
Slavkovsk˘ 

11 • 22. 11. 2014
SLAVKOV U BRNA

ZDARMA

www.slavkov.cz • www.veslavkove.cz

Program Vzpomínkových
akcí ve Slavkově u Brna
strana 2 a 8Př

íš
tí 

čí
sl

o 
vy

jd
e

20
. p

ro
sin

ce

Vážení spoluobčané, 
není jednoduché po pár dnech ve funkci starosty města

psát tradiční příspěvek do našeho zpravodaje. Navážu tak
na mého předchůdce a poděkuji Vám, občanům města, za
podporu v komunálních volbách 2014. Děkuji všem voli-
čům za účast v podzimních volbách, ve volbách, které pro-
vázela napjatá a zbytečně vyhrocená atmosféra plná
anonymních zpráv, pomluv a nepravd. Věřím, že se nám
společnou prací všech nově zvolených zastupitelů podaří

tyto věci uvést na pravou míru. Rád bych poděkoval Ing. Ivanovi Charvátovi
za jeho spolupráci a rovněž všem bývalým zastupitelům města za plnění úkolů,
které ne vždy byly snadné. Vy, kteří zasedání Zastupitelstva města navštěvujete,
máte svoji představu o náplni a programu zastupitelů. Jsem velice rád, že v po-
slední době byl mezi zastupiteli do jisté míry soulad a že se jednotlivé strany
neoznačovaly barvami, směry a proudy tak, jak jsme někdy svědky ve vysoké
politice. Na malém městě, kterým Slavkov u Brna je, by to spíše navozovalo tí-
živější atmosféru a horší pozici při jednání. Výsledek voleb ukázal, že slavkovští
voliči se rozhodují spíše rozumem než barvami.  

Ještě jednou velký dík a dovolte mi popřát Vám poklidný podzim a začínající
advent. Michal Boudný, starosta města
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Nově zvolené Zastupitelstvo Slavkova u Brna na prvním ustanovujícím zase-
dání 6. listopadu 2014 zvolilo nové vedení města a členy Rady města. Po osmi
letech na radnici dochází ke změně.

V příštích čtyřech letech bude město zastupovat starosta Michal Boudný
(ČSSD) a nově také dva místostarostové. Na plný úvazek bude pro město praco-
vat jako místostarostka Ing. Marie Jedličková (KDU-ČSL). Mgr. Petr Kostík
(ČSSD), jež zastával v letech 1998–2006 post starosty, byl zvolený jako neuvol-
něný místostarosta.

Slavkov má nové vedení města. Starostou je Michal Boudný
K obměně jmen dochází i v městské radě. Kromě starosty, místostarostky

a místostarosty v ní zasedne také Ing. Hynek Charvat a Bc. Libor Eliáš. Rada tak
bude složena ze zástupců ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Nahradí tak koalici ODS,
KDU-ČSL a Nestraníky, která město vedla v uplynulých čtyřech letech.

„Věřím tomu, že nové zastupitelstvo města se bude soustředit na dokončení již
započatých projektů. Naší snahou bude co největší zapojení peněz z dotačních
titulů do rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že většina městských nemovitostí je
nyní opravena, můžeme se v ještě intenzivněji zaměřit na to, co občany tohoto
města trápí nejvíce – rozvoj občanské vybavenosti a hlavně oprava poničených
komunikací a ulic. Rád bych také využil nabídky našeho občana a zároveň pre-
miéra této země Mgr. Bohuslava Sobotky, který přislíbil našemu městu pomoc
při jeho rozvoji,“ uvedl nový starosta Michal Boudný po skončení zasedání.

Zastupitelstvo také zvolilo jména lidí, kteří budou Slavkov u Brna zastupovat
při svatebních obřadech. Kromě starosty, místostarostky a místostarosty jsou
k provádění obřadů oprávněni zastupitelky a zastupitelé Mgr. Věra Křivánková,
Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek Charvat, MUDr. Oldřich Pospíšil a Mgr. Vladislava
Kulhánková, Bc. Libor Eliáš a Dagmar Živníčková. Veronika Slámová

Noví zastupitelé města. Zleva: Renáta Macharová, Vladislava Kulhánková,
Dagmar Živníčková, Libor Eliáš, Petr Kostík, Michal Boudný, Miroslav Lsti-
bůrek, Marie Jedličková, Hynek Charvat, Věra Křivánková, Oldřich Pospíšil,
Ivan Charvát, Dušan Jakoubek, Ilona Hrbáčková a Vladimír Soukop.
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Město připravuje rekonstrukci
sedmi ulic a náměstí

Nádražní ulice
Jedná se o horní komunikaci na ulici Ná-

dražní po hotel Florian, v úseku asi 200 metrů.
Vlivem užívání nákladními automobily je totiž
velice poškozena. Dokumentace je zpracované
ve stupni pro stavební povolení a rozpočtové
náklady jsou vyčísleny na 4 mil. korun.

Polní ulice
Ulice Polní v úseku od ulice Lidická po ČSA

je ve fázi podrobné studie a nyní prochází
 připomínkováním vlastníků sousedních nemo-
vitostí. Komunikace je navržena jako jednopru-
hová s jednosměrným provozem. Podélné stání
je řešeno částečně po obou stranách. Chodník
je při jižní straně. Součástí je rekonstrukce ve-
řejného osvětlení a zachování stávajícího sbě-
rového místa na tříděný odpad. Náklady jsou
odhadovány na 8,5 mil. korun.

Koláčkovo náměstí
Nyní je návrh studie řešení připomínkován

občany. Řeší opravu komunikace, podélné stání
při západní straně a především parkoviště pro
cca 50 aut. V rámci připomínkování kladou
 občané důraz na snížení parkovacích stání, zvý-
šení zeleně, odpočinkovou zónu a zjednosměr-
nění komunikace. Náklady jsou odhadovány na
15 mil. korun.

Malinovského náměstí
Řeší rekonstrukci místní komunikace od

ulice Tyršova po ulici Kounicova a Palackého
náměstí. Bude řešit přechody pro chodce
a především úpravu křižovatky u ulice Za-
hradní, opravu chodníků a plochu před hasič-
skou stanicí. Nyní jsou zpracovány dílčí studie.
Realizace je odvislá od plánované bytové vý-
stavby u koupaliště. Náklady se mohou pohy-
bovat okolo 11 mil. korun.

Veronika Slámová
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

Smetanova ulice
Pokud projekt schválí nové zastupitelstvo,

může se například příští rok pokračovat
v opravě Smetanovy ulice po ulici Lidická. Na
tuto etapu už stavební úřad vydal i stavební po-
volení. Odhadované náklady na stavbu činí 4,5
milionu korun. Úpravy by měly navázat na
předchozí práce. Zůstane zde obousměrná sil-
nice, vznikne podélné stání po obou stranách
včetně oboustranného chodníku. Stavební
práce ovlivní také projekt Vodáren a kanalizací
Vyškov. Tato společnost chce totiž příští rok
provést rekonstrukci kanalizace.

Slovanská ulice
Ulice Slovanská je řešena v úseku od ulice

Čelakovského po ulici Smetanova. Je ve fázi
studie řešení ploch – šířkového uspořádání. Řeší
podélná stání převážně po obou stranách. Od
občanů jsme obdrželi mnoho připomínek přede-
vším k podélným stáním, se kterým většinou
nesouhlasí. Hlavní apel kladou na omezení pro-
vozu nákladní dopravy do průmyslové zóny.
Předpokládané náklady jsou 15 mil. korun

Havlíčkova ulice
Nyní je ve fázi zpracování studie řešení,

která bude poté zaslána občanům k připomín-
kování. Bude řešit vybudování oboustranných
podélných parkovacích pásů a rekonstrukci ko-
munikace a chodníků. Předpokládané náklady
se pohybují okolo 8 mil. korun.

Městská policie bude mít nové auto
Městská policie ve Slavkově u Brna bude mít nové

auto Škoda Roomster. Ukončila tak výběrové řízení na
nákup nového vozidla. Předchozí totiž bylo zcela zni-
čené po srážce s nákladním automobilem v Brně. Při
vážné dopravní nehodě naštěstí nikdo nezemřel. Dva
strážníci přesto skončili v nemocnici, jeden z nich je
v pracovní neschopnosti dodnes. 

Tendr vyhrála společnost AUTO-BAYER ze Slavkova
u Brna. Městská policie může z pojistky z havarova-
ného auta zaplatit první mimořádnou splátku
150 000 Kč. Celkové náklady na pořízení nového auta
se včetně úroků spotřebitelského úvěru (společnost
ŠKOFIN), povinného a havarijního pojištění po dobu
tří let dosáhnou téměř 310 000 Kč.  

Rada nepovolila provoz nové herny
v bývalém klubu Westhill 

Rada města na svém prvním zasedání odmítla pro-
voz herny v budově bývalého music klubu Westhill
ve Špitálské ulici. Město se totiž v souvislosti s roz-
vojem hazardu obává nárůstu kriminality, vandalismu
a dalších nepříznivých sociálních dopadů. Tímto zdů-
vodněním tak reagovala na výzvu Ministerstva fi-
nancí, které zahájilo řízení o vydání povolení
k provozování loterie. Pro zamítnutí hlasovali všichni
členové. Navazují tak na strategii předchozí vedení
města, které se k podobným žádostem stavělo také
většinou odmítavě. Město Slavkov u Brna ročně vy-
bere na daních z hazardních her přes 3,3 miliony
korun. Peníze rozdělí v grantovém řízení mezi místní
spolky a sdružení.  

Město hledá prostor pro novou
městskou tržnici

Stále více zelinářů, výrobců ručních výrobků nebo
mobilního občerstvení má zájem prodávat své zboží
ve slavkovských ulicích. Protože doposud neexistuje
prostor pro umístění podobných stánků, musela Rada
města projednávat jednotlivé žádosti zvlášť a ne vždy
mohla zájemcům vyhovět. Proto radní uložili pracov-
níkům odboru Investic a rozvoje, aby vytipovali místo
pro „městskou tržnici“, která by sloužila lokálním
prodejcům a zároveň byla navržená tak, aby vizuálně
zapadla do architektury místa.

Rozšíření tržních míst
Důvodová zpráva: Město Slavkov u Brna, odbor

investic a rozvoje, obdrželo dne 30. 10. 2014 žádost
Hamlet Poghosyan, Purkyňova 92, 613 00 Brno o zří-
zení nového tržního místa pro prodej výrobku z ovčí
vlny (vesty, papuče, deky). Dále město Slavkov u Brna
obdrželo dne 10. 11. 2014 žádost Jany Doležalové,
Zdravá Voda 43, Žarošice o povolení mobilního ob-
čerstvení na travnaté ploše na pozemku města parc.
č. 3073/9 v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu 6 m2.

Doporučení odboru: Krátkodobý prodej je po-
volován v souladu s nařízením tržního řádu č. 1/2013.
Výše uvedeným žádostem by bylo možno vyhovět
pouze novelou tržního řádu, na které by se seznam
prodejních míst doplnil o nové. Ke dnešnímu dni je
dle schváleného tržního řádu povolován krátkodobý
prodej převážně na parkovišti Boženy Němcové. Pro-
dej na parkovišti není vhodný a další navyšování
počtu prodejců na parkovišti není zcela v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Jelikož se množí žádosti prodejců, bylo by vhodné
zvážit zřízení venkovní tržnice. Pokud by se rada
města s tímto návrhem ztotožnila, může přijmnout
níže uvedené usnesení. Tím by byly zahájeny kroky
pro zřízení venkovní veřejné tržnice.

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi navrhnout nová tržní

místa pro krátkodobý prodej.

Krátce z radnice

Město Slavkov u Brna letos začalo s opravami poničených ulic a chodníků. Do konce roku
budou mít nový chodník například obyvatelé Slovákovy ulice. Kompletní silnice se dočkají
také v Lomené. Parkovacích stání, nové vozovky i chodníku zase v další části Smetanovy ulice
v úseku Dvořákova–Havlíčkova. Zlepší se i přístup k zámku. Dělníci zde opravují nejen povrch
přístupové rampy, ale také poničenou hydroizolaci. 
Tento trend bude zřejmě pokračovat i nadále. Městský úřad – obor investic a rozvoje – už při-
pravuje projektové dokumentace k dalším sedmi akcím. O které se jedná? A v jaké jsou fázi?
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

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

92. řádná schůze RM – 22. 10. 2014
20. RM bere na vědomí vyúčtování Vzpomínkových

akcí 2013 a Napoleonských her 2014 a ukládá ZS-A
předložit RM rozpočet Vzpomínkových akcí 2014.

21. RM bere na vědomí rozhodnutí KrÚ Jmk odboru
školství ze dne 20. 10. 2014 č. j. JMK 119364/2014
a vzdává se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

22. RM bere na vědomí informaci o projektu Destination
Napoleon – Federace evropských napoleonských měst.

23. RM bere na vědomí plán akcí ZS-A na rok 2015
a uklád ZS-A předložit RM rozpočet na jednotlivé akce
2015.

24. RM projednala stížnost a odvolání pana Mgr. Rado-
míra Zemánka a rozhodla takto: Postup povinného sub-
jektu příspěvkové organizace ZS-A se podle ust. § 16a
odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění,
potvrzuje. Rozhodnutí povinného subjektu – příspěvková
organizace ZS-A, č. j. 1034/2014, vyhotovené dne 22. 9.
2014, se podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zrušuje a věc se vrací povin-
nému subjektu – příspěvkové organizaci ZS-A.

25. RM vrací materiál ZS-A – vypracování kalkulací
všech akcí za rok 2014 k 31. 8. 2014 k dopracování a ze-
jména žádá započítat mzdové náklady do celkových ná-
kladů na jednotlivé akce, zahrnout celkové náklady všech
akcí, celkové výnosy a jejich rozdíl.

26. RM souhlasí s odkupem části pozůstalosti po zůsta-
vitelce Marii Pánkové v celkové kupní ceně 26 700 Kč.

27. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2013 se spo-
lečností VIVO CONNECTION spol. s r. o.

28. RM schvaluje ceník krátkodobých pronájmů pro pro-
story šatny pro účinkující v budově Společenského centra
Bonaparte v předloženém znění a současně souhlasí
s možností využívat tento prostor pro krátkodobé pro-
nájmy. RM současně souhlasí s využitím prostor šaten jako
zkušebních místností pro slavkovské amatérské soubory
za výše uvedených podmínek.

29. RM schvaluje prodloužení lhůty pro podání přihlá-
šek do výběrového řízení na místo ředitele Zámku Slav-
kov – Austerlitz do 12. 12. 2014 a případné datum
předpokládaného nástupu od 1. 1. 2015.

1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 65 Dotace – Volby do obecních zastupitelstev
a Senátu PČR, č. 66 – Standardizace sociálně-právních
služeb ORP.

2. RM doporučuje ZM schválit pravidla pro poskyto-
vání příspěvků pro školskou právnickou osobu Křesťan-
skou mateřskou školu Karolínka ve Slavkově u Brna.

3. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na akci: „Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora“ rozhoduje,
že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená ucha-
zečem FLORA SERVIS s.r.o. a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.

4. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 10. 10. 2014 se společností Porr a.s., na
akci: „Rekonstrukce ulice Smetanova I. etapa – Slavkov
u Brna“.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na po-
zemcích parc. č. 321, 337/1 a 337/9 ostatní plocha v roz-
sahu dle přiložené situace pro stavbu s názvem "Slavkov,
kabel NN Pištělák".

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu s názvem
„Komunikační stanice – vrch Urban“ s panem Radimem
Pytelou, AC Vyškov.

7. RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze
dne 21. 5. 1999 s paní Zinou Drbalovou.

8. RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze
dne 15. 7. 2009 s paní Annou Kovaříkovou.

9. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 46/324, která byla uzavřena
s MUDr. Janou Ševčíkovou a schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu zubní ordinace, umístěné ve II. NP budovy po-
likliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova 324, o celkové vý-
měře 40,40 m2, za nájemné platné pro budovu
polikliniky.

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 07/2014 s MVDr. Vahag-
nem Babayanem na poskytnutí jednoho parkovacího
místa ve dvorním traktu budovy Palackého nám. 89, Slav-
kov u Brna, za částku 6000 Kč/rok.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor v přízemí budovy Palackého nám. 123,
Slavkov u Brna, s panem Dušanem Reškou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, nájemné za prodejní plochu činí 2000,-
Kč/m2/rok; nájemné za ostatní plochu činí 530,-
Kč/m2/rok a nájemné za skladovací plochu činí 355,-
Kč/m2/rok.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 11. 2017 za smluvní nájemné
ve výši 50,- Kč/m2.

13. RM doporučuje ZM schválit zadání Změny č.1 re-
gulačního plánu Zóna Kolačkovo náměstí ve Slavkově
u Brna a určit zastupitele, který bude spolupracovat s po-
řizovatelem při pořizování „Změny Regulačního plánu
Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna“.

14. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2014 pro Domov Jitka, o.p.s., Vsetín.

15. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření: Smlouvy
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR na akci „Obnova komplexu zámeckého parku
a historických alejí, Slavkov u Brna“ a Smlouvy č. o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Obnova historických alejí, Slavkov u Brna“. 

16. RM bere na vědomí informaci o lokalitě 13 jezer
a ukládá odboru ŽP předložit RM po projednání v komisi
pro ŽP návrh pravidel pro hospodaření v lokalitě 13 jezer
s ohledem na charakter fauny a flory v této lokalitě.

17. RM souhlasí s uvolněním účelového investičního
příspěvku ve výši 500 000,- Kč na pořízení nového stroje.

18. RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského nám. a zápis
č. 1/2014 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova.

19. RM schvaluje přesun prostředků v rozpočtu školy
podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a převod
prostředků získaných z prodeje nepotřebného majetku
do investičního fondu školy. Tímto usnesením se opravuje
usnesení k bodu 1413/90/RM/2014 RM ze dne 24. 9.
2014.

a města Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour 2015
a souhlasí se spoluúčastí města Slavkov u Brna na vele-
trhu Regiontour 2015 v maximální částce ve výši
60 000 Kč.

14. RM schvaluje mzdový předpis pro ředitele škol
a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2014. RM sou-
časně platové výměry ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Slavkov u Brna v předloženém znění
s účinností od 1. 11. 2014.

1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 67 – Rozpočtování příjmů. 

2. RM ukládá FO zapracovat do rozpočtu města na rok
2015 následující částky: 1. Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Hodonín – Charitní pečovatelská služba
485 000 Kč, Charitní centrum denních služeb 165 000 Kč,
Charitní poradna 120 000 Kč. 2. Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Tišnov – Sociální rehabilitace Skryje
20.000 Kč. 3. Rodinná pohoda o.s. Vyškov – Centrum den-
ních služeb Pohoda Slavkov u Brna 90 000 Kč, Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 32 900 Kč, Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 36 600 Kč,
Odlehčovací služby 35 000 Kč, Raná péče 11 500 Kč. RM
současně souhlasí s uzavřením dohod o poskytnutí dotací
na rok  2015 s poskytovateli sociálních služeb – Diecézní
charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín, Diecézní cha-
ritou Brno – Oblastní charitou Tišnov a Rodinnou poho-
dou, o.s. Vyškov ve výši částek rozpočtu schváleného ZM
na rok 2015. Dotace na služby sociální prevence, tj. na
sociálně aktivizační služby, ranou péči a sociální rehabi-
litaci, se poskytnou za podmínky, že služba úspěšně pro-
jde hodnocením Jmk podle Metodiky hodnocení
registrovaných sociálních služeb.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města za III. čtvrtletí 2014.

71. mimořádná schůze RM – 30. 10. 2014
4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší

hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2014.
5. RM doporučuje ZM schválit rozbor hospodaření

TSMS za III. čtvrtletí 2014. RM dále odkládá rozbor hos-
podaření ZS-A a ukládá ZS-A vysvětlit stav čerpání FRIM
ke 30. 9. 2014 a napojení těchto prostředků na rozpočet
ZS-A.

6. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2014.

7. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na dodání no-
vého služebního vozidla pro MP byla předložena
uchazečem AUTO - BAYER, s.r.o., a souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy.

8. RM schvaluje realizaci akce: „Rekonstrukce místní
komunikace ulice Lomená, Slavkov u Brna“ beze změn
dle schválené projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

9. RM schvaluje uzavření upravené smlouvy o spolu-
práci se společností Česká pojišťovna a.s., která byla
schválena na 91. RM 8. 10. 2014 v předloženém znění.

