky se nejprve konaly střídavě v domech
členů sboru, od 17. června v sále slavkovské fary
– soubor tedy dvakrát recipročně účinkoval
v chrámu Vzkříšení Páně: v neděli 5. října a na
svátek sv. Štěpána).
Za přelomový proto můžeme považovat benefiční koncert 18. května v Křenovicích, kdy
těleso poprvé vystoupilo jako „vokálně-instrumentální soubor ze Slavkova u Brna“ – za doprovodu trubky, dvou houslí, varhan a tympánů.
Členy Collegium musicale bonum jsou instrumentalisté: Alexandra Bláhová (hoboj, studentka
2. ročníku Konzervatoře Brno), Jan Patera
(trubka), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk
Kábrt (housle), Olga Frydrychová (varhany),
David Postránecký (varhany, abs. HF JAMU)

a Lenka Havlátová (tympány, abs. Církevní konzervatoře Opava).
Ke spolupracovníkům náleží také: Hana Bartoníková (hoboj, pedagog Konzervatoře Brno),
Matěj Červinka (trubka, žák ZUŠ Františka
France), Martin Fukan (trubka, abs. Církevní
konzervatoře v Kroměříži), Jozef Zimka (trubka,
student HF JAMU), Petr Kolař (varhany, pedagog Konzervatoře Brno) a Josef Novák (tympány, abs. HF JAMU).
Chod souboru zajišťují 1) interně: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, korektury partitur, programy koncertů; Kristýna
Vladíková (abs. Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PdF UP v Olomouci) – rozezpívání sboru,
hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Petr Hlaváček – spartace partitur, počítačová sazba not; Jana Svobodová – plakáty
koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková –
správa internetových stránek www.facebook.com
/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster
www.sborcmb.cz; 2) externě: Ivo Prchal a Ondřej
Múčka – počítačová sazba not; Martin Žilka –
sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace;
Ludmila Kábrtová – fotodokumentace vystoupení.
Třebaže má Collegium musicale bonum na
repertoáru skladby všech epoch, zaměřuje se na
duchovní hudbu baroka a klasicismu.
Jaké jsou nejbližší vize? Zařadit na programy
koncertů též díla profánní a zvýšit počet vystoupení ve Slavkově u Brna. Tak nám držte palce!
Karol Frydrych

Slavkovské žestě na koncertu barokní hudby
Sobotní podvečer 27. prosince patřil Koncertu
barokní hudby, který jsme provedli v barokní
kapli sv. Jana Křtitele na Špitálce. Vystoupení
žesťového kvinteta doplnily skladby pro zobcové
flétny v podání žákyň ZUŠ Františka France.
Návštěvníci koncertu, kterých se sešlo více
než šedesát, slyšeli v poněkud chladných prostorách kaple skladby Air a Boureé z Vodní
hudby G. F. Händela, 2. větu z Partity pastoralis V. Maška, Árii z Lovecké kantáty J. S.
Bacha. Zazněly také kratší díla A. Michny
z Otradovic, J. F. Wadeho a G. F. Händela.
Žákyně slavkovské ZUŠ Kateřina Jochmanová zahrála 1. a 2. větu ze Sonáty F dur z díla
R.Valentineho, Petra Gašperčíková přednesla
3. a 4. větu Sonáty d moll autora W.Williamse.
Slavkovské žestě vystoupily v následujícím
obsazení: Jan Patera a Jiří Škrla – trubky;
Hynek Charvat a Jiří Radvan – barytony;
Ladislav Maňásek – tuba, umělecký vedoucí
souboru.
V dobu koncertu aktuální období Vánoc

jsme promítli do dramaturgie programu,
a proto zaznělo několik vánočních písní. Pro
tuto část programu jsme zvolili skladby autorů
z Anglie, Německa a USA.
Děkujeme návštěvníkům koncertu za přízeň,

Slavkovské žestě • Foto: J. Patera

paní Kamile Maňáskové za zajímavé průvodní
slovo, pánům Miroslavu Lstibůrkovi a Milanu
Vavrovi za organizační zajištění v prostorách
kaple na Špitálce.
Hynek Charvat, Slavkovské žestě
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Ryby našich vod – lososovité ryby
V této třetí kapitole seznamování s našimi
rybami vám představím ryby z čeledi lososovitých. Patří mezi ně hlavatka obecná, pstruh
obecný, pstruh duhový, siven americký, síh severní a síh peleď. Ve volných tekoucích vodách
jsou prvotřídními sportovními rybami, neboť
po zaseknutí vyskakují divoce nad hladinu
a vyvíjejí neobyčejnou divokost při pokusech
o zbavení se háčku. Charakteristickým znakem
této čeledi je hřbetní tuková ploutvička umístěná před ocasní ploutví. Mají velmi chutné
jemné a křehké maso.
Hlavatka obecná – podunajská (Hucho
hucho) je největší lososovitou sladkovodní dravou rybou. Má velkou zploštělou hlavu a tlamu
plnou zubů. Zbarvení těla je lesklé, měďavě
červenohnědé s tmavými tečkami. Břicho je
bělavé až nažloutlé. V našich řekách se ojediněle vyskytuje na východní Moravě. Jejím domovem jsou širší podhorské řeky v povodí
Dunaje. Dorůstá do délky kolem jednoho
metru a snem každého rybáře lovícího způsobem přívlačí nebo muškařením je chytit alespoň jednou za život tuto vzácnou rybu. Její
doba hájení je od 1. ledna do 30. září a má stanovenou lovnou délku 65 cm.
Pstruh obecný – potoční (Salmo trutta) se
převážně uměle vysazuje do čistých, na kyslík
bohatých vod pstruhového pásma. Potočák se
živí zejména larvami vodního hmyzu. Větší jedinci nepohrdnou i menšími rybkami. Ve stojatých vodách činí složku jeho potravy
i zooplankton. Má převážně zelenohnědé zbarvení hřbetu, na bocích se světlejším odstínem.
Po celém těle jsou červené a černé tečky, které
mohou mít na bocích světlé olemování. Ocasní
ploutev je bez teček. Samec má ústa až za oko.
Samice před oko. V dospělosti se u samců projevuje hákovité zahnutí spodní čelisti charakteristické pro lososa. Za třením do trdlišť dovede
překonávat jezy, splavy a vodopády. Dožívá se
kolem pěti let a dorůstá délky okolo 30 centimetrů. Jeho doba hájení je od 1. září do 15.
dubna s lovnou mírou 25 cm.
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) není
naší původní rybou. Pochází ze Severní Ame-