10. RM neschvaluje prominutí čekací doby na umístění
v DPS pro žadatelku paní Marii Svobodovou.

11. RM bere na vědomí předloženou informaci o stavu
smírčího jednání ve věci ochrany autorských práv – Na-
poleonská expozice a souhlasí s navrženým postupem,
včetně otevření stávající expozice.

12. RM bere na vědomí informace o připravenosti a or-
ganizačním zajištění ZS-A na Vzpomínkové akce 2014
a návrh rozpočtu Vzpomínkových akcí 2014 a jeho fi-
nanční zajištění.

13. RM bere na vědomí zajištění společné účasti ZS-A

Nové podmínky
pro kácení stromů

Novelou vyhlášky č. 189/2013 Sb., která
platí od 1. 11. 2014, se mění podmínky pro ká-
cení stromů. Nově platí režim kácení bez po-
volení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku za-
hrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než
80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou
potřebovat povolení. Ovocné druhy jsou stano-
veny vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení
druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

Ing. Klára Andrlová, odbor ŽP
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Přehled akcí SC Bonaparte
do konce roku
26. 11. Screamers – travesti show
28.–30. 11. Vzpomínkové akce

4. 12. Divoké kočky – travesti show
12. 12. Vánoční vystoupení žáků ZUŠ F. France
13. 12. Vánoční koncert Martina Křížky a jeho

přátel

OZNÁMENÍ
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVKOV U BRNA VYHLAŠUJE

výběrové řízení na místo 

vedoucí
odboru životního prostředí

Druh práce: vedoucí odboru životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého

nám. 260, 684 01 
Požadované předpoklady:

- předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.*
- vysokoškolské vzdělání
- znalost problematiky a legislativy v oblasti životního prostředí

a státní památkové péče
- praxe v oboru minimálně 2 roky
- velmi dobrá znalost práce s PC
- organizační a řídící schopnosti, komunikativnost, schopnost tý-

mové práce, samostatného řešení problémů, psychická odolnost,
přesnost, spolehlivost, zdvořilost

- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
Vítané předpoklady:

- vzdělání se specializací na některou oblast ochrany životního pro-
středí

- zkušenosti v řídící práci,
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku životního pro-

středí nebo památkové péče
- znalost problematiky veřejné správy

Náplň práce:
- výkon státní správy na úseku životního prostředí a státní památ-

kové péče; vedení správních řízení v těchto oblastech
- řízení a kontrola činnosti pracovníků odboru životního prostředí

Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb. obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona
č.312/2002 Sb. tyto doklady:

- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců

Termín případného nástupu: leden–únor 2015
Platové zařazení: třída 11
Písemné přihlášky je nutno doručit do 28. 11. 2014 do 12 hodin
na podatelnu MěÚ nebo na adresu: 
Město Slavkov u Brna, Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého nám. 260,
684 01 Slavkov u Brna

Setkání s občany města
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na

VIII. setkání s občany města ve středu
3. prosince od 15 hodin v jídelně Integrované
střední školy Slavkov u Brna, Tyršova 129.
Program setkání:
• Zahájení
• Informace o poskytovaných sociálních služ-

bách
• Beseda s Městskou policií
• Přednáška Zdravotnické záchranné služby Ji-

homoravského kraje
• Výstava a prodej výrobků zařízení sociálních

služeb
• Diskuze 

Setkání je určeno široké veřejnosti bez ome-
zení věku. Občerstvení a vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Slavnostní rozsvícení
vánoční výzdoby

V neděli 30. listopadu od 17.30 hodin pro-
běhne na Palackého náměstí slavnostní rozsví-
cení vánoční výzdoby. Přijďte se společně
s námi naladit do předvánoční pohody, zazpívat
si koledy a občerstvit se svařeným vínem. Spo-
lečně s pěveckým sborem pod vedením pana
Karla Fikara se těšíme na vaši hojnou účast.

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

V souvislosti se změnou legislativy týkající
se prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a li-
hovin si Městský úřad Slavkov u Brna, obecní
živnostenský úřad, dovoluje opětovně upozor-
nit na zásadní změny pravidel s touto proble-
matikou souvisejících.

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti no-
vela živnostenského zákona provedená záko-
nem č. 309/2013 Sb., která zásadním způsobem
změnila způsob prodeje kvasného lihu, kon-
zumního lihu nebo lihovin, který je možno
uskutečnit pouze na základě koncesované
živnosti pro prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin.

Tato zákonná úprava se vztahuje nejen na
všechny podnikatele, kteří se zabývají distri-
bucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo li-
hovin a jeho následným prodejem dalším
podnikatelům či konečným spotřebitelům v ob-
chodech a restauračních zařízeních, ale také,
a na to upozorňujeme, všech spolků (dříve
občanská sdružení – sdružení dobrovolných ha-
sičů, myslivecká sdružení, tělovýchovné jed-
noty apod.), které hodlají provozovat vedlejší
hospodářskou činnost formou pořádání růz-
ných akcí spojených s poskytováním občer-
stvení. Takový spolek musí ohlásit živnost,
popř. požádat o koncesi pro prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin. Povinnost mít
živnostenské oprávnění se na spolky vztahuje
i za předpokladu, že je tato činnost vykonávána
sezónně, popř. při určitých pravidelně opaku-
jících se příležitostech (např. 1x ročně), jako
jsou plesy, taneční zábavy, ale i sportovní
utkání (v kopané apod.). 

V praxi to znamená, že spolek 
• ohlásí živnost volnou Výroba, obchod

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-
tenského zákona – obor 73 (Provozování kul-

Spolky a pořádání akcí spojených
s poskytováním občerstvení

turních, kulturně-vzdělávacích a zábavních za-
řízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, vý-
stav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí) 

• ohlásí živnost řemeslnou Hostinská čin-
nost (v případě této živnosti musí spolek usta-
novit odpovědného zástupce – tj. osobu, která
je plně svéprávná, bezúhonná a splňuje poža-
davky na odbornou způsobilost) 

• požádá o koncesi pro Prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.

Správní poplatek činí 1000 Kč při vstupu do
podnikání – poplatek je za podání, bez ohledu
na počet požadovaných živností. 

Dále upozorňujeme, že podnikající osoby
mohou od 1. 12. 2013 nakupovat lihoviny pro
podnikatelskou činnost, tedy určené k prodeji
koncovému spotřebiteli, pouze od registrova-
ných distributorů. To znamená, že i v případě
akcí pořádaných spolky nelze nakoupit lihové
nápoje např. od místních obchodníků, hostin-
ských atp. V opačném případě se vystavují ne-
bezpečí vysoké sankce.

Seznam registrovaných distributorů lihu je
veřejně dostupný na webu Celní správy ČR
(www.celnisprava.cz).

Zároveň je nutno upozornit všechny podni-
kající osoby v oblasti prodeje lihovin, že prodej
lihovin v rámci jednorázově pořádané kulturní
nebo sportovní akce, ať již ve stáncích na ve-
řejně přístupných místech nebo i v kulturním
domě (např. ples, taneční zábava, vánoční trhy,
fotbalové utkání apod.) musí být ze strany pro-
dejce 3 dny před konáním akce nahlášen pří-
slušnému celnímu úřadu.

Podrobnější informace k této činnosti je
možno získat telefonicky přímo u celní správy.

Mgr. Stanislav Lupač
referent obecního živnostenského úřadu

Vánoční koncert ZUŠ
Žáci a učitelé školy vás srdečně zvou na

Vánoční koncert ZUŠ Fr. France, který se
uskuteční v pátek 12. prosince v 17.30 hod.
v sále Společenského centra Bonaparte.

Základní umělecká škola Františka France
ve Slavkově u Brna připravila pro své příznivce
Hudební večer. Ve středu 12. listopadu v 17
hodin v sále naší školy předvedli své umění
malí muzikanti i zkušenější hudebníci v pe-
strém programu. Zazněly melodie lidových
i umělých písní, skladby starých mistrů i sou-
dobých českých a zahraničních skladatelů. 

Koncert zahájila malá flétnistka Anna Pokry-
vačová se svým panem učitelem M. Umou,
svou premiéru na tomto pódiu měla klavíristka
Žofie Rošteková, na housle zahrála Markéta
Janů. Skladbu inspirovanou cikánskou melodi-
kou přednesl klavírista Daniel Pliml, kytarové
duo zahrály Eva Sedlaříková a Monika Kozá-
ková, vystoupil komorní soubor zobcových flé-
ten pod vedením p. uč. Handrly. Atmosféru
druhé části koncertu naladil malý bubeník
Tomáš Šebeček, zazněl foxtrot v podání zpě-
vačky Agáty Andrlové, na saxofon zahrála

Hudební večer ZUŠ Františka France
Hana Mlčochová, populární píseň zazpívala
a na keybord zahrála Michaela Čechová. Špa-
nělská melodie v podání Moniky Sotolářové na
příčnou flétnu rozproudila krev všech poslu-
chačů, trumpetista Matěj Červinka krásně ro-
zezněl svůj nástroj. Na závěr zazpíval lidovou
píseň a arii z opery zpěvák Stanislav Pátik. 

Početné publikum ocenilo potleskem výkony
mladých hudebníků. Všem zúčastněným
žákům i učitelům patří poděkování za odpověd-
nou přípravu tohoto hezkého koncertu.

Těšíme se na setkání s našimi příznivci a ro-
diči žáků na dalších akcích. Srdečně zveme na
vánoční koncert naší školy, který se koná
v pátek 12. prosince v 17.30 hodin v sále Spo-
lečenského centra Bonaparte.

Vítězslava Šujanová 
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nova. Nadšení přitom nebyli jen školáci, ale
i sama Dáda Patrasová. Po skončení předsta-
vení si chválila, jak bylo publikum aktivní
a přitom poslušné. Zejména v závěrečné části
představení, kdy na pódium pozvala téměř
půlku diváků, totiž museli Dádiny pomocníci
– klauni – být velmi ostražití. Více než stovka
dětí si však „diskotéku“ užila s úsměvem. 

Nejen díky zájmu, které představení vyvo-
lalo, se pokusí vedení centra Bonaparte po-
dobný program pro školy vyhledat
a zorganizovat i v následujících měsících. Tě-
šíme se na vás!

Veronika Slámová

Smích více než šesti stovek dětí zněl ve
čtvrtek 30. října ve velkém sále Společenského
centra Bonaparte. Úsměv na tváři jim vykouz-
lila nestárnoucí Dáda Patrasová. Ve dvou do-
poledních představeních dětem ze školek
a prvního stupně základních škol vysvětlila,
proč a jak se třídí odpad. Zábavnou vzdělávací
část prokládala novými písničkami s ekologic-
kou tematikou i melodiemi, které ze svého
dětství znaly i doprovázející učitelky. Sálem
zněla i zlidovělá „Chytila jsem na pasece ží-
žalu“. 

O tom, že známá televizní tvář předškoláky
i školáky stále oslovuje svědčí i fakt, že obě

představení byla během několika dnů vypro-
dána. Do sálu Bonaparte se tak sjely děti nejen
z místních škol, ale i okolních obcí a Rousí-

Dáda Patrasová děti učila třídit odpad, pak je roztancovala

Vyprávění prokládal písničkami z CD Písničky,
které mám rád. Publikum si tak s ním zazpívalo
melodie jako Já znám kout, Já se vrátím, Mis-
sissipi, Pramínek vlasů aj.

Miroslav Donutil si však neodpočinul ani
o přestávce. Na pódiu rozdával nejen úsměvy,
ale i podpisy do CD a knih, které si diváci
mohli zakoupit přímo v sále.

Děkujeme všem, kteří v toto říjnové pondělí
zavítali do Společenského centra Bonaparte
a zároveň vás zveme na další neméně vtipná
představení.

V listopadu očekáváme také několik vypro-
daných představení – 9. listopadu přitáhlo
místní farní divadlo Simsalabim s premiérou
Dračí princezna. Ve druhé polovině listopadu
zde vystoupí i stále populární zpěvačka Eva
Pilarová. Tato trojnásobná zlatá slavice vy-
stoupí v pátek 21. listopadu od 19 hodin.

mk

Není mnoho umělců, kteří dokážou přitáh-
nout na své představení davy lidí. Miroslavu Do-
nutilovi netrvalo ani týden, aby dokázal, že jeho
vystoupení ve slavkovském společenském cen-
tru Bonaparte bude do posledního místa vypro-
dané. A nezklamal. Diváci se 20. října smáli při

jeho vyprávění ze života, notovali si při známých
písních z jeho i tradičně českého repertoáru.

Dokázal, že je právem považovaný za skvě-
lého herce a vypravěče. V pořadu nazvaném
Cestou necestou rozesmál publikum při nových
historkách o cestování, rybaření a kamarádech.

Miroslav Donutil vyprodal velký sál SC Bonaparte

Dáda Patrasová ve Slavkově u Brna Foto: 3x J. Sláma

Miroslav Donutil Foto: R. Lánský

Miroslav Donutil v sále SC Bonaparte Foto: R. Lánský

Publikum Foto: R. Lánský
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Martin Křížka se svými přáteli z Městského divadla
v Brně zazpívá pohádkové a vánoční písně

Na pódiu vystoupí také nepřehlédnutelná
opora Městského divadla v Brně Aleš Slanina.
Diváci jej znají například z rolí Mozarta, Kor-
neliusa Hackele z Hello, Dolly!, Puka ze Snů
svatojánských nocí  či Dafného z muzikálové
komedie Sugar! Nejen proto ho brněnští diváci
pravidelně označují v anketě Křídla Křídla nej-
oblíbenějším hercem sezony. 

Mužské duo pak doplní něžné hlasy Světlany
Janotové a Andrey Březinové. Andrea Březi-
nová ztvárnila několik nezapomenutelných rolí.
Zpívat a tančit jste ji mohli vidět v představení
Flashdance, Divé Báře, Chicago nebo Jekyll
a Hyde. Ve stejných představeních můžete ob-
divovat i Světlanu Janotovou, která v sobě ne-
zapře svůj slovenský temperament.

„Jsem velmi rád, že se nám i díky ohlasu
slavkovských diváků daří tradici tohoto předvá-
nočního setkání udržet. I pro mě je vystoupení
vrcholem mého ročního snažení. Mám totiž
možnost si zazpívat své oblíbené písně nejen se
svými přáteli, ale i publikem. I letos se opět
díky sponzorské firmě Spolmetal můžeme opět
s diváky setkat u občerstvení v malém sále, kde
si vychutnáváme nejen jídlo, ale i společný zá-
žitek,“ říká Martin Křížka. 

Vstupenky v hodnotě 250 korun jsou již
k dispozici v předprodeji v Informačním centru
na Palackého náměstí. Lístky za jednotnou cenu
jsou letos distribuovány i s místenkami, proto
se sál otevře cca půl hodiny před představením.
V předsálí si můžete také zakoupit DVD z mi-
nulého ročníku. Veronika Slámová

Podobně jako k Vánocům patří hlavně po-
hádky, tak ke Slavkovu patří již tradiční vánoční
koncert zpěváka Městského divadla v Brně
a místního rodáka Martina Křížky. Letošní pro-
gram navodí slavnostní atmosféru právě díky
písním z pohádek. Na pódiu se za doprovodu
živé kapely vystřídají přátelé Martina Křížky
a zároveň i sólisté Městského divadla v Brně.
Letos poprvé se můžete těšit také na dětský sbor
Hlásek ze slavkovské základní umělecké školy.
Pódium se zahalí také do atmosférických vizu-
álních projekcí. Koncert se odehraje ve velkém
sále Společenského centra Bonaparte ve Slav-
kově u Brna 13. prosince od 19 hodin. 

O tom, že vás čeká krásný hudební i vizuální
zážitek, není pochyb. Jedním z nadaných hu-
debníků v pětičlenné kapele bude například
 saxofonista Ondřej Klímek. Absolvent Konzer-
vatože Jaroslava Ježka v Praze spolupracuje na-
příklad s Danem Landou, Otou Balagem,
kapelou B.S.P. nebo Kamilou Nývltovou. 

Na veřejných prostranstvích města Slavkova
u Brna provedla odborná firma Pařez v průběhu
září a října 2014 plošný deratizační zásah proti
hlodavcům, který navazoval na deratizaci ka-
nalizačních sítí ve správě VaK Vyškov.

Ošetření bylo zaměřeno na zelené plochy,
povrchovou kanalizaci a domovní kanalizační
přípojky. Na základě průzkumu ošetřovaných
lokalit a vyhodnocení stupně zamoření podle
stop byla stanovena optimální technologie zá-
sahu a zvolen vhodný prostředek pro hubení
potkanů. Položené nástrahy byly zabezpečeny
proti pozření necílenými organismy. Nakonec

Začala II. etapa deratizace
byla provedena kontrola všech ošetřených míst. 

Nejvyšší výskyt hlodavců byl pozorován ve
středu města (Komenského nám., Palackého
nám., ulice Špitálská a Tyršova, v sídlištích
Zlatá Hora a Polní). Cílenou plošnou deratizací
se snížil v letošním roce výskyt hlodavců na
ošetřených plochách o 40–45 %.

Vzhledem k tomu, že potkany nelze vyhubit
zcela, je nutno tyto zásahy provádět pravidelně,
aby se předešlo nadměrnému rozmnožení
škůdců a docházelo tak k postupnému a trva-
lému snižování jejich výskytu. 

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Nově třídíme kovy!
Od 1. 1. 2015 je dle novely zákona o odpa-

dech stanovena povinnost pro obce zavést od-
dělené třídění kovových odpadů. Ve Slavkově
u Brna se dlouhodobě odevzdává (a nadále tak
i bude) běžný kovový odpad z domácností na
sběrném dvoře na Zlaté Hoře č. p. 1469. Po do-
hodě se společností RESPONO, a. s., která za-
jišťuje svoz separovaného odpadu, mohou
občané již v současné době kovové konzervy od
pokrmů, hliníkové plechovky od piva i jiných
nápojů vhazovat do žlutých kontejnerů (pro
plasty a nápojové kartony) umístěných na ve-
řejných stanovištích. Je však třeba zdůraznit, že
plechovky a konzervy musí být čisté a bez
zbytků potravy, aby nedocházelo ke znehod-
nocení základního druhu vytříděného odpadu.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

ství. Zkušený koordinátor, kterého budou re-
spektovat zástupci zapojených obcí má šanci
navržené nápady a projekty dotáhnout do cíle. 

Za necelý rok působnosti se týmu z projektu
meziobecní spolupráce podařilo zpracovat
nejen zmíněné analýzy, ale spolupracuje
i s dalšími regionálními organizacemi. Podílel
se  například na projektu „varovného protipo-
vodňového systému“ v obcích mikroregionu
Ždánický les a Politaví, nebo na přípravě re-
gistru malých řemeslníků východního Brněn-
ska ve spolupráci s MAS Za humnama.
Pracovníci týmu také zajišťují komplexní pro-
pagaci mikroregionu Politaví.

Veronika Slámová

Komunální volby přinesly změny i na dal-
ších pozicích, které jsou spojeny se správou
měst a obcí v regionu. Staronový starosta Kře-
novic u Slavkova Jaromír Konečný se rozhodl
rozvázat pracovní smlouvu v projektu Svazu
měst a obcí ČR financovaném z evropských
zdrojů Podpora meziobecní spolupráce. V ní
působil od letošního ledna jako koordinátor
meziobecní spolupráce. Chce se totiž naplno
věnovat práci pro obec Křenovice.

Projekt, který skončí pravděpodobně
v květnu příštího roku, tak povede dosavadní
tzv. „motivující starosta“ Ing. Ivan Charvát.
Ten se doposud podílel na fungování projektu
z pozice starosty města Slavkova u Brna,

Bývalý starosta Ivan Charvát bude hledat dotační příležitosti
pro region jako koordinátor meziobecní spolupráce

které je smluvním partnerem projektu. Cílem
projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý
rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Tříčlenný
tým analyzuje a mapuje možnosti spolupráce
obcí ve správním obvodu města Slavkov
u Brna. Výsledkem je mimo jiné příprava obcí
pro čerpání dotací v novém programovém ob-
dobí do roku 2020, ve kterém se budou ještě
více podporovat tzv. integrované projekty, za-
ložené na meziobecní a meziresortní spolu-
práci. 

Už nyní má pracovní skupina zpracovanou
analýzu a konkrétní návrhy pro efektivnější
spolupráci v oblasti školství, cestovního ruchu,
sociálních potřeb nebo odpadového hospodář-

Martin Křížka s přáteli Foto: archiv

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

Příjezd sv. Martina 15. listopadu

VZPOMÍNKOVÉ AKCE 2014 
Letošní Vzpomínkové akce se konají v termínu
28. a 29. listopadu. Zámek Slavkov – Austerlitz
je pořádá ve spolupráci s městem Slavkov u Brna
a Jezdeckým klubem Acaballado. Nad Vzpomín-
kovými akcemi ve Slavkově u Brna převzal záštitu
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Hašek. 

Program Vzpomínkových akcí 2014
ve Slavkově u Brna:
Čtvrtek 27. 11. 2014 
19.00 Koncert o. p. s. Mohyla míru – Auster-

litz k 209. výročí bitvy u Slavkova
Na koncertě vystoupí vynikající sloven-
ský houslista Alexandr Jablokov dopro-
vázený klavíristkou Olgou Jablokovou 

Pátek 28. 11. 2014 
17.00–19.00 Příjezd vojáků do města, obsazení

města armádou
Krátké přestřelky před radnicí

19.00–21.00 Příjezd rakouského císaře a ruského
cara na zámecké nádvoří, lidová vese-
lice se svařeným vínem a tancem

Sobota 29. 11. 2014 
9.00–21.00 Tradiční předvánoční a řemeslný

jarmark – Palackého náměstí, Husova
ulice, zámecké návoří

10.00–10.30 Zahájení programu na náměstí
Slavnostní salva, projev starosty města

10.00–17.00 Kostýmované prohlídky zámku s Na-
poleonem

10.30–18.00 „…tenkrát ve Slavkově 1805“
Ukázka tradičních řemesel, ukázky vý-
cviku armád, bitevních střetů, infor-
mace o dění na bojišti, reprodukované
zvuky bitvy, apod.

16.00–16.30 Derniéra výstavy obrazů Tři
Výstava tří autorů – otce a jeho dvou
synů – představuje různé bitvy, nejen
napoleonských válek. Na derniéře pro-
mluví básník Jaroslav Kovanda

20.00–21.00 Slavnostní defilé městem, multi-
mediální program s ohňostrojem v zá-
meckém parku

Ing. Jana Slouková, ZS-A
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KINO JAS SLAVKOV PROSINEC 2014
  3. 12. středa   19.30 hod.   ZEJTRA NAPOŘÁD                                                  98 minut
                                             Petr Kraus cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od

člověka, který mu není zrovna sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do
práce. Mezitím si na dálku domluví několik schůzek a věří, že možná potká někoho, kdo mu změní
život. V Česku zjistí, že zkazil celou zakázku a má jen několik dní na to, aby věci uvedl do
pořádku. Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Jiří Lábus, Klára Issová, Jan Přeučil,
Tomáš Turek a další. Žánr: Komedie/Romantický.

                                             Vstupné: 80 Kč                                                                                       Přístupný od 12 let

  6. 12. sobota  19.30 hod.   PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?                    100 minut
                                             Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Přijde letos Ježíšek? je

příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky,
přání se plnila za každou cenu a aby na zázraky věřily nejen děti. Režie: Lenka Kny. Hrají: Josef
Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Pavel Kříž, Igor Chmela, Marian Roden a další.
Žánr: Romantický. Repríza.     

                                              Vstupné: 70 Kč                                                                                        Mládeži přístupný 

  7. 12. neděle   16.30 hod.   NIKO 2                                                                                                         75 minut
                                             Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého

nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě samozřejmě potkává spoustu nových
přátel, se kterými není nouze o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na záchranu,
podaří se jim zdolat všechny překážky?

                                              Vstupné: 65 Kč                                                                                         Mládeži přístupný  

10. 12. středa   19.30 hod.   KLAUNI                                                                                                     120 minut
                                             Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu Busters. Jejich klauniády

představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace bývalého Československa.
Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Jak se ukáže, národem milovaní klauni se
mezi sebou nedokážou vystát. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel
svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné konfrontaci. Režie: Viktor
Tauš. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Eva Jeníčková, Julie Ferrier, Taťjana Medvecká, Didier Flamand
a další. Žánr: Drama. 

                                             Vstupné: 80 Kč                                                                                       Přístupný od 12 let     

13. 12. sobota  19.30 hod.   FAIR PLAY                                                                                        100 minut
14. 12. neděle   19.30 hod.   Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka

(Anna Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské
hry. Vybočením ze světa sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej
Novák) Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá,
objevuje se ale rovněž první zdravotní problémy. Režie: Andrea Sedláčková. Dále hrají: Taťjana
Medvecká, Vlastina Svátková, Slávek Bílský, Jiří Vohanka, Roman Zach. Žánr: Drama/Sportovní.

                                             Vstupné: 80 Kč                                                                                        Přístupný od 12 let. 

17. 12. středa   19.30 hod.   STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA   97 minut
                                             Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého

století očima muže, který poznal celý svět. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu
i jeho pád. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty, seznámil se
s Gagarinem i Hillarym. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století
prostřednictvím muže, který jej zažil. Režie: Petr Horký.

                                             Vstupné: 70 Kč                                                                                       Mládeži přístupný

20. 12. sobota  19.30. hod.  TŘI BRATŘI                                                                                      90 minut
                                             Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty. Sourozenci při svém putování jako

kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod
a možná také láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček které ve filmu
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režie: Jan Svěrák. Scénář: Zdeněk Svěrák.
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák,
Oldřich Kaiser, Ivana Chýlková, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka, Jitka Čvančarová, Jaroslav Uhlíř.

                                              Vstupné: 70 Kč                                                                                         Mládeži přístupný 

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

Vánoční inspirace s krajkou
Až do 7. prosince 2014 si můžete přijít pro-

hlédnout výstavu, která je přístupná v galerii
OK ve slavkovském zámku.

Brněnská lektorka Lenka Malátová zde spo-
lečně se svými žákyněmi představuje návrhy
doplňků interiéru a vánočních motivů zhotove-
ných z ručně paličkované krajky. Přijďte i vy
nasát atmosféru vytvořenou něžnou krajkou.
Výstava je otevřená v souladu s provozem
zámku. Srdečně zvou krajkářky a pracovníci zámku

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

Zámek – návštěvníci budou mít možnost pro-
jít expozici naposledy v neděli 7. prosince. Od
pondělí 8. prosince do 26. března 2015 včetně
jsou prostory zámku uzavřeny. V této době je
zámek přístupný pro předem sjednané hro-
madné prohlídky a návštěvy.

Městská knihovna – knihovna je od 11. pro-

Provoz zámku, Městské knihovny
a kina JAS na přelomu roku

since 2013 uzavřena. Po Novém roce zahájí
provoz v úterý 13. ledna 2015 od 9 hod.

Kino Jas – poslední možnost zhlédnout fil-
mové představení v tomto roce bude v sobotu
20. prosince, kdy uvádíme českou hudební fil-
movou pohádku Tři bratři.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2015.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Probíhající výstavy
Tři 

Výstava obrazů nazvaná Tři návštěvníkům
přibližuje bitvy středověkých nebo smyšlených
válek, zachycené v obrazech a objektech Miro-
slava Maliny, Lukáše Maliny a Michala Maliny.
Výstava potrvá do 7. 12. 2014 a je veřejnosti
přístupná souběžně s provozem zámku.

Tímto všechny zveme na derniéru, která pro-
běhne v sobotu 29. listopadu v 16 hod. na
zámku. Speciálním hostem bude pan básník Ja-
roslav Kovanda, který promluví k tématu války. 

Vánoční inspirace s krajkou
Výstava brněnské lektorky Lenky Malátové

a jejich žákyň představí paličkované krajky
a dekorativní kompozice s vánočními motivy.
Výstava potrvá do 7. 12. 2014 a je veřejnosti
přístupná souběžně s provozem zámku. 

V zapomnění
Výstava fotografií opuštěných a zapomenutých

míst je nainstalována v místnosti před kavárnou.
Můžete si ji prohlédnout zdarma v období 1.
11.–7. 12. 2014 v otevírací době zámku.

Obraz Miroslava Maliny Foto: archiv
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www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

Naše škola se od října 2014 zapojila do pro-
jektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“.
V rámci projektu zde budou realizovány násle-
dující aktivity:

S Evou a Edou – vytvoření metodických
materiálů 

Škola získá pracovní listy pro žáky 1.–5. tříd
zaměřené na zdravý životní styl a bezpečnost
silničního provozu. Dále obdržíme testy z ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu a zdravý ži-
votní styl pro žáky prvního i druhého stupně.
Pro výuku první pomoci v hodinách přírodo-
vědy a přírodopisu dostaneme cvičné lékár-
ničky. 

S Evou a Edou zdravě v pohybu
V rámci této aktivity do hodin tělesné vý-

chovy přijde rehabilitační pracovník, který se
při práci s dětmi zaměří na nápravu a prevenci

S Evou a Edou zdravě a bezpečně
vadného držení těla. Na škole začal ve spolu-
práci s místním golfovým klubem pracovat
kroužek „Hýbeme se s golfem“. Obdržíme také
DVD pro výuku bezpečnosti silničního pro-
vozu. Dále pingpongový stůl, basketbalový koš
a míč, koloběžky, in-line brusle a ochranné
helmy pro praktickou dopravní výchovu. 

S Evou a Edou bezpečně
Na škole budou v tomto školním roce reali-

zovány dva projektové dny se zaměřením na
bezpečnost silničního provozu, poskytování
první pomoci, zdravý životní styl, popřípadě na
konkrétní pohybovou aktivitu. V rámci těchto
projektových dnů můžeme využívat cvičná do-
pravní hřiště, pronajmout plavecký bazén či
zimní kluziště.

Celý projekt potrvá do července 2015.
Hana Stárková

Projekt s MU Brno
naše škola se stala partnerskou školou v pro-

jektu, který podala Masarykova univerzita
Brno. Cílem projektu je vzdělávat pedagogické
pracovníky ve využívání dotykových zařízení,
zaměřit se na oborové didaktiky, připravit pod-
poru a vytvořit prostředí pro sdílení odborných
vzdělávacích obsahů.

Celkový rozpočet naší části projektu pro do-
dávku dotykových zařízení je 315 tisíc Kč.
Škola si tak rozšíří vybavení o tablety a note-
booky pro výuku. Máme na co navazovat, pro-
tože z projektu „EU peníze školám“
a z projektu „Vzájemně si pomáháme vzdělávat
se“, jsme vybavili školu přibližně za milion
korun a připravili jsme spoustu vzdělávacích
materiálů včetně elektronické učebnice pro ta-
blety.

Do společného projektu se zapojilo 34 škol
ze čtyř krajů. Vladimír Soukop

Pod tímto názvem se skrývá projekt spolu-
práce městské policie s naší školou. Cílem to-
hoto projektu je naučit děti správnému chování
a co nejbezpečnějšímu pohybu v ulicích našeho
města.

V pátek 24. října byl očekáván příchod měst-
ského policisty pana Petra Smejsíka, který měl
vést přednášku. Již jeho příchod v uniformě
budil u žáků respekt. Děti 3.A a 3.B se zájmem
sledovaly připravenou prezentaci na interaktivní
tabuli. Policista vysvětloval na fotografiích kon-
krétní dopravní situace a značky, se kterými se
děti mohou setkat. Jednotlivé situace podrobně
s dětmi rozebral a objasnil jim je.

Po teoretické průpravě se žáci s policistou
a učitelkami vydali do ulic Slavkova. Zde si
v praxi ukázali názorně jednotlivé případy, které
si před tím teoreticky vysvětlili.

Tato cesta byla pro děti jistě přínosem, pro-
tože si na ní osvojily pravidla silničního pro-
vozu a dopravní značení. Lépe se tak mohou
vyrovnat s nástrahami, které na ně číhají při

Cesta do školy
každodenní cestě do školy. Nově nabyté vědo-
mosti jistě také uplatní na dopravním hřišti ve
Vyškově, které navštíví v rámci výuky v jarních
měsících.

Touto cestou děkujeme panu veliteli Petru
Smejsíkovi za zajímavou a užitečnou předná-
šku, kterou si pro děti připravil a těšíme se na
další spolupráci. Eva Eliášová

Konečné řešení
„Konečné řešení a současná Evropa“ je

název komponovaného programu na téma ho-
locaustu, který připravilo divadlo Líšeň ve spo-
lupráci s Židovským muzeem a Muzeem
romské kultury. Program, jehož se zúčastnili
žáci 9. ročníku, zahrnoval přednášku s prezen-
tací na téma fašismus a holocaust, divadelní
představení Hygiena krve a výstavu Genocida
Romů.

Žáci dostali nejdříve komplexní informace
formou výkladu s prezentací, poté na ně půso-
bilo divadelní představení, ve kterém zazněly
výpovědi vrahů i obětí, expresivní hudba, na je-
višti se pohybovaly kovové loutky, šrot, ostnatý
drát.

Hra byla inspirovaná svědectvím a vzpomín-
kami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobo-
vými dokumenty a projevy nacistických vůdců.
Neopakovatelnou atmosférou a divadelním
prožitkem zároveň představení varuje před sou-
časnými projevy neonacistů a dalších extre-
mistů. H. Sokoltová

Ve čtvrtek 30. října se část skupiny Glitter
Stars ze ZŠ Komenského Slavkov vydala na
dlouhou cestu, na prestižní otevřené mistrovství
Evropy v Paříži. 

V dopoledních hodinách následujícího dne
jsme dorazili na místo, navštívili jsme proslulý
Disneyland, ubytovali se a vydali se na trénink.
Tohoto otevřeného mistrovství se zúčastnili repre-
zentanti nejen z mnoha evropských zemí, ale také
z Číny, Japonska, Mexika či Kostariky. Všichni se
k nám chovali velmi přátelsky, a tak nás postupně
přecházel strach z nastávající soutěže.

Druhý den ráno nastalo slavnostní zahájení
šampionátu. Účastníci jednotlivých zemí nastu-
povali s národními vlajkami. Naši republiku za-
stupoval zároveň s námi ještě tým JNS z Prahy. 

Obrovský úspěch Glitter Stars
A jak se dívkám z Glitter Stars dařilo? Anita

Kučerová za svůj životní výkon získala 3. místo
v kategorii Individual Senior. Skupina dívek ve
složení D. Křetínská, A. a S. Macharovy,
A. Kučerová a D. Martínková za svoji fantas-
tickou, originální a technicky velmi náročnou
sestavu v kategorii Group Stunt vybojovala
krásné 2. místo. Absolutní výkon předvedla Sa-
bina Macharová, která se stala vítězkou v kate-
gorii Individual Junior.

Všem dívkám bych chtěla poděkovat za
předvedené vrcholné výkony a popřát jim
mnoho dalších úspěchů v jejich sportovní ka-
riéře. Velké díky patří také rodičům, kteří po-
mohli zajistit dopravu soutěžících.

Renáta Macharová

Cesta do školy Foto: archiv školy

Glitter Stars s mistry světa Foto: archiv školy

Účastníci ME v Paříži Foto: archiv školy
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V úterý 21. října naši deváťáci během celo-
denní exkurze navštívili přírodně, geologicky
i historicky zajímavá místa v okolí Rudice a Hol-
štejnu v malebné krajině CHKO Moravský kras.

Cesta začala prohlídkou jeskyně Lidomorna
pod troskami hradu Holštejn, která není běžně pří-
stupná. Žáci měli možnost zakusit pocity spele-
ologů, kteří objevují nové jeskyně. Dále je čekala

Geologická exkurze do Moravského krasu
zastávka v pestrém území kolem Rudice plném
závrtů, propadání, skal a hřebenáčů. Celá exkurze
byla završena u Býčí skály adrenalinovým zážit-
kem při zdolávání nepřístupných jeskyní.

Všichni žáci se vraceli sice unavení, ale bohatší
o nové zážitky a vědomosti. Celkový dojem byl
umocněn krásným počasím a profesionálním pří-
stupem našich průvodců z Lipky. sf

Pišqworky 2014
Pišqworky je mezi žáky základních a střed-

ních škol velice oblíbená celorepubliková sou-
těž, kterou pořádá občanské sdružení Student
Cyber Games a která letos vyvrcholí národním
finále 28. listopadu v Brně. Je potěšující, že do
soutěže, jež „nutí žáky logicky uvažovat“, se
každoročně zapojuje tak obrovské množství
škol. Základní škola Tyršova se po velkém úspě-
chu v loňském roce zapojila i letos. Školní kolo
proběhlo v úterý 14. října. Přihlásilo se do něj
28 žáků 8. a 9. ročníku. Sehráli téměř 80 duelů,
z nichž jako celková vítězka vzešla Markéta
Krejčířová z IX.B. Stříbrnou příčku obsadila Pa-
vlína Zichová z IX.A a bronz si odnesl Filip
Langer z VIII.A. Spolu s medailisty si do obla-
stního kola, které již tradičně pořádá Gymná-
zium Vyškov, vybojovaly postup Barbora
Přerovská (IX.A), Hana Kučerová (IX.A)
a Kristina Blaháková (IX.B). Reprezentantům
školy přejeme hodně štěstí v dalším kole. um

Ukázková hodina v 1. třídě
Koncem října proběhla ukázková hodina pro

rodiče dětí z obou prvních tříd. Cílem bylo se-
známit rodiče se způsoby výuky na začátku
první třídy – poznávání písmen, čtení slabik, ná-
cvik správného psaní a početní dovednosti. Děti
svým rodičům předvedly, co se už za dva mě-
síce naučily: přečetly první písmena a slabiky,
přednesly básničky, zazpívaly písničku a hlavně
chtěly ukázat, že už jsou opravdoví školáci. im

Poznáváme domácí zvířata
V pátek 7. listopadu se žáci 1. a 2. ročníku šli

podívat na výstavu drobného zvířectva, která se
konala v Hale chovatelů ve Slavkově u Brna.
Děti si mohly prohlédnout různé druhy králíků,
holubů, slepic, avšak největším zážitkem bylo
pohlazení huňatého králíka a ukázka malých
morčátek. Spousta dětí si tak nejspíš bude přát
malého kamaráda k Vánocům. Výstava se dětem
velmi líbila a příští rok jsme tady zas! mo

Dne 21. října přijely do ISŠ Slavkov dvě stu-
dentky z Mendelovy univerzity v Brně. Třídy
4.A HT a 4.B HT se sešly v učebně, kde nám
studentky MENDELU formou videa a komen-
tované prezentace více přiblížily studium na vy-
soké škole, přesněji na Provozně ekonomické
fakultě. Přednáška začala krátkým videem,
které nás provedlo fakultou a rozdáním infor-
mačních materiálů, poté následovala komento-
vaná prezentace o studijních oborech. Na PEF
MENDELU je možné studovat 13 oborů jako
například Management cestovního ruchu, Eko-
nomiku zemědělství a potravinářství, Účetnictví
a daně nebo jediné placené studium na MEN-
DELU Business Economics and Management.
Tyto obory by mohly být pro absolventy hote-
lové školy zajímavé. Podmínkou k přijetí je
úspěšné splnění přijímací zkoušky z matema-

Přednáška o Mendelově univerzitě
tiky a vybraného světového jazyka. Studenti
MENDELU si ve třetím semestru bakalářského
studia zvolí jednu ze specializací a následně se
na tuto oblast soustředí a tím si prohlubují zna-
losti v dané oblasti. Jako specializaci si mohou
například vybrat Marketing a obchod, Podni-
kání v cestovním ruchu, Webové technologie
a mnoho dalších. Je zde také možnost studia
v zahraničí na více než 200 partnerských uni-
verzitách po celém světě.

Mendelova univerzita se také chlubí vysokou
úspěšností absolventů při hledání zaměstnání po
promoci, je to téměř 98 %. Po prezentaci nám
studentky MENDELU zodpověděly všechny
dotazy a případné nejasnosti. Tato přednáška
byla zajímavá a myslím, že pro mnoho našich
žáků i velice přínosná.

A. Puppová, obor hotelnictví, ISŠ

Kurz pečení a zdobení perníčků
Ve středu 22. října se

v ISŠ Slavkov uskutečnil
minikurz zdobení per-
níčků, o který byl ze
strany žáků velký zájem.
S technikou zdobení žáky
seznámila paní Jana Ber-
natíková ze Svatobořic-
Mistřína. Cílem kurzu

bylo ukázat mladé generaci tradiční techniky
a zapomenutá řemesla, která souvisí s jejich
oborem. Nadšení, zručnost a kreativita žáků
byla tak veliká, že paní Bernatíková přislíbila
další pokračování kurzu pro pokročilejší s ná-
cvikem náročnějších technik zdobení. Všichni
účastníci se tak mohou těšit na brzkou shleda-
nou u voňavých perníčků. Bc. P. Horáková, ISŠ

Vánoce s Tyršovkou
Vážení rodiče, přátelé školy, zveme vás na

tradiční Vánoční akademii, která se koná v tě-
locvičně ZŠ Tyršova v úterý 16. prosince
od 17 hod.