Pstruh duhový • Foto: archiv rybářů

riky. U nás se uměle vytírá v líhních a chová
na sádkách rybářských závodů. Odtud se následně vysazuje do volné přírody a soukromých vod. Duháč je všežravec a ve stojatých
vodách jeho forma pstruh duhový jezerní dorůstá délky až 50 centimetrů o váze kolem jednoho a půl kilogramu. Dožívá se věku až deseti
let. Jeho zbarvení těla je převážně kovově
lesklé. Přes skřele a boky těla má růžový až načervenalý pruh, který vypadá jako duha. Po
celém těle má drobné černé tečky i na ploutvích včetně ocasní. Drobné šupiny, které pokrývají celé tělo má větší než potočák. Cenově
je dostupnější než pstruh obecný a siven americký a z toho důvodu je komerčně hojně vysazován do soukromých vod za účelem
zimního lovu na dírkách. Na svazových vodách nemá dobu hájení a lovná míra je 25 cm.
Každoročně pořádá naše organizace v zimních
měsících pro děti z rybářského kroužku zájezd
na rybník Stalagmit do Sobáčova, kde děti i jejich rodičové s nadšením loví právě tuto sportovní rybu.
Siven americký (Salvenius fontinalis) stejně
jako duháč není naší původní rybou. Pochází
ze Severní Ameriky a taktéž se chová převážně
pro komerční účely v umělých odchovech.
Oproti ostatním ze své čeledi snáší vodu
s vyšší kyselostí PH. Základní zbarvení hřbetu
je olivově zelené s bílým mramorováním.
Boky mívá světlejší se žlutavými i červenými
tečkami. Břicho mívá oranžové až načervenalé.
Prsní, břišní a řitní ploutve jsou načervenalé

a jsou lemované výrazným bílým rámováním.
Ocasní ploutev je bez tečkování. Je to velice
krásná ryba svojí vybarveností. Maso je narůžovělé jako u lososa. Dožívá se věku kolem
sedmi let a dorůstá délky okolo 40 cm. Lovná
míra je 25 cm a také jako duháč u nás nemá
dobu hájení.
Síh severní – maréna (Coregonus lavaretus
maraena) a síh peleď (Coregonus peled) jsou
také nepůvodní ryby a jejich jikry k nám byly
dovezeny ze severního Polska. Maréna byla
u nás vysazena kolem roku 1880 a peleď o sto
let později. Oba druhy se pohybují ve vodním
sloupci a živí se především zooplanktonem.
Vzhledově maréna připomíná velké jedince
bílé ryby. Má protáhlé ploché tělo, šedé ploutve a výrazně viditelné stříbrné řádkování
šupin na bocích, které připomíná spíše lipana.
Peleď má podstatně vyšší tělo a menší hlavu.
V posledních letech se vlivem značného prokřížení s peledí z našich vod čistokrevná maréna téměř vytratila. Jedna z mála populací
původní čistokrevné marény údajně přežívá ve
Štrbském plese ve Vysokých Tatrách, kde je
maréna sice nepůvodní, ale nebyly zde vysazeny žádné jiné druhy síhů. Marána i peleď
jsou velmi ceněné ryby s mimořádně kvalitním
masem. Lovná míra u obou těchto ryb je 30 cm
a nemají dobu hájení.
Zmiňoval jsem lipana. Tato ryba sice patří
do čeledi lipanovitých ale jejím charakteristickým znakem jako u lososovitých je taktéž tuková ploutvička. V našich horských říčkách
s tůněmi lipanového pásma se vyskytuje pouze
Lipan podhorní (Thymallus thymallus). Má
protáhlé, zploštělé, stříbřité tělo. Charakteristická je delší hřbetní probarvená závojovitá
ploutev, která je u samce ukončena až u tukové
ploutvičky. Po celém těle má pásovité řadové
šupiny. Potravu měkkýšů sbírá převážně ode
dna a tudíž má spodní postavení úst. Dovede
přitom sbírat potravu i z hladiny a obratně vyskočit za hmyzem i nad hladinu. Dorůstá délky
kolem 50 cm a dožívá se věku sedmi let. Jeho
lovná míra je 30cm a doba hájení od 1. prosince do 31. července.
Petr Zvonek

Zdařilá přednáška Slavkovského ochranářského spolku
V neděli 18. ledna proběhla první přednáška
z cyklu, který se rozhodl organizovat Slavkovský ornitologický spolek. Tématem byl pták
chocholouš obecný, informace o jeho životě,
potravě, jeho nepřátelích a historii výskytu
v Evropě, České republice a na Slavkovsku.

Chocholouš obecný • Foto: P. Navrátil

Hlavním bodem přednášky p. Navrátila,
p. Hrabovského a p. Bartla byly důvody jeho
ohrožení a jeho ochrana. Pokles stavu chocholoušů od posledního sčítání v České republice
je velmi drastický, jejich početnost poklesla
o 90%! Příčiny tvrdého dopadu nejen na chocholouše jsou známé. Velkoplošné zemědělství
a jeho chemizace, zástavba ploch kde žijí
a travní sekačky upravující trávníky, ve kterých
chocholouši hnízdí…
Slavkovští chocholouši v počtu již jen 1 páru
přežívají v průmyslové zóně v areálech firem
Lohmann&Rauscher, Auto Bayer, Devro a přilehlých pozemcích. A to i díky přístupu zmíněných firem, které umožňují přístup na jejich
pozemky při vyhledávání jejich hnízdišť, zajištění jejich ochrany a případné kroužkování
mláďat. Dále je nutno poděkovat p. Františku
Kreizlovi a pracovníků jeho zahradnické firmy,
kteří nás upozorňují při sečení trávníků na chocholouší hnízda.
Přednáška byla doplněna filmem p. Bartla

a Navrátila o unikátním hnízdění chocholouše
na ploché střeše f. Devro ve Slavkově.
Chtěl bych poděkovat starostovi Města Slavkov u Brna p. Michalu Boudnému za poskytnutí prostor a promítací techniky. Přednášky se
zúčastnilo 21 posluchačů. Veřejnost budeme
o každé další akci informovat na stránkách
www.veslavkove.cz a ve Zpravodaji.
Další přednášky a jejich téma:
8. 2. 2015 – p. Pavel Smejkal: Vábení zvěře
a ptactva, kryty a jejich použití
1. 3. 2015 – p. Jaromír Seifert: Historie rybnikářství na Slavkovsku a jeho možný rozvoj
22. 3. 2015 – p. RNDr. Tomáš Grim (Univerzita Palackého Olomouc): „Malý velký rok –
za ptáky kolem světa“ povídání o ptácích
světa, jejich focení, pozorování a biologii –
populárně.
Další pak budou pokračovat volnými termíny 7. 11., 21. 11. a 12. 12. Termíny v r. 2016
upřesníme koncem tohoto roku.
Za Slavkovský ochranářský spolek Petr Navrátil
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Rady do zahrady – únor
Pranostika: Jestli na Hromnice mrzne
a sněží, úrodný rok na to běží.
Rané brambory patří k oblíbeným plodinám
zahrádkářů, protože jim umožňují pochutnat si
na čerstvých hlízách ze své zahrádky již koncem jara a po celé léto. Plodina je to vcelku nenáročná, ale pro dobrou úrodu pěkných hlíz je
nutno dodržovat některé zásady.
Nezbytnou podmínkou časné sklizně je
sadbu předklíčit, neboť předklíčená sadba poskytuje ranější sklizeň o 10–14 dní a její zakořeňování přispěje k dalšímu zkrácení vegetace.
Předkličovat začneme asi 4–6 týdnů před výsadbou. Při pěstování bez chemických postřiků
je předkličování nebo zakořeňování nutností,
protože dřívějším nástupem do vegetace se dosáhne jistějších výnosů před šířením bramborové plísně.
Plíseň brambor je nejnebezpečnější chorobou brambor, která může zcela zničit celou nať
a způsobit i hnilobu hlíz. Pokud dojde k napadení porostu plísní a zničení asi 10–20 % listové plochy, vyplatí se vytrhat nebo posekat
nať, usušit ji a spálit. Odstraněním napadené
nati sice snížíme výnos, ale zabráníme tím infekci a hnití hlíz.
Právě plíseň bramborová a špatné klimatické
podmínky během celého loňského roku byla
příčinou špatné kvality a nižší sklizně. Pro letošní výsadbu jsme zajistili sadbu u nového dodavatele a částečně obměnili odrůdovou
skladbu k lepšímu!
ANUSCHKA – velmi raná, varný typ AB
se středně velkými hlízami, velmi dobrá chuť,
žlutá dužnina a lákavá slupka s mělkými očky,
velmi dobrý výnos.