Prezentace studia na vysoké škole Foto: archiv školy

Deváťáci v Moravském krasu Foto: archiv školy
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Dne 15. října se po celé republice konala
charitativní sbírka Bílá pastelka. Cílem této
akce bylo prodávat lidem pastelky, jejichž hod-
nota byla 20 Kč. Výtěžek z této akce bude vě-
nován na podporu výukových programů pro
nevidomé a slabozraké. I já jsem se ráda této
akce zúčastnila společně s dalšími kamarád-
kami z „intru“. Oblékly jsme si trička s nápi-
sem Bílá pastelka, na krk pověsily kasičky na
penízky, do rukou jsme dostaly krabičky s pas-
telkami a vyrazily jsme kupředu do středu Slav-

Akce domova mládeže při ISŠ – Bílá pastelka
kova. Snažily jsme se vybrat co nejvyšší
částku. I přesto, že nám byla zima a bolely nás
nohy, myslím, že nám to šlo docela dobře. Vět-
šina lidí nás odmítala a z toho jsme pak byly
docela zklamané, ale našli se i tací, kteří nám
ochotně a s úsměvem přispěli. Někdy i více než
museli, a tím nás naopak velmi potěšili. Všem,
co nám při této sbírce pomohli zakoupením
pastelky, bychom rády poděkovaly a doufáme,
že i při dalších podobných akcích budou nadále
přispívat. L. Rozsypalová, DM při ISŠ

Zážitková výuka ekologie
V pátek 10. října žáci druhého ročníku oboru

kuchař-číšník navštívili Zoopark Vyškov v rámci
předmětu ekologie. Prohlédli si environmentální
centrum a expozici zemědělské usedlosti. Žáci si
samostatně prošli expozice Vzduch a klima,
Voda, Půda, Krajina a biomasa, Zvířata využívají
člověka, kde plnili připravené úkoly. V Hanác-
kém statku nakrmili kozy, ovce a další domácí
zvířata. Díky krásnému počasí měli všichni dob-
rou náladu a prošli celou zoologickou zahradu,
kde si prohlédli domácí i cizokrajná zvířata. Ne-
tradiční forma výuky se všem moc líbila a už
dnes se těší na další podobné odborné exkurze. 

Ing. Bc. Svobodová, ISŠ

Gaudeamus 2014
Evropský veletrh pomaturitního a celoživot-

ního vzdělávání Gaudeamus® je v České repub-
lice tradiční akcí s dlouhou historií, prezentující
komplexní nabídku pomaturitního studia a ce-
loživotního vzdělávání v České republice, na
Slovensku a na celém světě. Veletrh každo-
ročně probíhá v listopadu v Brně a je zakončen
vyhlášením výsledků za nejlepší expozici
a slavnostním rautem, který se koná v prosto-
rách rektorátu VUT Brno.

Integrovaná střední škola se každoročně po-
dílí na přípravě a zajištění rautu, který je svou
velikostí největší akcí, kde žáci získávají
mnoho nových zkušeností a poznatků ve svém
oboru. Bc. P. Horáková, ISŠ

Jak se stát barmanem
Ve dnech 3.–7. listopadu se na naší škole

konal barmanský kurz, který zorganizovala
paní Marie Novoměstská. Kurzu se zúčastnilo
17 žáků z oboru hotelnictví a kuchař-číšník.
Celým kurzem nás prováděla, předávala nám
informace a zkušenosti PhDr. Zdeňka Endli-
cherová společně s Mgr. Pavlem Hájkem.

Každý den nás společně učili míchání v šejkru
i tumbleru a týden byl ukončen praktickou zkou-
škou a písemným testem, který všichni zvládli.
Z kurzu jsme si odnesli mnoho poznatků o mí-
chání alkoholických i nealkoholických koktejlů
a plno zajímavých receptů. Kurz nás všechny
bavil a jsme rádi, že jsme se ho zúčastnili.

Za všechny žáky děkuje
M. Vykoukalová, obor hotelnictví, ISŠ

Dne 12. listopadu proběhl na ISŠ Slavkov
u Brna již 14. ročník barmanské soutěže v mí-
chání horkých drinků Metelka Cup. Naše škola
soutěž pořádá ve spolupráci s firmou Milan Me-
telka – výroba likérů a lihovin za významné
podpory dalších sponzorů. Letos soutěžilo 25
barmanů ze 7 škol z celé republiky. Soutěž má
dvě části – klasickou, kde se míchá horký nápoj
a pro diváky atraktivní flair. Zde se ukáže nej-
šikovnější barman, který nejvíce diváky pobaví

a zaujme i odborné komisaře. Samostatně se
hodnotí pouring test – co nejpřesnější nalévání
určeného množství destilátu bez použití odmě-
rek. Vítězství v klasické soutěži si odnesla do-
mácí mladá barmanka N. Silná z ISŠ Slavkov
u Brna, v soutěži flair byl nejlepší student
z Labské hotelové školy Pardubice. Všem sou-
těžícím blahopřejeme k předvedeným doved-
nostem a každým rokem se zvyšující kvalitě
horkých drinkům. M. Novoměstská, ISŠ

V posledním říjnovém týdnu se v tělocvičně
ISŠ Slavkov konal tradiční turnaj ve stolním te-
nisu. V úterý 21. října se konalo školní kolo
mezi družstvy jednotlivých tříd. V chlapecké
kategorii se zúčastnilo 36 borců. Do závěreč-
ného finále se probojovala družstva 2. A KČ,
3.B KČ a 3.B AUTR. Vítězem školního turnaje
tříd se stalo družstvo 2.A KČ ve složení Hofí-
rek, Novotný, Čedík.

Turnaj ve stolním tenisu
Hned následující den se za účasti pěti škol

konalo kolo okresní. V dívčí kategorii proti
sobě nastoupilo družstvo domácích ISŠ Slav-
kov a GYOA Bučovice. Vítězem se stalo druž-
stvo z Bučovic. V chlapecké kategorii bylo
rivalů více. Po těžkých bojích do krajského
kola postoupilo družstvo GYMSOŠZE Vyškov.
Družstvo domácích ISŠ Slavkov u Brna skon-
čilo na bronzové příčce. J. Lekavý, ISŠ

V pondělí 10. listopadu se dvě družstva z naší
školy zúčastnila dalšího ze série oblastních tur-
najů v pIšQworkách, který se uskutečnil v pro-
storách Gymnázia a SOŠZE Vyškov. Bohaté
startovní pole 12 pětičlenných týmů bylo roz-
děleno do čtyř skupin. Z každé skupiny postu-
povala dvě družstva do vyřazovacích bojů. 

Z našich týmů se po těsných a vyrovnaných
soubojích podařilo postoupit pouze jednomu,
označenému jako B. Souboj ve čtvrtfinále skon-
čil remízou, a tak následovala tzv. „náhlá smrt“.
V té kapitánka týmu S. Bednářová svou soupeřku
udolala a poslala „Béčko“ mezi nejlepší čtyři

Úspěch v piškvorkách
týmy turnaje. Tam kromě nás postoupila pouze
družstva reprezentující domácí gymnázium. 

V semifinále jsme narazili na pozdějšího ví-
těze – družstvo GYKOVY 1, které bylo zcela
suverénní a během turnaje nedalo žádnému ze
soupeřů šanci. Následný souboj o 3. místo proti
GYKOVY 2 byl zcela vyrovnaný a po čtyřech
remízách pouze jedna prohraná partie rozhodla
o tom, že jsme obsadili sice nepopulární, ale
v silné konkurenci velice cenné 4. místo.

Chtěl bych všem žákům poděkovat za vzor-
nou reprezentaci školy a pogratulovat k vel-
kému úspěchu. Ing. V. Zoul, ISŠ

Máme piškvorkového krále
Ve středu 15. října se v učebně 3.A HT konalo

školní kolo v opomíjené, ale žáky a studenty
velmi oblíbené hře piškvorky. Líté boje vysoké
sportovní úrovně se rozhořely již ve čtyřech zá-
kladních skupinách, do kterých bylo všech 24
účastníků rozděleno. Vítězové skupin se utkali
ve finále, které mělo nádhernou a dramatickou
tečku, když o vítězi rozhodovalo až poslední ko-
lečko v posledním utkání mezi J. Vondrou a F.
Mrůzem. Vítězem se nakonec stal J. Vondra a na
stupních vítězů tyto dva doplnil P. Pektor. V ob-
lastním kole, které se koná 10. 11. na Gymnáziu
a Střední odborná škole zdravotnické a ekono-
mické ve Vyškově budou naši školu reprezento-
vat dva pětičlenné týmy těch nejúspěšnějších ze
všech. Tak hodně štěstí! Ing. V. Zoul, ISŠ

Metelka Cup Slavkov u Brna 2014
Metelka Cup 2014 Foto: archiv školy
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Tak jako po každých komunálních volbách,
vzplály i po nedávných volbách u některých na-
šich spoluobčanů mediálně prezentované vášně.
Nejen u nás, ale i v některých jiných Slavko-
vech v ČR byla povolební vyjednávání složitá
a možná i tam měly emoce podzimní žně… 

Občané, kteří se zajímají o veřejné dění
v našem městě, mají asi i informace o voleb-

Výsledky komunálních voleb 2014
v pěti Slavkovech v ČR a na Slovensku

ních a povolebních výsledcích v dalších obcích
a městech našeho regionu.

V níže uvedených tabulkách přináším sou-
hrnný přehled o tom, jak dopadly komunální
volby ve všech pěti Slavkovech v České repub-
lice a pěti Slavkovech na Slovensku. Z pře-
hledu je patrné i nové personální obsazení na
těchto slavkovských radnicích.

Slavkov (u UH) Slavkov (u Opavy) Slavkov u Brna Horní Slavkov Slavkov p. Host.
Počet obyvatel k 31.12. 2013 676 1925 6299 5608 611
Počet členů zastupitelstva 9 15 15 15 11
Strana, hnutí/získané mandáty:
ČSSD 1 4 2
ODS 2 2
KDU-ČSL 3 3
ANO 2011 2
TOP 09 1 1
KSČM 1 3
Nezávislí „1“ 6 10 2 6
Nezávislí „2“ 3 5
Pro Slavkov 1 2
Nestraníci 2
Zelení 1
SOS 2
Vedení obcí v obd. 2014–2018:1)

Starosta (uvolněný) Mgr. Švardala Chovanec Boudný Michal Terek Čačala Jaroslav
Libor (39 let) Vladimír (64) (35 let) Alexander (44 let)

Nezávislí2) Nezávislí3) ČSSD (34) Nezávislí4) Nezávislí5)

1. místostarosta Kvasničková Ing. Kubín Ing. Jedličková Straka Barotová
Olga, DiS. Ladislav Marie Tomáš Marie

(neuvolněná) (neuvolněný) (neuvolněný) (neuvolněná)
2. místostarosta Mgr. Starečková Mgr. Kostík Ing. Čavojský 

Eva Petr Petr
(neuvolněná) (neuvolněný) (neuvolněný)

Poznámky:  
1) Tučným písmem uvedeni noví představitelé obcí, kteří v předchozím období na zde uvedených funkcích nebyli.
2) Starostou obce byl i v letech 2010-2014, tj. od 35 let (učitel).
3) Jeden z nejdéle sloužících starostů v republice. Starostou obce je nepřetržitě 38let(!). Svazem měst a obcí ČR byl ne-

dávno vyhodnocen jako nejlepší starosta Moravskoslezského kraje za období 2010 až 2014.
4) Nový starosta (živnostník – prodejce elektra), nikdy předtím nebyl ani zastupitelem.
5) Jako uvolněný bude od 1. prosince 2014.

Výsledky komunálních voleb (10. a 11. října 2014) – Slavkovy v ČR:

Velký Slavkov Malý Slavkov Nižný Slavkov Vyšný Slavkov Slavkovce
(okr. Poprad) (okr. Kežmarok) (okr. Sabinov) (okr. Levoča) (okr. Michalovce)

Počet obyvatel v r. 2011 1258 953 817 298 669
Počet členů zastupitelstva 9 7 7 5 7
Volební účast 53 % 72 % 42 % 71 % 55 %
Zvolené vedení obcí
Starosta Mgr. Šary Oravec Ing. Kašperová Ing. Pavlíková

František Ladislav Kamemický Viera Iveta
nezávislí nezávislí Jozef SMER-SD nezávislí
kandidáti kandidáti SIEŤ kandidáti

Výsledky komunálních voleb (15. listopadu 2014) – Slavkovy na Slovensku:

Volební místnosti v komunálních volbách na
Slovensku byly otevřeny jen jeden den, a to
v sobotu 15. listopadu 2014. Občané si volili
své poslance (tj. zastupitele) a současně v přímé
volbě i svého starostu. Zástupce starosty tam na

L. Jedlička

návrh starosty budou volit poslanci ze svých řad
na ustavujících zasedáních. Všichni dosavadní
starostové tam na další volební období svůj post
obhájili. Všechny níže uvedené Slavkovy se na-
cházejí na východním Slovensku. 

Slavkovy na Slovensku:

Tradiční kostýmované
prohlídky s Napoleonem

Součástí bohatého programu Vzpomínko-
vých akcí k výročí bitvy tří císařů jsou i tra-
diční kostýmované prohlídky s Napoleonem.
Občanské sdružení Per Vobis přiblíží návštěv-
níkům různé scénky, které jsou spjaty s histo-
rickou bitvou.

Kostýmované prohlídky proběhnou v nádher-
ných prostorách slavkovského zámku v sobotu
29. listopadu v 10.30 a 11.30 h. dopoledne
a odpoledne ve 14, 15, 16 a 17 hodin. Vstu-
penky je možné objednat v pokladně zámku
č. tel. 544 227 548.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že se
pobavíte a získáte informace o historii zámku,
jejich majitelů – rodu Kouniců a samozřejmě
i o samotné slavné bitvě tří císařů.

Per Vobis

Vánoční jarmark
Vánoční čas je tady a s ním i vánoční tvorba.

Zastavte se o vánočního shonu a přijďte ochut-
nat vánoční cukroví, poslechnout si koledy
a nakoupit dárečky na poslední chvíli. V neděli
14. prosince od 13 do 17 hodin se koná v Zá-
mecké vinárně „U Edy“ vánoční akce Vánoční
jarmark s koledami. Pokud také vyrábíte ruční
práce a chcete se prodávat s námi tak se při-
hlaste, budeme rádi. Těšíme se na vás.

Vendulka, Lenka, Růženka

Společnost Liko-S dosáhla
 velkého úspěchu – byla vyhlášena
Rodinnou firmou 2014

Blahopřejeme slavkovské společnosti LIKO-
S, která byla ve čtvrtek 13. listopadu v Praze
na Dni podnikatelů, kterého se zúčastnil prezi-
dent republiky a členové vlády, oceněna titulem
Rodinná firma roku 2014! Byla úspěšná jak
v hlasování veřejnosti, tak i u odborné
poroty. Přejeme jí další úspěchy v podnikání …

Více informací na www.zivestavby.cz

Kostýmované prohlídky Foto: archiv

Představitelé Liko-Su Foto: archiv
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(BWV 553) Johanna Sebastiana Bacha
(1685–1750).

Na hudební produkci se podílel ansámbl
Collegium musicale bonum ze Slavkova
u Brna, který účinkoval ve složení: soprán –
Jarmila Andrlová, Blanka Robešová, Kristýna
Vladíková (sólo); alt – Tereza Čechová, Lenka
Friesová, Jaroslava Galatová (sólo), Dagmar
Knotková, Eliška Vodáková, Veronika Žoužel-
ková; tenor – Roman Fries, Jiří Holomek, Jan
Matyáš, Václav Nosek, David Svoboda; bas –
Jiří Andrla, Petr Hlaváček, Josef Holomek,
Marek Kuchta; housle Ladislav Jedlička a Zde-
něk Kábrt, varhany Olga Frydrychová, řídil
Karol Frydrych. 

Rád bych poděkoval všem členům sboru za
zodpovědný přístup, velké nasazení a výbornou
atmosféru na pěveckých zkouškách i při prove-
dení, dále Ivo Prchalovi za počítačovou noto-
sazbu Divotvůrkyni Moravy, Martinu Žilkovi
za sponzorský tisk partitur, starostovi Václavu
Vágnerovi za pomoc při propagaci díla, R. D.
Josefu Pohankovi za umožnění realizace pre-
miéry skladby v kostele sv. Anny, R. D. Milanu
Vavrovi za podporu sboru i umožnění pěvec-
kých zkoušek v sále slavkovské fary a Ludmile
Kábrtové za fotodokumentaci celé akce. 

Prvního provedení minioratoria byl přítomen
Mistr Zdeněk Pololáník, starosta obce Žarošice
Václav Vágner, slavkovský děkan R. D. Milan
Vavro, R. D. Josef Pohanka, R. D. Josef Večeřa,
R. D. Jaroslav Horák a mnoho dalších poslu-
chačů. 

Pro mimořádně příznivý ohlas u obecenstva
zazní Divotvůrkyni Moravy také v brněnské ka-
tedrále při 19. Svatocecilském setkání jednoty
Musica sacra (22. listopadu 2014) a na vánoč-
ním koncertu v Muzeu obce Žarošice.

Karol Frydrych

Snad každá premiéra kompozic z dílny
Zdeňka Pololáníka (* 1935) je v posledních
desetiletích vnímána jako hudební událost.
Nejinak tomu bylo i v případě provedení Di-
votvůrkyni Moravy v sobotu 1. listopadu 2014
v žarošickém kostele.

Přestože autor, skladatel ve svobodném po-
volání, má na svém kontě díla všech hudeb-
ních forem (symfonie, muzikály, balety, více
než 400 hudeb filmových, televizních scénic-
kých a k rozhlasovým hrám etc.), výsadní po-
stavení v jeho tvorbě  zaujímá duchovní
hudba (opera Noc plná světla, Missa solem-
nis, Missa brevis, Te Deum, oratoria: Šír haš-
šírím, Popelka nazaretská, Napřed je třeba
unést kříž, Bůh je láska etc.).  Pololáníka při
kompozici inspiruje příroda, barevná spektra
– je zcela spontánním typem umělce, kterého
po přečtení textu ihned napadá muzika.
A právě tvůrčí přirozenost dýchá i ze skladby
Divotvůrkyni Moravy (2003), jež vznikla zhu-

Premiéra minioratoria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka
debněním stejnojmenného literárního útvaru
básníka Františka Trtílka (* 1946) oslavující
žarošickou Madonu, korunovanou v roce
1995 papežem Janem Pavlem II.

Opus Divotvůrkyni Moravy má 127 taktů,
je napsán pro dva sólové hlasy, šestihlasý smí-
šený sbor a varhany. Z hlediska hudební
formy se jedná o minioratorium, jenž můžeme
vyjádřit schématem: a b a c a d a . Předností
díla je hudební srozumitelnost pro publikum
dnešní doby, půvabná melodika, svěží rytmi-
zace, jakožto výborně vyřešená deklamace,
jež dává vyniknout zpívanému textu. 

Mimo to dále při liturgii zaznělo „žaro-
šické“ Ordinarium Antonína Láníka (1921 až
2014), žalm To je pokolení těch, kdo hledají
Josefa Olejníka (1914–2009), Cum sancto
Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vival-
diho (1678–1741), Magnificat (Vesperae
minus solenne) Bohuslava Matěje Černo -
horského (1684–1742) a Preludium C dur

Adventní koncert
Zveme vás v neděli 30. listopadu od 16

hodin na Adventní koncert slavkovského smí-
šeného pěveckého sboru Collegium musicale
bonum a varhaníka Davida Postráneckého do
kaple Panny Marie Sněžné v Hruškách.

Collegium musicale bonum – premiéra Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Polola ́níka 1. 11. 2014 v Žarošicích Foto: L. Kábrtová

Před oltářem v kostele sv. Anny v Žarošicích Foto: L. Kábrtová
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REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ BYTŮ 
A RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

HODINOVÝ
MANŽEL

DOMÁCNOST JAKO ZE ŠKATULKY!

HODINOVÝ MANŽEL

René Šemora

tel. 777 687 783
rene.semora@seznam.cz

Topolová 1493, Slavkov u Brna

Opravy, renovace a údržba exteriérů i interiérů, pomoc
s montáží nábytku IKEA aj.), montáž garnýží, řemeslné
práce, instalace bytových doplňků, drobné zednické práce,
čištění ucpaných odpadů, výměna vodovodní baterie…

Široké spektrum
služeb a prací
týkajících se 
fungování Vaší
domácnosti.

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

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky

• ocel kruhová (tažená, válcovaná)

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované

• plechy – hladké černé, slza,
 pozinkované

• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků

• dělení materiálů
pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 11 LET S VÁMI





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

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 12. prosince do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

CUKRÁ¤STVÍ
„U MARTINY“

Slovanská 692, Slavkov u Brna

tel.: 544 220 314, 723 850 045
www.umartiny.cz

CUKRÁ¤STVÍ
„U MARTINY“

přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ CUKROVÍ

BOWEN THERAPY
NEVŠEDNÍ MASÁŽE 

Čs. armády 699, Slavkov u Brna 
KRISTÝNA STARÁ 607 551 294

TEXTIL ZDEŇKA

TEXTIL NA
OBJEDNÁVKU

DROGERIE
OPRAVA ODĚVŮ

Tel.: 737 867 922

ČISTÍRNA

Brněnská 642, Slavkov u Brna

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

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka tra-
diční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů
atd. Dřevěná razítka.
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Í Dárkové kazety a poukazy

NOVINKY:
Husté vlasy pro každého

Light ombré
za 10 min.

Oáza Krásy

Za Branou 276, Slavkov u Brna

Lucie 606 183 645 
Karolína 776 487 214 
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Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 20. 12. 2014. Odpov dnost 
za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci  kace a vybavení bez p edchozího 
upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Spolehliví pomocníci pro váš skv lý výkon

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, se snadným 
startováním. Motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

5.745 K
B žná cena: 6.190 K

Ak ní cena:

11.590 K
B žná cena: 12.490 K

HUSQVARNA R 216 AWD 
Výkonný rider s náhonem na všechna čtyři kola. Vynikající ovladatelnost 
díky kloubovému řízení a pedálem ovládané hydrostatické převodovce.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 500 cm³, šířka sekání 
volitelně 94 nebo 103 cm, hmotnost 217 kg.

Akční cena:

108.990 Kč
(cena nezahrnuje žací ústrojí)

Běžná cena: 116.990 Kč

HUSQVARNA 525RX 
Výkonný a lehký křovinořez, s kterým si snadno 
poradíte s hrubou trávou a podrostem.
Objem válce 25,4 cm3, výkon 1 kW, hmotnost bez pří-
slušenství 5,1 kg.

Akční cena:

9.990 Kč
Běžná cena: 10.790 Kč

HUSQVARNA 550 XP®  

Profesionální pila s moderním designem.
� systém AutoTune™ redukuje spotřebu paliva
�  rychlá akcelerace a vyšší rychlost řetězu pro 

nejlepší výkon při odvětvování
Výkon 2,8 kW – hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg – 
doporučená délka lišty 15"/38 cm.

Akční cena:

16.190 Kč
Běžná cena: 17.390 Kč

Akční cena:

50.990 Kč
Běžná cena: 54.990 Kč

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

www.rumpova.cz

AUTOMOVER 220 AC
Tento model robotické sekačky je určený pro sekání trávníku do velikosti
1800 m2. Je vybavený alarmem s PIN kódem a lze ho naprogramovat
 pomocí klávesnice a displeje. K dispozici v různých barevných odstínech
jako volitelné příslušenství.
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kdy jsme s láskou vzpomínali na naše blízké ze-
mřelé. Proto jsme se v dušičkovém týdnu vydali
s dětmi i na hřbitov, zapálit svíčku a pomodlit se
za všechny, kteří mezi námi už nejsou. Jsme rádi,
že jim alespoň modlitbou můžeme pomoci –
vždyť modlitba dítěte otevírá nebe. Vydařenou
akcí byl pro celou školku výlet do brněnského
planetária, kde jsme mohli pozorovat noční ob-
lohu – a nejen to. Zhlédli jsme také zajímavě
zpracovanou pohádku „O holčičce, která chodila
vzhůru nohama“. Pohádka dětem přiblížila dvě
zásadní poselství – znovuobjevení krásy hvězd
a umění podívat se na věci z jiného úhlu pohledu,
zvláště když je třeba řešit nějaký problém. A to
se může hodit komukoliv z nás. V polovině lis-
topadu jsme navštívili divadelní představení
v podání slavkovského farního divadelního sou-
boru Simsala Bim, které pro mnohé z nás bylo
milým kulturním zážitkem. Vždyť někteří z dět-
ských herců jsou naši kamarádi!

Za KMŠ s. Pavlína Věra Kvaltinová

„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.“ Jak
se zpívá v jedné písni, listopad je vzácný měsíc -
můžeme obdivovat krásně zbarvené listy stromů
a zároveň vnímat, jak se pomalu blíží zima. Le-
tošní listopad nás přivítal příjemným počasím
a už v prvním týdnu byl plný akcí. Ve školce
jsme se všichni těšili na návštěvu studentů z Cír-
kevní střední zdravotnické školy z Brna a nebyli
jsme zklamáni. Studenti si pro děti v každé třídě
připravili naučný program na pěti stanovištích.
Na prvním stanovišti nazvaném „Když se pora-

Listopad – vzácný čas
níme“ se děti seznamovaly s obvazy, náplastmi
a dezinfekcí. Na druhém stanovišti „Když jsme
nemocní“ se učily měřit teplotu a poslouchaly
své srdíčko fonendoskopem. Na stanovišti
„Kosti“ si děti vyzkoušely, jestli dokáží pojme-
novat části lidského těla na plakátu s kostlivcem.
Další zastávka byla u encyklopedie, kde se stu-
denti zaměřili především na trávicí ústrojí a u po-
sledního bodu programu se spolu s dětmi
zamýšleli nad otázkou, co děláme pro své zdraví.
K životu však patří i smrt – to jsme si mohli opět
uvědomit zvláště v prvních listopadových dnech,

Country vánoce
váka, kytaristu a skladatele a možno říci že
i folkovou legendu – Slávka Janouška.

Program začne v 19 h., a to v pondělí 1. 12.
a vstupenky na něj budou v předprodeji za
120 Kč a na místě za 140 Kč. Předprodej začne
v půli listopadu v prodejně Knihy dárky Ska-
ličková – Pokorná na Palackého nám. 85 tel.
544 221 603.

Takže přátelé, těším se s vámi za Poutníky,
Slávka Janouška a DDM ve Slavkově u Brna
na shledanou 1. 12. 2014. Přijďte s nám na start
měsíce prosince, měsíce vánočních svátků, Mi-
kuláše a silvestra.

Váš Jiří Karas Pola

Halloween v ZŠ Malinovského
Strašidelné nestvůry, upíři a potvory, ko-

stlivci a bílé paní, také lidé ohlodaní, naší ško-
lou bloudili, my se z toho hroutili. Místo třídy
plné žáků, jsou tu chlupy z vlkodlaků, čarodějný
byl tu rej, rychle odtud utíkej! 

Ve čtvrtek 30. října jste se mohli v naší škole
potkat s děsuplnými bytostmi, které u nás do-
časně nalezly azyl. Moc se jim u nás líbilo
a proč také ne, když třídy byly vyzdobeny
přesně podle jejich gusta- strašidly, duchy, vy-
řezávanými dýněmi, čerty, pavouky, netopýry,
černými kočkami a tajemnými hrady. A jíst
měly také co.

Věříme, že u nás byly spokojené a že se
k nám snad za rok zase vrátí.

Učitelé ZŠ Malinovského

Vážení přátelé dobrého folku country hudby,
tedy Poutníků, dovolte mi pozvat vás na vá-
noční koncert naší kapely s názvem Country
Vánoce. Tento pro vás připravil, spolu s Pout-
níky, Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
na Komenského náměstí 495.

Během tohoto vystoupení zazní ty nejslav-
nější poutnické písně, ale hlavně v druhé části
koncertu skladby s vánoční tematikou z oblasti
country hudby a swingu. Na závěr posluchači
uslyší i koledy upravené pro banjo, mandolínu,
kytaru, dobro a kontrabas.

Na letošní vánoční koncert máme pro vás
nachystaného i hosta, a sice folkového zpě-

Návštěva hvězdárny Foto: archiv školy

Poutníci Foto: archiv
Halloween Foto: archiv školy

Návštěva studentů CSZŠ z Brna ve škole Foto: archiv školy
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 22. listopadu 2014 slaví 70. narozeniny
pan 

JAN DRBAL

Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, životní pohodu
a ať Tě naše srdečné přání provází mnoho dalších let.

Dcera Lenka a synové Jan a Luboš s rodinami.

Blahopřání

Dne 13. listopadu 2014 oslavila své kulaté narozeniny
paní 

ALENA MARKOVÁ

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přeje manžel s rodinou a přáteli.

Vzpomínka

Dne 14. listopadu vzpomeneme 10. výročí, co nás opustil pan 

JA N  Š I K U TA
velitel hasičů ve Slavkově u Brna

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2014 uplynou dva smutné roky, kdy ve věku 67 let

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

JOSEF ZAJÍC

Vzpomínají manželka Marie, dcery Olga, Blanka, Věra s rodinami,
sourozenci Jaroslava, Anna, Emilie, Jan, Karel, Ladislav a Jaroslav

s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nechť vzpomene s námi.

Dne 10. listopadu 2014 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček,
pradědeček a prapradědeček, pan

BOHUSLAV UHLÍŘ
Vzpomíná syn Bohuslav s rodinou.

Vzpomínka
Vzpomínky zůstávají…

Dne 14. listopadu 2014 jsme vzpomněli 1. smutné výročí, co nás
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

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

dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.

Dne 20. listopadu 2014 by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička, paní

RŮŽENA UHLÍŘOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstane v nás.

Dne 25. listopadu 2014 uplyne 11 let, kdy nás opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Chovatelské okénko
V měsíci listopadu se konala již třetí Slav-

kovská výstava. Po roce se sjeli chovatelé
z celé republiky. Byly zde k vidění králíci, ho-
lubi, drůbež, exoti a nově expozice morčat
a koček. O tuto výstavu je každoročně zájem
velký ne jenom z řad chovatelů, ale také náv-
štěvníků. Doby, kdy na každém dvorku běhaly
slepice, ve chlívku bylo prase, v králíkárně
plné kotce. Vrátím se k výstavě. Zdá se to jako
neuvěřitelné, ale bylo možné shlédnout zhruba
1000 zvířat různých plemen a barevných rázů.
Děti z mateřských školek přišli v hojném počtu
a obdivovali vše co bylo živé. O bohatou tom-
bolu a občerstvení bylo opět výborně posta-
ráno. A než jsme se nadáli, tak byla sobota
poledne a došlo k předávání pohárů. Této udá-
losti se zúčastnil exstarosta pan Ing. Ivan Char-
vát, kterému velmi děkujeme za letitou
podporu a náklonost k chovatelství.

Děkujeme všem, kteří přispěli do
tomboly nebo nějak jinak pomohli. Dík patří
chovatelům, že vystavili svoje zvířata. Náv-
štěvníkům za podporu koupí vstupenky. Všem
garantům, panu Knéslovi, že opět tuto výstavu
řídil a vedl, děvčatům a Pepíkovi z kuchyně,
panu Mlčůchovi za překrásnou expozici okras-
ného ptactva a zkrátka všem, kteří se jakým-
koliv dílem zasloužili opět o bezchybný chod.
Za rok se těšíme opět na shledanou.

Vendula Andrlová 

Kalendář akcí 2014
v zámeckých kazematech
(vchod průjezdem vedle informačního centra – bývalá střelnice)

28. a 29. 11. Napoleonova dobová Krčma
od 10 hod. - pivo, svařák, občerstvení

- výstava obrazů Tomáše Jetely

6. prosince Mikulášská besídka
od 14 hod. - rozsvícení vánočního stromu

- možná příjde i Mikuláš, diskotéka pro
děti

- výstava obrazů Tomáše Jetely

13. a 14. 12. Adventní zabijačkové hody
od 10 hod. - černá zabijačková polévka přímo z kotle

- prodej domácích zabijačkových pro-
duktů, občerstvení

- výstava obrazů Tomáše Jetely

20. 12. Vánoční galakoncert Karel Gott Re-
vival Morava s exkluzivním hostem

od 19 hod. operetní divou Martinou Severovou

21. 12. Adventní neděle pro děti
od 14 hod. - Betlémské světlo 

- diskotéka pod vánočním stromečkem
- dětská dílnička, hry pro děti
- výstava obrazů Tomáše Jetely

Zámecká restaurace Austerlitz
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 212 166, 606 637 666
www.zameckarestauraceslavkov.cz
e-mail: info@restauracezamek.cz
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Blanka Ostřižková (1949) 17. 10.
Doubravka Šuláková (1949) 20. 10.
Anežka Gargošová (1924) 30. 10.
Věra Závodná (1945) 6. 11.

Archiv Slavkovského zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

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

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2014 uplyne 9 let, co nás navždy opustila

naše drahá maminka, manželka a babička, paní

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

Vzpomínka

Dne 9. prosince 2014 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil
náš milý tatínek a dědeček, pan

JAN LOHNICKÝ
dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově

Vzpomíná rodina Lohnických.

Vzpomínka

Dne 9. prosince 2014 vzpomeneme 13 let od úmrtí pana

LUBOMÍRA NAVRÁTILA

10. září by oslavil své 90. narozeniny.

S láskou na něj stále vzpomínají synové Lubomír a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. prosince 2014 uplyne 20 dlouhých let, kdy nás
ve věku 61 roků navždy opustil náš tatínek, manžel a dědeček, pan

JAROSLAV SŤAHEL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Libuše a dcery Irena, Jarmila a Libuše s rodinami.

Vzpomínka

Dne 25. listopadu 2014 uplynulo dlouhých 30 let,
kdy nás navždy opustila paní

KVĚTOSLAVA FREYOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel František a dcera Danuše s rodinou.

Vzpomínka
Život je jako pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá.

Loučit jsi se nechtěl, chtěl jsi tolik žít, musel jsi však odejít.
Děkujeme za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 6. prosince 2014 uplyne 13 let, co nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2014 uplyne 12 let, kdy nás navždy opustil pan

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

děkují manželka a děti s rodinami.

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

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PŮJČOVÁNÍ TEPOVAČE na čištění koberců
a sedaček. V. Brejšková, tel. 722 522 022. 

PŘIJMEME pro specializovaný obchod ve
Slavkově u Brna prodavačku na brigádu či
zkrácený pracovní úvazek na r. 2015 a dále.
Kontakt na tel. 775 744 704.

KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově u Brna v OV
nebo možný do OV. Tel. 739 912 867.

HLEDÁM bydlení ve Slavkově a okolí –
menší RD se zahrádkou nebo byt 2–3+1
s balkonem. Tel. 607 496 359.

KOUPÍM RD se zahrádkou v Křenovicích,
Blažovicích nebo v blízkém okolí. Tel. 721
387 897.

KOUPÍM zahradu nebo ovocný sad ve
Slavkově pod Urbánkem. Tel. 737 329 340.

PRODÁM el. sporák se sklokeramickou
deskou, s nerezovým povrchem proti oti-
sku prstů, v dobrém stavu. Cena 2500 Kč.
Tel. 776 747 485.

POTŘEBUJETE rychle a jednoduše půjčit
peníze? Tel.: 774 348 446, www.pujcky-
aktiv.cz. Zpr. více věřitelů.

PRODÁM velkou zahradu ve Zbýšově, ji-
hozápadní 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 do-
hodou. Kontakt: aahava@email.cz.

RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.

Poděkování
Jsem Slavkovák a od narození bydlím na

ulici Lomená, která se právě celá dláždí. Ne la-
ciná, ale pěkná práce i použitý materiál. Chci
tímto stručným článkem poděkovat všem co se
zasloužili o zvelebení této uličky. Škoda, že se
zkazí jednosměrným provozem jako třeba
Polní. Investice za značky by bylo třeba inves-
tovat do zrcadla na křižovatce ulic Špitálská,
Zámecká, Brněnská a Slovákova. Opravdoví
kaskadéři jsou řidiči odbočující vlevo z ulice
Špitálská na Zámeckou, kde po ujetí 100 metrů
je zákaz vjezdu. Díky za pochopení. J.M.
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby: neděle 8.30 a 18.00,

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

Otevřený kostel, sobota 29. 11. možnost pro-
hlídky 9.00 – 21.00.

Roráty v Adventu pro děti, každé úterý ráno
2. 9. 16. a 23. 12. vždy v 6.45 sraz v kostele
u vchodu, průvod s lampičkami, po mši čaj
a buchta na faře.

Mše sv. v penzionu 4. 12. v 8.00.
Návštěvy nemocných 5. 12.
Mikulášská nadílka v kostele, neděle 7. 12.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny

Marie, pondělí 8. 12. mše sv. v 18.00.

Vánoce 2014
Upozornění: všechny ranní sváteční mše sv.

25. 12., 26.12. a 1. 1. budou až v 9.30 h.
Zpovědní dny, farní kostel pondělí 22. 12.

a úterý 23. 12. vždy 17.00–19.00.
Vánoční koncert Komorní pěvecký sbor Da-

nielis a Cimbálová muzika Kalečník, ne-
děle 21. 12. v 16.30, Dům svaté Rodiny.

Betlémské světlo, 23. 12. 12–18 h. skauti v kos-
tele, 24. 12. po celý den v zádveří kostela.

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

Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, zpívá
schola a lidový zpěv.

Narození Páně, 25. 12. mše sv. v 9.30 a 18.00.
Průvod svaté Rodiny a zpívání u betléma, 25.

12. 15.30 z náměstí.
Svatého Štěpána, 26. 12. mše sv. v 9.30, zpívá

Collegium MB, večerní nebude.
Prohlídka hodin, 31. 12. kostel, 10.00 – 12.00

a 13.00 – 15.30.
Mše na poděkování, 31. 12. v 16,00. 
Adorace před půlnocí, 31.12. ve 23,30 a no-

voroční požehnání.Nový rok, 1. 1. 2015, mše
sv. 9.30 a večerní v 18.00.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Proč běžíš?

Adventní zamyšlení pro rodiče
Otázka první: Kdy má narozeniny? Druhá:

Jaké má rád jídlo? Třetí: Znám jména alespoň
dvou kamarádů, případně spolužáků? Čtvrtá:
Který předmět ve škole mé dítě baví? Pátá: Jakou
knížku čte? Šestá: S čím má ve škole problémy?
Sedmá: Co se mu v poslední době podařilo?
Osmá: Co by si přál, po čem touží, jaké má
vlastně zájmy? Devátá: Jaký společný zážitek
s ním bych si přál prožít? Nebo on? Desátá: Kdy
naposled jsem mu řekl, že ho mám rád?

Přeji vám v rodině krásný Advent.
P. Mgr. Milan Vavro

Psát o krásné atmosféře Adventu, setmělé
místnosti a rodině shromážděné kolem rozzá-
řeného adventního věnce by bylo možná
vhodné k naladění adventní atmosféry. Ale
stačí jen krásná atmosféra? Není do ní třeba
něco také vložit? Sami víme, jak je důležité být
v rodině spolu – rodiče a děti. Malé či dospíva-
jící. Nemylme se, i ty velké děti své rodiče po-
třebují. Nabízím podněty pro malé zamyšlení
„jak znám své dítě“. Následující otázky mají
vést rodiče k přiblížení se ke svým dětem, se
kterými se některé dny mohou jen míjet.

Zboží v obchodech už nám připomíná, že se
blíží prosinec – pro mnohé čas nákupů a shonu.
A o tom je i následující příběh: 

Mistr se díval z okna na náměstí. Uviděl Ha-
ikela, jednoho ze svých žáků, jak někam spě-
chá. Zavolal na něj a pozval ho nahoru.