MONIKA – VR, varný typ B pro nejranější
termín sklizně, hlízy jsou dlouze oválné
a vzhledné, dužnina světle žlutá, velmi vysoký
výnos, odolnost proti virovým chorobám.
ROSARA – VR, varný typ B, hlízy jsou
oválné, dužnina žlutá, slupka červená, velmi
dobrá kvalita, úroda pravidelná.
ADÉLA – raná kvalitní odrůda s vysokým
výnosem oválných hlíz se sytě žlutou a chutnou dužninou, vhodná pro skladováním až do
jarních měsíců, průměr pod trsem 13, varný tyt
BA.
DALI – raná odrůda, varný typ BA, hlízy
větší chutné, vařené netmavnou, slupka žlutá
hladká, dužnina žlutá, odolná strupovitosti,
středně odolná virovým chorobám a plísni
bramborové, háďátku bramborovému, rakovině
brambor rezistentní.
MARABEL – raná odrůda, varný typ B,
hlízy pěkného tvaru s mělkými očky žlutou
slupkou a dužninou, výnos střední, vysoká
kvalita, počet hlíz 12.
Varné typy: A – vhodné do salátů, vaření ve
slupce, jako příloha. B – univerzální přílohové,
do salátů, gulášů, polévek, na roštování.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením odrůdy, počtem kg
a adresou (telefon pro oznámení doby prodeje)
do schránky v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády č. 252 do 8. března 2015.
Taktéž je možno ve stejném termínu objednat stromky broskvoní a ostatních stromků
a keřů pro jarní výsadbu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Poutníci letos slaví 45 let
Vážení přátelé dobré country hudby, tedy
Poutníků, v letošním roce bude naše kapela
slavit 45 let od svého vzniku.
Celý rok 2015 budeme po České republice
jezdit s pořadem „Poutníci slaví 45 let“.

Poutníci • Foto: archiv

A právě řadu písní z tohoto programu vám
představíme na Country večeru, který se uskuteční 28. února v prostorách Slavkovského pivovaru. Akce začne ve 20 h. a vstupné bude
dobrovolné.
Přestože nejsme vyloženě taneční kapela,
rytmus ještě udržíme. Kromě poslechu si tedy
samozřejmě můžete i zatančit.
K dobré náladě přispěje i Slavkovské pivo
a na své si přijdou také milovníci dobrého
jídla. Rezervujte si místa na telefonním čísle
544 220 100.
Na vaši účast se těší znejen členové kapely
Poutníci, ale i zaměstnanci Slavkovského piJiří Karas Pola
vovaru.

Centrum denních služeb ve Slavkově
Pokud se v rodině staráte o babičku či dědečka a v této péči byste uvítali pomoc, můžete
využít našich služeb. Nabízíme kvalifikovanou
péči o seniory a osoby se zdravotním postižením od 27 let věku. Tito lidé u nás mohou prožít svůj volný čas a my se jim postaráme
o zábavu. Můžeme s nimi procvičovat paměť,
jemnou motoriku rukou, chůzi nebo si třeba jen
povídat. Můžeme zajistit také oběd, doprovod
k lékaři či třeba do obchodu.
Pokud se staráte dennodenně a potřebujete si
odpočinout, vyležet chřipku, zajít si k lékaři,
nebo prostě potřebujete nějaký čas na vlastní
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záležitosti a obáváte se, aby že by se vašim
blízkým mohlo doma samotným něco stát, rádi
vám pomůžeme.
Přijďte se k nám podívat a my vám zodpovíme všechny otázky. Pokud je to pro vás komplikované, můžeme přijet my k vám.
Kontaktujte nás na tel. čísle 734 435 125.
Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.
(sociální pracovnice – vedoucí)
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel. 734 435 125
Email: cds.slavkov@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz

Na prahu roku 2015 přeji všem našim členům a příznivcům především zdraví, aby mohli
vykonávat všechny činnosti, které potřebují
k plnohodnotnému životu.
Také jste o Vánocích zaznamenali různé výkyvy glykémie? Co tedy dělat, abychom opět
dostali cukrovku pod kontrolu? Především musíme změnit jídelníček a přejít z tučnějších
a smažených jídel k šetrnější úpravě potravin,
přidat více zeleniny, cibuli, česnek, pórek, křen,
kysané zelí, brambory, tvaroh a sýry. Pokud
vám zbylo rybí filé, připravte si z něho výbornou pomazánku tak, že ho uvaříte, rozmačkáte
vidličkou a přidáte majonézu, bílý jogurt, sůl,
pepř a citronovou šťávu. Pohybová aktivita je
součástí zdravého životního stylu a to platí
zvláště pro diabetiky. Zveme vás proto na pravidelné cvičení Pilates každé pondělí od 16
hodin do tělocvičny ZŠ Tyršova. Neplatí výmluva na stáří, stačí překonat lenost, vzít si cvičební úbor, přezůvky a podložku. Při cvičení se
vyplavují do krve hormony, které Vám zvednou
náladu a sníží hladinu stresu. Měli bychom si
změřit glykémii před a po cvičení a necvičit 90
minut po aplikaci inzulínu, necvičit při glykémii pod 5,5 ani nad 16 mmol/l. Mimo čaje se
doporučuje také minerálka s obsahem hořčíku,
který pomáhá předejít svalovým křečím
a únavě. Cvičíme tak, aby nás to motivovalo
a ne stresovalo. I v zimním období bychom
měli jít ven, ale ne se dvěma taškami plnými
nákupu, nebo ke kamarádce na kávičku. Vezměte si dvě hůlky na „norskou chůzi“ a vydejte
se na procházku, nebo s vnoučaty na sáňky,
lyže, bruslení. Pokud v zimě aktivně sportujete,
nezapomeňte si častěji změřit glykémii, ale
pozor inzulín ani glukometr nenoste v ruksaku
ani v tašce, ale ve vnitřní kapse vrchního oblečení, aby se mrazem nepoškodily.
Období „masopustu“, který trvá až do popeleční středy, letos do 18. února, je dobou plesů
a maškarád. Toto potěšení si může dopřát i diabetik, ale musí se před odchodem na zábavu
najíst a pro jistotu si vzít glukometr a nezapomenout na večerní dávku inzulínu. K pití si
může dát kvalitní suché přírodní víno, nebo
vinný střik. Nejlepší jsou naše moravská vína,
která obsahují méně cukru a jsou také méně alkoholická. Pít v malých dávkách pro zdraví
a pohodu a nebránit se tanci. Jako druhou večeři
si dejte talíř se šunkou, sýry a zeleninovou přílohou. Mám pro vás dobrou zprávu, že mírné
popíjení kvalitního vína snižuje výskyt srdečního infarktu a mozkové mrtvice, dokonce víno
snižuje i hladinu cholesterolu. Vyvarujte se pití
tvrdého alkoholu a sladkých míchaných nápojů.
Členská schůze 27. ledna rozhodne o částečné změně názvu a odsouhlasí organizační
a administrativní opatření tak, abychom sladili
naši činnost s podmínkami platného občanského zákoníku a mohli být zapsáni u Městského soudu v Praze do spolkového registru. Po
schválení programu na rok 2015 si už můžete
v naší kanceláři převzít přihlášky na týdenní rekondiční pobyt v Luhačovicích a na plánované
zájezdy. Současně vás chci pozvat na 24. února,
kdy se od 14 hodin uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu beseda se zástupci
Chytré lékárny Brno a firmy Schubert o nejmodernějších pomůckách pro diabetiky.
Přeji Vám, aby tento rok byl lepší, než bude.
Marie Miškolczyová
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 Bývalý Vážanský rybník (písm. C) mezi obcemi Vážany,
Hrušky, Křenovice a Slavkovem vyznačený průmětem na
mapě speciálce Kartografického válečného úřadu ve Vídni
v situaci počátkem 20. století i se zaniklým rybníkem zvaným Tazus pod městem Slavkovem a s dalšími zaniklými
vodními díly.
 Samovolně obnovený mokřad na ploše bývalého Vážanského rybníku s ptactvem. V pozadí obec Křenovice.
Foto: B. Maleček