„Haikele, viděl jsi dnes ráno nebe?“
„Ne, mistře.“
„A viděl jsi ulici, Haikele? Viděl jsi ji dnes

ráno?“
„Ano, mistře.“
„A vidíš ji teď?“
„Ano, mistře, vidím.“
„Pověz mi, co vidíš?“
„Lidi, koně, vozíky, kupce, jak rozhazují ru-

kama, vesničany, jak se zahřívají, muže a ženy,
jak chodí sem a tam.“

„Haikele, Haikele,“ pokáral ho dobromyslně

mistr, „za padesát let a za dvakrát padesát let tu
pořád bude taková ulice a pořád tu bude tako-
výhle trh. Povozy zase přivezou kupce, kteří
budou prodávat a nakupovat. Ale nebudu tu ani
já, ani ty. A tak se tě ptám, Haikele, proč běžíš,
že nemáš ani čas se podívat na nebe?“ 

„Spěch je nepozorný a slepý.“ (T. Livius)
„Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj

mraky – jsou vyšší, než jsi ty.“
(Bible, překlad B21 - Job 35,5) 

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v prosinci na sobotní bohoslužby, které se ko-
nají 6. a 20. 12. na adrese: Lidická 307, Slav-
kov. Začínáme v 9.00 h. společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlasti-
mil Fürst), www.casd.cz

Pozvání na besedu
Přijďte na besedu, a na chvíli se zastavit v začínají-

cím adventním čase, s PaedDr. Zdeňkem Kovalčíkem,
ze Zlína, na téma: Americký pobyt Antonína Dvo-
řáka a 120 let od vzniku Biblických písní. Přednáška
je pořádána při příležitosti Roku české hudby. Všímá
si amerického pobytu A. Dvořáka – hudebními inspi-
racemi a genezí významného písňového cyklu – Bib-
lických písní, které vznikly za amerického pobytu před
120 lety. Průvodní slovo našeho přednášejícího bude
doplněno zpěvem ukázek jak černošských spirituálů,
tak vybraných Biblických písní a obrázky. Sejdeme se v Husově sboru CČSH, ul. Jiráskova
959, ve Slavkově u Brna, v pondělí 1. 12. od 17 hodin. Vstupné, jako vždy, dobrovolné.

Za radu starších Vás zve Milan Vostřel, farář

Vánoční koncert
Srdečně vás zveme (bez rozdílu vyznání) na

vánoční koncert, který se koná v pátek 26.
prosince v 16 hodin do Husova sboru v Kobe-
řicích u Brna. V podání dětí a ochotníků z Ko-
beřic u Brna a Slavkova u Brna uslyšíte známé
i méně známé koledy, hru na housle a flétny.

umělé mlze a choreografii bylo dosaženo vyšší
scénické úrovně, než je obvyklá u běžného
amatérského divadla. Jednoduchá scéna, vy-
tvořená z obyčejných záclon, se díky výbor-
nému nasvícení proměnila jak v královský
zámek, tak v pohádkový les.

Šestnáct herců s podporou „neviditelného“
technického štábu rozehrálo na jevišti půvabný
příběh o tom, že láska a dobro vždy zvítězí.
Společná práce dětí a zkušených dospělých
členů divadelního souboru se ukázala efektní
a smysluplnou. Velkým plus byl fakt, že hra
byla hercům napsána autorkou přímo „na
tělo“. Hodnotit zde jednotlivé herecké výkony
nemá smysl, protože celý tým byl skvělý
a vydal ze sebe to nejlepší. ER + LN

Jak bylo na premiéře v neděli 9. listopadu?
Doslova a do písmene „narváno“. Celý sál se
hemžil dětmi a jejich rodiči. Nejmladšímu
účastníkovi byly dva měsíce a kromě bouřli-
vého aplausu publika se nedal ničím vyrušit ze
svého spánku.

Tuto pohádku přišlo zhlédnout nejen dětské
publikum, ale i senioři, a to nejen ze Slavkova,
ale širokého okolí. Publikum vytvořilo skvělou
atmosféru, která je tak moc důležitá pro herce
na jevišti.

Hned po prvním otevření opony bylo zjevné,
že se režie hry ujal profesionál. Režisér Stani-
slav Olbricht ukázal, že kouzelný svět pohádky
je mu blízký a do tohoto úžasného světa se mu
podařilo vtáhnout i publikum. To se projevilo

Premiéra Dračí princezny
především ukázněností dětí, které vydržely
téměř dvě hodiny pozorně sledovat děj.

Díky zvukovým a světelným efektům,

Z. Kovalčík Foto: archiv 

Herci FDSB ve hře Dračí princezna Foto: archiv 
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Marie Zdražilová
tel. 604 994 476
Čelakovského 839
Slavkov u Brna

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• zelený ječmen a řasa chlorela
• finské přírodní doplňky stravy
• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

Možnost zakoupení  dárkového poukazu na všechny výrobky

žily. Na úřadu práce se dělaly velké fronty dětí,
které chtěly práci a která zrovna nebyla k mání
a musely čekat. Je skvělé vidět děti, které se
hrnou do práce. Bylo také vyhodnocení nejlep-
ších pracovníků za celou dobu miniměstečka:
1. místo – Hana Havířová – 525 odpracovaných
minut, 2. místo-Dominika Lacinová – 495
minut, 3. místo – Dominik Šemora – 495 minut. 

Během dne byl i program s tanci či scénky,
které byli pro děti připraveny ze strany pořada-
telů a od hostů z Německa. Překrásným pohle-
dem bylo vidět děti, které se na stanovišti tance
přes den učily jeden tanec, který na konci dne
mohly zatančit všichni společně svým rodičům.
Děti odcházely spokojené a vydováděné a my
byli rádi, že jsme pro ně mohli něco udělat
a naučit je koloběh peněz. Ač bylo hlášeno, že
bude pršet, tak nám počasí přálo a akce se zda-
řila. Již nyní doufáme, že budeme tuto akci zase
za rok moci zopakovat a že přijde opět tolik
dětí a že uvidíme jejich radost při hrách (do té
doby se pokusíme doladit, aby nebyly tak ve-
liké fronty na úřadu práce. Děkujeme lidem,
kteří nám byli ochotni a nápomocni a také
městu Slavkov za podporu a pomoc.

Za Apoštolskou církev Slavkov u Brna
Martina Zachrlová

Začalo chladné a pochmurné počasí, které
spoustu lidí vyčerpává a zesmuťnuje a proto se
chci tímto článkem vrátit do krásného slunného
léta. Vzpomeňme si na léto, kdy bylo teplo, kdy
jsme mohli prožívat spoustu venkovních aktivit
a kdy nám bylo „fajn“. Chtěla bych se kon-
krétně vrátit k jedné aktivitě z léta a tím je akce
pro děti pod názvem Mini-město, která se ko-
nala ve Svojsíkově parku od 4.–6. srpna. I když
bylo krásné vidět, jak si děti hrají a baví se,
cílem nebylo ani tak zabavit děti, jako naučit je
koloběh peněz. Děti musely prvně jít na měst-
ský úřad miniměstečka, aby dostaly svoje „ob-
čanky“, se kterými zamířily na úřad práce
miniměstečka, kde jim byla přidělena práce,
kam se s plným nasazením dostavily a na sta-
novišti, tedy na svém pracovním místě vykoná-
valy svoji práci celých 15 min. Poté dostaly do
svých občanek podpis a mohly si zajít do banky
miniměstečka, kde dostaly minipeníze, za které
si mohly koupit, ať už něco k pití, či jídlu, nebo
výrobek, který si vyrobily. Ze stanovišť, které
mohly navštívit a odpracovat si, či něco zakou-
pit, bych vyjmenovala například, tesání z ka-
mene, korálkování, hot-dog, řezání z překližky,
lanové centrum, vyrábění postaviček z vaty,
tanec, malování na obličej, úklid, taxi, rekordy,

Vzpomínky na léto
trampolína a také stanoviště Royal Rangers.
Akce trvala tři dny. Tři dny plné her a také toho,
že si děti mohly uvědomit, že nic není za darmo
a že si vše musí odpracovat a to dokonce stano-
vený čas, tak jako jejich rodiče v práci, kteří ale
místo 15 min. jsou v práci 8 hod. Akci pořádala
Apoštolská církev Vyškov a Bučovice s heslem
„Darovat naději“ více info na web: http://ac-
slavkov.webnode.cz/, kde si můžete ve fotoga-
lerii najít fotky z této letní akce. Bylo úžasné
vidět radost dětí kolem sebe a vědět, že se na
tom podílíte, že jsou šťastní, že si hrají, baví se
s kamarády a také to, že jsou schopni si ještě
celý den užívat venku a nejen doma u PC. Akci
jsme pořádali hned v pěti městech a děti, které
mohly, přišly ze Slavkova i do dalších měst, aby
si znova mohly užít tu atmosféru a ty zážitky.
Někteří soutěžily, aby vyhrály, někteří jen pro
zábavu a někteří aby si vydělaly co nejvíce
peněz a dokonce se našlo i několik dospívají-
cích dívek, které nám přišly pomoci na stano-
viště např. Aneta a Lucie Bočkovy a Nikča
Čáslavová, kterým moc děkujeme za pomoc.
Na to, že se akce konala ve Slavkově poprvé,
přišlo více dětí, než do Bučovic, ve kterých se
akce konala již druhým rokem. Ve Slavkově
bylo 213 dětí, které se zaregistrovaly a soutě-

Tomáš, který započal svoji uměleckou kariéru
na ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna,
je absolventem Akademie výtvarných umění v
Praze.

Výstava obrazů je prodejní, v rámci zahajo-
vacího večera našlo několik obrazů své nové
majitele, kterým je předal sám autor. Vernisáž
výstavy moderoval Josef Bouda. mv

Vernisáž obrazů Tomáše Jetely
race Austerlitz, která pro prostory kazemat při-
pravila i kulturní kalendář.

Vernisáž Tomáše Jetely byla jeho úvodní
část. Obrazy budou k vidění při každé další kul-
turní akci, která v prostoru kazemat proběhne.
Pondělní vernisáž přilákala několik desítek
návštěvníků, kteří se mohli přímo s autorem
vydat na poznání všech vystavených obrazů.

Od pondělí 10. listopadu vystavuje v nově
upravených kazematech slavkovského zámku
svá plátna malíř a výtvarník Tomáš Jetela. Ver-
nisáží zahájil výstavu nazvanou Paranormální
hádanka. Obrazy, pro které byly inspirací pro-
žitky autora, zdobí stěny nově zrekonstruova-
ných prostor někdejší zámecké střelnice.

Jejich provozovatelem je Zámecká restau-

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

www.bmtypo.cz

REKLAMA, GRAFIKA, TISK
Reklamní letáky, broÏury, kata-
logy, reklamní plachty a cedule,
knihy a ãasopisy, zpravodaje,
tiskopisy, formuláfie, kalendáfie
stolní i nástûnné

Tomáš Ježek a Alena Slezáková Foto: R. Lánský Vernisáž výstavy T. Jetely Foto: R. Lánský
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Motoklub Austerlitz informuje
diny zpět do Vyškova do zaměstnání. Je to ne-
uvěřitelné! Taktéž Oldova manažerka se velice
starala o co nejlepší péči, protelefonovala
mnoho velmi vlivné osobě v Ostravě (býva-
lému Slavkovákovi) než byl Olda stabilizován,
byl to hrozný čtvrtrok. Po dvou měsících jsem
Oldu poprvé navštívil s manažerkou Vendul-
kou Andrlovou. Byl jsem rád, že jsem Oldu ne-
navštívil dřív. Opak  návštěvy byl 4. 11.
v Blanenské nemocnici na rehabilitačním stře-
disku. Po pozdravení a přivítání Olda vzal
berle a šli jsme do bufetu, šel sám. Nevěřil
jsem vlastním očím jaký pokrok s jeho zdra-
votním stavem doktoři dokázali. Dnes (11. 11.)
vykračoval Olda ze slavkovského střediska
a volala mi to jeho manažerka. Velmi mile mě
to překvapilo. Je neuvěřitelné, co mnohé ne-
mocnice se svými doktory a přístroji dokážou. 

MK Austerlitz vás zve na další akce konané
v měsíci prosinci. J.M.

Dnes se mi píše lépe než 18. srpna 2014, kdy
jsem popisoval průběh silničního rychlostního
závodu na Těrlickém okruhu. Tehdy jsem
skončil ve čtvrtém kole. Opět ukončení závodu
červenou vlajkou, více jsem psát nemohl. Dnes
můžu pokračovat. Dne 3. srpna v 17.15 hodin
těžká havárie Oldy Hanáka ve třídě Grandfi-
nale! Byl v bezvědomí a díky okamžité a pro-
fesionální pomoci byl znovu přiveden k životu.
Po leteckém transportu do FN Ostrava-Poruba
na oddělení ORIM začal pro Olina další závod,
ne o vavříny, ale o život. Po prvních vyšetře-
ních následovaly večer první operace, druhý
den ráno bylo zjištěno těžké poškození plic.
Toho klíčového dopoledne jej MUDr. Máca
s kolegy s vypětím všech sil napojil na mimo-
tělní okysličovací přístroj, tzv. ECMO, jeden
z nejmodernějších přístrojů tohoto druhu na
světě. Po několika dnech musel být stroj odpo-
jen a následovala další vyšetření a operace plic,
jícnu a bederních obratlů. Zdaleka nebylo vy-
hráno, protože zdlouhavé zotavování poškoze-

ných orgánů ohrožovaly dennodenní infekce
a záněty, které byly pro oslabený organizmus,
který prošel polytraumatem snadným terčem.
Díky lékařům FN Ostrava, mladému orga-
nizmu a svému odhodlání žít mohl být Olin
téměř po čtvrtroce pobytu na ostravském ARO
propuštěn do rehabilitační péče nemocnice
v Blansku, odkud v polovině listopadu přejde
do domácího uzdravování a péče.

Musím se vrátit k závodní činnosti Oldy. Od
12 let začal závodit na minibike. Po dvou le-
tech v roce 2008 startoval v Kyjově ve volné
třídě do 600. Jel jen na 75 ccm, z 24 jezdců
dojel devatenáctý, čímž se projevil jako na-
dějný talentovaný silniční závodník. Následo-
val rok 2012 kdy na tom samém okruhu
zvítězil ve třídě 600 ccm, zajel rekord tratě
a v dalším kole ho ještě překonal. Dále několik
vítězství v Hradišti na velmi náročném okuhu
v Hořicích několikrát dvakrát a třetí.

Píši a popisuji to proto, že osudného dne na
Těrlickém okruhu v mnoha místech tratě stála
voda. Ne mokrá trať, ale neodvodněné úseky
tratě. Závod neměl být odstartován podle před-
pisů jury. Vše jsem již popisoval. Tímto om-
louvám Oldu, že neudělal žádnou jezdeckou
chybu a ve stojící vodě se těžko ovládá auto,
ne tak motorka. Olda byl motivován tím, že
s šestistovkou mezi „litry“ jezdil třetí. Nakonec
vše dopadlo tak, že Oldův život byl zachraňo-
ván jak je psáno.

Neuvěřitelnou péči odvedl otec Bohuš
Hanák, který tři týdny nocoval ve svém obyt-
ném přívěsu v Ostravě nedaleko nemocnice
a všechny tyto noci strávil u Oldy. Po skončení
dovolené každý den po skončení pracovní
doby odjížděl do Ostravy a ráno ve čtyři ho-

Vánočka
Motoklub Austerlitz zve všechny příznivce

jedné i více motostop na již 10. ročník vánoč-
ního setkání, popovídání si a společnou pro-
jížďku ulicemi a přilehlým okolím Slavkova.
Vyvezte své miláčky a před zimním spánkem
vyžeňte pavouky s výfuků. Pozornost a horký
nápoj čeká pro každého motoúčastníka. Spo-
luobčanům, které spanilou jízdou vyrušíme
z vánočních příprav, se omlouváme, štědro-
denně připravené zveme k procházce na Ko-
láčkovo náměstí a prohlédnutí si odvážné
jezdce a stroje, kteří přijedou a za každého po-
časí zahřejí nejen svoje srdce. za MK JZ

Kavky tehdy asi doplatily na hojně v zeměděl-
ství používané DDT. Nyní zase nemají po-
travní nabídku a klid k hnízdění. Škoda, že
tento krásný a chytrý pták z našeho prostředí
vymizel.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Už jsou tu poslové zimy – havrani polní.
První jejich průzkumníci byli letos ve Slav-
kově pozorováni již 15. října. Podle mých zá-
znamů je to cca o 2–3 dny dříve než
dlouhodobý průměr. Co to znamená? Můžeme
si domýšlet leccos.

Už jsou tu! Havrani polní
Každopádně letošní počasí si stejně dělá ze

statistik a pranostik srandu. A příroda je z toho
také poblázněná. Vždyť dnes 8. listopadu byly
pozorovány nad rybníkem v jižních Čechách
dvě vlaštovky obecné. I ve Slavkově můžeme
v tomto čase pozorovat lovící skokany, neto-
pýry, stále aktivní slepýše, plže páskovky ke-
řové, řadu kvetoucích rostlin, anebo přesilu
mušek octomilek, sužující letos snad každou
domácnost. Dnes jsem našel v lese 11 bedel
jedlých a 2 hřiby…

Ale vrátím se k havranům. Ti k nám přilétají
ve velkých hejnech zimovat ze severovýchodní
Evropy – Polska, Ukrajiny a Ruska. Naši ha-
vrani, kteří u nás na několika místech v ČR
hnízdí, zase odlétají zimovat do jihozápadní
Evropy. Na noc je můžeme vidět, jak se slétá-
vají na společná nocoviště, kde jich může být
až několik tisíc. Ráno zase pravidelně ve stej-
nou dobu táhnou z nocoviště za potravou. Ti
ze Slavkovska odlétají na nocoviště až k Židlo-
chovicím. Havran polní hnízdí v početných ko-
loniích a živí se rostlinnou i živočišnou
potravou.

V hejnech zimujících havranů se pohybují
podobně zbarvené, ale menší kavky obecné.
Kavka bývala ve Slavkově běžným ptákem
a hnízdila ve velkých počtech na zámku, v zá-
meckém parku a v alejích. Od r. 1985 zde již
nebylo zaznamenáno žádné jejich hnízdění.

Zavírání šoupátek
Poslední závod v seriálu AusterliCtTour14

připravil Motoklub Austerlitz na neděli 28. pro-
since na škvárovém fotbalovém hřišti. V hlav-
ních kategoriích se za každého počasí utkají
závodníci se svými stroji do roku výroby 1982
v Československu o obsahu 50 ccm. V katego-
rii Pitbike o obsahu do 150 ccm očekáváme
i nejmladší jezdce. Restaurace U dvou kapříků
vytvoří zázemí pro závodníky, jejich týmy a pro
vás, diváky, kteří přijdou domácí jezdce povz-
budit. Závod začíná v 11. hodiny a ukončen
bude v 16 hodin, těšíme se na vás. Za MK JZ

Kavky na poli Foto: P. Navrátil

Slepýš Foto: P. NavrátilHavran polní Foto: P. Navrátil
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kmile začaly kozy zlobit některého z návštěv-
níků, dostal od nás dobrou radu: „Zavolej si
Lindu – ta to s nimi umí!“

Kozí společnost jsme opustili a šli si zařádit
na hřiště, kde nás nadchl houpací koník na pru-
žině se čtyřmi sedátky. 

Na závěr si někteří z nás koupili pár suve-
nýrů, a pak jsme se vydali na autobus. Dojeli
jsme na klubovnu, kde jsme si zahráli pár her,
a pak – jako na konci všech schůzek a výprav –
odchod domů. Moc se mi tahle akce líbila
a těším se na další. Linda Kutáčková

Betlémské světlo 2014
Skauti a skautky dovezou do

Slavkova Betlémské světlo také
v letošním roce. 

Rozžehnout vlastní lucerny
a odnést si tento plamínek domů

můžete v úterý 23. prosince v zádveří kostela
Vzkříšení Páně, kde jej budou od 13 do 18
hodin hlídat skauti 2.oddílu. 

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme, aby
tato tradice pomohla navodit sváteční atmo-
sféru Vánoc. Adam Blahák

Přespání SAW – Super Akce Wow
První letošní akce družiny Švestky se usku-

tečnila ve dnech 24. a 25. října. Protože to byla
první společná akce čtvrteční a páteční skupiny,
celý páteční program na klubovně jsme zaměřili
na vzájemné poznávání a komunikaci. 

Ráno druhého dne vyrazili účastníci do Brna
na Švestkami velmi oblíbenou hru Laser-Game.
Následoval oběd, který jsme si dopřáli dle chuti
a výběru každého z nás.

Všichni si tohle přespání s výletem skvěle užili
stejně jako jiné akce, o kterých najdete pár řádků
i fotek na http://dvojkaslavkov.webnode.cz.

Martin Bár

Podzim ve 4. skautském oddíle
Podzim je téměř za námi, a tak vás chceme

informovat o akcích, které u nás proběhly.
V říjnu jsme vyrazili za krásného počasí do

dinoparku a do zooparku ve Vyškově. Výlet se
vydařil, jak se dočtete dále. 

Listopadová víkendovka proběhla na chatě
v Nížkovicích. Na téhle výpravě bylo počasí
o trochu horší než v říjnu, ale nezabránilo nám,
abychom si víkend pořádně užili. Celou sobotu
jsme byli v lese a vychutnávali si krásy pod-
zimní přírody. A protože se nám v přírodě moc
líbilo, odnesli jsme si ji domů ve formě usch-
lého bláta na oblečení. Přesto tyhle okolnosti
nezabránily tomu, že se dětem víkend v přírodě
líbil. 

Pohled účastníků na výlet do dinoparku vám
přiblíží úryvek zápisu z naší kroniky: Po
schůzce měla akce začít. Někteří odešli domů,
ale my ostatní přespíme na klubovně do dru-
hého dne a pojedeme do Dinoparku a do Zoo-
parku ve Vyškově. Nanosily jsme do kluboven
matrace a molitany aby jsme nespaly na tvrdém.

Junák Slavkov v říjnu a listopadu 
Pak jsme (Sindy, Eliška a já) hrály Activity ale
nedohrály, neboť pro mě přišel Kozlík že má pro
mě večeři. Nejíst maso je většinou dosti vý-
hodné protože vždycky dostanu nějakou dob-
rotu. Tentokrát jsem měla těstoviny a ty byly
výborný! Po večeři jsme já s Eliškou převzaly
od Šafrce, Emči a Mouchy zametání klubovny
protože šly na večeři. A pak jsme dlouho hrály
Městečko Palermo, což byla velká prča. Pak
jsme si si zalezly do spacáků a Ondra nám četl,
jenže Moucha, Šafrc a Ema si povídaly, a to do-
cela nahlas a někteří (třeba já) dokonce zdrhali
na chodbu. Pak konečně utichly všechny kecací
kroužky a Včeličky začaly upadat do hlubokého
spánku. Druhý den jsme se probudily, a chvilku
se ještě válely, než nám bylo sděleno, že už je
snídaně. Toasty s meruňkovou marmeládou
a čaj. Mňam! Pak jsme si sbalily a vyšlo se na
autobus, ve kterém jsme strávily nepříjemně
dlouhý čas. 

Ve Vyškově jsme z autobusu vyrazili k Zoo-
parku, kde jsme koupili lístky (někteří i suve-
nýry) a nastoupili do Dinovláčku směr
Dinopark. Celá výprava se rozdělila do skupi-
nek, naši tvořilo šest členů (Sindy, já, Eliška
starší, Eliška mladší, Bětka a Julča).

Ve skupinkách jsme se rozprchli po areálu,
většina se nás sešla ve 4D kině, které bylo super.
Navštívili jsme také jiná místa dinoparku a vi-
děli všemožné dinosaury.

V poledne jsme se znovu sešli a ještě jednou
navštívili kino. Poté nás Dinovláček dovezl zpět
do Zooparku, kde jsme se ve stejných skupin-
kách roztrousili po Zooparku. 

Naše skupinečka složila poslední zbytky
peněz na granulky pro kozy, které ve Vyškově
chovají. U nich jsme strávili téměř celou dobu
návštěvy parku a kozy se nás přestaly bát. Ja-
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Junáci v Brně Foto: archiv Junáka Podzimní výlet Foto: archiv Junáka

Návštěva Dinoparku Foto: archiv Junáka

Podzimní výlet Foto: archiv Junáka Návštěva Dinoparku Foto: archiv Junáka
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úspěšně lovit způsobem přívlačí až do pozd-
ního podzimu. Sumec je stanovištní ryba a její
lovení ryb těsně pod hladinou je specifické
svým zvukem takzvaným pukáním. Zkušení ry-
báři dovedou napodobit tento zvuk dřevěnou
vábničkou a tím přilákat u dna ležící rybu do
míst kde sumci loví svoji kořist. Snem každého
rybáře je, alespoň jednou za život chytit kapi-
tálního a trofejního sumce. Dle přiložených
snímků se to některým podařilo. Vyhlášenou
lokalitou, kde se celoročně loví sumci do 100
kg je řeka Ebro ve Španělsku a Pád v Itálii. Ve
Slavkově byli letos vyloveni také krásní sumci
přes dva metry. Závěrem bych chtěl požádat
čtenáře o přeposlání jejich fotografií, trofej-
ních, sladkovodních ryb ke zveřejnění při po-
kračování tohoto seriálu na adresu
p.zvonek@seznam.cz. Petr Zvonek

Chtěl bych vás seznámit s rybami, které
obydlují naše rybníky. Začnu u té nejzáhadnější
a tou je Sumec velký (Silirius glanic / Silurus
glanis). Nebudu zde opiso-
vat Wikipedii, takže ve
stručnosti alespoň její zá-
kladní popis. Sumec je
spolu s jeseterovými nej-
větší sladkovodní, teplomil-
nou a dravou rybou. Má
protáhlé tělo s výrazně dlou-
hou řitní a zaoblenou ocasní
ploutví. Na velké hlavě,
která tvoří skoro třetinu těla
má tři páry vousů, které mají
chuťové a orientační smysly.
Má velmi malé oči a tudíž
špatně vidí. V trávícím
ústrojí má žaludek. Kůže je
bez šupin. Hřbet má tmavě
dozelena zbarvený, na bo-
cích má mramorování a bři-
cho je světlé. Při výlovu
retenční nádrže za velkým
rybníkem byl sloven jedinec
bílé barvy (tzv. albín ). Dožívá se dlouhově-
kého života až padesáti let. V dospělosti dosa-

Ryby našich vod – sumec velký
huje délky přes dva metry. Na tekoucích vo-
dách při putování za potravou v proudu nedo-
sahuje takové váhy jako ten, který žije

v teplých, úživných a stoja-
tých vodách. Dle statistik má
sumec délky 150 až 200 cm
věk dvaceti let. Na velkém
rybníku ve Slavkově, který
byl po revitalizaci znovu na-
puštěn v roce 1997 chycen
a zpět vrácen do vody sumec
v roce 2008 o délce 190 cm.
Z toho vyplývá, že se zde
této rybě dobře daří, když
dosáhla takové délky za je-
denáct let.  Svazové vody
(rybářské revíry ) se zaryb-
ňují dle dekretů vydaných
Krajským úřadem. Do vel-
kého rybníka se každoročně
vysazuje 150 kusů sumce
rychleného v délce kolem
třinácti centimetrů, kterého
nakupujeme u MRS MO
Šlapanice ze sádek v Poně-

tovicích. Dle výkazu z úlovkových listů se ve
Slavkově každým rokem uloví kolem deseti
kusů v celkové váze cca 200 kg. U nás rybáři
loví tuto rybu převážně lovem na káču nebo
bójku s nástražní rybičkou (cejn, lín, plotice,
karas) a nebo na položenou na chuchvalec
rousnic. Ještě před pěti roky byl na velkém ryb-
níku přemnožen karas stříbřitý. Sumčí populace
tuto plevelnou rybu značně potlačila. Bohužel
se její potravou stává i kapr a jiná ušlechtilá
ryba. To je ale koloběh a zákon přírody. Sumec
jako dravá ryba je hájený od 1. ledna do 15.
června. Ideálními podmínkami k jeho lovu je
horká a dusná letní noc se zataženou oblohou
před bouřkou. Znám ale rybáře, kteří chodí

těm nejmenším. Rozdávají jim za obrázky
pentličky a bonbóny. K dobré náladě všem pří-
tomným hraje country skupina Šediváci.

V poledne přejíždíme do nedaleké Olo-
mouce na Svatý kopeček do tamní zoologické
zahrady. Od rána převládá spíše jasná obloha
a sluníčko babího léta krásně hřeje. V zahradě
je kovová vyhlídková věž, ze které je vidět do
dalekého okolí a pěkné lanové centrum pro
děti. Celodenní výlet se vydařil a jeho účastníci
byli nadmíru spokojeni. 

Petr Zvonek

Do rybářského kroužku se letos přihlásilo 26
dětí ze Slavkova a okolních obcí. Mimo samot-
nou výuku v učebně pro ně naše organizace za
finanční podpory Města Slavkov u Brna připra-
vuje další aktivity, mezi něž každoročně patří
zájezd na výlov rybníka. V sobotu 18. října
jsme uspořádali autobusový zájezd na slav-
nostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově,
který má vodní plochu o výměře 165 hektarů
a o víkendu se zde slovilo kolem pěti set me-
tráků ryb. Příprava na výlov začíná v časných
ranních hodinách. První zátah započal v devět

Zájezd rybářského kroužku
hodin a celé následné dopoledne rybáři na tří-
dícím žlabu rozdělovali převážně kapry. V síti
uvízli také tolstolobici, amuři, štiky, candáti
a sumci. Nevšední zážitek, kterým práce mistrů
Petrova cechu bezesporu je, můžete navíc spojit
s prohlídkou zámku s vyhlídkovou věží, zába-
vou na kolotočích či s ochutnávkami místních
rybích specialit. Právě pochoutky jsou tím, co
do Tovačova už léta přivádí návštěvníky ze ši-
rokého okolí. Za sobotu a neděli navštíví výlov
přes dvacet tisíc návštěvníků. Mají zde i pan-
tátu vodníka se synkem, kteří se po svém věnují

Výlov rybníka v Tovačově Foto: P. Zvonek Návštěva lanového centra Foto: P. Zvonek
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okénko
Rady do zahrady – prosinec

rými pracemi, které máme naplánované na
předjaří. Vykopeme jámy pro jarní výsadbu
stromků nebo přeložíme kompost. V tomto ob-
dobí máme možnost opravit skleníky, pařeniště
a fóliové kryty.

Kontrolujeme, případně opravíme vápenný
nátěr kmenů a silných kosterních větví u stromů
na pozemcích exponovaných ke slunci, kde hrozí
nebezpečí jejich pukání vlivem střídání hlubo-
kých nočních mrazů a rozehřátí kmene a větví
při slunečním svitu přes den v lednu a únoru.

Při dalších pracích na zahradě udržujeme
a opravujeme zahradní nářadí. Očistíme je od
zbytků půdy, kovové části jemně natřeme ole-
jem. Nabrousíme motyky, rýče, nože a nůžky.
Před příchodem mrazů zkontrolujeme usklad-
nění přípravků na ochranu rostlin – tekuté
nesmí zmrznout, sypké nesmí zvlhnout. Prošlé
přípravky odevzdáme do toxického dvora. Vy-
věsíme krmítko pro ptáky a pravidelně v něm
doplňujeme krmení.

Zahrada má přes zimu především odpočívat.
A my máme dostatek času, abychom hodnotili
minulou sezónu a plánovali další až se otevře
jaro. Také studujeme literaturu a katalogy
a brouzdáme po internetu. Budeme tak připra-
veni na následující sezonu, která začne co nej-
dříve.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Vyvrcholením naší celoroční činnosti je Den
pro zdraví, který už tradičně pořádáme na Svě-
tový den diabetu. Chci poděkovat vedení města
Slavkova a VZP, všem vystavovatelům a náv-
štěvníkům, kteří věnovali tento den prevenci
svého zdraví. Poděkování za pomoc diabetikům
obdrželi: Ing. Ivan Charvát, Michal Konopka
DiS, Radoslav Lánský, firma Baťa, Miloš Ku-
bíček, Eli Optik, ISŠ Slavkov, Ing. Ivo Bárek,
MUDr. Květoslava Kovaříková, Monika Nevrlá
a Mgr. Jana Sekerková. Naší poslední letošní
akcí jsou „Vánoce s diabetem“ dne 16. prosince
od 14 hodin v Zámecké vinárně. Pro omezený
počet míst je nutné zakoupit si vstupenku pře-
dem v naší kanceláři. 

I když venkovní teploty klesají, podzim je
krásný, příroda mění své barvy a začíná doba
klidu. My však se venku můžeme pohybovat
i v chladnějším, vlhkém počasí, dokonce to
prospívá našim plícím a průduškám. Pokud
máte zahrádku, strávíte množství kalorií při rytí
a hrabání listí. Diabetici by však měli pracovat
a cvičit kratší dobu a častěji, při větší únavě by
mohlo dojít k nežádoucí hypoglykémii. Touto
dobou je ráno zima, odpoledne svítí slunce,
večer se zase rychle ochladí. Měli bychom se
podle toho oblékat. Protože se později roze-
dnívá a dříve stmívá, měli bychom se pohybo-
vat na osvětlených místech a také být viděni.
Proto si pořídit na kolo a na oblečení reflexní
prvky a odrazky. 

Místo chladných nápojů přijde vhod teplý
čaj ze šípků, heřmánku, zázvoru. Nedostatek
slunečního světla vede ke zvýšení únavy a ke
špatné náladě. K nastartování nového dne se
doporučuje ráno vlažná sprcha a večer k pod-
poře spánku teplá vana s přidáním voňavých
bylinek. Měli bychom také změnit jídelní lístek
a zařadit potraviny s vyšším obsahem vitaminu
C, B, D na posílení imunity organismu před
nachlazením a chřipkou. Mezi dostupné zele-
niny patří zelí v kombinaci s křenem je ideální
potravinou na posílení imunitního systému,
protože obsahují antibakteriální látky a vita-
miny. Připravte si rychle a bez vaření zelenino-
vou přílohu.

Nastrouháte 2,5 kg zelí, 200 g křenu, větší
cibuli, 200 g cukru, 200 ml octa a 100 ml oleje,
půl sáčku DEKA. Vše promíchat, napěchovat
do sklenic, uzavřít a nechat uležet. Z ovoce do-
poručujeme konzumovat české odrůdy jablek.
Zlepšují činnost střev, snižují krevní tlak a hla-
dinu cholesterolu, posilují imunitní systém,
srdce a krevní oběh. Na zimu si můžete připra-
vit jablkový křen. Potřebujete 2 kg oloupaných
a postrouhaných jablek, 200 g křenu, 2 dcl octa.
Pokud máte kyselejší jablka, můžete přidat tro-
chu cukru. Vše smíchat a plnit do šroubovacích
sklenic.

Na podporu imunitního systému se doporu-
čuje také hlíva ústřičná, zázvor a echinacea (třa-
patka). Léčivá je celá rostlina květ i nať se
používá na čaje a výluhy. Nejvíce účinných
látek je na podzim v kořenech echinacei, které
se vyryjí, omyjí a mohou se jíst za syrova. V lé-
kárnách dostanete tablety echinacei s vitami-
nem C a zinkem. Čerstvý zázvor působí
protizánětlivě, jako prevence proti rýmě
a chřipce. Čaj s citronem a zázvorem krásně
prohřeje celý organismus.    

Užijte si ve zdraví i toto podzimní počasí
přeje Marie Miškolczyová

Pranostika: Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.

Rok se nachýlil ke svému závěru a také končí
další ročník zahrádkářského okénka „ Rady do
zahrady“. Slunce nebývá mnoho. Dokonce nej-
méně z celého roku, dny se až do zimního slu-
novratu stále zkracují a tak jedinou radostí
tohoto jinak poměrně smutně působícího mě-
síce je nadcházející čas adventní a vánoční.

Začátkem měsíce (na sv. Barboru) můžeme
nařezat plodné větve nejlépe třešně, ale i jiných
ovocných stromů a dát je do vody do vázy, kde
nám při pokojové teplotě do vánoc vykvetou.

Kontrolujeme uskladněné plody skořápka-
tého ovoce. Postupně je vylouskáváme a připra-
vujeme na zpracování na vánoční cukroví.
Vylouskané skladujeme krátkodobě nejlépe
v uzavřených sklenicích.

K vánočním svátkům a hlavně k oslavě sil-
vestra patří i křen selský. Je to vytrvalá koře-
nová zelenina silně zaplevelující. Je vhodné jej
pěstovat jako jednoletý. Takové kořeny jsou nej-
chutnější. Čím je křen starší, tím je větší riziko
rozvětvování a dřevnatění pletiv v kořenech.
Křen se rozmnožuje pouze vegetativně kořeno-
vými řízky, které odebíráme na podzim při
sklizni a vysazujeme na jaře do hrůbků.

I když začíná zima, zem ještě nebývá zmrzlá
a tak můžeme za příznivého počasí dohnat co
jsme v listopadu nestihli a naopak začít s někte-

Zahájení výstavy Den pro zdraví Foto: B. Maleček

Pochod proti diabetu Foto: R. Lánský
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I. světová válka a Slavkov u Brna (V.)
Seriálu o I. světové válce pokračuje osudy tří vojáků – z Velešovic, Holubic a Němčan. Jejich
potomci žijí dnes nejen v těchto obcích, ale i ve Slavkově.
Na vedlejší stránce přinášíme zajímavou fotku jednoho z nejvýznamnějších velitelů legionářů
v Rusku. Je na ní generál Radola Gajda s manželkou při své pozdější návštěvě Slavkova. 

Tu zabíjelo vo-
jáky ponejvíce
kamení. Výbuchy
dělostřeleckých granátů při dopadu vytvářely
tisíce kamenných úlomků rozptýlených do
všech směrů, ničíce vše živé kolem. Obě strany
se často střídaly ve výměně dobytého území –
byť menšího rozsahu. Bylo mnoho mrtvých
a k pohřbívání docházelo třeba až za dva či tři
dny, kdy nastal relativní klid.

Tatínek toto vždy vyprávěl s velkým zauje-
tím, co bylo až neskutečno o neskutečných, pří-
čící se i lidskému chápání. Často vzpomínal,
jak mrtví vojíni byli těm živým i ochrannými
štíty.

Mrtví dva až tři dny nepohřbení ve velkém
vedru nabývali na své prostornosti a zbarveni
do žluta nám činili nepěkný pohled. My, skrý-
vaje se mezi nimi, jsme propadali bezradnosti
i pocitu zoufalství. Přesto jsme jim v duchu za
tuto poslední „službu“ děkovali.

Počátkem září r. 1917 při jedné z posledních
zoufalých ofenziv rakousko-uherské armády od
Piarské nížiny po Soči byl tatínek zajat.

Tuto skutečnost pojal s velkým pocitem spo-
kojenosti, že přežije toto válečné nesmyslné
běsnění.

A tak se stalo, že 19. září 1919 šťasten se
objal se svými milovanými rodiči a sourozenci!

Z rodinného archivu  sepsal Stanislav Mráz

Vzpomínky malého klučiny na besedy
pod lampou o zimních večerech…

lejové lampy. V kachlovém sporáku jemně pra-
skalo rozpálené dřevo. Skrze otvory dvířek spo-
ráku pronikaly světelné louče tančíce na
protější stěně místnosti.

Po vyčerpávajících starostech selského rázu
se přešlo na vyprávění zážitků z 1. světová
války. Tu nastává tatínkovo vyprávění i pro nás
kluky. Můj tatínek Tomáš Mráz (nar. 1883) byl
poslán na východní frontu bojovat proti car-
skému Rusku. Říká: „Ta vražedná místa na plá-
ních Haliče-Bukoviny, kde probíhaly prudké
boje. Při ofenzívě ruských vojsk carského ge-
nerála Brusilova postoupila armáda západně až
k nedalekému Krakovu a pevnosti Přemyšlu.
Tato pevnost byla vybudována ve stylu terezín-
ských pevností – jako naše pevnosti Terezín
a Josefov. Pevnost měla několik tisíc metrů
podzemních chodeb – kasemat.“

Tatínek byl obráncem pevnosti, která byla
obklíčena. Až po několika týdnech se posádka
vzdala, nemaje potravin, vody a střeliva.

Tatínek byl před pevností zraněn a ještě vol-
ným úzkým koridorem převezen do nemocnice
v Moravské Ostravě. Po uzdravení a krátké do-
volené byl znovu převelen na frontu. Na jih –
na italskou frontu poblíž městečka Tridentu.
Boje zde probíhaly ve směru jihovýchodním
k řece Piavě. Za velkých ztrát se stěží probojo-
vávali údolím pod strmými skalisky horského
masívu Monte Grappa.

Tyto chvíle jsou v mé paměti stále uchovány.
V zimním období bylo na vesnici již tradicí
scházet se hlavně s nejbližšímí – z rodinného
kruhu. Tyto besedy bývaly u strýce Františka
Mráze v č.p. 118 ve Velešovicích. Nutno po-
znamenat, že tento strýc byl nejstarší ze tří
bratrů k mému otci, a když vypukla 1. světová
válka, byl povolán na frontu. Tu však prožíval
jen několik týdnů a z důvodu péče o malé děti,
přestárlé rodiče a větší hospodářství byl pro-
puštěn.

Atmosféra besed byla vždy vynikající.
Vidím a slyším to jako dnes – v době tak již
vzdálené. Beseda se odehrávala při svitu petro-

Admirál Kolčak tak
byl vydán 15. ledna
1920 a 7. února téhož
roku byl na pobřeží
Bajkalského jezera
zastřelen. S Kolčakem
byly sovětským před-
stavitelům předány po
průjezdu posledního
legionářského vlaku
1. března 1920
i zbytky ruského zla-
tého pokladu, které
byly zajištěny spolu
s admirálem.