Bývalý Vážanský rybník – možnost obnovy
Lokalita za slavkovským železničním nádražím v okolí Velké meze nese odnepaměti neurčitý název Vegšpigle – z něm. Zrcadlové
cesty podle odlesku vodní hladiny bývalého
velkého Vážanského rybníku při cestě ze Slavkova na obec Vážany.
Rozsáhlý rybník s mokřady vzniká za účasti
vážanské a slavkovské vrchnosti v nivě Litavy
před půl tisíciletím a zaniká po napoleonských
válkách. Jeho rozloha mezi katastry obcí Vážany, Hrušky, Křenovice a Slavkov činila ve
svém odlesku přes 1 km čtvereční vodní plochy. Dodnes průsakem spodních vod vzniká
v jeho zaniklé západní části samovolně se tvořící biotop hojně využívaný vodním ptactvem
a různými živočichy.

Zvláště na jaře jej s pestrým osazenstvem
možno spatřit při cestě vlakem při pohledu
k obci Vážany za železničním mostem přes
říčku Litavu.
I v letošním roce bude připravena vládní
podpora pro rozvoj rybnikářství s biocentry za
určitých podmínek. Nastává čas chopit se příležitosti k obnově lokality Vážanského rybníku, již však na omezené ploše dle pravidel
poskytované podpory – zachování chovu ryb,
retenční – proti přívalové a protipovodňové
funkce, včetně vzniku biotopu. Je to výzva pro
obce mikroregionu Vážany, Slavkov, Hrušky
a Křenovice. Technické dílo pro napouštění
Vážanského rybníku ,,Šestisplav“ na říčce Litavě je po nové rekonstrukci.

Z hlediska ochrany přírody má tato lokalita
velký význam pro odlehlost přístupu o čemž
svědčí její hojná návštěvnost různými druhy
ptactva i živočichů.
V současné době je také aktuální využít
velké vodní plochy jako termoregulátoru
velkých výkyvů teplot a k zadržení vláhy
v krajině pro zemědělskou produkci i ovocnářství.
Rybníky zachycují vodu, brání povodním,
jsou útočištěm rostlin i živočichů a především
dokáží potěšit.
(Podrobné informace k rybniční soustavě na
Slavkovsku – Almanach rybářského spolku
a www.veslavkove-historie.)
Jaromír Seifert

Pohádkový festival

hlasivky často i v nevlídném počasí. Ale učí se,
že je přínosem obětovat něco ze svého pohodlí
pro potřeby druhých. Všichni potřebujeme, aby
lidé byli k sobě milosrdní a ochotní si pomáhat
a toto je dobrá zkušenost pro malé i velké.
V letošním roce, kdy se vybralo rekordních
121 640 korun, prokázali dárci svou štědrost
měrou vrchovatou. Veliký dík všem, kteří jakoukoli částkou přispěli na dobrou věc. Vždyť
to dobré, co do světa vyšleme, se nám zase
v dobrém vrátí. Požehnaný rok všem.

Jak již bylo oznámeno,
rozběhly se přípravy na
4. ročník festivalu Slavkovské divadelní dny,
který bude letos ve znamení pohádek. V „Domě plném pohádek“ se
představí osm divadelních souborů z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Festival bude moci uvítat i zcela nové soubory. Ve festivalovém programu bylo pamatováno na všechny. Na své si
přijdou návštěvníci od těch úplně nejmenších
až po ty věkem pokročilé. Tak jako vloni bude
pamatováno i na představení pro školy.
Také divadelní sál v SC Bonaparte bude
v mnohém vylepšen. Už na první pohled diváky přivítá nová opona a hned na druhý pohled nová prkna, která znamenají svět. Celé
jeviště se totiž zaskví zbrusu novou podlahou.
Také divadelní technika oproti loňskému festivalu doznala výrazných změn a již není tou
původní ubohou Popelkou.
I v termínu festivalu letos dochází ke
změně. Abyste si mohli zakřížkovat ty
správné dny v kalendáři, prozradíme již nyní
termín festivalu. Připravte se na pohádkovou
smršť, která se Slavkovem přežene od čtvrtka
23. dubna do neděle 26. dubna 2015. Těšíme
se na Vás.

Blanka Zbořilová

pořadatelé festivalu

Koledníci • Foto: J. Kábrtová

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna
Druhou lednovou sobotu proběhla, tak jako na
mnoha jiných místech naší vlasti, Tříkrálová
sbírka i ve Slavkově u Brna. 25 skupinek koledníků se po požehnání v kostele a fotografování
rozešlo do předem určených částí města. Je znát,
že má v našem městě koledování dlouholetou
tradici, protože drtivá většina obyvatel vítá návštěvu tří králů přívětivě a mile. Někteří na své koledníky již čekají a mají pro ně kromě příspěvku
do kasičky připravenu i sladkou drobnost. To potěší srdce dětí a povzbudí k dalšímu úsilí. Pravda,
není pro všechny jednoduché namáhat
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I. světová válka a Slavkov u Brna (VI.)
Po krátké odmlce přinášíme příběh dalšího slavkovského vojáka-legionáře,
který bojoval na východní frontě jako rakouský voják. Během zajetí se přihlásil k čs. jednotce a s ní se zúčastnil mnoha bojových akcí. S legionáři prošel
celou Sibiří až do Vladivostoku, odkud se lodí vrátil v roce 1920 zpět do vlasti.
Děkuji mnoha spolupracovníkům, kteří mi pomáhají doplňovat bílá místa v seznamu slavkovských vojáků v I. světové válce.

Když mi děda vyprávěl…
Dovolte mi, abych i já, když vzpomínáme
na naše občany a rodinné předky, kteří se účastnili první světové války, přidal několik vzpomínek na mého dědečka Augustina
Simerského.
Narodil se 29. 9. 1896 manželům Antonínu
Simerskému, hlídači na dráze v Holubicích,
Legionář Augustin Simerský
* 29. 9. 1896 Holubice, strážní domek u dráhy
do Křenovic.
Vyučil se v Rousínově zámečníkem.
Narukoval v 18 letech.
Sloužil v rakouské armádě u 8. pěšího pluku
(osobní číslo 35128).
Byl zajat v Lucku 15. 9. 1915 a z místa posledního zajetí v Kyjevě se přihlásil do československé armády 10. prosince 1917.
10. 12. 1917 zařazen k 4. baterii 2. dělostřelecké
brigády, později přejmenované na 1. baterii
2. samostat. děl. též div.
31. 7. 1919 povýšen na nápředníka.
V době od 25. 5. 1918 do 1. 1. 1919 se účastnil
vystoupení v Mariinsku pod Kargatem a u Tatarské, bojů východosibiřské skupiny s gen.
R. Gajdou a na severouralské frontě v úseku
Kungurském ochrany sibiřské magistrály.
8. 8. 1920 Po návratu z Ruska udělena tříměsíční
dovolená.
30. 9. 1920 odchod do civilu jako svobodník.
Augustin Simerský (1896) se přestěhoval do
Slavkova 26. 4. 1935.

Výzva
Vážení čtenáři, zúčastnil se někdo z členů Vaší
rodiny bojů I. světové války? Podělte se o jeho
příběh s ostatními čtenáři Slavkovského zpravodaje a pomozte tak zachovat vzpomínku na vojáky I. světové války budoucím generacím. Pište
na e-mail: info@bmtypo.cz. Děkujeme.
red.

a jeho ženě Marii Simerské, rozené Janákové,
pocházející z Holubic. Po absolvování měšťanské školy v Novém Rousínově se vyučil zámečníkem. Jen co získal výuční list, postihlo
lidstvo to nejhorší, a to první světová válka.
I on jako osmnáctiletý musel narukovat do tohoto nesmyslného boje, do dnů plných odříkání, válečných útrap a nejistot.
Protože přežil válečné boje bez většího zranění, mohla se tato část jeho života později
přeměnit ve vzpomínky, které mně jako malému chlapci vyprávěl. To však jen za předpokladu, že nebyla nablízku moje babička, která
ho napomínala, aby mi nevykládal o válce. Ale
znáte chlapy… A tak jsem se dovídal o tom,
jak byli „kluci z Moravy“ před odvelením na
frontu tvrdě připravováni bezohlednými veliteli hlavně z řad tehdejších brněnských
Němců. Poté byl děda odvelen s osmým pěším
plukem na frontu do Haliče.
Dne 15. 9. 1915 se společně s dalšími po
jednom bodákovém útoku dostal do zajetí
v prostoru Luck. Část zajatců byla transportována do vnitrozemí, kde sloužili v zemědělství
nebo průmyslu. Gustav pracoval v Kyjevě
v jednom kovodělném družstvu. Zde byl do
roku 1917, kdy se přihlásil do československého vojska na Rusi a byl zařazen k dělostřelcům jako nápředník. Účastnil se bojů
v Mariinsku pod Kargatem a u Tatarské, dále
bojů východosibiřské skupiny vedené generálem Gajdou na severouralské frontě v úseku
kungurském o stanici Kordon a zastávku č. 59
při obraně sibiřské magistrály. Celá tato válečná anabáze byla ukončena podepsáním příměří mezi velením legií a pátou armádou
7. února 1920, které zaručovalo zastavení nepřátelských akcí mezi oběma stranami a volný
průjezd legií na východ. Cesta legionářských
vlaků do Vladivostoku pak již proběhla bez
větších obtíží. Na počátku roku 1920 zde Augustin s mnoha dalšími nastoupil na lodní
transport do Evropy a přes Suezský průplav

Augustin Simerský
29. 9. 1896–1973

a Středozemní moře se dostal do Terstu a odtud
do milované vlasti.
Přestože se jednalo v podstatě o nesmyslnou
válku, pomohla alespoň v tom, že urychlila
vznik Československa. Často si vzpomenu na
dědečka a na to, jaké útrapy musel vydržet.
Svým způsobem mě to v dnešní hektické době
posiluje.
Augustin Simerský se po válce oženil a přestěhoval do Slavkova, kde žil až do své smrti
v roce 1971. Je pochován na slavkovském hřRadovan Mráz
bitově.

Vojáci s ošetřujícím personálem před lazaretem, který byl zřízen v přízemí Rakouští, maďarští a čeští vojáci před vojenskou nemocnicí v budově nynější Základní
školy Komenského (1915).
budovy nynější Základní školy Komenského (1916).
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Start běhu • Foto: archiv atletů

Skoka daleký • Foto: archiv atletů

Atletické halové klubovní přebory
V lednu se konaly závody mladšího žactva
a přípravek v běžeckém koridoru v BrněNovém Lískovci, které pravidelně pořádá atletický klub Moravská Slavia Brno.
Soutěžilo se ve skoku dalekém, sprintu na
60 m a v běhu na střední vzdálenost o délce
300, 400, resp. 600 m dle věkové kategorie závodníků.
Přeborů se zúčastnili závodníci z několika
brněnských oddílů, dále z Oslavan, Přísnotic,
Židlochovic, Kyjova, Kuřimi, a také z atletického kroužku DDM Slavkov u Brna.
Nejlepších výkonů dosáhli tito slavkovští reprezentanti:
Natálie Křížková (2003) skok daleký –

391 cm – 2. místo; 60 m – 9,1 s. – 3. místo.
Julie Kachlířová (2006) 400 m – 1:34,8 –
3. místo; skok daleký – 306 cm – 3. místo;
60 m – 10,6 s – 4. místo.
Samuel Vinkler (2004) skok daleký – 352 cm –
2. místo.
Jan Červinka (2007) 400 m – 1:41,8 – 3. místo.
Adéla Červinková (2005) skok daleký –
342 cm – 4. místo.
Jakub Sovadina (2004) skok daleký –
346 cm – 4. místo.
I ostatní zúčastnění předvedli kvalitní výsledky a dobře se poměřili s nemalou konkurencí. Gratulujeme k dosaženým výkonům
a výborné reprezentaci slavkovské atletiky.

Náš oddíl pokračuje v zimní přípravě, která
je zaměřena na zlepšení silové vytrvalosti,
rychlosti a obratnosti. Toto přípravné období
bude zakončeno tradičním rychlostně-silovým
přeborem pro členy kroužku.
Pro bližší informace o kroužku, akcích a závodech sledujte náš web (atletika-slavkov-uTrenéři
brna.webnode.cz).
• OCITLI JSTE SE V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

A DLUŽÍTE, KAM SE PODÍVÁTE?
• NEJSTE JIŽ NADÁLE SCHOPNI

SVÉ DLUHY SPLÁCET ?
• NEČEKEJTE, AŽ VÁM VAŠE

DLUHY PŘEROSTOU PŘES HLAVU!

V

pondělí 15. 12. atletický kroužek při DDM
uspořádal pro své členy již 3. ročník soutěže
ve skoku vysokém, „Vánoční laťku“. Pro některé
z mladších členů kroužku se
jednalo o jejich vůbec první
měření sil a schopností v této
krásné atletické disciplíně. U mnoha atletů, a to
i těch zkušenějších, se projevila závodní nervozita, která je připravila o lepší výkony. I tyto situace je však nutné „natrénovat“ a všichni
sportovci se musejí naučit se s takovými stavy

vypořádat a zvládat je. I přes fakt, že je skok vysoký vysoce náročnou disciplínou, se všichni
zúčastnění snažili předvést co nejlepší výkony
a ukázat maximum z toho, co
se jim podařilo natrénovat.
Nejlepší výkon soutěže v hodnotě 128 cm předvedla Natálie Křížková (roč.
2003). V kategorii hochů převálcoval výkonem
115 cm i starší soupeře Marek Hrubý (roč. 2005).
Kompletní výsledky a fotogalerie jsou tradičně na našem webu.

Vánoční laťka

SPOLEHLIVÉ ODDLUŽENÍ
• ZBAVTE SE AŽ 70 % VAŠICH DLUHŮ JEDNOU PROVŽDY
• ZABRAŇTE VČAS HROZÍCÍ EXEKUCI NA VÁŠ MAJETEK
• ZDARMA POSOUDÍME VAŠI SITUACI A NAVRHNEME

JEJÍ NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
• CELÝ PROCES PODÁNÍ NÁVRHU NA ODDLUŽENÍ

POD KVALIFIKOVANÝM DOHLEDEM ADVOKÁTA

VÍCE INFO NA:
VOLEJTE: +420 774 370 992
PIŠTE: oddluzeni@avlegal.cz www.brno-oddluzeni.cz

Počasí nás stále překvapuje
Je to právě ovzduší – atmosféra, která může působit na naši náladu a také velkou měrou na naše
zdraví. Vlhkost vzduchu, která bývá často až stoprocentní, našemu organismu neprospívá. Namísto mrazu vzniká i teplotní inverze, podmínky
dýchatelnosti se zhoršují nejen v ohrožených podmínkách velkoměst, ale i v menších městech,
o nichž se tvrdí, že jsou ještě relativně čisté.
I v našem městě lze postřehnout mlhu smíšenou
se smogem a polétavým prachem, který je nositelem škodlivin. Podle hlášení ČHMÚ bylo v okolí
v listopadu 19 dnů znečištěného vzduchu, v měsíci prosinci jen 6, v první dekádě ledna přibližně
polovina dnů. 10. leden 2015, který měl podle pranostik a Stoletého kalendáře přinést tu pravou
zimu, přinesl naopak rekordní oteplení + 14 °C.
Svátky slunovratu, 21. 12., však slibují návrat
sluníčka: „na Nový rok o slepičí krok“ je ve skutečnosti pouhá 1 minuta prodloužení délky dne,
na Tři krále (6. 1.) již o 6 minut prodloužený den.
Zajímavé je, že den se prodlužuje zpočátku jen
tím, že slunce později zapadá, ale vychází po několik dnů ve stejnou dobu. Se starým rokem se
příroda loučí často efektně. Nebylo to jako před
čtyřmi a pěti lety o Vánocích, kdy měsíc reagoval
částečným zatměním přímo na Silvestra, jako by
si uvědomil, že silvestrovské rachejtle a ohňo-

stroje prosvětlí oblohu dostatečně. Měsíc tehdy
vstoupil do stínu, který vrhá Země ve slunečním
světle částí svého povrchu. O rok později to bylo
částečné zatmění měsíce hned o slunovratu (21.
12. 2010). Také letos bylo pozorováno kolem
Vánoc několik efektů na obloze. Byla to „svatozář“ kolem slunce i měsíce. O Vánocích meteorologické jevy – sluneční halo a večer na
svatých Tří králů a Zjevení Páně i měsíční halo
a měsíční korona pozorována za polojasné noci
5. 1. Zajímavý fyzikální efekt, kdy měsíční nebo
sluneční světlo prochází oblohou pokrytou řídkými mraky tvořenými malými ledovými krystalky. Miliony krystalů vody působí jako
miniaturní čočka, kde světlo jen prochází a láme
se. (Jména svatých u jednotlivých dnů kalendáře
jsou uváděna podle starého způsobu tak, jak byla
uvedena v kalendáři roku 1815 pro zachování
kouzla starého způsobu vyjadřování, k němuž se
vztahuje většina pranostik jako výsledek několikastaletého vyjadřování.) Měsíční i sluneční halo
nebo korona může být nejen kulatého tvaru
kolem tělesa, ale i v podobě sloupů a oblouků,
podobně jako i letní barevná duha, kde mikročočky tvoří drobné dešťové kapky. Obrazce se
vytváří většinou ve výšce 6–10 km nad zemí.
V tomto oboru se často vyskytuje výraz:

„podle stoletého kalendáře.“ Je to výsledek zapisování změn počasí během celého století od
roku 1700 do roku 1800. Podle tohoto stoletého
pozorování byl sestaven kalendář, který dosáhl
mnoha vydání. Sliboval předpovědi počasí nejen
na celý jeden rok, ale dokonce na celé století.
Dnes se má za to, že tento stoletý kalendář pro
skutečnou předpověď počasí valnou cenu nemá.
Počasí se mění globálně, více informací poskytují meteorologické družice. Milan Hrabovský

PRONAJMU
PROSTORY
ke komerãním úãelÛm
vhodné pro kanceláﬁe
ãi sluÏby (v souãasnosti kadeﬁnictví).
V tûsné blízkosti námûstí ve Slavkovû u Brna. Velikost 41 m2.

Tel. 775 058 765
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Chovatelské okénko
Začal nový rok a snad bude lepší než loňský. Naši chovatelé se již aktivně začali zúčastňovat různých stolních bodování zvířat na
které je teď ideální čas. Proběhla i výstava holubů v Křenovicích, zúčastnil se i náš člen pan
Andrla, který si přivezl čestnou cenu a nejlepšího výletka klubu. Pravidelné schůzky holubářů probíhají v Zámecké vinárně „U Edy“, kde
si vyměňují zkušenosti o chovu, chorobách a jiných problémech. Na tyto sezení můžete přijít
i vy. Informace podá personál restaurace. V měsíci lednu pojedou naši chovatelé na výstavu do
Vyškova, kde se koná prodejní výstava zvířat
ve dnech 25. a 26. ledna, v únoru je naplánován
výlet na největší chovatelský trh do Welssu. Přejeme hodně chovatelských úspěchů v tomto
Vendula Andrlová
roce.

Nové Informace
Tento týden se na pultech prodejen objevilo
nové vydání ročenky Informace Slavkovsko 2015.
Kromě aktualizovaného tradičního obsahu (ordinační doby lékařů, kompletní seznam úředníků
Městského úřadu ve Slavkově u Brna, otvírací
doby restaurací a obchodů s potravinami) přinesly
nové Informace především přehledněji zpracované odjezdy autobusů a vlaků ze/do Slavkova.
A jako novinku: přehled všech společenských,
kulturních a sportovních akcí, které se budou letos
konat v obcích a městech DSO Ždánický les Politaví. Cena zůstává stejná – 25 Kč.
red.

Oční ambulance
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
Slavkov u Brna – tel. 544 423 444, mobil. 733 121 720
Pondělí 7.15–13.00 MUDr. Kleinová bez objednání)
Úterý 8.45–16.00 MUDr. Bednaříková (na objednání)
Středa 7.15–13.00 MUDr. Kleinová (bez objednání)
13.00–17.00 MUDr. Klimecká (na objednání)
Pátek 7.15–12.30 MUDr. Kleinová – děti + kontroly
(bez objednání)
Bučovice – tel. 517 325 718
Úterý + Čtvrtek 7.15–14.30 MUDr. Kleinová

Taneční školička
Taneční školička se zabývá výukou tance
a baletu a je určena dívkám i chlapcům od 3 do
10 let. Žáci proniknou do základů gymnastiky,
moderního a lidového tance a baletní přípravy.
Zároveň dochází i k rozvoji osobnosti a talentu
dítěte pod vedením kvalitních pedagogů. Koná
se vždy ve čtvrtek 15.30–16.15 h. ve Fit Studiu
Slavkov, U Synagogy 258, Slavkov u Brna.
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Jsou naši mazlíčci v ohrožení?
Doslova poplach mezi chovateli psů způsobila zpráva na webu veslavkove.cz, že někdo
klade otrávené návnady v okolí golfového
hřiště. Rozproudila se zajímavá diskuse, která
se rychle rozšířila na celou problematiku soužití se psem. Ze zajímavých příspěvků vyjímáme:
Agula: Tak jsme se po Brně a ostatních městech dočkali lidského hyenismu i my slavkovští pejskaři. Nedokážu pochopit jaký důvod
k tomuto hnusu dotyčného vede.
PEJSKAR!!!: Můj názor je, že bychom si
měli dát pozor predevším na běžce, kteří se
v této lokalitě pohybují a stále si stěžují, že si
psa nepřivoláme, a že na ně štěkají. Je celkem
jasné, že na ně budou stěkat,jsou to psi a ti hlídají…
romariorf: …Trávit zvířata neboli v tomto
případě psy, je opravdu špatná věc a každý, i já
jako pejskař, tohle odsuzuji. Na druhou stranu
musím zdůraznit, že každý pes by měl být
svým pánem vychováván a tady
narážím na problém. Můj pes mě
poslouchá na slovo a venku si nedovolí nic sežrat nemám vůbec
obavy ho pustit na volno. Jenomže
většina pejskařů tohle říci nemůže.
Potkávám lidi, jak marně volají
„pocem, pocem, no pocem“, tak
tomu říkám podceněná výchova.
Pak se zamýšlím, proč toho psa
vůbec mají…
jeny01: Chtěla bych jen podotknout, že Slavkov je velké město
a pro nás pejskaře skoro nic nedělá, pomalu nebudeme moct ani
kde venčit,všude se objevují zákazy vodění psů. Každá malá vesnička má pro své pejskaře cvičáky,
kde se můžou hodně naučit jak
svého pejska vychovávat,pochlubit se třeba i nějakým tím úspěchem. Psi by se na cvičáku
vyřádili jejich majitelé by se podělili o své zkušenosti.…
Dost bylo Napoleona: Trávení
psů neschvaluji, majitel pozemku
by ale nemusel přece hned stavět ploty, stačilo
by snad jednoznačně nějakou cedulí vyjádřit,
že si nepřeje vstup na svůj pozemek se psy.
Jestli to pak vy, pejskaři, kteří byste měli být
za svoje zvíře zodpovědní, budete respektovat,
je vaše věc. Ujištování, že pes je přátelský, má
rad lidi, děti a nekouše, to mě nikdy neuklidnilo, když se mi kolem kočárku s dítětem pohyboval cizí pes a pán byl několik desítek

metrů daleko. … Berte to jako pohled „z druhé
strany“.
Pavel: Zrovna golf má u všech vstupů na
hriště cedule se zákazem vstupu psů. Stačí to
respektovat. Nebo mějte své psy na vodítku
a v případě potřeby si je přitáhněte. Ocení to
i ostatní lidi, co netouží po nežádoucím kontaktu se psem.
Radim Válka: Jako zástupce golfového hřiště
musím reagovat na nařčení uvedená v komentářích. … Protože sám mám psa a na hřiště
s ním chodím, jsem pobouřen chováním člověka, který je záměrně tráví. Naprosto vylučuji, aby na tomhle chování měl podíl kdokoliv
z golfového hřiště…
Jakub: …Chci zdůraznit, že pokud je toto
trávení psů úmyslné, jedná se o naprosto nesmyslný, zbabělý a ubohý čin, který může těšit
jen nemocného člověka. … Pořád je ale dost
„riskantní“ si vyjít např. do aleje podél stadionu a koupaliště. Stěžujete si a přímo obviňujete golfisty, běžce, maminky
s dětmi,… Ale je potřeba si uvědomit, že není možné jakkoliv omezovat pohybem vašeho psa ostatní
lidi. Čili: pokud někdo jde venčit
psa, musí respektovat přednost
a právo ostatních se procházet,
projíždět, běhat atp.…
jeny01: Souhlasím s tím, že po
svém pejskovi by měl každý uklidit, ale je tu otázka kam s tím?
Když se jde na procházku s malým
psem, to zase není takový problém, ale jít s dvěma NO sebrat to,
ale není to kam odhodit co pak? …
a jít na hodinovou procházku a mít
v ruce sáčky, to taky není nic
ideálního.…
•
Dalším tématem, které vás zaujalo a posunulo tento příspěvek
mezi nejčtenější, byla přehlídka
obecních vánočních stromů na
Slavkovsku. Pro mnohé byla inspirativní a dá se očekávat, že o letošních Vánocích budou obecní
stromy nepochybně krásnější. V anketě, která
tento článek provázela, vedl zprvu vánoční
strom z Němčan (velmi pěkný a s malým betlémem). O něco později se probrali příznivci
Vážan a Hostěrádek-Rešova, aby v samém závěru hlasování Němčany překonali. Hezkého
výsledku dosáhly také Bošovice a Šaratice.
Těšíme se na vaše příspěvky, kterými v bured.
doucnu web veslavkove.cz obohatíte.

Křesťanské mateřské centrum sv. Barbora
Nabízíme:
• Miniškolička rodinného typu – hlídání dětí
v čase od 6–18 hodin
• Péče o dítě ve věku 0–6 let
• Setkávání maminek na mateřské dovolené
formou tzv. „Spolča maminek“
• Pořádání dětských akcí a táborů
• Doučování: český jazyk, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk
• Mateřské centrum, které poskytuje pomoc
rodinám v nouzi
• Předškoláci v KMC sv. Barbora
- Náplní přípravy dětí bude rozvíjení paměti,

soustředění a zábavnou formou budou připravováni na školní povinnosti a dovednosti.
- Pro děti máme připravené pomůcky a výukový materiál.
• Speciální služby
Kontakt: Láníčková Lucie, Velešovice,
tel.: 777 740 512, Poselstvi života, o.p.s.,
www.kmcsvatabarbora.cz, FB: Křesťanské mateřské centrum svatá Barbora.
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Slavkovský pivovar
LEDEN
od 21. 1.

(ST) v nabídce Exkluzivní rumy

ÚNOR
od 2.2.
Nová Měsíční nabídka jídel restaurace
2.–5. 2. (PO–ČT) akce Rum Božkov a zelená Božkov 0,04 l
za 20,4. 2.
(ST) Pivo měsíce – Slavkovský Dubbel 15% (uvařeno v omezeném množství)
14. 2. (SO) Valentýnské menu a večer za doprovodu klavíru
15.–18. 2. (NE–ST) akce Tullamore dew 0,04 l za 40,17. 2. (ÚT) od 16 do 19 hod. k příležitosti 2. výročí pivovaru se v těchto hodinách bude čepovat Slavkovská dvanáctka pro hosty restaurace
ZDARMA! (maximální výtoč 300 piv)
18. 2. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Russian Imperial
Stout 16% (uvařeno v omezeném množství)
28. 2. (SO) od 20 h. COUNTRY VEČER s kapelou Poutníci
(vstupné dobrovolné)
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Znáte dobře svoje město?
Pro letošní rok jsme připravili
soutěž nejen pro znalce Slavkova,
ale také pro všechny všímavé a vnímavé obyvatele našeho města.
V každém čísle přineseme fotografii
nějakého zajímavého místa, které je
veřejně dostupné, a vaším úkolem
bude určit, kde se nachází. Někdy
také zveřejníme fotku domu, který
prošel zásadní změnou, a opět budete poznávat, co je to za dům a kde
se nachází.
Svoje odpovědi pište do 10. února

mailem na adresu: info@bmtypo.cz
nebo poštou na adresu Slavkovský
zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří si u nás
v redakci mohou vybrat z naší nabídky libovolnou knihu.
Na úvod jsme vybrali snadnější úkol:

Kde se nachází tyto letopočty?
Na vaše odpovědi čekáme do
red.
15. února.

Vánoční výstava
Na třetí adventní neděli se konal další jarmark, ,který pořádají holky tvořilky ve spolupráci se Zámeckou vinárnou „U Edy“. Pro
tentokrát jsme zvolili jen odpolední dobu. K vidění byly proutěné košíky, decoupage krabičky,
květináče, pletení z papíru, perníčky, dekorace
na vánoční stůl, 3D šperky, korálky a mnoho
dalšího k potěšení oka i duše. Návštěva všech
nás mile překvapila a žene nás dál. Chystáme
i další výstavy. O termínech vás budeme informovat ve Slavkovském zpravodaji. Děkuji všem,
kdo jste přišli, podpořili jste nás a dále těm, co
nám zdálky fandí, a holkám tvořilkám za jejich
šikovné ručičky, které vždy vytvoří okouzlující
V.A.
výrobky.

Seznamte se: Tanna
Zveme vás na další cestopisnou přednášku
s promítáním fotek cestovatelky Mgr. Šárky
Navrátilové o melanéském ostrově Tanna (jižní
část souostroví Vanuatu), která se koná v sobotu 7. února v 17 hodin v Centru ekologické
výchovy Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích. Vstupné dobrovolné.
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Michal Boudný, Veronika
Brázdilová, Ing. Ladislav Jedlička, Jan Hudec, Ing. Libor Válka,
Roman Andrla.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
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Příjem inzerce do čísla 2/2015
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. února do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 2/2015
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 17. února.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 31. ledna 2015

Česko-izraelská štafeta • Foto: archiv plavců

Ráno před startem • Foto: archiv plavců

Zimní plavci mají za sebou úspěšný rok
Začátek nového roku nás většinou nutí k zamyšlení. Jaký byl ten odcházející? Co se podařilo, co je třeba změnit, zlepšit? Pro zimní plavce
je zatím hodnocení předčasné. Sezona je sotva
v polovině, přesto jsme s jejím průběhem celkem spokojeni.
Máme za sebou deset závodů Českého poháru, čtrnáct nás ještě čeká. Fides Brno vede
o 45 tisíc bodů, v pěti věkových kategoriích drží
prvenství, dalších pět členů Fidesu je na druhých
místech. Slavkovákům se ve svých kategoriích
daří dobře. Zdeněk Kyjovský vede se slušným
náskokem, V. Fialová obhajuje 2. místo, J. Matuštíková je čtvrtá, H. Matýšková na 7. a H. Pavézková na 8. místě.
Zatím byla zima mírná. Teplota vody se pohybovala kolem 5 °C, pravé zimní plavání nás
teprve čeká. Už teď teploměr ve slavkovském
bazénu ukazuje pod 3 °C a díky tomu jsme na
tvrdé lednové a únorové soutěže s vodou pod 4
°C dobře připraveni.
Nejúspěšnějším slavkovským zimním plavcem je letos Svaťa Matuštík. Členem nejlepšího
českého oddílu zimního plavání Fides Brno je
již několik let a je také neúnavným propagátorem zimního plavání a otužování ve Slavkově.
Pro svůj sport získal řadu dalších nadšenců, kteří
chodí plavat, i když voda chladne. Některé
dokonce přesvědčil, aby se stali členy mistrovského oddílu Fides Brno.

Letos se mu podařilo dosáhnout životního
úspěchu. Zúčastnil se dvou významných světových závodů. V březnu byl členem úspěšné české
výpravy plavců na mistrovství světa v zimním
plavání ve finském Rovaniemi, o tom už jsme
však psali. V prosinci pak přijal pozvání do
Ruska na Tyumen open cup. Tento závod s účastí
plavců z celého světa měl být trochu generálkou
na 10. mistrovství světa v zimním plavání. To se
právě v Ťumeni bude konat v roce 2016. Spolu
s dalšími dvěma Čechy z PKO Praha si užili silných mrazů, ledové vody, ale také perfektní péče
pořadatelů. Závodům předcházela přísná lékařská prohlídka, některé plavce vůbec nepustili na
start. Plavalo se na tratích 25 m, 50 m, 200 m
a 45 0m prsa a volný způsob a štafeta 4x25 m.
Voda měla 0 °C, vzduch kolem deseti pod nulou.
Malá česká výprava získala celkem tři zlaté a dvě
stříbrné medaile. Svaťa bral stříbro na trati 200 m
volný způsob, v hlavním závodě na 450 m volný
způsob obsadil 4. místo.
Podle časů na výsledkových listinách by na
závodech uspělo i mnoho dalších zimních
plavců z České republiky. Věřme, že si někteří
Slavkováci opět troufnou a zúčastní se dalšího
mistrovství světa v zimním plavání v duchu
svého oddílového hesla AUDERE EST FACERE (odvaha neváhá).
Přejeme Vám hezký příští rok a držte nám
V. Fialová
palce do dalších soutěží.

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2015
Datum

4. 2.
7. 2.
11. 2.
13. 2.
15. 2.
22. 2.
23. 2.
28. 2.

hod.

17.30
20.00
13.00–17.00
20.00
15.00
16.00
17.00
19.00

akce/místo konání

pořadatel

Komorní koncert. Účinkují M. Greco a M. Okamoto. Sál ZUŠ
ZUŠ Slavkov u Brna
Ples ZŠ Tyršova. SC Bonaparte
ZŠ Tyršova
Zápis do 1. třídy. Společný zápis pro obě školy proběhne v ZŠ Tyršova
ZŠ
Ples ISŠ Slavkov u Brna. SC Bonaparte, hraje Vonička V-Band
ISŠ Slavkov u Brna
Maškarní karneval s Dádou. Karneval pro děti. SC Bonaparte
Město Slavkov u Brna
Divadelní kavárna: Muž, který nemohl spát, Pastorační centrum
ř.-k. farnost Slavkov
Beseda: Výchova dětí pod vlivem médií, Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH Slavkov
4. zámecký bál. Zámecká vinárna U Edy
Restaurace U Edy
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Vyzkoušejte náš nový internetový
kalkulátor oprav vozů ŠKODA!