Cesta do Vladivostoku byla volná a z tohoto
přístavu se legie vracely přes Japonsko, Čínským
mořem přes Singapur, Indický oceán, Rudé
moře, Suezským průplavem do Egypta – do pří-
stavu Port Said. Tam se uskutečnila ještě parádní
vojenská přehlídka – defilé před hodnostáři
v čele s generálem R. Gajdou. Přehlídka byla
rázně doprovázena naší hudbou za pochodu
známé skladby Kastaldo.

To již bylo blizoučko rodné vlasti a nejvzác-
nějšího, milovaného domova. Konečně po šesti
letech doma!

Avšak doma ho čekalo nepříjemné zjištění, že

Zaujalo mě nejvíc, když strýc Antonín (nar. 4.
12. 1895, syn rolníka ve Velešovicích) začal ho-
vořit o svých zážitcích z 1. světové války.

Sotva osmnáctiletý narukoval na vojnu a po-
sléze byl odveden na frontu, a to do oblasti Ha-
liče-Bukoviny. Tam byl zakrátko zajat při
ofenzívě ruských vojsk pod vedením generála
Brusilova. Byl s ostatními zajatci poslán do za-
jateckého tábora. Kozáci na koních – zajatci
pěšky. Po cestě o hladu i častováni kozáckými
bičíky-nahajkami. Když se dav zajatců opozdíval
za ostatními vlivem únavy a nemoci (úplavice),
byli takto fyzicky pobízeni.

Cílem jejich cesty bylo ukrajinsko-ruské vni-
trozemí. Konečně došli do zajateckého tábora
Dárnice u Kyjeva. Tábor se nacházel na východ-
ním břehu řeky Dněpru. Tu bývalo i sto tisíc za-
jatců různé národnosti. Odtud byli zajaci posíláni
na nucené práce.

Do tábor přicházeli i zástupci našich tvořících
se legií v Rusku za účelem verbování, přesvěd-
čování do řad tvořících československé legie na
Rusi. Strýc Antonín se kladně rozhodl a zvolil
cestu odboje a cestu legionářské „anabáze“.

První bojový křest prodělal v bitvě u Bach-
mače s Němci a Rakušany o udržení nedalekého
železničního strategického uzlu u Marjanovky,
kde byl 25. května 1918 raněn. 

Můj strýc Antonín Mráz
Poslední velkou ofenzivní bojovou akci pod-

nikly čs. legionářské jednotky pod vedením ge-
nerály R. Gajdy. Byl to útok na severouralské
frontě, který vyvrcholil dobytím města Perm 24.
prosince 1918. Této akce se zúčastnil i strýc An-
tonín Mráz.

O této akci strýc poutavě vypravoval. Mimo
jiné i poznamenal, že místní obyvatelé je vřele
vítali jako hrdiny a zvali je do svých příbytků
k pohoštění. To vše jako díky, že porazili samo-
zvaného vládce a uzurpátora nad celou Sibiří, ad-
mirála Kolčaka, který byl zajat čs. legionáři.

Tato skutečnost měla později pozitivní vliv,
kdy koncem prosince 1919 došlo k zásadní
změně situace v týlu ustupujících jednotek če-
skoslovenského vojska.

V Irkutsku vypuklo protikolčakovské povstání
a byla nastolena vláda politického středu (strana
eserů – pozn. red.). Převrat zastihl většinu legi-
onářských transportů ještě před Irkutskem.

Nová vláda žádala československé legie o vy-
dání admirála Kolčaka. Stejný požadavek
vzneslo i vedení vojsk sovětské 5. armády, která
pronásledovala ustupující kolčakovská vojska.
Československé velení se nakonec rozhodlo pře-
dat admirála zástupcům irkutského vedení a ve-
dení sovětů za možnosti klidného odchodu legií
do Vladivostoku.

Antonín Mráz při nástupu
1. 5. 1916 na frontu

Skupina vojínů z Velešovice před nástupem na frontu
(1914). Tomáš Mráz je označen křížkem.

Tomáš Mráz
3. 5. 1883–26. 4. 1954

Antonín Mráz
5. 12. 1895–12. 1. 1973
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v Povolží, na jihu a východě Sibiře a severu
Kazachstánu. Josef Tobek se zúčastnil bojů
u měst Penza, Lipjagy, Bezenčuk, Samara, Ufa,
Buzuluk. V červnu 1918 se s plukem Prokopa
Velikého dostal až do Syzraně. Bojovalo se zde
nejen o město, ale zejména o Alexadrovský
most dlouhý 1436 m. Je to železniční most přes
Volhu, kterému se říká most do Asie. Dne 10.
7. 1918 v Syzrani Josef Tobek padl a v zápise
o jeho smrti se dočteme „…v boji o Syzraň, ne-
hledě na to, že byl dvakrát raněn do obou
nohou, udržoval dobrý duch v bratrech a první
šel v útok na kulomet. Třetí rána do hrudi ukon-
čila jeho život. Byl pohřben ve vesnici Batraky
u Volhy.“

Jako jeden z mála legionářů na východní
frontě byl navržen na vyznamenání Českoslo-
venský válečný kříž. Hrdinství Josefa Tobka je
téměř zapomenuto, památka na něho však zůs-
tává v mysli jeho rodiny.

Rodina Sedláčkova, Bílkova a Krejčířova

Zapomenutý hrdina Josef Tobek
vstoupil do legií a byl zařazen do 4. střelec-
kého pluku Prokopa Velikého. 

Československé legie se staly na území
Ruska uznávanou, organizovanou a skutečně
vážnou  ozbrojenou silou armádně vycvičených
vojáků cizího státu, kterou nejen válčící strany
znesvářeného Ruska musely brát na vědomí. Po
Čeljabinském incidentu v květnu 1918 pro-
pukla válka mezi československými legiemi
a bolševickou vládou Sovětů naplno. Naše legie
postupně zabředávali do ruské občanské války,
které se zúčastnit nechtěly. Rudých bylo mno-
honásobně více, pomoc od spojenců nepřichá-
zela, oddíly bílých pak byly nespolehlivé a bez
morálky. Českoslovenští legionáři se snažili re-
spektovat názor T. G. Masaryka, nevměšovat se
do občanské války v Rusku. Přesto však nebylo
možné vyhnout se bojům. Bez nich by cesta do
Vladivostoku a tím i do Evropy neuskutečnila.
V průběhu léta a podzimu 1918 obsadily legie
téměř celou transsibiřskou magistrálu, města

První světová válka zasáhla doslova celý
svět. České a moravské země přímé boje neza-
sáhly, přesto se válka dotkla i té nejmenší ves-
nice. Muži narukovali do války a doma zůstaly
ženy, děti, staří a nemocní, kteří museli zabez-
pečit nejen své rodiny, ale především chod
armád po všech stránkách. 

Podle posledních údajů se z války nevrátilo
350 000 mužů. Jedním z nich byl i Josef Tobek
z Němčan. Narodil se 18. 3. 1895, doma pra-
coval v hospodářství. Po odchodu Josefa
Tobka do války už jeho rodina o něm nic ne-
věděla. Jen jí bylo po válce oznámeno, že padl.
O jeho životě se dovídáme pouze ze strohých
vojenských zápisů a legionářské kroniky
4. střeleckého pluku Prokopa Velikého.

Narukoval k 9. pěšímu pluku, bojoval na vý-
chodní frontě. Do zajetí padl 7. července 1915
u Krasnik. V zajetí byl nejdříve za frontou,
později byl internován v uhelných dolech v Je-
katěrinoslavské gubernii. 16. dubna 1918

Radola Gajda (*14. 2. 1892 Kotor v Dalmácii, † 15.
4. 1948 Praha). Dne 25. června 1919 se oženil v Jeka-
těrinburgu s Jekatěrinou Nikolajevnou Permjakovou. 

topadu 1918. Vedl si válečný deník, do kterého
si každý den zaznamenával významnější prožité
svoje příhod.

Po válce byly tyto deníčky-zápisy uloženy ve
Státním archivu v Brně pod názvem „Vzpo-
mínky ze světové války 1915–1918, autor Robert
Mráz“.

Toto dílo bylo rozmnoženo a věrně vepsáno
do vázaných celků-knih v držení rodinných ar-
chiválií.

Z rodinného archivu  sepsal Stanislav Mráz

se již nemůže obejmout se svými rodiči, kteří ze-
mřeli krátce před jeho návratem. Rodný dům byl
osiřelý. Jeho sestra Anežka byla již provdána za
rolníka Kašpara Lebedu do Kobeřic.

P. S. Jen toliko několik výňatků z knihy „Pa-
měti“, jež vysloveny o zimních měsících
z „besed pod lampou“ dvěma aktéry války –
mého otce Tomáše Mráze z č.p. 142 a strýce An-
tonína Mráze z č.p. 108 Velešovice o svých zá-
žitcích z první světové války.

Ještě důležité doplnění: V době mírové, když
strýc Antonín Mráz chodíval do Slavkova do
kostelíka na pobožnosti, vždy se při cestě zpá-
teční stavoval u svého přítele Františka Kostíka
z č. p. XX v ulici dnes Malčevského, s kterým
tuto anabázi spolu prožívali. A tak si vždy za-
vzpomínali.

Dále je třeba poznamenat, že další člen rodiny
Mrázů – Robert Mráz (nar. 22. 3. 1893 ve Vele-
šovicích č.p. 142), nastoupil vojenskou službu
21. června 1915 a z italské fronty se vrátil 7. lis-

jedenáct kandidátů. Strana získala 273 hlasů,
tj. tři mandáty do městského zastupitelstva:
Rudolf Tesařík, Josef Hausner, Jan Hejtman.

V říjnu 1933 probíhaly důvěrné porady
v Praze i ve Slavkově. Město navštívil Gajda,
který byl střežen. Uvádí se, že ho doprovázel
Josef Blahutka, předseda NOF Slavkov a člen
direktoria. red.

Radola Gajda (vlastním jménem Rudolf
Geidl), čs. generál a český fašistický politik, byl
zakladate lem čs. legií v Rusku a proslavil se
v bitvě u Zborova, kde pře vzal velení a předem
prohranou bitvu zvrátil ve vítězství. Ne sporný
je jeho podíl na úspěchu spojencův bitvě
u Bachmače. Tím zásadně ovlivnil konec první
světové války, protože spojenci byli v tu dobu
značně oslabeni a vy čerpáni, ale potřebovali
udržet západní frontu až do příchodu posil. 

Radola Gajda je velmi rozporuplná a dodnes
emoce vzbuzující osobnost. Jeho životopis se
nedá vtěsnat do pár vět. V dnešní době je téměř
zapomenutý. Jeho životopis najdete např. na
Wikipedii.

Generál Radola Gajda a Slavkov
V r. 1926 byl generál Gajda členem a pak

i dva měsíce náčelníkem štábu Čs. armády.
V roce 1927, kdy byl Radola Gajda degrado-
ván a opustil armádu, se stal vůdcem Národní
obce fašistické, v jejímž čele zůstal až do roku
1939. Prvorepublikový český fašismus byl do-
cela jiný, než německý nacismus. Český fašis-
mus vystupoval proti Židům, ale stejně

Radola Gajda – zneuctěný hrdina čs. legií v Rusku
razantně také proti Němcům a odsuzoval na-
cismus. 

V roce 1925 byla v okrese Vyškov zmíněna
pobočka ve Slavkově u Brna. Její tehdejší tři
členové byli organizováni do jednoty Praha-
Nusle. V roce 1926 se dle seznamu jednot NOF
vyskytovaly ve vyškovském okrese tři pobočky
– ve Vyškově, Slavkově a v Hruškách.

Pro obecní volby, které se konaly 27. září
1931, byla zapsána na kandidátní listinu ve
Slavkově mj. i Národní obec fašistická – Ne-
závislé hospodářské sdružení, která obsahovala

Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním
smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí ve-
dené Benitem Mussolinim. Již ve 20. letech 20. sto-
letí se však označení rozšířilo na příbuzná politická
hnutí, strany a státní režimy v jiných zemích, a stalo
se tak označením typu politické ideologie. Typickými
rysy fašistických ideologií jsou zejména rovnostář-
ský kolektivismus, autoritativní a vůdcovský princip,
vypjatý nacionalismus, militarismus, kult modernity,
mládí a síly, jakož i silná ekonomická role státu chá-
paného korporativisticky. (Wikipedie)

Uprostřed Radola Gajda, po levici s manželkou Kateřinou, ve Slavkově v roce 1933 ve dvoře restaurace U Vrbíků
(dnes U Černého lva, Palackého náměstí 81). Foto: J. Kocian
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KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2014

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Slavkovský pivovar

Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 12.                17.00   Beseda: Americký pobyt A. Dvořáka, Husův sbor, Jiráskova 959 CČSH Slavkov
1. 12.                19.00   Country Vánoce, host Slávek Janoušek, DDM, Komenského 495 DDM Slavkov
3. 12.                15.00   VIII. setkání s občany, jídelna ISŠ, vstup zdarma Město Slavkov
4. 12.                19.00   Vystoupení travesti skupiny Divoké kočky (SC Bonaparte) Divoké kočky

12. 12.                17.30   Vánoční koncert ZUŠ, sál SC Bonaparte ZUŠ F. France
13. 12.                19.00   Pohádkový vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel, SC Bonaparte) MK-promusic
14. 12.     13.00–17.00   Vánoční jarmark s koledami. Zámecká vinárna U Edy Rest. Zámecká vinárna
20. 12.                19.00   Vánoční galakoncert. K. Gott Revival Morava a M. Severová, kazematy Zámecká restaurace
21. 12.                16.30   Vánoční koncert – Komorní pěvecký sbor Danielis a Cimbálová muzika Kalečník
                                      Dům svaté Rodiny                                                                                             ř.-k. farnost Slavkov
23. 12.     12.00–18.00   Betlémské světlo – skauti v kostele, 24. 12. celý den v zádveří kostela        ř.-k. farnost Slavkov
24. 12.                11.00   Vánočka, vánoční setkání motorkářů, Koláčkovo náměstí                                         MK Austerlitz
24. 12.                15.30   Štědrovečerní mše pro rodiny s dětmi, zpívají rodiny s dětmi.                ř.-k. farnost Slavkov
24. 12.                23.00   Půlnoční mše svatá, zpívá schola a lidový zpěv                                            ř.-k. farnost Slavkov
25. 12.                15.30   Průvod svaté Rodiny a zpívání u betléma, z náměstí.                                  ř.-k. farnost Slavkov
28. 12.     11.00–16.00   Zavírání šoupátek, škvárové hřiště                                                                        MK Austerlitz
31. 12.                            Prohlídka hodin, kostel, 10.00–12.00 a 13.00–15.30.                                  ř.-k. farnost Slavkov
31. 12.                20.00   Silvestrovské setkání občanů zakončené ohňostrojem Město Slavkov

Probíhající výstavy
do 7. 12.                            Tři – výstava obrazů k výročí bitvy u Slavkova 
do 7. 12.                          Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda
do 7. 12.                          Vánoční inspirace krajkou
do 7. 12.                            Vánoční aranžmá – předvánoční výstava Lenky Malátové a kol. 
do 7. 12.                            V zapomnění – výstava fotografií před kavárnou

Slovo občana
ch) konzultační činnost 
i) sběr a analýza údajů potřebných k naplňo-

vání poslání spolku
j) publikace názorů spolku a jeho zjištění

v tisku a jiných mediích
k) komunikace s občany a podnikatelskou ve-

řejností 
Myslíme si, že historické části Slavkova by

měly odpovídat tomu, co město Slavkov byl
a neměl by se měnit na zástavbu velkého města.
Tím zcela jistě ztrácí charakter maloměsta.

Samozřejmě nechceme bránit dalšímu rozvoji
a nové výstavbě, kterou potřebují noví obyva-
telé. Ale přece jen bychom měli respektovat, že
Slavkov byl a je malé město s typickou zástav-
bou a neměli bychom rozšiřovat bydlení sídli-
štního typu ve velkých obytných blocích. Tento
typ bydlení s sebou přináší velké nároky na další
vybavenost, především snahu rozšířit parkovací
plochy v těsné blízkosti takových domů.

Nechceme budovat město pro auta. Snažme
se udržet i uvnitř města zelené plochy, odpo-
činkové zóny, malá dětská hřiště. Jak příjemná
by byla v jejich těsné blízkosti malá kavárnička
nebo cukrárna, místo, kde se lidé mohou setkat
a popovídat si.

Připojte se ke skupince lidí, kteří chtějí, aby
Slavkov bylo příjemné město pro všechny. Hle-
dáme podporu pro hnutí. Obracejte se na náš
spolek i s vašimi problémy. 

Kontakt: ilona.hrbackova@gmail.com 
Za spolek Ilona Hrbáčková, předsedkyně spolku

Vážení spoluobčané, chci vás obeznámit
s občanským sdružením, které jsme založili dne
8. září 2014. Jeho jméno je Za zelený Kounicův
dvůr.

Spolek je dobrovolným, nevládním, nezisko-
vým svazkem občanů, v němž se spolčili za-
stánci ochrany přírody a krajiny k aktivní
činnosti na jejich ochranu, k popularizaci to-
hoto cíle a k poskytování obecně prospěšné čin-
nosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Základními účely spolku jsou:
a) ochrana přírody a krajiny v oblasti tzv.

Kounicův dvůr ve Slavkově u Brna na po-
zemcích p.č. 1237/1 a 1237/2, k.ú. Slavkov
u Brna a v jeho okolí, což je hlavním pos-
láním spolku,

b) ochrana životního prostředí a veřejného
zdraví zejména v urbanizovaných oblastech 

c) péče o území, ve kterém žijeme, zejména
tvorba prostředí z hlediska dopravy, přede-
vším automobilové, pěší a cyklistické 

d) ochrana zeleně v obci a klidových zón ve
Slavkově u Brna 

e) poskytování obecně prospěšných služeb
v oblasti ochrany životního prostředí.

f) ochrana kvality života osob, které žijí
v okolí tzv. Kounicova dvora a ve Slavkově
u Brna a jeho okolí.

g) výchova a vzdělávaní občanů v ochraně pří-
rody a krajiny a ve znalostech pravá a eko-
nomie, které s tím souvisejí 

h) pořádaní osvětových akcí 

PROSINEC
3. 12. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský medový ležák 12%

(uvařeno v omezeném množství)
4. 12. (ČT) Od 14h restaurace ZADÁNA
5.12. (PÁ) Od 16h restaurace ZADÁNA
11.–14. 12. (ČT–NE) Zabijačkové hody
18. 12. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský rubín 12%

(uvařeno v omezeném množství)
24. 12. (ST) Štědrý den – ZAVŘENO
25. 12. (ČT) Boží hod – ZAVŘENO
26. 12. (PÁ) Na Štěpána – OTEVŘENO
31. 12. (ST) SILVESTR – vítání nového roku 2015 na Slav-

kovském pivovaru
1. 1. (ČT) Nový rok – ZAVŘENO



Vánoční galakoncert
Zámecká restaurace Austerlitz vás zve Vá-

noční galakoncert Karel Gott Revival Morava
s exkluzivním hostem operetní divou Martinou
Severovou. Koncert se koná v sobotu 20. pro-
since od 19 hod. v nových kazematech Zámku
Slavkov – Austerlitz. Vstupné 99 Kč.

Zámecké kazematy zpřístupněny
Od 10. listopadu budete mít možnost navští-

vit tyto prostory při příležitosti různých kultur-
ních a společenských akcí. Kazematy se budou
zpřístupňovat ve třech etapách. Prostory budou
sloužit jako výstavní galerie různých zajima-
vých témat z oblastí kultury, gastronomie
a cestovního ruchu. 

V průběhu napoleonských dnů od 28. 11.
budou kazematy sloužit jako napoleonská
krčma atd. mv Zámecké kazematy Foto: archiv



Telekomnnikacni sluzby pro  SlavkovCITY

Nově nabízíme mobilní volání se 100 volnými minutami do všech
sítí jen za 99 Kč. Skvělé je, že po provolání volných minut je
 volání jen za 1,49 Kč do všech sítí a SMS také jen za 1,49 Kč. 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT CO UMÍ NAŠE NOVÁ TELEVIZE
V INFOCENTRU VE SLAVKOVĚ NA BONAPARTU

Přehled všech služeb a více infomací na http://www.vivo.cz, tel.: 515 537 537.

levnější o 500 Kč oproti samostaným službám

Telekomunikační služby pod značkou CITY provozuje VIVO CONNECTION spol. s r.o.



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu 
v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků 
elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně 
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění 
těch letních.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu 
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz


