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Vzpomínkové akce
k 207. výročí bitvy u Slavkova
Foto: R. Lánský

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, v den,
kdy dostanete do svých poštovních schránek toto poslední
letošní číslo Slavkovského zpravodaje, budeme prožívat právě
první zimní den. Přesto se bude
zcela jistě lišit od představ, které
máme s tímto předvánočním obdobím spojené, jelikož sněhově bílá pokrývka
i mrazivý vzduch, kterými jsme se mohli těšit v posledních několika dnech, jsou již pouhou vzpomínkou. Přesto věřím, že tato skutečnost neovlivní
vaši radost z přicházejících Vánoc a vánočních
svátků, nezbaví vás klidu a pohody ani těšení se na
Silvestra a příchod Nového roku, které se snad ponesou v tradiční bílé podobě.
Příchod konce kalendářního roku pro vedení
města vždy znamená nejen nutnou přípravu plánů

26. ledna

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Připomínka 207. výročí bitvy u Slavkova byla zahájena ve čtvrtek 29. listopadu zádušní mší svatou
konanou v místním kostele Vzkříšení Páně. Po bohoslužbě, sloužené za oběti krvavé bitvy, následoval
vzpomínkový koncert souboru Musica Nova v Historickém sále slavkovského zámku. Na koncertu se
představili sólisté Tomáš Matula a Jindřich Švehla
(trumpety) a Štěpán Švestka (violoncello).
Program nebyl připraven jen ve Slavkově u Brna,
ale i v okolních obcích slavkovského bojiště. A tak,
zatímco Slavkov věnoval pátek přípravám na sobotní
trhy a defilé vojsk s ohňostrojem, Šlapanice, Jiříkovice a Křenovice vítaly první návštěvníky a zvědavce svých doprovodných akcí.
Sobotní, organizačně velmi zdařilá, rekonstrukce
bitvy pod kopcem Santon u obce Tvarožná přilákala
jako každoročně tisíce lidí. Stejně tak i sobotní jarmark ve Slavkově na nádvoří zámku, Palackého náměstí a v Husově ulici se těšil velkému zájmu.
Přibližně hodinu a půl před závěrečným defilé vojsk
a ohňostrojem začalo Palackého náměstí houstnout

tisíci příchozích, očekávajících příchod vojáků. Někteří čekání využili k návštěvě přízemí radnice, kde
paní Jasna Magaš, se svými mladšími pokračovatelkami, představovala veřejnosti techniku výroby typické krajky Pagu a pánové Pierre Orsat a Miroslav
Jandora přebírali ve společnosti významných hostů
města Slavkova svá ocenění.
Vzpomínkové akce uzavřel v neděli 2. prosince
na Mohyle míru u obce Prace pietní akt k uctění památky všech obětí války, padlých a zmrzačených vojáků i místních obyvatel.
Letošních Vzpomínkových akcí se zúčastnilo více
než 900 vojáků v dobových uniformách nejen
z České republiky, ale také z Francie, Rakouska,
Ruska a dalších zemí Evropy.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě, za finanční podporu Jihomoravskému kraji,
za poskytnutou záštitu hejtmana Jihomoravského
kraje, JUDr. Michala Haška a také všem přihlížejícím za hojnou účast.
Bc. Martina Tesáčková, odbor KT
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Předvánoční jarmark na náměstí

Večerní ohňostroj
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Defilé vojsk na náměstí

ážení spoluobčané, sněhová nadílka a silné
mrazy, rozsvícené stromky a vánoční výzdoba
v ulicích i centrech mnoha obcí a měst, stejně jako
v předzahrádkách a za okny domů, obchody slavnostně vyzdobené a plné vánočního zboží, jarmarky,
na nichž bylo možné nalézt stánky s nejrozmanitějším sortimentem a ovzduší v jejich nejbližším okolí
bylo provoněné vůní skořice, svařeného vína i dalších pochutin. Vše toto včetně data v kalendáři nám
připomínalo, že Vánoce a vánoční svátky jsou za
dveřmi a letošní kalendářní rok spěje ke svému
konci.
Na stolech či okenních parapetech v našich obývacích pokojích se v předvečer vánoc rozhoří poslední adventní svíčka, která zakončí období, které
pro každého z nás mělo být časem zklidnění a přípravou na nejkrásnější svátky v roce. Vím však, že ne
vždy je to možné, jelikož na naše počínání mnohdy
působí vlivy, které jsou námi těžko ovlivnitelné.
Mnozí z nás, ostatně jako každoročně, propadli nákupním horečkám, trpěli v tlačenicích a podléhali
nervozitě v nákupních centrech či na tržnicích. Přestože si každoročně slibujeme, že tomuto shonu a napětí nepodlehneme, ne vždy se nám to daří naplnit.
Proto je tak krásné, když si najdeme chvíli, kterou
věnujeme našim nejbližším, jdeme se projít zasněženou přírodou či navštívíme některou z kulturních
akcí, které jsou pro tento předvánoční čas typické,
ať už to jsou adventní koncerty či divadla, předvá-
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Ukázky bitvy pod Santonem

Napoleon s doprovodem Foto: B. Maleček
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Projev starosty města

Pietní akt na Mohyle míru

noční školní besídky či firemní přátelská posezení
nebo třeba i zpívání koled na návsích a náměstích.
Při čtení tohoto článku si už můžeme říci, zdali se
nám naše předsevzetí na zklidnění naší mysli i životného rytmu a tempa v období právě končícího adventu alespoň částečně podařilo či nikoliv.

PF 2013

Vánoční svátky a sváteční mezidobí, kdy často odpočíváme, relaxujeme a navštěvujeme naše blízké
i nelítostně se blížící konec dalšího kalendářního
roku v nás také obvykle vyvolává potřebu vzpomínat
na jeho průběh, události a momenty. Připomínáme
si vše, co jsme prožili a současně máme snahu hodnotit počínání své i jiných. Rekapitulujeme, co se
nám podařilo či nepodařilo, co se z našich přání
a očekávání naplnilo či nenaplnilo. Přemýšlíme nad
svými dalšími kroky v příštím roce i svou další budoucností. Mnohdy si dáváme nejrůznější předse-
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vzetí i sliby a přejeme si je naplnit. Při tomto rozjímání nezapomínáme na ty, kteří tady již nemohou
být s námi, a těm nejbližším věnujeme svou vzpomínku zapálením svíčky na jejich hrobech.
Vánoční svátky i následující povánoční období
mají svoji nezaměnitelnou a jedinečnou atmosféru,
na kterou se vždy velmi těšíme. Dovolte mi vám
všem popřát, aby se vám podařilo váš život ještě
před příchodem Štědrého dne zpomalit a zklidnit
a vaši mysl naplnit pohodou a duševní rovnováhou
tak, aby se vánoční svátky pro vás skutečně staly obdobím, kdy si naplno uvědomíte, že život se skládá
z momentů a okamžiků, maličkostí a střípků, díky
nimž je tak bohatý a krásný. Aby se vám právě
v tomto kouzelném období podařilo načerpat novou
fyzickou i psychickou sílu, pohodu a vyváženost
pro dalším období vašeho života.
Přeji vám, abyste prožili vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších a nejmilejších a právě s nimi zažili ten nádherný pocit, kdy se v jejich očích rozsvítí
jiskřičky štěstí z dárků pod vánočním stromečkem.
Přeji vám veselého Silvestra 2012 a šťastný vstup do
Nového roku 2013 a v něm hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, lásky, naplnění všech vašich novoročních přání, plánů a předsevzetí. Šťastné a veselé
vánoce. Šťastný nový rok 2013. Toto vám přeji nejen
za sebe, ale i za všechny své kolegy ze Zastupitelstva města Slavkova u Brna.
Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkova u Brna
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

a záměrů pro příští rozpočtové období, ale též
potřebu hodnotit vše, co se v tom minulém
událo, podařilo či nepodařilo. Pro Slavkov
u Brna byl rok 2012 velmi náročný a bohatý,
mnoho plánovaných akcí se úspěšně naplnilo
a zrealizovalo, zůstávají však i takové, které se
zahájit, přes veškeré snahy a úsilí, nedaří. Důvody jsou mnohdy nejen finanční, ale i jiné, objektivní a složité. O tom všem bych vás chtěl
v dnešním „slově“ alespoň stručně informovat.
Ve Slavkově u Brna působí celá řada organizací, spolků či sdružení, které se zabývají kulturou a město je za svého rozpočtu podporuje.
Avšak i město samotné některé kulturní akce
samo připravuje, realizuje i financuje, mnohdy
samozřejmě v úzké součinnosti s městskými
příspěvkovými organizacemi či složkami
a s podporou dalších partnerů a podporovatelů,
sponzorů a dárců. I v roce 2012 bylo takových
akcí hned několik a často již tradičních.
V lednu to byl městský ples, kterým se pravidelně zahajuje slavkovská plesová sezona.
V únoru se již tradičně rozvonělo náměstí před
radnicí vepřovými pochutinami při městské zabijačce. V květnu se za velmi významné podpory členů kulturní komise a dalších nadšenců
z oblasti kultury uskutečnila na zámku výstava
o činnosti slavkovských ochotnických divadelních spolků a souborů i hudebních sdružení
a skupin. V červnu jsme uspořádali Dny Slavkova, které se premiérově odehrávaly na kompletně zrekonstruovaném zámeckém nádvoří
a celý víkend byl naplněn bohatým kulturním
programem, v němž účinkovaly především děti
a mládež, soubory a skupiny z našeho města.
V témže měsíci se pak v historickém sále městského zámku uskutečnily dva koncerty v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Concentus
Moraviae. V srpnu se v zámeckém parku pořádaly Napoleonské dny, které jsou pro mnohé
zajímavým zpestřením letní turistické sezony.
V prosinci pak celé území slavkovského bojiště
ožilo Vzpomínkovými akcemi k 207. výročí
bitvy tří císařů, které v letošním roce díky bohaté programové nabídce a příznivému počasí
přilákaly do našeho regionu rekordní počet návštěvníků. Obě tyto turisticky velmi poutavé
akce historicky spjaté s obdobím napoleonských válek byly finančně podpořeny Jihomoravským krajem.
V oblasti investičních aktivit se v letošním
roce dařily realizovat akce podporované z mimorozpočtových zdrojů. Formou dotace z Ministerstva kultury ČR byla podpořena obnova
fasád v zámeckých valech částečně spojená výměnou oken (Program záchrany architektonického dědictví) a poslední etapa opravy krovů
a střechy na budově radnice na Palackého náměstí 65 (Program regenerace městské památkové zóny). Dotace poskytnutá Ministerstvem
místního rozvoje ČR byla využita ke generální
obnově a statickému zajištění zámeckého vodního příkopu, který se stal v červnu 2010 obětí
rozsáhlých záplav, které postihly naše město po
dlouhodobě vydatných a opakujících se přívalových deštích. Díky významné dotaci z EU
kontinuálně i nadále pokračuje obnova vnitřních prostor předzámčí zámku, v jejichž nádherných interiérech bude v nejbližší době
instalována Napoleonská expozice. Vlastní proces shromažďování exponátů i dalších materiálů do této nové expozice je však natolik

komplikovaný a složitý, že si vyžaduje každodenní péči a namáhavá jednání odpovědných
osob ze strany investora i dodavatele. Přes
všechny stávající potíže však věřím, že celá tato
významná investice, díky níž budeme moci turistům nabízet zcela nový a ojedinělý produkt,
se podaří zdárně dokončit.
Z mimorozpočtových (nedaňových) příjmů
vesměs získaných z prodeje bytových jednotek
v bytových domech na sídlišti Nádražní se po
dlouhých letech podařilo dokončit revitalizaci
městských panelových bytových domů na sídlišti Zlatá Hora. V měsíci březnu nám velkou
radost udělalo oznámení obchodní společnosti
Admiral Global Betting z Komořan o přiznání
jejich finanční podpory na projekty v oblasti
veřejně prospěšných účelů, z níž byla financovány výstavba chodníku podél východní strany
kostela, rekonstrukce chodníků na Malinovského náměstí podél škol a zcela nová výstavba
sportoviště a dětského hřiště na sídlišti Nádražní u klubovny Junáka. Díky další významné
sponzorské podpoře místní firmy Pegas Gonda
byla vybudována nová pojízdná komunikace
v severní části ulice Zahradní. Oběma společnostem patří za jejich finanční příspěvky velký
dík. Stejné poděkování patří i těm obětavým
občanům, kteří vlastními silami i peněžními
prostředky navázali na rekonstrukci kanalizace
a povrchu vozovky v ulici Nerudova a přispěli
k obnově chodníků před svými nemovitostmi.
V červnu byla dokončena II. etapa protipovodňových opatření spočívající v úpravě a částečné
přeložce Prostředníčka a výstavbě retenčních
nádrží mezi jeho tělesem a řekou Litavou. Součástí této velmi významné investice, díky níž
budou chráněna nejníže položená místa ve
městě před povodněmi a záplavami, byla i výstavba ochranných hrází podél celého toku Prostředníček. Celá investiční akce byla připravena
městem Slavkov u Brna, které též bylo úspěšným navrhovatelem dotace z Ministerstva zemědělství ČR, jejímž příjemcem a následně
i vlastním realizátorem celého tohoto rozsáhlého a potřebného díla byl státní podnik Povodí Moravy, který je správcem obou výše
uvedených vodních toků. Díky Vodovodům
a kanalizacím Vyškov, a. s. je budován nový
přivaděč pitné vody do našeho města, který
bude zásobit zcela nový velkokapacitní vodojem, který vzniká v místech toho starého (horního) nad sídlištěm Zlatá Hora. Pokud již
hovořím o cizích investicích, velkou radost

Rekonstrukce chodníku kolem ZŠ Komenského

nejen nám, ale především obyvatelům v jižní
části našeho města, udělalo po dlouhých letech
komplikací zahájení přípravných zemních prací
v areálu bývalého cukrovaru, kde by měl již
brzy vzniknout market patřící do obchodního
řetězce SPAR. Stavebním ruchem začala žít lokalita v Zelnicích, kde svůj rozsáhlý bytový
projekt zahájila brněnská stavební firma Kaláb.
V oblasti investiční výstavby se však objevily
i stavby, které byly mezi veřejností i v médiích
velmi živě diskutované. První z nich byla dnes
již dokončená stavba protihlukové stěny v ulici
ČSČK podél mezinárodní silnice I/50, jejímž
investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic.
Druhou pak výstavba spojená s rozšířením
výrobního areálu obchodní společnosti Lohmann & Rauscher, která by měla být dokončena v příštím roce.
Z výše uvedeného výčtu je zcela patrné, že
stavební činnost a ruch ve Slavkově u Brna
v roce 2012 byl velmi živý. Přesto vše musím
přiznat, že jsou akce, které se nám prozatím nedaří realizovat, a to nejen z důvodů nedostatku
finančních prostředků (např. obnova a zkapacitnění komunikací a dalších dopravních staveb, protipovodňové stavby v severní části
města, taneční sál ZUŠ, nová knihovna, atd.),
ale i jiných, které v jednotlivých případech
vlastní přípravu a realizaci brzdí či prozatím
zcela blokují a znemožňují. Jsou to omezení
daná například územním plánem (skatepark)
nebo vlastnictvím pozemků jinými subjekty, se
kterými prozatím nejsme schopni se dohodnout
na výkupu či směně, což principiálně brání realizaci předmětného záměru (cyklostezky). Pro
příští rok je dnes již připravena rekonstrukce
prostor v ulici Nádražní v blízkosti vlakového
nádraží (přestupní terminál v rámci IDS JMK),
na níž se podařilo získat významnou dotaci
z EU. O další dotaci je požádáno na Ministerstvu životního prostředí ČR na revitalizaci a obnovu historických alejí. Mnohé další záměry
jsou projekčně připraveny.
Záměrů, plánů i potřeb i nadále zůstává celá
řada, chybí však vlastní zdroje krytí či prozatím
nejsou vypsány žádné tematicky zaměřené dotační programy. Přesto věřím, že i příští kalendářní rok bude díky odpovědnému rozhodování
zastupitelstva města v oblasti hospodaření s finančními prostředky a plánování investic alespoň stejně úspěšný jako byl ten letošní, což
přispěje k dalšímu rozvoji Slavkova u Brna.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

4

12/2012

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

46. řádná schůze RM – 19. 11. 2012
1. RM bere zprávu o činnosti komise pro sport a volný
čas na vědomí.
2. RM bere zprávu o činnosti kulturní komise na vědomí.
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 45 – Dofinancování energií MŠ Zvídálek.
4. RM nesouhlasí s nabídkou Komerční banky, a. s., s fixací úrokové sazby úvěru MŠ.
5. RM bere na vědomí odpověď Křesťanské mateřské
škole Karolínka na žádost o příspěvek na 2. etapu revitalizace přírodní zahrady ve výši 50.000 Kč.
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
s manžely Ilonou a Františkem Laštůvkovými. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2. Podmínkou je úhrada dlužného nájemného 141.445 Kč před podpisem nájemní
smlouvy. Jako náhradníka na přidělení bytu RM schvaluje
manžele Jiřího a Marii Grusovi. RM dále schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Mesárožovou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2. Podmínkou je
úhrada dlužného nájemného s příslušenstvím v celkové
výši 16.570 Kč před podpisem nájemní smlouvy. Dále
rada města schvaluje níže uvedené pořadí na přidělení
tohoto obecního bytu: II. Jana Valentová, III. Petra a Stanislav Zaoralovi, IV. Alena Lattenbergová, V. Vlasta Hošková, VI. Renata Hejdůšková.
7. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou na pronájem kancelářské místnosti č. 2.05 o výměře 15,75 m2 za nájemné
900 Kč/m2/rok. Uzavření nájemní smlouvy je důsledkem
fúze s právním nástupcem zaniklé Zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE.
8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem suterénní místnosti č. 009 v administrativní budově
na Koláčkově nám. 727, 684 01 Slavkov u Brna, o výměře
33,40 m2 za nájemné ve výši 660 Kč/m2/rok, s Mgr. Hanou

Charvátovou a Ing. Sylvií Reichlovou a schvaluje jim umořování nákladů ve výši 57 896,16 Kč včetně DPH, účelně
vynaložených na opravu uvedených pronajatých nebytových prostor.
9. RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na
dlužnou částku bez penále nájemci bytu Sídliště Nádražní
1193 s tím, že v případě porušení splátkového kalendáře
nebo řádné platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi nájmu. Podmínkou uzavření splátkového kalendáře je uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou
1 rok za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
10. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 4, Zlatá Hora 1237,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30.11.2013 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
11. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 30.12.2011 k bytu č. 5, Sídliště Nádražní
1193, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.12.2015 za smluvní nájemné ve výši 60
Kč/m2.
12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1230,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30.11.2015 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
13. RM bere po projednání zprávu o situaci pana Stanislava Čermáka na vědomí.
14. RM ukládá odboru IR zadat vypracování stavebně
technického posudku a dokumentaci skutečného provedení konstrukcí určených pro realizaci projektu: „Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna“ Ing. arch.
Liboru Vlčkovi za cenu do 90.000 Kč bez DPH. RM dále
souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení na tuto akci
dle předloženého návrhu výzvy k podání nabídek a uvedených podmínek.
15. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu pozemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú.

XXV. mimořádná schůze RM – 14. 11. 2012
1. RM ukládá odboru IR předložit na jednání RM dne
19. 11. 2012 návrh na vypracování stavebně technického
posudku a dokumentaci skutečného provedení konstrukcí
určených pro realizaci projektu: „Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ v četně návrhu
finančního zajištění z rozpočtu města v roce 2012. RM
současně ukládá odboru IR předložit návrh na zahájení
výběrového řízení na zajištění projektanta stavební části
a zpracovatele žádosti o dotaci a poradenství po dobu
realizace a udržitelnosti projektu.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 44 – Převody ve výdajových položkách odboru investic
a rozvoje.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci „Vzpo-

mínkových akcí ke 207. výročí Bitvy u Slavkova“ se společností AusterlitzPro s.r.o., souhlasí s uzavírkou náměstí
a ukládá MP zajistit průjezdnost autobusům osobní linkové dopravy tak, aby nebyl narušen platný jízdní řád,
souhlasí s organizováním sobotního jarmarku na náměstí
a v ulici Husova Zámkem Slavkov – Austerlitz, nesouhlasí
s umístěním stánků v prostoru po celé délce před radnicí
a ve stejné délce na protější straně přes ulici u vodotrysku
a parkoviště, souhlasí s ubytováním vojáků v prostorách
ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a v prostorách budovy bývalého DDM u ZUŠ Fr. France, ukládá TSMS zajistit otevření
veřejných toalet pro veřejnost v sobotu 1. 12. 2012 od
8:00 do 21:00 a souhlasí s poskytnutím zázemí pro organizátory jarmarku v místnosti před podatelnou.

Pozvánka na 10. silvestrovský ohňostroj
Dovolujeme si vás pozvat na silvestrovské setkání občanů, které se uskuteční v pondělí 31.
prosince již tradičně v historickém centru našeho města na Palackého náměstí. Zde je možné
strávit příjemný začátek večera posledního dne
letošního roku a zároveň pozdravit své přátele
a známé, popřát si do nového kalendářního roku
zdraví, štěstí, pohodu a úspěch. Tyto pěkné
chvíle nám zpříjemní od 19 hod. reprodukovaná
sváteční hudba, která se bude střídat s nahrávkami ECHO KVARTETA z let 1961-62, jehož
zakladatelem byl Rudolf Kachlíř ze Slavkova,
mistr světa ve hře na foukací harmoniku.
Od 18 do 20 h. je také možné navštívit výstavu
velkoformátových fotografií chorvatského foto-

Slavkov u Brna o výměře 171 m2 s manželi Ing. Ivanem
a Janou Jandlovými, s ročním nájemným ve výši 240,-Kč.
Nájemní smlouva bude respektovat podmínky vyjádření
společnosti E.ON ze dne 31.8.2012.
16. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3122/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 258 m2 z vlastnictví města.
17. RM nevyhovuje žádosti Divadelního spolku Historia o poskytnutí finančního příspěvku.
18. RM za účasti ředitele TSMS projednala návrh rozpočtu této PO pro rok 2013.
19. RM za účasti ředitele ZS-A projednala návrh rozpočtu této PO pro rok 2013.
20. RM vrací zprávu o pořádání festivalu Folk a country
na zámku 2013 k dopracování.
21. RM bere na vědomí informaci o pořádání Slavkovských divadelních dnů a souhlasí se zajištěním pronájmu
sálu na náklady města ve společenském domě Bonaparte
na tuto akci.
22. RM souhlasí s podáním žádosti o grant na Visegradský fond.
23. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání kulturní komise 6/2012.
24. RM ukládá MěÚ dopracovat zprávu o využití společenského centra Bonaparte.
25. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 5
ke smlouvě ze dne 10.12.2007 o pronájmu IS Radnice
VERA se společností VERA, spol. s r. o.
26. RM vrací žádost o úpravu rozpočtu ZS-A k dopracování.
27. RM bere zprávu o provozu zámku, městské knihovny a kina na přelomu roku 2012 na vědomí.
28. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek
v době vánočních prázdnin od 27.12.2012 do 2.1.2013.
29. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 5.000,-Kč na nákup vybavení a hraček pro děti ze
třídy Broučci.
30. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku
parc.č.527 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
13,5 m2 za účelem provozování restaurační předzahrádky
na dobu určitou od 20.11.2012 do 18.12.2012 společnosti Le Sucre, spol. s r.o. Nájemné ve výši 1,-Kč/m2/den
– celkem 392,-Kč uhradí nájemce před podpisem
smlouvy.
31. RM ukládá ředitelům PO předložit na odbor BTH
tabulku spotřeby elektrické energie dle odběrných míst
za rok 2011 s uvedením sazby a informaci o smluvních
podmínkách se stávajícími dodavateli elektrické energie.

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

XXVI. mimořádná schůze
RM – 26. 11. 2012
1. RM ukládá řediteli ZS-A bezodkladně oslovit firmu
SKR stav, s.r.o. ve věci plnění smlouvy o dílo „Napoleonská expozice“ o provedení kontroly vyrobeného mobiliáře. Kontrola bude provedena do 30. 11. 2012 za účasti
všech kompetentních osob dle smlouvy. O provedené
kontrole bude proveden zápis a bude předložen na řádnou schůzi RM dne 5. 12. 2012.
2. RM bere návrh rozpočtu města pro rok 2013 na vědomí.

grafa Aldo Meštroviće s názvem Příběh vyprávěný kamenem. Výstavu je možné zdarma zhlédnout v obřadní síni radnice na Palackého nám. 64.
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen v pondělí 31. prosince jako obvykle ve 20 hod.
a stejně jako minulý rok z přístupové cesty z náměstí do zámku a navazující přední části zámecké zahrady. Vzhledem k opravdu dobré
a odborné kvalitě jsme opět oslovili ohňostrůjce
Ing. Ivana Martínka a věříme, že jeho ohňostrojová produkce vás opět nadchne. Po celou
dobu akce budou zajištěny teplé nápoje.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na
společné setkání a oslavu.

Městský úřad Slavkov u Brna bude ve čtvrtek
27. 12. a v pátek 28. 12. 2012 z technických důvodů pro veřejnost uzavřen. V pondělí 31. 12.
2012 pak bude otevřen do 13 hod.

Vedení města Slavkova u Brna

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Oznámení k provozu MěÚ
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47. řádná schůze RM – 5. 12. 2012
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
programu rozvoje města na rok 2012 v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města pro
rok 2013 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM ke schválení návrh plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2013 v předloženém znění
a prioritní čerpání finančních prostředků pro rok 2013
z fondu Bydlení a z fondu BTH na akci rekonstrukce střechy na DPS a na rekonstrukci kotelny na budově Palackého nám. 65.
4. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtový výhled
města Slavkov u Brna na období 2013–2016 v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření: č. 46 Dotace – Lesní hospodář,
č. 47 – Dotace – Meliorační dřeviny, č. 48 – Dar – Klub
důchodců, č. 49 – Dar Lohmann & Rauscher, č. 50 – Dotace – Zelená úsporám – Nádražní 1191-93. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BK TRADE,
a. s., kterou město přijme dar ve výši 15 000 Kč.
6. RM doporučuje ZM ke schválení Pravidla pro dotace
a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM ke schválení dodatek ke Smlouvě
o úvěru s Komerční bankou, a. s.
8. RM doporučuje ZM ke schválení uzavření předložené
dohody o mimořádné splátce kupní ceny se Sportovním
klubem – SK Slavkov u Brna za podmínky řádného vyúčtování příspěvku v roce 2012 dle platné smlouvy.
9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově Palackého nám. 123
s Českou spořitelnou, a. s., o 5 let s výpovědní lhůtou
6 měsíců. Nájemné bude stanoveno na 1000 Kč/m2/rok za
kancelářské plochy a 530 Kč/m2/rok za ostatní plochy.
10. RM schvaluje osvobození od platby za užívání výtahu Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského
kraje, p.o., a neschvaluje osvobození od platby za užívání
výtahu firmě SANITA Vyškov s.r.o.
11. RM ukládá funkcionářům města projednat se zástupci PČR snížení nájemného na 50 % pro rok 2013 s tím,
že zbývající částka bude použita na zvelebení služebny.
12. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu ve věci
omezení provozu na místní komunikaci ulice Nerudova.
13. RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené
plánovací smlouvy s Barborou Stackeovou.
14. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: „Zpřístupnění valů
a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ byla předložena Ing. arch. Milošem Klementem a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínky schválení financování.
RM dále ukládá odboru IR a FO předložit RM návrh záměru a financování podmínek uvedených v návrhu
smlouvy o dílo.
15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 1780/37
a 1780/38, která zakládá právo stavebníka Tomáše
Tvrdoně k umístění zpevněného sjezdu k rodinnému domu
na ul. Zlatá Hora.
16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
a k uzavření smlouvy o právu provést stavbu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 283/1 a 285 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Živníčková parc. č. 263/1“).
17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 3346/2; 3462;
3425/3; 3391/1; 4093; 4094; 3397 a 3398 v k. ú. Slavkov
u Brna s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna.
18. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 5173 orná půda o výměře 197 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr ZM.
19. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností KALÁB – stavební
firma, spol. s r.o.
20. RM souhlasí s výstavbou 1 parkovacího stání dle
žádosti pana MUDr. Martina Hrozy a ukládá odboru IR

předložit návrh plánovací smlouvy řešící podmínky výstavby dle vyjádření odboru IR uvedeného ve zprávě.
21. RM souhlasí s výstavbou 5 parkovacích stání dle žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní
1127 a ukládá odboru IR předložit návrh plánovací
smlouvy řešící podmínky výstavby dle vyjádření odboru IR
uvedeného ve zprávě.
22. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě o prodeji části pozemku parc. č.
1238/1 v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 16,2 m2 zastavěné budoucí trafostanicí s E.ON Distribuce, a.s., se zapracováním předkupního práva pro město.
23. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 132 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví manželů Bronislava a Veroniky Chlupových.
Kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
24. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 1341
a 1252, která zakládá právo stavebníka Šárky Mezerové
a Pavla Mezery k umístění zpevněného sjezdu k rodinnému domu na ul. Jiráskova a přeložení NN na ul. Příční.
25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 446 a 757,
která zakládá právo stavebníka společnosti Kaláb - stavební firma, spol. s r.o., k připojení místních komunikací
označených jako A1 a J na ulici Slovákovu.
26. RM nedoporučuje ZM dát souhlas k: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Povodí Moravy, s.p. a městem Slavkov u Brna,
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na Programu
129120 uzavřené mezi ČR – ministerstvem zemědělství,
Povodí Moravy s.p. a městem Slavkov u Brna, převzetí postavení města jako stavebníka ve věci zajištění stavebního
povolení infrastruktury k výstavbě administrativní budovy
společnosti MIRROR Development na pozemcích parc.č.
347/2 a 347/8 za podmínky předchozího zajištění kladného stanoviska Povodí Moravy a dotčených orgánů státní
správy k celému projektovému záměru společností MIRROR Development.
27. RM ukládá odboru IR odpovědět občanům ulice Pod
Oborou na žádost o vybudování jednosměrné komunikace
v souladu s vyjádřením odboru IR.
28. RM bere na vědomí zprávu ve věci kontrolního měření protihlukové stěny.
29. RM ukládá odboru IR předložit Petici za podporu
výstavby sportoviště pro skateboardisty ve Slavkově
u Brna ZM na vědomí s doplněním alternativních lokalit
a odpovědět petičnímu výboru v intencích uvedených ve
zprávě s tím, že město se bude tímto záměrem zabývat
po schválení nového ÚP města a vyzvat petiční výbor
k předložení návrhu prostorového vybavení skateparku.
30. RM souhlasí s pořádáním Folk a country na zámku

dne 31. 5. 2013 v rámci akce Dny Slavkova a Svatourbanských hodů v předložené variantě programu.
31. RM schvaluje uzavření předloženého Doplňku
servisní smlouvy na kopírovací zařízení s firmou SPIN
SERVIS s.r.o.
32. RM ukládá starostovi města zajistit ve věci předložené stížnosti na pořádání diskoték ve Společenském
domě Bonaparte a nonstop provoz herny na ulici Husova
postup podle obecně závazné vyhlášky města č. 5/2004.
33. RM bere na vědomí předloženou zprávu a jmenuje
kronikářkou města paní Mgr. Martu Urbánkovou s platností od 1. 1. 2013. RM současně potvrzuje ukončení
funkce kronikáře města Mgr. Jiřího Blažka a žádá ho o předání kompletních podkladů kroniky RM k datu 31. 12.
2012.
34. RM schvaluje ZŠ Komenského prodej 20 ks nepotřebných dětských židliček v ceně 100 Kč za kus Agentuře
BLANUS z Rousínova.
35. RM bere udělení volna pro žáky ZŠ Komenského
dne 11. 12. 2012 na vědomí.
36. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 5000 Kč na nákup vybavení a hraček pro děti ze
třídy Štěňátka.
37. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek
dne 11.12.2012.
38. RM schvaluje MŠ Zvídálek přesuny v jednotlivých
položkách rozpočtu 2012.
39. RM bere na vědomí udělení ředitelského volna ZŠ
Tyršova dne 11. 12. 2012.
40. RM bere na vědomí splnění úkolů ředitelky DDM
z 32. schůze RM ze dne 25. 4. 2012 (dětské hřiště před
DDM).
41. RM bere na vědomí uzavření provozu DDM dne
11.12.2012.
42. RM schvaluje program IX. řádného zasedání ZM
v doplněném znění.
43. RM souhlasí se zvýhodněným nájemným ve Společenském domě Bonaparte pro konání plesu Nadačního
fondu STUDENT při ISŠ Slavkov u Brna dne 8. 2. 2013.
44. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 51– Mobiliář ul. Malinovského.
45. RM bere zprávu na vědomí a konstatuje, že kontrolou plnění smlouvy s SKR stav bylo zjištěno, že většina mobiliáře nebyla doposud vyrobena. RM ukládá řediteli ZS-A
za spolupráce právníka města předložit návrh dalšího postupu v termínu do 11. 12. 2012 a ukládá starostovi města
bezodkladně dojednat fyzickou kontrolu vyrobeného mobiliáře členy RM nejpozději do 11. 12. 2012.
46. RM bere zprávu o činnosti MP na vědomí a předkládá ji ZM.
47. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Hudební nadací OSA.
48. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh koupě Společenského domu Bonaparte.

XXVII. mimořádná schůze RM – 11. 12. 2012
1. RM ukládá Ing. Aleši Šilhánkovi a Ing. Petru Lokajovi v součinnosti s Ing. Josefem Polcarem, TDI, předložit
návrh dalšího postupu při naplňování smlouvy o dílo na
dodávku Napoleonské expozice uzavřené s firmou SKR
stav, s.r.o. dne 17. 7. 2012 v termínu do 19. 12. 2012.
2. RM na základě uvedených skutečností v textu důvodové zprávy nedoporučuje ZM se o dotační titul ROP JV
opatření 2.1. s projektem: „Zpřístupnění valů a podzemí
zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ v současné době
ucházet a nedoporučuje úpravu rozpočtu pro rok 2013
k zajištění financování projektové dokumentace k podání žádosti o dotační titul ROP JV ve výši 612 000 Kč.
3. RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí id. ½ budovy č.p. 126 na poz. p. č. 966, včetně součástí a příslušenství, tvořeného vybavením budovy čp. 126, a id. ½
poz. p. č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu do
12 500 000 Kč, s podmínkou, že úhradou této částky
budou zcela vypořádány veškeré vzájemné závazky a pohledávky týkající se těchto nemovitostí (jejich rekonstrukce a provozování) mezi městem a PRELAX, spol. s r.o.

4. RM odkládá projednání Smlouvy o výpůjčce PC pro
správní a dopravně správní agendy MVČR.
5. RM doporučuje ZM ke schválení úpravu návrhu rozpočtu města pro rok 2013: Zařazení nové položky na příjmovou stranu rozpočtu – Odvody z loterií a jiných
podobných her ve výši 400.000 Kč, zařazení nové položky
na výdajovou stranu rozpočtu – Mimořádná splátka kupní
ceny SK Fotbal ve výši 400.000 Kč.
6. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 52 (navýšení položky – Pokuty – 60 000 Kč, zařazení
nové položky – Příspěvek – křížová cesta – 60 000 Kč).
7. RM doporučuje ZM souhlasit se zařazením správního
území obce Slavkova u Brna do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na
období 2014–2020 realizované místní akční skupinou OS
MAS Za humnama.
8. RM ukládá řediteli TSMS předložit RM návrh na realizaci vánoční výzdoby města pro zimní období 2013 a další
v termínu do 28. 2. 2013 a dokončit úpravu osvětlení vánočního stromku na Palackého náměstí do 18. 12. 2012.
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Starosta města Slavkov u Brna Ing. Ivan
Charvát, podle § 34, odst. 1 a odst. 3, zákona
číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
I. kolo dne 11. ledna 2013 od 14 do 22
hodin a dne 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.
Případné II. kolo se uskuteční dne 25.
ledna 2013 od 14 do 22 hodin a dne 26. ledna
2013 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta:
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu :
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880,
923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223,
1226, Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.:
331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní,
Zborovská, Zelnice I, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu :
Brněnská, Čs. Červeného kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování v Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu :
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376,
378, 384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465,

468, 469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494,
498, 500, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690,
691, 1225, 1461, 1462, 1463, 1464, 1481, 1555,
Mánesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova
část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348, 363,
424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459,
466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603,
655, 674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 10111016, 1025, 1034, 1085, 1094–1126, 1224,
1249, 1289, 1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272,
277, 291, 292, 293, 294, 295, 337, 377, 12271242, 1467, 1541
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v Základní škole
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243-1246, 1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
tři dny přede dnem I. kola volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě uskutečnění II. kola volby prezidenta budou hlasovací lístky k dispozici ve volebních místnostech.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na 9.
městský ples, který se bude konat v sobotu 12.
ledna 2013 ve velkém sále Společenského
domu Bonaparte. Začátek akce je ve 20 hod.
K tanci a poslechu zahraje skupina SW BAND
z Brna. Pro hosty je připraven bohatý program,
jehož hlavní hvězdou bude Karel Gott revival
Morava v podání Josefa Boudy z Bučovic.
Vstupenky bude možné zakoupit od 10. prosince 2012 naproti sekretariátu starosty u paní
Macháčkové nebo přímo na místě konání plesu.
Vedení města Slavkova u Brna

Plesová sezona 2013
12. 1.
19. 1.
26. 1.
2. 2.
8. 2.
9. 2.
23. 2.
2. 3.

9. městský ples
Rybářský věneček
20. školní ples ZŠ Tyršova
Ples ZŠ Komenského
Ples ISŠ Slavkov
Ples slavkovského děkanství
Motobál
Sportovní ples

Sedmé vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Rostěnicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabijačkových pochoutek na již sedmé vepřové hody,
které se uskuteční 2. února od 8 do 11 hodin na
Palackého náměstí (před radnicí u kašny).
K ochutnávce zdarma a k prodeji budou zabíjačkové produkty a další uzenářské výrobky
z vlastní produkce Rostěnic, a.s. Po celou dobu
akce bude také zajištěno bohaté občerstvení.
Přijměte naše pozvání ke strávení příjemného sobotního dopoledne.
Vedení města Slavkova u Brna

Tříkrálová sbírka 2013

Výstava Příběh vyprávěný kamenem
Výstava velkoformátových fotografií chorvatského fotografa Aldo Meštroviće s názvem
Příběh vyprávěný kamenem nás zavede do
světa fantazie. Kameny a skály ostrova Pag, tak
jak je Aldo Meštrović zachytil, se mění v lidi,
zvířata, květiny, kosmická tělesa, krystaly
a téměř vše co oko a fantazie člověka dokáže
a chce spatřit.
V elektronické podobě najdete zpravodaj na

www.veslavkove.cz

Výstavu si můžete zdarma prohlédnout v obřadní síni radnice na Palackého nám. 64 od 23.
prosince do 16. ledna 2013 v těchto termínech:
23. prosince
17–19 h.
31. prosince
18–20 h.
od 2. 1. do 9. 1. 2013
pondělí a středa od 8 do 17 hodin
nebo po domluvě na tel. č. 544121160
Autor zapůjčil výstavu Městu Slavkov
u Brna při prosincové návštěvě našeho města.
Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

V sobotu 5. ledna se ve Slavkově u Brna uskuteční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou
Česká republika. Sbírka je určena na pomoc
lidem v nouzi u nás i v zahraničí. TKS sbírka
z roku 2012 byla přerozdělena na jednotlivé
projekty Oblastní charity Hodonín. Také v roce
2013 předpokládá Oblastní Charita Hodonín
další rozvoj služeb, který bude částečně financovat právě z výtěžku TKS.
Předem děkujeme všem vstřícným lidem,
kteří Tříkrálovým koledníkům otevřou a přispějí do zapečetěných pokladniček i sebenepatrnějším obnosem.
Přihlášení koledníci si mohou zapůjčit kostýmy ve středu 2. ledna od 17.30 do 18.30 h.
v prostorách pastoračního centra Římskokatolické farnosti, vchod z Malinovského nám. 2.
Vlastní kostýmy jsou vítané. Sraz a požehnání
koledníků bude 5. ledna v 8.30 hod. tamtéž.
Prosíme vedoucí skupinek, aby se s platným
občanským průkazem dostavili k registraci již
v době od 7.30 do 8.15 hod. do prvního patra.
Bc. Martina Tesáčková,
koordinátorka TKS ve Slavkově u Brna
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Svoz odpadu o svátcích
Odbor životního prostředí MěÚ Slavkov
u Brna oznamuje, že společnost RESPONO,
a.s. bude provádět o svátcích:
24. a 31. prosince (po) – pravidelný svoz;
25. prosince a 1. ledna 2013 – NEBUDE
prováděn svoz komunálního odpadu. Náhradní termíny svozu pro dané oblasti jsou
posunuty vždy o 1 den (př. místo úterý se pojede ve středu atd.), a to v týdnu po Štědrém
dni i po Silvestru. Proto si, prosím, uzpůsobte
přistavení sběrných nádob.
Sběrný dvůr bude otevřen 29. prosince; ve
dnech 24., 26., 31. prosince bude uzavřen.
Ing. S. Kubešová, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
I. pololetí 2013 se budou prodávat v termínu:
Od 2. 1. do 15. 2. 2013
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
Od 20. 2. 2013
Pondělí a středa 8.00 – 11.30 12.30–15.00 h.

Šití krajky

Foto: 2x B. Maleček

Šití krajky na radnici
Program letošních vzpomínkových akcí ve
Slavkově u Brna obohatili přátelé z chorvatského
Pagu. V sobotu 1. prosince představila v přízemí
radnice paní Jasna Magaš, se svými mladšími
pokračovatelkami, techniku výroby typické
krajky Pagu. Tato krajka se nepaličkuje, ale šije.

Tzn., stačí vzít si pevnou podložku, jehlu, nit
a začít „šít“, nebo spíše uzlovat. Jak z několika
nitek během nekonečných hodin vznikne nádherný obrazec a způsob jak se k němu dopracovat, viděli sobotní večerní návštěvníci, kteří si
prezentaci nenechali ujít.
mat

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Ceny známek
Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna současně
upozorňuje, že pro rok 2013 se cena známek
nemění. Pro 1. pololetí roku 2013 je platná následující výše cen:
Popelnice – týdenní svoz typ „A“
900 Kč
čtrnáctidenní svoz typ „C“
700 Kč
měsíční svoz typ „M“
600 Kč
Kontejner – týdenní svoz
17 200 Kč
Připomínáme, že měsíční známka typu „M“ je
prodávána pouze se šesti visačkami, tj. 1 visačka
na 1 svoz sběrné nádoby za měsíc. Jednorázový
svoz v ceně 100 Kč za sběrnou nádobu, nebo
pytel navíc je možné dokoupit v případě, že se
mimořádné množství komunálního odpadu nevejde do běžně používané nádoby. Cena, kterou
občan za domácnost zaplatí za známku, v sobě
zahrnuje také poplatek za využívání barevných
kontejnerů na tříděný odpad a sběrného dvora.
Ing. S. Kubešová, odbor ŽP

Svoz bioodpadu
Letošní svoz byl z důvodu nepříznivého počasí ukončen. Žádáme občany, kteří mají od
TSMS zapůjčenou hnědou 240litrovou nádobu,
aby ji přes zimní období uschovali, případně
vrátili na TSMS. Bezplatný svoz biologicky
rozložitelných odpadů (BRO) bude pokračovat
od dubna 2013. Stejně tak i bezplatné vydávání
kompostu TSMS, organického hnojiva zahájíme v dubnu 2013.
Děkujeme vám všem, kteří jste se vzorně zapojili do systému svozu BRO a vracíte tak ekologii a přírodě to, co ji civilizace bere.
Do ulic města v roce 2013 umístíme zpět zelené 2,5 m3 kontejnery. Nově k deseti stávajícím přibude dalších 10 nových. Od roku 2013
tak bude možnost odkládat BRO na 20 místech
v ulicích města.
Za TSMS Radoslav Lánský
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně),
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav
Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.

Upozornění

Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
15. ledna. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Předání ocenění Pierru Orsatovi

Foto: B. Maleček

Ocenění Pierra Orsata a Miroslava Jandory
Na závěrečné defilé Vzpomínkových akcí
k 207. výročí bitvy u Slavkova přijala pozvání
řada významných hostí, kteří se v sobotu večer
sešli v obřadní síni starobylé slavkovské radnice. Zde bylo předáno čestné uznání panu
Pierru Orsatovi za dlouholetou propagaci bojiště Bitvy u Slavkova. Pan Orsat obdržel od
Sdružení právnických osob Slavkovské bojiště
– Austerlitz tvořeného obcemi Slavkov u Brna,
Prace a Tvarožná pamětní list a medaili. Při této
příležitosti byl oceněn také pan Miroslav Jandora (AusterlitzPro s.r.o.) za zásluhy při organizování vzpomínkových akcí a udržování

tradic při akcích ve Slavkově u Brna, ve Francii a Polsku. Byl oceněn medailí na památku
200. výročí bitvy u Borodina, kterou mu předal ataman Všekozáckého svazu Českých zemí
a Slovenska Dr. Michail Dzyuba z pověření
Ruského komitétu vyznamenání a Ruského
vládního komitétu k 200. výročí bitvy u Borodina. Stejnou medailí byl následně oceněn i pan
Jakub Samek (C.E.N.S) na Mohyle míru při
pietním aktu 2. prosince. Starosta města Ivan
Charvát obdržel od přítomných zástupců Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
pamětní plaketu.
mat

Poděkování občanům
Vážení občané města Slavkov u Brna, v minulých dnech proběhly vzpomínkové akce na
207. výročí bitvy u Slavkova. Obrázky z této
akce obletěly opět doslova celý svět. Účast na
akcích ve Tvarožné a ve Slavkově byla opravdu
velká, jak ze strany účastníků, tak ze strany diváků a počasí nám přálo.
Chci vám poděkovat za vaši pohostinnost,
nejen v zimě, ale i v létě. Omlouvám se za různá
omezení, která tyto aktivity přinášejí. Věřím ale,
že pozitiva převažují.
Aktivity Projektu Austerlitz neslaví žádného
vojevůdce ani vítěze bitvy, jak by to mohlo
vypadat. Chtějí připomínat dalším generacím,
co se u nich kdysi odehrálo, připomenout hrůzy
válek, ukázat, že se dá „bojovat“ i bez obětí

a zejména, uctít památku obětí této události.
Nespočet pietních aktů a zejména ten na
Mohyle míru, kterého se dobrovolně
účastní většina členů klubů vojenské historie,
kromě těch, kteří mají dalekou cestu domů, ukazují, že nezapomínáme a chceme důstojně uctít
památku všech, kteří tuto událost nepřežili.
V neposlední řadě máme také na mysli rozvoj
regionu a zvýšení turstického ruchu. Věřím, že
letošní události ve Slavkově u Brna - Austerlitz,
tomu jistě pomohly.
Přeji vám klidné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do Nového
roku 2013 a doufám, že se zase všichni ve
zdraví sejdeme.
Miroslav Jandora, prezident Projektu Austerlitz
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Zásadní organizační změny v daňové správě od 1. 1. 2013
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále jen „zákon o Finanční správě“) čekají daňovou správu od 1. ledna 2013 zásadní
organizační změny.
Stávající struktura české daňové správy vyplývající ze zákona č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterou v současnosti až do konce roku
2012 tvoří Generální finanční ředitelství
v Praze, 8 finančních ředitelství, 199 finančních
úřadů a Specializovaný finanční úřad, bude od
1. 1. 2013 významně reorganizována a transformována.
Jako orgány Finanční správy České republiky
se od ledna 2013 v souladu se zákonem o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství v Praze, Odvolací finanční ředitelství
a finanční úřady, které jsou správními úřady
a organizačními složkami státu, a jako takové
plně převezmou kompetence současné soustavy
územních finančních orgánů.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství
se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací orgán
vykonávat svou působnost pro celé území
České republiky.
Územní působnost a sídlo nově vzniklých 14
finančních úřadů stanoví zákon o Finanční
správě. Ze zákona vyplývá, že půjde o Finanční
úřad pro hlavní město Prahu, Finanční úřad pro
Středočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský
kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Finanční
úřad pro Karlovarský kraj, Finanční úřad pro
Ústecký kraj, Finanční úřad pro Liberecký kraj,
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Finanční úřad pro Pardubický kraj, Finanční úřad

pro Kraj Vysočina, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (se sídlem v Brně), Finanční
úřad pro Olomoucký kraj, Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj, Finanční úřad pro Zlínský kraj a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.
Všechny finanční úřady („krajské“) budou od
roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat rovněž kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny
i výběrem pojistného a následným převodem
vybraných finančních prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci
finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních
rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad
přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního
města Prahy.
Nedílnou součástí každého finančního úřadu
budou jeho územní pracoviště, jejichž sídlo je
stanoveno vyhláškou č. 48/2012 Sb. Z pohledu
zákona o Finanční správě budou finanční úřad
i jeho územní pracoviště tvořit jediný
správní celek. Obecně je možno uvést, že není
rušeno žádné sídlo územních finančních orgánů.
Na okrese Vyškov budou územní pracoviště
v sídlech dosavadních samostatných finančních
úřadů, tj. ve Vyškově, ve Slavkově u Brna
a v Bučovicích, i když některé dosavadní
agendy budou koncentrovány.
Zatímco finanční úřady budou vykonávat
svou působnost na území příslušného vyššího
územního samosprávného celku, celorepubliková působnost Specializovaného finančního

úřadu zůstane beze změny. Specializovaný finanční úřad bude kromě svých dosavadních
pravomocí nově vykonávat cenovou kontrolu,
dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami
a kompetence spojené s vedením Centrálního
registru smluv. Jako správci smluv mu bude
svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.
Realizace výše popsané transformace daňové
správy si vyžádá rozsáhlá opatření v oblasti organizační, materiální, administrativní i personální. Všechna tato opatření i reorganizace
samotná jsou prováděny tak, aby nedošlo
k omezením ve správě daní a k pouze minimálnímu omezení dosavadních služeb běžně poskytovaných daňovou správou široké veřejnosti.
Jedná se o tato opatření:
1. Pokladny finančních úřadů budou od
18. prosince 2012 do 13. ledna 2013 uzavřeny, to znamená, že uhradit daň v hotovosti
na pokladně finančního úřadu je možné naposledy 17. prosince 2012.
2. V pátek 28. prosince a pondělí 31. prosince 2012 budou finanční úřady uzavřeny
s výjimkou podatelen, které budou otevřeny od
8 do 14 hod.
3. Od pátku 28. prosince 2012 bude uzavřen
Daňový portál, nebude tedy možné jeho prostřednictvím elektronicky zaslat podání daňové správě.
Aktuální informace ke změnám při transformaci územních finančních orgánů na orgány finanční správy je možno nalézt na webových
stránkách http://cds.mfcr.cz.
Finanční úřad ve Slavkově u Brna

Změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013
Změny ve správě daně z nemovitostí znamenají stěhování statisíců spisů mezi finančními úřady a jednodušší komunikaci se
správcem daně. Noví majitelé nemovitostí
budou od příštího roku vyplňovat a podávat
pouze jedno daňové přiznání za všechny své
nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou
za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti
s nabytím účinnosti zákona o Finanční
správě České republiky.
Správu daně z nemovitostí bude od příštího
roku vykonávat 14 finančních úřadů se sídly
v krajských městech a v hlavním městě Praze,
a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Krajská územní působnost finančních
úřadů umožňuje sloučení daňových povinností
za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do
jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících
spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného.
Sloučení dosavadních daňových povinností do
jednoho spisu provedou finanční úřady automaticky z moci úřední. Nedojde-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně, nebude
v lednu 2013 nutný žádný úkon ze strany poplatníků.
Konkrétní územní pracoviště, které bude od
1. 1. 2013 spravovat spis konkrétního poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Pravidla jsou nastavena tak, aby došlo k umístění

spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků
nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je
proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo
právnické osoby v konkrétním kraji, které
bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě
poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji
bude budoucím spravujícím územním pracovištěm dnešní finanční úřad, v jehož obvodu
územní působnosti se nacházelo místo pobytu
nebo sídlo poplatníka.
Nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo
v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které
nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně
v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním pracovištěm je de facto
dnešní finanční úřad.
Nemá-li fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v územní
působnosti několika dnešních FÚ, je dávána
přednost volby územního pracoviště podle
umístění staveb. Pokud má tato fyzická osoba
v roce 2012 všechny stavby v obvodu územní
působnosti jediného dnešního Finančního
úřadu, pak bude spis umístěn na územním pracovišti, které vznikne z tohoto finančního
úřadu.
Fyzická osoba, která nemá místo pobytu
v příslušném kraji a má stavby v obvodech
územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, musí vyhodnotit druhy staveb. Má-

li obytný dům v působnosti dnešního jediného
finančního úřadu, bude mít uložen spis v roce
2013 na tomto místě. Nemá-li obytný dům, ale
má byt v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude spis v roce 2013 uložen
v tomto místě. Nemá-li fyzická osoba bez místa
pobytu v příslušném kraji ani obytný dům, ani
byt, ale má stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti jediného dnešního FÚ, bude spis
v roce 2013 uložen také v tomto místě.
V ostatních případech, kdy má fyzická
osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo
jednotky u více FÚ, nebo má-li v kraji pouze
pozemky v obvodech územní působnosti více
FÚ, bude její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.
Informační leták pro poplatníky daně
z nemovitostí včetně grafického znázornění
nalezne veřejnost na internetových stránkách české daňové správy – cds.mfcr.cz ,
pod záložkou Aktuální informace ke vzniku
Finanční správy.
Tisková zpráva Generálního fin. ředitelství

Zpívání u vánočního stromu
Milí Slavkované, přijďte si s námi zazpívat
koledy v neděli 23. prosince od 18 hodin. Již
počtvrté se setkáme na schodech na náměstí
naproti radnici. Něco teplého na zahřátí nebude chybět.
Zve Karel Fikar a Město Slavkov u Brna

12/2012

Biologický odpad
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Kompostárna těchto dní
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Svoz a kompostování bioodpadu ve Slavkově u Brna
Čtvrtým rokem je ve Slavkově u Brna
úspěšně realizován projekt „Systém nakládání
s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna.“ Na tento systém získalo město
dotaci 95 % z EU fondu soudržnosti, SFŽP
a ŽP JMK. Dotace činila 8,929 mil. Kč.
V roce 2011 TSMS získaly dotaci 90 %
z SFŽP a ŽP ČR na projekt „Rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů ve
městě Slavkov u Brna.“ Dotace činila 4,33
mil. Kč a příspěvek TSMS byl 0,481 mil. Kč.
Z této nové dotace si TSMS pořídily dvě
svozová vozidla, 300 ks 240litrových hnědých nádob bezplatně rozdaných do domácností a 10 ks malých zelených kontejnerů 2,5
m3, které byly rozmístěny do ulic města.

Cílem druhé dotace bylo:
1. Snížit pracnost svozu BRO (biologicky rozložitelného odpadu)
2. Zvýšit efektivitu sběru a svozu BRO
3. Systém postupně vylepšovat pro občany
tím, že shromažďování a svoz bude řešen zapojením všech zájemců (majitelů rodinných
domů) poskytnutím hnědých nádob o objemu 240 litrů a postupně rozšířit možnost
odkládat BRO do zelených 2,5 m3 kontejnerů na vybraných místech města
4. Postupně vyřadit ze systému „hromádky“
a pytle s BRO
5. Zavést 14 denní cyklus pouze s použitím
nádob a kontejnerů

Jak se nám daří plnit vytyčené cíle:
1. Nově zavedený systém byl rozběhnutý od
dubna 2012
2. Velmi dobře se do nově upraveného systému svozu zapojili občané
3. 300 ks hnědých nádob bylo velmi rychle
rozebráno. Další zájemce TSMS registrují
na tel. 544 221 302
4. Nejefektivněji se nám ukázalo využívání
zelených 2,5 m3 kontejnerů v ulicích
města. Předpokládáme, že od dubna 2013
bude rozmístěno na vybraných místech
města 20 ks těchto kontejnerů.
5. Město po schválení ZM pořizuje dalších
10 ks.
6. Od dubna do 29. listopadu jsme z ulic města
vyvezli 514 těchto 2,5 m3 kontejnerů! Podrobné tabulky tohoto svozu členěného
podle jednotlivých míst s evidencí svozů
v jednotlivých měsících a dnech budou zveřejněny na našich stránkách www.tsslavkov.cz.
7. Po letošním čtvrtém roce svozu a komposto-

vání BRO efektivním zapojením nádob
a kontejnerů jsme letos ušetřili ve spotřebě
pohonných hmot víc než 100 000 Kč. Dalších úspor bylo dosaženo na opravách vozidel a provozu.
8. Systém BRO ve Slavkově u Brna se stal svou
úspěšností příkladem pro další obce
a města, která teprve připravují projekt nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
V letošním roce bylo svezeno od března do
listopadu 653,8 tun biologicky rozložitelných odpadů.
Rok 2009
405,80 tun
2010
538,30 tun
2012
653,80 tun

Kompostárna
V letošním roce se nám podařilo získat certifikát na „Kompost TSMS, organické hnojivo“ u Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského podle zák. č. 156/1998
Sb., o hnojivech. Číslo rozhodnutí a registrace 3704.
Organické hnojivo – kompost TSMS podléhá od roku 2012 státní kontrole. Cit. příbalový leták:
„Kompost TSMS je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky
a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základních živiny.
Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje
strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlep-

Kompostárna

Foto: R. Lánský

šuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje
jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.“
Na kompostárně je z odpadů ze zeleně zpracován aerobním kompostováním (za přístupu vzduchu) přeměněn přírodním
procesem odpad na organické hnojivo.
Během 60 dnů zde řízeným procesem (překopáváním a zvlhčováním) proběhne:
1. Fáze Mezofilní – rozkladná fáze činnosti mikroorganismů bakterií a plísní při teplotách
20–45 °C
2. Fáze Termofilní – při teplotách 45–70 °C.
Přežívají pouze termofilní bakterie (celulózové mixobakterie) a rouškaté houby.
Kompost tedy prochází hygienizací. Dochází zde k odbourání obtížněji rozložitelných
organických látek, jako jsou celulóza a ligmin.
Zároveň vznikají stabilní organické látky humusového charakteru.
Dochází k likvidaci patogenních mikroorganismů a rozkladu plevelných semen.
Poslední fází je dozrávání, při kterém dochází ke stabilizaci organických humusových
látek vlivem půdní mikroflóry.
Po 60 dnech vznikne kvalitní certifikované
organické hnojivo.

Co jsme si od přírody vzali, vracíme
v maximální možné míře zpět
Ve Slavkově u Brna se díky systému BRO
vrací odpad zpracovaný kompostárnou zpět
ve formě organického hnojiva. Prakticky i ve
čtvrtém roce si občané Slavkova u Brna bezplatně odeberou zpracovaný kompost v plné
míře.
Naše kompostárna letos pracovala na plný
výkon ještě na začátku prosince, i když už ranní
teploty klesly pod –10 °C.
V letošním roce je sezona svozu a kompostování biologicky rozložitelných odpadů BRO
posunuta cca o pět týdnů. Na konci letošního
roku máme připraveno víc jak 50 tun hotového
kompostu pro bezplatné vydávání občanům
města, na rekultivaci skládky, na hnojení
a zkvalitňování veřejných ploch města.
Úspěšnost systému je dána nastavením systému, ale také především pozitivním přístupem občanů Slavkova u Brna.
Děkujeme Vám všem, kteří se příkladně
zapojujete do třídění odpadů a do systému
svozu BRO. Bez kladného přístupu občanů
Slavkova u Brna k ekologii by příkladné třídění města nebylo možné.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS
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Malí prodejci z družiny

Foto: archiv školy
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Začínáme
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Vánoční jarmark
Letos již po čtvrté si žáci od prvňáčků až po
deváťáky vyzkoušeli, jaké je to být výrobcem
a prodejcem zboží. Ti, kteří prošli předchozími
ročníky jarmarků, si počínali již jako skuteční
profesionálové. Věděli jak zboží nabízet, kdy je
vhodné přijít se slevou, připravili si výrobky,
které mohou lépe prodat a podobně. Všechny
třídy se snažily, aby připravily pěknou, nápaditou
a roztomilou nabídku s vánoční tematikou. Žáci
9. ročníku zajišťovali občerstvení a tak jste v jejich „kavárnách“ mohli ochutnat různé druhy cukroví, dát si vánoční lihuprostý punč nebo kávu.
To vše nabízeli všichni u svých vyzdobených
stánků s obrovským nadšením. I návštěvníkům
se jarmark velmi líbil, pilně nakupovali a chvílemi se školními chodbami ani nedalo projít.
Po skončení jarmarku si unavení, ale šťastní

obchodníci ihned plánovali, co vyrobí a připraví
příští rok. Mnozí samozřejmě neopomenuli obhlídnout konkurenci. Spokojeni byli určitě
všichni. Polovina zisku zůstala třídám a zbytek
byl vložen na účet Klubu přátel školy. Tyto prostředky pak využijeme například na nákup
odměn pro žáky, na úpravy školního dvora,
školní knihovny a podobně.
Věříme, že kromě věcných suvenýrů si z našeho jarmarku odnesli všichni i radost a dobrou
náladu z příjemně stráveného odpoledne.
Děkuji všem, kdo si udělali ve středu 12. prosince volno a přišli podpořit naše žáky. Kromě
poděkování přeji všem žákům, jejich rodičům
a dalším příznivcům naší školy pěkné vánoční
svátky a do nového roku 2013 hodně optimismu,
zdraví a štěstí.
Vladimír Soukop

Medvědi z buráků

Foto: archiv školy

Školní betlém

Foto: archiv školy

Normalizace

Glitter Stars

Foto: archiv školy

Úspěšné Glitter Stars v Praze
V neděli 25. listopadu v prostorách sportovní
haly Aréna Sparta v Praze se uskutečnil 7. ročník celorepublikové soutěže Spirit Cheer Cup
2012, který pořádá Česká asociace cheerleadingu. Cheerleading je velice náročný adrenalinový sport zahrnující tanec, skoky, akrobacii,
pokřiky a stavění lidských pyramid. Letošního
ročníku se zúčastnilo 950 soutěžících z 34
týmů České republiky. Nechyběla samozřejmě
ani slavkovská děvčata ze skupiny Glitter Stars
ze ZŠ Komenského. Od brzkého rána začala
probíhat, z důvodu velkého množství soutěžících, předkola, kterými se zúčastnění nominovali na hlavní soutěž. Oficiální začátek soutěže
byl zahájen vystoupením Českého národního
cheer týmu, ve kterém již působí tři děvčata

z Glitter Stars. Soutěž hodnotili odborní porotci
z USA, Slovinska a České republiky. Byl to náročný den plný atraktivní cheer show, sportovní
elegance ve spojení s neuvěřitelnou energií
a nadšením, radostí z pohybu, adrenalinem
a vzrušením. A jak to dopadlo pro „slavkovské
třpytivé hvězdy“? Opět zabojovaly a z naší metropole dovezly 9 medailí – 5 zlatých, 3 stříbrné
a 1 bronzovou. Staly se nejlepším týmem ČR,
konkurovalo jim pouze družstvo Basty z Ústí
nad Labem, které má na své základní škole rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením
na cheerleading. Také naše škola plánuje od
příštího školního roku zařazení tohoto sportu
do školního vzdělávacího programu.
Renáta Macharová

Na konci listopadu se na naší škole konala
akce pro žáky 9. ročníku nazvaná Normalizace.
Cílem bylo rozšířit povědomí mladých lidí o této
stále živé etapě našich dějin. Akce se uskutečnila
v rámci projektu společnosti Člověk v tísni: Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.
Společnost se pravidelně věnuje moderním československým dějinám, zejména období komunistického Československa. Letos šlo konkrétně
o léta normalizace. V rámci programu žáci
shlédli film „Hej Gusto – Z letopisů Máselné
Lhoty 1985“ a poté následovala beseda s hostem,
kterým byl Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A.
Hej Gusto, je husto! Tak začíná parodická
píseň dvou inženýrů, P. Křivky a P. Škody, kterou složili v roce 1985 jako reakci na smrt sovětského představitele L. I. Brežněva.
Komponovali ji na hudbu známé Rybovy České
mše vánoční. Státní bezpečnost oba autory sledovala a po objevení textu písně následoval soudní proces. Oba aktéři byli odsouzeni za
pobuřování a podvracení republiky na několik
let. Film ukazuje, jak totalitní vláda potlačovala
všechny projevy svobody, byť se jednalo o neškodnou píseň.
Žáci velice pozorně a s nebývalým zájmem
sledovali jak film, tak následné povídání pana
ředitele Šilhánka, kterému tímto srdečně děkujeme za ochotu sdělit své zkušenosti mladé generaci.
PhDr. H. Sokoltová
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Beseda o kosmonautice
Ve středu 14. 11. měli žáci naší školy možnost si vyslechnout přednášku našeho předního
odborníka na kosmonautiku a kosmický výzkum, pana ing. Tomáše Přibyla. Odborníka,
který často spolupracuje s Českou televizí,
Českým rozhlasem, vydavateli časopisu 100+1
či odborného časopisu Vesmír.
Tematicky byla přednáška zaměřena na
„Jeden den na oběžné dráze“. Žáci s velkým
zájmem a zaujetím poslouchali výklad, který
byl velice poutavý, mnohdy humorným způsobem podaný a přitom poučný. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak
vypadá výcvik kosmonautů, jaké nároky jsou
na ně kladeny v oblasti jejich psychické i fyzické vybavenosti a připravenosti na let do
kosmu. Během zajímavého povídání doplněného fotografiemi si udělali představu o tom,
jak vypadá běžný den v kosmické lodi uprostřed vesmíru. Přednášku si vyposlechli žáci 6.
a 8. ročníku, kteří pana Přibyla odměnili vřelým potleskem.

Úspěch futsalistů
Na zářijovém turnaji v Bučovicích se naši
futsaloví reprezentanti kvalifikovali na okresní
kolo. To proběhlo v pátek 16. listopadu v hale
ZŠ Purkyňova Vyškov. Všech šest kvalifikovaných týmů si dělalo ambice na vítězství, ale to
nakonec získali kluci z Gymnázia Bučovice.
Naši se ovšem neztratili. Ve skupině jednou remizovali se ZŠ 710 Bučovice a pak porazili vyškovské reprezentanty. Jedinou porážku okusili
až ve finálovém zápase. Chybělo trošku štěstí,
protože bojovností a nasazením jsme se vítězům turnaje zcela vyrovnali.
Poděkování za vynikající druhé místo patří
Kubovi Vyhnánkovi, Filipu Kotolanovi, Milanu Diváckému, Jirkovi Hausnerovi, Petru
Kramářovi, Vojtovi Laštůvkovi, Radku Čermákovi a Martinu Florianovi.

Přijímací řízení na střední školy se blíží
Žáci 9. ročníků se intenzivně připravují na
přijímací řízení na střední školy. V rámci vyučování měli možnost besedovat se zástupci
některých středních škol. Jednalo se o Gymnázium a Obchodní akademii Bučovice,
Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, SOŠ a SOU Vyškov, SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy a následovat
bude prezentace ISŠ Slavkov u Brna. Zástupci
uvedených škol se zúčastnili také třídních
schůzek s rodiči žáků 9. ročníků, kde představili své školy. Mimo uvedených škol se na třídních schůzkách prezentovaly: Gymnázium
a SOŠ zdravotnická a zemědělsko-ekonomická
Vyškov a Hotelová škola Brno s.r.o.
V polovině listopadu navštívily deváté ročníky Informační a poradenské středisko Úřadu

Hudební večer žáků
Ve středu 30. ledna se koná od
17 hodin hudební večer žáků
v sále ZUŠ. Účinkují vítězové
školního kola soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou dechových a smyčcových nástrojů.
Jana Jelínková

V. Křivánková

Jak pokračuje školní projekt Rovná záda?
Úspěšně a podle plánu… Tak by mohla znít
krátká a výstižná odpověď.
Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu školy zaměřený na prevenci
a nápravu vadného držení těla dětí byl zahájen
ve školním roce 2009/2010. Je určen především
dětem na prvním stupni. Hlavní náplní celého
projektu je výuka nepovinného předmětu Zdravotní tělesné výchovy. O výuku je velký zájem
a kapacita hodin je plně obsazena. Během
hodin děti zábavnou formou zpevňují ochablé
svaly, protahují zkrácené svalové skupiny a získávají správné návyky držení těla.

Důležitou roli v celém projektu má i spolupráce s rehabilitačním zařízením Lázeňského
domu ve Slavkově u Brna, které je garantem
odborné stránky. Dle harmonogramu učiva
ZTV provádí fyzioterapeut tohoto pracoviště
v každém pololetí školního roku jedenkrát
praktické vedení výuky.
Tentokrát si s dětmi přišla zacvičit Bc. Renata Hanáková. Připravila si pro ně sestavu rehabilitačních cviků pro rovná záda. Velmi
kladně hodnotila záměr projektu i úroveň cvičení dětí.
Mgr. Hana Charvátová

První pomoc se zdravotní pojišťovnou
Jedním z důležitých okruhů učiva přírodopisu
žáků osmých ročníků je seznámení s hlavními
zásadami první pomoci. V tomto školním roce
v ZŠ Tyršova proběhla výuka této problematiky
pod vedením odborníka, Bc. Blanky Roháč-

Lipka
Páteční den 16. listopadu proběhla výuka
dětí 4. a 5. třídy netradičně v Lipce, školském
zařízení pro ekologické vzdělávání. V programu „Jak se peče chléb“ děti poznaly cestu
chleba od semínka až na náš stůl. Naučily se
rozeznávat jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely
si mlácení obilí, mletí mouky a hnětení těsta.
Na cestu domů si upekly voňavý chlebánek.
Pátá třída se vypravila na cestu „Letem světem“, aby si přiblížila život dětí z různých kultur. Děti zjistily, jak se dostane čokoláda nebo
tropické ovoce na náš stůl. Povídaly si o tématu fair trade a některých projektech v rozvojových zemích. Děti si z Lipky přinesly
malý suvenýr v podobě vlastnoručně vyrobeného chřestidla z ořechu.

práce ve Vyškově, kde měli žáci možnost seznámit se podrobně s nabídkou škol a povolání
a také si vyřešit test všeobecných znalostí.
Žákům, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas o poskytování poradenských služeb, naše škola nabízí možnost vytištění
přihlášek na střední školu a poradenskou činnost.
Do konce listopadu je nutné podat přihlášky
na obory středních škol s talentovými zkouškami – této možnosti využila zatím jedna žákyně. Ostatní vycházející žáci se musí
rozhodnout do poloviny března.
Přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou
ruku při volbě školy a také úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přednáška o první pomoci

Foto: archiv školy

kové, která spolupracuje se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky.
Žáci měli možnost ve dvou vyučovacích hodinách vyslechnout zásadní informace týkající se:
• přivolání RZP a komunikace s dispečerem,
vyhodnocení dané situace
• bezpečnosti při poskytování první pomoci
neznámé osobě
• stavů ohrožujících život – rozpoznání, základy resuscitace, stabilizovaná poloha
• nejčastějších úrazů – prevence, první pomoc
• obvazové techniky, zástavy krvácení
Výklad byl velmi poutavý, žáci vše pozorně
sledovali a získané informace si mohli prakticky vyzkoušet v modelových situacích.
Poděkování patří paní Zitě Lysákové z marketingového oddělení ZP MV ČR pobočky
Brno za zprostředkování akce.
Věříme, že navázaná spolupráce se ZP MV
ČR bude pokračovat i v příštím školním roce.
Mgr. Hana Charvátová

Dny otevřených dveří
Nový rok 2013 bude na škole zahájen ve
znamení spolupráce s rodiči. Blíží se pololetní
vysvědčení i zápis do prvních tříd.
14. 1. od 15.30 se konají schůzky s rodiči.
16. 1. a 18. 1. od 8 do 12 h. jsou připraveny
Dny otevřených dveří.
Rodiče, prarodiče současných nebo budoucích žáků mohou navštívit školu. Vedení školy

zodpoví případné dotazy ke školní docházce.
Rodiče se mohou přijít podívat do výuky kterékoliv třídy, jakéhokoliv předmětu. Mohou
zůstat „v hodině“ nebo jen nakouknout. Uvidí
průběh přestávek. Nebudou probíhat žádná nacvičená představení, ale normální provoz školy.
Zveme všechny, kteří mají zájem vidět, jak
to na škole chodí.
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Provoz zámku, knihovny
a kina na přelomu roku

Koncert souboru Musica Nova

Foto: archiv ZS-A

Slavnostní koncert Musica Nova
Jako hudební předzvěst před hlavním programem vzpomínkových akcí se na Zámku
Slavkov – Austerlitz uskutečnil tradiční koncert, pořádaný společností Mohyla míru –
Austerlitz o.p.s., která tentokráte pozvala soubor Musica Nova. Koncert se uskutečnil u příležitosti 207. výročí bitvy u Slavkova ve čtvrtek
dne 29. listopadu v Historickém sále.

Hosté si poslechli známé skladby velikánů
barokní, klasicistní hudby, i hudby 20. století,
mezi něž patřil například J. S. Bacha, G. F.
Händel, J. Pachelbel nebo L. Janáček.
A jelikož se jedná o tradiční koncert, loučíme se s vámi se slovy „Příští rok znovu na
shledanou“!
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Dovolujeme si vám opět připomenout provozní dobu zmíněných institucí na
konci t. r. a v roce následujícím:
Zámek – od pondělí 10. prosince do 20.
března 2013 včetně jsou prostory zámku
uzavřeny. V této době je zámek přístupný
pouze pro předem sjednané hromadné prohlídky a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna je od 14. 12.
uzavřena. Po Novém roce zahájí provoz
v úterý 8. ledna od 9 hodin.
Kino Jas – také kino bude přes vánoční a novoroční svátky uzavřené.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období (leden–březen) bude omezeno promítání jen na sobotu a neděli.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2013.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Prezentace na Regiontour 2013

Vánoční jarmark na nádvoří zámku

Foto: archiv ZS-A

Vánoční jarmark ve Slavkově u Brna
Tradiční vánoční jarmark, který doslova
vyplnil slavkovské náměstí, ulici Husovu a nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz, oživil slunečnou sobotu v prvním prosincovém víkendu.
Trhy, jejichž bohatý sortiment (od občerstvení, přes oblečení a vánoční výzdobu, až po
řemeslné ruční výrobky od více než dvou set

prodejců) jistě pomohl nejednomu návštěvníkovi od břemene nákupu vánočních dárků, přispěl k dotvoření atmosféry Vzpomínkových
akcí, jejíž jsou nedílnou součástí. Myslíme, že
více než třináctitisícová účast mluví za vše,
proto příští rok tradice jarmarku zcela jistě bude
pokračovat.
ZS-A

Jak se již stalo pravidlem začátek nového
roku vždy patří prezentaci města Slavkov
u Brna a Zámku Slavkov – Austerlitz na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2013.
Veletrh Regiontour představuje komplexní
prezentaci průmyslu cestovního ruchu a turistických možností s akcentem na regiony ve
střední Evropě, podporu incomingu a cestovního ruchu. Jedná se o ucelenou přehlídku tuzemských cestovních kanceláří, za účasti
zahraničních touroperátorů a regionů, národních centrál cestovního ruchu a prezentaci více
než 110 zahraničních destinací.
Na 22. ročníku veletrhu Regiontour 2013 se
vedle města a zámku po letošní úspěšné premiéře bude prezentovat i dobrovolný svazek
obcí Ždánický les a Politaví, jehož je i město
Slavkov u Brna členem. Veletrh bude probíhat
v Brně v prostorách BVV ve dnech 17. až
20. ledna, kde budou mít město Slavkov u Brna
společně se Zámkem Slavkov – Austerlitz svůj
vlastní stánek.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Novoroční přání
Vážení, dovolte mi, abych Vám na tomto místě
poděkoval za projevy přízně, které jsme od Vás
po celý uplynulý rok obdrželi, vnímali a pociťovali. Dokladem toho jsou nejenom Vaše slova
uznání, ale především Vaše přítomnost a spokojenost na akcích, které pro Vás kolektiv pracovníků naší organizace v letošním roce připravoval.
Věřím, že se nám i letos podařilo nabídnout
Vám pestrý program kulturních, vzdělávacích,
duchovních i zábavných akcí a aktivit, ve kterých si každý mohl najít to „své“. V tomto
nastoupeném trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím období.
Přeji Vám jménem svým i jménem svých kolegů krásné Vánoce, k Novému roku hodně
zdraví, osobní i rodinné pohody a po celý rok
2013 vše nejlepší a hlavně také zachování přízně
vůči nám a k našim aktivitám. Na Vaši návštěvu
se budeme těšit i v příštím roce.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Kostýmované prohlídky na zámku
Kostýmované prohlídky zámku byly i v letošním roce součástí programu Vzpomínkových akcí. Počasí si tentokrát asi řeklo, že těch
špatných dnů při minulých ročnících bylo dost
a byl krásný slunný den. Naše občanské sdružení Per Vobis připravilo pro návštěvníky
zámku program, při kterém se malí i velcí poučili o bojové strategii císaře Napoleona, setkali
se s rakouskou hraběnkou, která v přestrojení
za mlékařku pronikla do francouzského ležení,
luštili zadrženou zašifrovanou depeši, a byli
svědky podpisu příměří po vyhrané bitvě
u Slavkova. Hezkým zpestřením bylo vystoupení malé houslistky Terezky, která svojí hrou
potěšila jak zámecké panstvo, tak i návštěvníky.
Císařský komoří Constant prozradil i některé
pikantnosti z každodenního života císaře Napoleona. Součástí prohlídek byla i malá soutěž
pro děti, při které si musely pamatovat některé
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informace, se kterými je průvodkyně seznámila
během prohlídky. Ti nejlepší byli potom vyznamenáni v Historickém sále pamětními listy
a medailemi, samotným císařem Napoleonem.
Pro ty nejmenší to byl určitě velký zážitek
i proto, že se mohli s velkým vojevůdcem vyfotit. O prohlídky byl velký zájem a museli
jsme večer přidat ještě jednu navíc. Věříme
proto, že se všem návštěvníkům líbily, pěkně
se pobavili, a trochu i poučili. Na příští sezonu
chystáme nová témata jak pro děti, tak pro dospělé a těšíme se, že se opět setkáme a prožijeme úsměvné i poučné chvilky v zámeckých
prostorách.
Do nového roku přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví, pohody, samozřejmě
i štěstí a lásky a jen samé hezké dny plné sluníčka.

Rodiče s dětmi zavítali v sobotu dne 8. prosince 2012 na slavkovský zámek v příjemné,
slunečné zimní sobotě zhlédnout komponovaný
program, který ZS-A připravil ve spolupráci se
slavkovskými školami.
V Divadelním sále zámku nejprve vystoupily
děti Mateřské školky Zvídálek. Program poté
plynule pokračoval v Historickém sále, kde
svou nápaditou choreografii představily žákyně
tanečního oboru ZUŠ Františka France.
Hlavní program byl doplněn adventní výzdobou z dílen dětí ZŠ Komenského. ISŠ Slavkov
u Brna a její studenti pak vánočními perníčky
nazdobili stromeček v Historickém sále.
Za účast na akci, která přilákala širokou veřejnost, děkujeme všem zúčastněným školám,
a především pak dětem a rodičům!

Členové občanského sdružení Per Vobis

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Adventní čas v Mateřské škole Zvídálek
Sláva, hurá, je to tady. Ten krásný měsíc naplněný klidem, pohodou a láskou. Měsíc prosinec. No, úplně pravda to asi nebude. Než klid
a pohoda nastane, předchází tomu shon, nervozita a přípravy.
Jak je tomu u nás ve školce? Co mohou děti
v předvánoční čas v mateřské škole prožít nebo
s čím se mohou seznámit? Tak třeba s tradicí
„Barborek“, historií adventního věnce, s plovoucími skořápkami oříšků, s litím olova, s kouzelnými oříšky a jinými štědrovečerními tradicemi.

Mikulášká besídka v mateřské škola

Naši nejmenší už prožili návštěvu svatého
Mikuláše s čertem a andělem, kteří dětem nadělili samé dobroty.
V kolektivu svých kamarádů pak rozbalí dárečky pod stromečkem. Bohatou nadílku mají
děti díky přispění hodných rodičů, za což jim
patří velký dík.
Děti také prožijí, jaké to je, když dají svým
nejbližším i oni krásný dárek. Formou vánočních besídek či dílniček totiž předvedou svým
nejbližším, co vše se už v mateřské škole na-

Foto: 2x archiv školy

učili. Některým rodičům se objeví slzičky
v očí, když vidí, co všechno jejich děti umí a je
to pro ně ten nejhezčí dárek na světě. Celý adventní čas pak zakončí příchod Tří králů.
Na závěr bychom chtěli popřát i vám všem,
čtenářům Zpravodaje, do nového roku klid, pohodu a radost, ale hlavně hodně zdraví.
Jitka Krejčířová, MŠ Zvídálek

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

14

12/2012

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Výměnný pobyt v Ženevě
Návštěvou partnerské školy College de Budé
ve švýcarské Ženevě ve dnech 11.–15. listopadu
reálně odstartoval projekt Comenius – Partnerství
škol 2012–2014 a vstoupil tak do své 3. sezony na
naší škole. Před čtyřmi lety se podařilo navázat
spolupráci se zahraničními školami v Německu,
Itálii, Polsku, Velké Británii či Francii, následně
získat grant od Evropské komise a uskutečnit řadu
bilaterálních krátkodobých výměn. Mnozí z tehdejších účastníků již dávno odmaturovali, přesto
přicházejí stále noví a noví studenti, kteří se neváhají zapojit, znovu a znovu prožívají podobné
pocity jako jejich předchůdci; ať již prožívají svoji
první cestu letadlem včetně turbulencí, připomínající svým způsobem cestu po D1, setkání tváří
v tvář s hostitelskou rodinou, vrstevníky z jiných
zemí a v neposlední řadě procvičení fráze „Could
you repeat it, please?“ (v lepším případě), či vyděšeného citoslovce „he?“ (v případě druhém). Po
dvou dnech však prvotní šok většinou zmizí a nakonec se mnohým ani nechce zpátky.
Ústředním tématem projektu jsou v tomto období lidská práva. Páteř tvoří tzv. kempy, kde se
potkávají studenti všech zapojených škol. Ženevské setkání se zaměřilo na celkový pohled na lidská práva a stalo se jakýmsi odrazovým můstkem
pro následující setkání v Sheffieldu, Slavkově
u Brna a Rybniku. Úvodní workshop přiblížil studentům Všeobecnou deklaraci lidských práv
a skrze ni přemýšlet nikoli v obecné rovině, nýbrž
nahlédnout na situaci v nejbližším okolí, v prostředí, ve kterém se pohybují. Nemohla chybět

ani návštěva pobočky instituce, která stála
u zrodu této deklarace. Po bezpečnostní prohlídce
jsme vstoupili na půdu sídla Organizace spojených národů. Vzhledem k tomu, že zrovna neprobíhala žádná zasedání, měli jsme štěstí
a podívali se do všech hlavních jednacích sálů.
Odpoledne patřilo další významné instituci nacházející se v Ženevě, a to Evropské organizaci
pro jaderný výzkum známé pod zkratkou CERN.
Největší pozdvižení mezi účastníky však způsobila simulační hra „Lidská práva z pohledu válečného konfliktu“, kterou připravili pracovníci
Červeného kříže, jehož centrálu rovněž nalezneme v tomto švýcarském městě. Studenti si postupně prošli různými rolemi, např. vězně,
zdravotníka, vojáka, humanitárního pracovníka či
generála.
V rámci doprovodného programu jsme absolvovali prohlídku historického centra Ženevy, vystoupali do věže katedrály, prošli kolem zdi
reformátorů, navštívili muzeum současného
umění a pozorovali racky na břehu Ženevského
jezera. Nezapomenutelným zážitkem byla také
možnost navštívit hodinu angličtiny a hudební
výchovy na naší hostitelské škole a pochopitelně
středeční párty s tradičním švýcarským jídlem
raclette, kdy se zahřívá sýr ve speciálním přístroji a pak se rozměklý dává např. na brambory.
Celý pobyt znamenal cennou zkušenost pro
naše studenty, rozšířil jim obzory a v neposlední
řadě ukázal, že umět pouze jeden cizí jazyk
mnohdy nestačí.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Metelka Cup Slavkov u Brna 2012
Dne 12. prosince proběhl na naší škole již 12.
ročník barmanské soutěže v míchání horkých
drinků Metelka Cup Slavkov u Brna 2012. Naše
škola tuto soutěž pořádá ve spolupráci s firmou
Milan Metelka – výroba likérů Moravské Prusy
a za významné podpory Teekanne Czech s.r.o.,
firmy Sahm GASTRO a firmy Le Patio International s. r. o. dodávající na náš trh kávu Illy, si-

Metelka Cup

Foto: archiv školy

rupy Fabbry a džusy Pago. Soutěž má dvě části
– klasickou, kde se míchá horký nápoj a pro diváky atraktivní flair. Zde se ukáže nejšikovnější
barman, který nejvíce diváky pobaví a svým vystoupením zaujme odborné komisaře. Samostatně se hodnotí pouring test – co nejpřesnější
nalévání určeného množství destilátu bez použití odměrek. Vítězství v klasické soutěži si odnesla Hladíková Tereza z SOŠ Fortika Lomnice
u Tišnova, v soutěži flair byl nejlepší také student SOŠ Fortika Lomnice u Tišnova Martin
Masař. Naší školu reprezentovali Hanáková Karolína, Čadíková Markéta, Červenková Jana,
Šmídová Michaela, Machatá Karolína, Beránková Alžběta a Kudynek Petr. Všem blahopřejeme k pěknému umístění v soutěži a přejeme
hodně úspěchů ve studiu i v dalších barmanských soutěžích.
M. Novoměstská, ISŠ

Turnaj středních škol
Ve středu 28. listopadu se v tělocvičně ISŠ
Slavkov u Brna konal tradiční turnaj středních
škol okresu Vyškov ve volejbale hochů a dívek.
V obou kategoriích se mezi sebou utkala družstva Gymnázia Vyškov, Gymnázia Bučovice,
Zemědělské školy Vyškov a domácí ISŠ Slavkov u Brna.
Mezi chlapci bez ztráty kytičky vyhrálo družstvo Gymnázia Bučovice. Ostatní družstva získala shodně po dvou bodech, a tak o konečném
pořadí nakonec rozhodovalo skóre. To rozhodlo
o následujícím pořadí: 1. Gymnázium Bučovice,
2. Gymnázium Vyškov, 3. ZZE Vyškov, 4. ISŠ
Slavkov u Brna.

Mezi dívkami se rozhodovalo o postupujícím
až v závěrečném zápase, kdy proti sobě nastoupila doposud neporažená družstva Gymnázia
Vyškov a Gymnázia Bučovice. V utkání hraném
na dva sety, které dopadlo smírně 1:1, nakonec
o postupujícím rozhodlo skóre. To mělo lepší
družstvo Gymnázia Vyškov. Konečné pořadí: 1.
Gymnázium Vyškov, 2. Gymnázium Bučovice,
3. ISŠ Slavkov u Bnra, 4. ZZE Vyškov.
Na turnaji byl k vidění kvalitní volejbal
a všichni zúčastnění zaslouží pochvalu za předvedené výkony. Poděkování patří dále rozhodčímu Lukáši Konečnému a organizátorům
turnaje.
Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Dny otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna si
dovoluje pozvat všechny zájemce o studium na
naší škole a další veřejnost na Dny otevřených
dveří, které proběhnou ve dnech 18. ledna od 9
do 17 h. a 19. ledna od 9 do 12 hodin.

Veletrh středních škol
Ve dnech 23. a 24. listopadu se ISŠ Slavkov
u Brna tradičně zúčastnila již XVIII. Veletrhu
SŠ v Brně v prostorách brněnského výstaviště.
Rodičům i budoucím studentům zde zástupci
vedení školy podávali všechny potřebné informace o oborech školy. Kromě toho mohli
všichni zájemci vidět ve stánku školy i krátké
praktické ukázky z jednotlivých oborů. Návštěvníci obdivovali především vyřezávání ozdobných tvarů do ovoce a zeleniny, využívání
moderní diagnostiky u automechaniků, navrhování a kreslení nábytkových sestav pomocí
výpočetní techniky nebo programování CNC
stroje pro výrobu nábytku u truhlářů. Zájemci
si mohli také popovídat přímo se studenty
školy, což se setkalo s příznivým ohlasem.
Celá prezentace školy tak splnila svůj účel.
Ing. Vojtěch Bábek, ISŠ

Návštěvy v Otnicích
Již šestým rokem spolupracují vychovatelky
z domova mládeže při ISŠ ve Slavkově u Brna
s dětským domovem LILA v Otnicích. Naši
ubytovaní studenti ve svém volném čase, většinou 1x měsíčně, jezdí společně s vychovatelkami za dětmi z Liláčku, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu či jiných důvodů nemohou být tam, kde je většina ostatních dětí,
a to je doma u svých blízkých. Děti mají v domově úžasné zázemí a péči, krásné prostředí,
z celého personálu je cítit obrovská láska vůči
těmto tvorečkům, se kterými se život příliš nemazlil. A právě v těchto momentech si naši studenti uvědomují, že není samozřejmostí, že jsou
zdraví, mají vše, co potřebují, většinou i mnoho
navíc. Tak mohou alespoň na chvíli udělat radost druhým, prožít s nimi hezké chvíle.
Kocmanová Zdenka, ISŠ

Dny otevřených dveří
Tradičně již několik let se naše škola v období prvních svátků adventních otevírá veřejnosti a láká nejen zájemce o studium, ale
i bývalé absolventy k prohlídce všech prostor.
Letos se dny otevřených dveří uskutečnily 30.
listopadu a 1. prosince. Během prohlídkové
trasy byly návštěvníkům poskytnuty informace
o jednotlivých studijních a učebních oborech,
měli možnost pozorovat naše žáky nejen během
výuky v učebnách či pracovištích odborného
výcviku, ale také v roli průvodců, barmanů, při
míchání nápojů za barovým pultem, při vyřezávání ovoce a zeleniny či zdobení perníčků.
Velkým lákadlem mohla být pro některé také
ochutnávka připravených nápojů a cukrářských
výrobků. Všem, kteří v těchto dnech do naší
školy zavítali, děkujeme za návštěvu. Další dny
otevřených dveří proběhnou 18. a 19. ledna
2013. Jste srdečně zváni.
Ing. D. Hortová, ISŠ
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Milan Májek
a syn nabízí

HUTNÍ

pro firmy
stavebníky
občany

MATERIÁL

SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
www.slavkov-hutnimaterial.cz

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
út, čt, pá
so

15

7–17 hod.
7–15 hod.
8–11 hod.

272 975
604
775 697 788

Všem svým zákazníkům přejeme příjemné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2013.
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Pﬁevod VHS na DVD
Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas
nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte
svoje vzpomínky
v DVD kvalitě.

www.RezidenceAusterlitz.cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč
ZDARMA otitulkování
a tvorba DVD s kapitolami,
krabička a přebal

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

Rudolf Kyjovský, rolník na Špitálce, oznámil, co mu
sdělil hrobník. Při kopání hrobu v sousedství kostelíku objevil klenutou chodbu. Chodba směřuje od kostelíku.
Školník František Gryc v Tyršově ulici sdělil, že v roce
1928 byla objevena chodba mimo město na úpatí Zlaté
hory směrem k rousínovské silnici na pozemku Václava
Uhýrka.

Zámecké podzemí

Mezi obyvateli Slavkova se vypráví, že pod
městem je několik starých chodeb. Většinou už
jsou zasypané. Chodby bývaly (nebo ještě stále
jsou) různých rozměrů – od šířky do jednoho
metru a výšky kolem 1,7 metru až po široké,
kde by projel i vůz. Jaká je vlastně pravda?
Existovaly tyto chodby? Na to nám odpoví
Kronika města.

Podzemní chodba pod parkem zámku Foto: B. Maleček

Unikátní prostory dvou pater zámeckých sklepů, systému spojovacích chodeb, schodišť, hospodářské zázemí
s pekárnou a pomocnou kuchyní jsou již několik let velikou atrakcí pro veřejnost, včetně mučírny a lapidária
kamenných uměleckých artefaktů. Pod budovou a nádvořím zámku se nachází základy dvou starších objektů
Středověké chodby
– komendy řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze 16. století. Obě tyto stavby víceméně
Při ukládání kabelu do země na rohu parku
kopírovaly půdorys dnešního barokního zámku. Většina
Pionýrů a zahrady zemědělské školy v Tyršově
sklepů byla vybudována nebo přestavěna podle plánů Doulici došlo k částečnému prolomení klenuté
menica Martinelliho jako základ stavby barokního zámku
středověké chodby, součásti městského obrana také jako hospodářské zázemí. Tyto prostory sloužily
ného systému. V chodbě, která je již po staletí
rodu Kouniců zejména ke skladování potravin a krmiva
částečně zasypána, byl střepový materiál, hrnce
pro koně a dobytek. V dalších částech byla vybudována
a kachle z 15. století.
například kuchyně s přilehlou pekárnou a panská lázeň.
Takové chodby byly zjištěny již dříve na něSoučástí podzemí jsou i víceméně neprobádané barokní
kolika místech. Při stavbě domu č. 69 na Pachodby a s velkou pravděpodobností nikdo přesně neví jelackého náměstí (přestavba jednopatrového
jich rozsah. Původní význam těchto klenutých chodeb byl
domu a brzy nato nástavba 2. poschodí v letech
i podle korytového vyzdění dna cihlami odvodňovací s rekolem 1930 – dnes obchod se textilem paní
álným využitím pro možný únik z objektu zámku. Chodby
Kudové) byla objevena klenutá chodba
pod zámky, hrady i kláštery měly minimálně dvojí účel –
z domu, směřující pod vozovku k domu č. 124
odvodňovací a únikový. Pravděpodobně pro záměr bez(dnešní prodejna květin paní Kopečné) a slepečného opuštění objektu zámku ve Slavkově svědčí i stadována do středu vozovky. Ve starém jednopavební dispozice nepřímočarého tvaru chodby,
trovém domě byl ve střešní
aby nebylo možné chodbou prohlédnout do
konstrukci silný hlazený trám
dáli a spatřit unikající šlechtu.
s nápisem „Léta Páně 1611 pan
Barokní chodba pod zámkem tvoří páteřní
Josef Tomasi“. Bylo jej použkoridor původního odvodňovacího systému
ito na schodiště (udali majitelé
zámku a zámecké zahrady. V současnosti je na
domu Josef Viewegh s manželni napojen odpad z nověji proražených odkou, obchodník s textilem).
toků, svedených do této staré chodby. Tyto
Při generální opravě znárodvíce než 250 let staré chodby jsou ve vynikaněného domu č. 67 (drogerie)
jícím stavu a na cihlách není vidět žádné pona Palackého náměstí v roce
škození.
1960 byla objevena klenutá
Podle pamětníků byl vstup do podzemí
chodba pod rumovou navážkou
i v parku – cca 80 m od čínského altánku.
při kopání základů pro konírny
Tento vstup pak byl asi z bezpečnostních dů(udává stavitel Jan Macka).
vodů zakryt panely a zasypán. Další vchod do
Týž udává, že klenutá chodba
zámeckého podzemí byl v zámecké zdi v aleji
byla také pod domem č. 4
u stadionu. Ale i ten byl později uzavřen.
v Husově ulici. Směřovala pod
Má-li někdo z čtenářů zkušenosti nebo povozovkou šikmo k radnici.
znatky týkající se podzemním chodeb, nechť
Byla na jednom konci přepažena zdí, na druhém zasypána. Zbytky chodby na Koláčkově se o ně podělí s ostatními. Rádi Vaše příspěvky
nám. v r. 2006 Foto: B. Maleček
zveřejníme.
red.

Slavkov u Brna na přelomu 19. a 20. století

Co vepravovale
rechtář Tůma
Jako reakci na problémy s klíněnkou a páchníkem v zámeckém parku
a přilehlých alejích nám zaslal čtenář Antonín Šlapal báseň Dva brouci,
kterou získal od svého dlouholetého přítele, který teď žije v Čechách.
Dříve pracoval jako textař v brněnském rozhlase a v divadlech.

Dva brouci aneb BásníkÛv dûs
J. D. Hvozdnický

Konšelé prý ve Slavkově právě,
mají (vizte!)
až dva brouky v hlavě!
Přesněji: tam v aleji,
kde kaštany se válejí…
Válet se však přestanou,
neb je brouci dostanou!
První brouk má dívčí jméno:
říkají mu – klíněnka…
Kaštany má za své věno:
žere je co housenka!

Přílohu připravil B. Maleček

V boji s ní je možnost tato:
shrabat listí, mámo, táto!
V něm si, mrcha, lebedí,
na následky nehledí!
S podzimem pak shrabané
fofrem spálit – ne že ne!
Zjara, s prvním větříkem,
dorazit ji – postřikem!

Avšak pozor: kdosi houk’:
Je tu ještě druhý brouk!
(jeho jméno – je mi líto,
není hodno básníka…!)
Říct je musím – zabolí to:
jde o brouka páchníka!

Tahle slůvka jadrná
hřmí Slavkovem u Brna!
páchník versus klíněnka
toť královská tajenka!
Řešení je u Boha…
Co příroda ubohá?!

Z jakéhosi důvodu
(asi kvůli původu),
chráněn je prý tenhle hmyz!
(Páchník – pěvče – věřil bys?!)

Jako vždy si – poradí!
Jednou i nás nahradí!
Něčím s mozkem slepičím
a s životem jepičím!

Co když postřik jedový
páchníkovi nehoví?
On kaštany nepapá!
To klíněnka – otrapa!

Čímž ustanou blbé kydy…
nebudou už pesticidy
ani svícny kaštanů…
(básníkův děs po ránu…!)

Cáknete-li na klíněnku
pesticidním roztokem,
páchníkovi – jéminenku!,
dáte ránu pantokem!

Vůkol bude nic než kámen…
A kdo za nás řekne: Amen?!
Páchník, nebo klíněnka?

Rechtář Tůma z Prace, dej
mo Pánbůh věčnó slávo nebeskó, bel pamětníkem válke
s Napoliónem. Jako kloci rádi
sme ho poslóchale, kdež v létě
se vehřívale na sloníčko. Ten
homěl pane vekládat!
V čase válke s Napoliónem
bele eště klokem, hale dobře si
všecko pamatovale.
„Bel sem ešče malým chlapcem, když se ho nás zmlela ta
velká patálija s Napoliónem.
Dobře si na to pamatojo. To
vám belo, krenda pána, vojáko
jak sršňó. A jací to bele vojáci.
Sami velký chlapiska, ha nekteří na koňách. Takovy horostly koně neměl hani jeden ho
nás. Šabliska měle vojáci veliké
jak kopisťo na chleba. Tó kdež
sekl, tak hlava holetěla jak makovica na polo. Flente měle na
ramenách, bele toze těžké.
Hdyž střílele, dávale na panvičko prach a do laufo z vrcho
olověny kule.
Ráno 2. prosinco bel ho nás
sódné deň. Bel sem schované ve

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013
Vám přeje redakce
Slavkovského zpravodaje
a veslavkove.cz

sklepo. Slešel jsem hroznó kanonádo a melo. I dědina se chetla.
Navečer, když sme velezle, viděle sme takovó spósto, že do
smrti na ňo nezapomeno. Chalope zbořené, věža kostela rozbitá a všode samé mrtvole. Ze
sokolnické bažantnice střílele pré
Francóze z kanónů haž na kopec
a do našé dědine. Měle kóle dělové spojené řeťazem a ze dvóch
kanóno najednó vestřelile a kóle
s řeťazem smetale vojáke jako
kosa hoves na polu.
Po bitvě nás Francózi schetale
a mosele sme kopat hrobe. Na
voze nakládale flente a šable
a vozili do Brna.
Pod trestem zastřelení nám zakázale zbraň si nejakó sebrat.
A belo jich halde, polámané ha
i celé!
Po bitvě přišel na nás
velké hlad. Všecko belo
vedrancováno a ledi
homírale na choleru.“
Z knihy Slavkov
Napoléon - Austerlitz,
která vyšla v r. 1931
u příležitosti otevření
napoleonské výstavy
ve Slavkově.

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ
Hezké prožití

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

svátečních vánočních
dnů a šťastný
nový rok 2013,

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

přeje kolektiv
EYES OPTIK, s.r.o.

www.eyes-optik.cz
Všem našim
zákazníkům
přejeme
šťastný nový
rok 2013!

4990,–
Copyright © 2011 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

PF 2013

www.rumpova.cz

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.
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Co nám říkají betlémy
K symbolům Vánoc patří betlém. Jaká je jeho
historie? U prvního zobrazení vánoční scény stál
svatý František z Assisi v Itálii. Toužil vždy prožít vánoční noc podobně, jak ji podle jeho představ prožívali kdysi lidé v Betlémě. Proto dal
před Vánocemi roku 1223 postavit v jeskyni nedaleko Assisi jesle vystlané senem, k nim přivedl oslíka a volka a podle legendy se mu potom
v jeslích ukázalo narozené Jezulátko, které sv.
František pochoval v náručí. Od té doby se šířila tradice stavění jesliček po celé Evropě.
Již ve středověku se stavěly v kostelech jesle
s postavami Panny Marie a sv. Josefa v životní
velikosti. Ostatní postavy u jeslí byli živí lidé,
kteří předváděli scény z příběhu narození Ježíše
Krista. V období baroka se objevují první betlémy, jak je známe dnes. Z kostelů se betlémy
postupně dostávaly do zámeckých kaplí, potom
do měšťanských domácností a nakonec si začali
stavět vlastní jesličky lidé na venkově. Někteří
se snažili napodobovat to, co viděli v kostelech,
jiní vymysleli vlastní pojetí. Betlémy se zhoto-

Program římskokatolické farnosti

vovaly z nejrůznějších materiálů – vyřezávané
ze dřeva, keramické, vázané z kukuřičného šustí,
upečené z těsta, voskové, sádrové, ručně malované na deskách dřeva a na papíru. Do svých
betlémů umisťovali lidé modely domů z vesnice,
kde bydleli, přírodu, ve které se pohybovali,
kromě tradičních postav znázorňovali řemesla,
která jim byla blízká, někdy i sebe samotné. Do
betlémů přibyly další figurky nesoucí dary – darovníci. Chtěli mít betlém podle svého obrazu
a oni sami chtěli „být při tom“, mít svoje místo
v Betlémě. Chtěli mít jako diváci pocit, že se
biblického děje také účastní a plně jej prožívají.
Nejen betlém, ale celé poselství Vánoc je výzvou pro nás. Jako se Bůh daroval nám lidem
a v Ježíši přišel mezi nás, přinesl to největší obdarování pro každé lidské srdce. My jej máme
následovat, to je smysl stavění betléma. Když
bychom chtěli vytvořit svůj vlastní betlém, jak
by podle nás vypadal? Jakou postavu bych do
betléma umístil, aby charakterizovala právě
mne? P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Stavební obnova kaple sv. Urbana dokončena
Dva roky uběhly a my se můžeme radovat
z nově opravené kaple sv. Urbana, ke které navíc
vedou nová zastavení křížové cesty. Slavkov se
tak zapsal do „seznamu“ poutních míst, které
mají křížovou cestu. Pro zajímavost vše probíhalo, aniž bychom to plánovali, v období dvou
výročí: 300 let od postavení první barokní kaple
a 150 let od stavby kaple nynější.
V roce 2011 proběhla první etapa opravy
střech a fasády kaple nákladem 611 000 Kč.
Letos jsme pokračovali obnovou omítek vnějšího soklu a interiéru. Došlo k statickému zajištění prasklin zdiva a obnově výmalby v bílé
barvě. Dlažba byla doplněna pískovcovými
dlaždicemi, repasovány dveře a vyměněna okna
s kovanými mřížemi. Přesto, že zatím není na
kopci přívod elektřiny, neváhali jsme a předem
provedli rozvody pro budoucí osvětlení. To bude

Oprava interiéru

Oprava interiéru

Foto: R. Lánský

Foto: B. Maleček
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Dlažba před vchodem

Foto: R. Lánský

možné příležitostně zprovoznit přivezením elektrocentrály. Okolí kaple bylo za pomoci technických služeb vydlážděno a byl upraven terén.
Na práce, které si letos vyžádaly celkem
555 000 korun, jsme získali dotace z ORP Slavkov 244 000 Kč, JM kraje 70 000 Kč, Města
Slavkova 50 000 Kč, ze sbírek roku 2011 zůstalo 86 500 Kč a farnost uradila letos ze sbírek
a darů 31 200 Kč.
Dlužná částka je tedy 73 300 Kč. Stále pokračuje sbírka na obnovu kaple sv. Urbana
a touto formou prosíme dárce, kteří mají toto
místo rádi, o laskavý příspěvek. Účet Římskokatolické farnosti má číslo 1561234389/0800,
variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do
snížení základu daně. Dárci od výše daru
5000 Kč mohu být uvedeni na „Pamětní desce
dárců“, která bude umístěna u vchodu uvnitř
kaple. Celková obnova si zatím vyžádala 1 milion 130 tisíc korun, z toho věnovali dárci a farníci 223 tisíc korun.
Co nás čeká v roce 2013? V interiéru se bude
vyjímat barokní oltář s věrnou kopií známého
obrazu svatého Urbana nad Slavkovem z roku
1712. Na Květnou neděli bude opět křížová
cesta a slavnostní otevření kaple bude při pouti
v neděli 26. května před Svatourbanskými hody.
Ptáte se na obrazové ztvárnění křížové cesty. Je
zatím ve stavu návrhů a nejdříve je třeba splatit
provedené práce na kapli.
Když jsme se ve farnosti do obnovy kaple
pouštěli, nečekali jsme takový zájem a tak štědré
příspěvky dárců. Za vaši pomoc vám chci
srdečně poděkovat a přát nám všem, aby nás toto
dílo těšilo, kdykoli na Urbánek zavítáme.
Za farnost P. Mgr. Milan Vavro, farář

VÁNOCE 2012
Svátost smíření před Vánocemi:
Slavkov – pondělí 17. 12. a úterý 18. 12., od
17.00 do 19.00, zpovídá více kněží
- pro děti v úterý 18. 12. od 16.00 do 17.00
Upozornění: sváteční mše sv. ve Slavkově 25.
12., 26.12. a 1. 1. budou v 9.30 h.
Předvánoční koncert pěveckého sboru Danielis z Rousínova, v sobotu 22. 12. 15.00,
Dům Sv. rodiny na Malinovského ul. Vstupné
dobrovolné.
Betlémské světlo ve Slavkově v kostele v neděli 23.12. od 9.30 do 18.00 a na Štědrý den
24.12. od 8.00 do 15.30.
24. 12. Štědrý den
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi:
Slavkov v 15.30 (zpívá schola).
Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov
23.00 (zpívá Pěvecký sbor Gloria).
Další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice
21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně
Mše svaté: Slavkov 9.30 (zpívá PS Gloria), večerní mše 18.00 (lidový zpěv),
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
Živý betlém s průvodem, Slavkov náměstí
15.30, vezměte si zvonečky.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána
Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá schola),
večerní mše nebude.
Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice
11.00, Heršpice 11.00.
28. 12 . pátek
Vánoční koncert Pěveckého sboru Gloria
v 16.00 ve farním kostele ve Slavkově.
Mše svatá 18.00 v kostele.
30. 12. neděle Svátek Svaté rodiny
Obnova manželských slibů. Mše svaté: Slavkov 8.30 a 18.00, obce jako v neděli.
31. 12. sv. Silvestr
Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00
s přehledem za rok 2012.
Prohlídka hodin a zvonů ve Slavkově 10.00 12.00, 13.00 - 15.00.
1. 1. 2013 Nový rok Mše sv. Slavkov 9.30
a 18.00, obce jako v neděli.
5. 1. sobota Tříkrálová sbírka
6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně
Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla.
Sbírky o Vánocích budou na opravy podlah
lavic. Děkujeme.
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele
a v klášteře na Zahradní ulici:
24. 12. Štědrý den
14.00–15.30
25. 12. Narození Páně
10.30–11.30
26. 12. Sv. Štěpána
10.30–11.30
31. 12. Sv. Silvestr
10.00–12.00
1. 1. Nový rok
10.30–11.30

a 14.00–16.00
a 14.00–16.00
a 13.00–15.00
a 14.00–16.00

Radostné prožití vánočních a požehnaný
nový rok 2013 vám přejí Vaši kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Chtěli bychom Ti dnes hodně štěstí a zdraví
přát, nezbývá nám však nic jiného,
než na hrob kytičku Ti dát.
Dne 22. prosince 2012
by se dožila 70 let
naše maminka
a babička, paní

SILVIE
SÁČKOVÁ
S láskou v srdci vzpomínají dcera Silvie,
syn Ladislav s manželkou
a vnoučata Honzík, Katka a Kuba.

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Blahopřání
Ať všechny další roky, co máš před sebou, jsou plné
radostných překvapení. Ať Tě čeká jen málo překážek
a ať máš dost energie a zdraví k jejich překonání.
Dne 6. ledna 2013 oslaví 70. narozeniny paní

DANUŠE DOUPOVCOVÁ
K 70. narozeninám přejí manžel Karel, dcera Táňa s manželem,
syn Marcel s manželkou, vnuci Martina, Mareček a Daneček.
Vzpomínka
Kdo je znal, vzpomene, kdo je měl rád, nezapomene.
V letošním roce uplynulo 100 let
od narození našich rodičů.

MARIE A JOSEF LÁNÍČKOVI
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají dcera Dana a celá rodina.
Vzpomínka
V náručí Boží, odkud jsme vyšli, všichni se navečer sejdeme zas…
Dne 4. prosince 2012 uplynulo 10 let od úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

JAROSLAVA MOUDRÉHO
z Hodějic
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno…
Dne 7. prosince 2012 by se dožil 79 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna, dlouholetý řidič ČSAD.
Dne 19. ledna 2013 uplyne 7 smutných let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka.

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2012 uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA

www.akr-stehovani.cz

Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.

KADEŘNICTVÍ

Vzpomínka
Čas plyne, léta ubíhají, jen vzpomínky nám zůstávají.

Alena Hrouzová
Vážany n. Litavou 230
( jen 3 km od Slavkova – v ulici u hřiště)

tel. 722 534 080

Dne 20. prosince 2012 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

ZDEŇKA HEVERY
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

PRAVIDELNÉ HODINY

Vzpomínka
Vždy v tento předvánoční čas vzpomínáme
na našeho tatínka a dědečka, pana

Ivana Sotolářová

Š I M O NA VO Z D E C K É H O

Od 9. ledna 2013

učitele ve Slavkově,
který se 20. prosince 1909 narodil,
a na naši maminku a babičku, paní

Slavkov – ZŠ Komenského – gym. sál
NOVĚ STEP AEROBIC – pátek – 18 hod.
pro začátečníky
ZUMBA – středa – 19.30 hod.

JA RO S L AV U VO Z D E C KO U
která 22. prosince 1993 zemřela.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají syn Luboš a vnukové Luboš a Petr s rodinami.

Bučovice – Obchod. akademie

Vzpomínka
Kdo byl milován, nebyl zapomenut…
Dne 22. prosince uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil
náš milý tatínek a dědeček, pan

ZUMBA – čtvrtek – 17.30 hod.

ALOIS KANTEK

www.stepaerobic.websnadno.cz

ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem Karlem,
syn Zdeněk, vnuci Alenka a Ivo s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 26. prosince 2012 uplyne 40 let, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan
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Opustili nás
Josef Zajíc (1945)
Libuše Gabrielová (1938)
Marie Bayerová (1940)

24. 11.
29. 11.
9. 12.

JAROSLAV DVOŘÁČEK

INZERCE

Za tichou vzpomínku děkují dcera Eva a syn Jaroslav s rodinou.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁME stavební parcelu v Heršpicích.
Nové přípojky IS, plyn. Velmi pěkné
a klidné místo s výhledem na západ. Cena
150 tis. Kč. Tel.: 608 245 452.
ZÁMEČNICTVÍ, KOVOVÝROBA – vrata,
brány, schody, ploty aj. Tel. 728 932 628.
KOUPÍM RD do ceny 2,5 mil. Kč nejlépe
se zahradou ve Slavkově a okolí. Tel.: 737
529 680.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově nebo Bučovicích. Tel.: 728 832 677.
PRODÁM nový nepoužitý zimní fusak
s vnitřní výstelkou z luxusní ovčí střiže
zn. JJ Cole Bundleme Original, barva
graphite, vel. 1–3 roky. PC: 1690 Kč.
Nová cena: 1200 Kč. Tel. 605 503 197.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
VYSTUDOVANÁ učitelka I. st. poskytne doučování dětem 1.–5. tř. Tel. 776 205 049.
VYMĚNÍM byt 3+1 za 2+1 nebo 2+kk ve Slavkově u Brna, tel. 776 195 509.
KOUPÍM seno a slámu, jakékoliv množství.
Okolí Slavkova a Brna. Platí stále – spěchá.
Děkuji moc za nabídky. Tel. 737 410 620.
PRONAJMU byt 2+1 v RD ve Slavkově
u Brna. Nájem 5000 Kč + inkaso. Info na tel.
604 558 979.

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle
a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.
Dne 30. prosince 2012 uplyne 9 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Vzpomínka
Dne 2. ledna 2013 bude tomu 5 let, kdy zemřel pan

JAN PRUCH
Vzpomíná manželka Olga a synové Jan a Mojmír s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. ledna 2013 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Stále jsi s námi, stále Tě milujeme.

Dne 10. ledna 2013 uplyne 5 let, kdy nás opustil náš milovaný přítel,
tatínek, syn, bratr, švagr a vnuk, pan

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají rodiče, Monika, syn Peťa, sestra s rodinou a babička.
Poděkování kamarádům, kteří na něj nezapomínají.
Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 12. ledna 2013 uplyne 7 let od úmrtí
našeho milovaného syna

KARLA CUPÁKA
Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Tolik jsi miloval život a chtěl jsi žít, přišla krutá nemoc a musel jsi odejít.
Dne 14. ledna 2013 vzpomínáme 10. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 14. ledna 2013 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN VYMAZAL
a 11. prosince 2012 jsme vzpomněli jeho nedožité 84. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. ledna 2013 uplyne 10 smutných let, kdy navždy odešla paní

DÁŠA KOZMONOVÁ
Všem, kdo ji znali a měli rádi, za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr a celá rodina.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.
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Jak jsme na tom s vůlí, dobrou vůlí?
A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž
noční držíce nad svým stádem. A aj anděl Páně
postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je.
I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám
dnes spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě
Davidově. A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící
v jeslech. A hned s andělem zjevilo se množství
rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi
pokoj, lidem dobrá vůle.
Biblí svatá, podle posledního vydání kralického z roku 1613, Evangelium S. Lukáše 2, 8–14.
Zastavme se u posledních slov nebeských
poslů (Lk 2,14) z pohledu psychologie, filosofie i teologie.
Co je lidská vůle (řecky: eudokía)? Úsilí,
směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle;
samoregulace chování; zkušeností získaná dispozice. 1)
Poznávání a chtění jsou základní způsoby duchovní činnosti. Typickým předmětem vůle je
dobro. Jen tam, kde dobro není s vůlí totožné,
nebo s ní není spojeno, vystupuje vůle jako usilování. Zatímco smyslové usilování (pud) je zaměřeno na úzkou oblast smyslově příjemných
dober, má vůle neomezenou oblast předmětů;
může vědomě směřovat na všechno, co se jako
dobré jeví. Vábící dobrota objektu je motivem
(pohnutkou) vůle, a přivádí k naplnění bytí
toho, kdo o dobro usiluje. Vůle nemůže chtít nemožné a kvůli sobě samé už vůbec ne zlo.
(Smyslem „cvičení“ vůle není zmnožení vnitřní
volní síly, ale vytvoření takové duševní konstelace, v níž se určité objektivní hodnoty snadněji
subjektivně prožívají jako hodnoty vysoké,
čímž ztrácí vnitřní chtění zábrany a vytvoří se
tak příznivější podmínky pro prosazení se
chtění.) A co říci k otázce Boží vůle? (dále jen
BV) V Bohu neexistuje žádný slepý přírodní
pud, který se postupně propracovává k vědomí
(viz idealistický panteismus). Bůh není ani
pouhé myšlení nebo pouhá idea, ale přísluší mu
vědomé, duchovní chtění. Toto chtění nemů-

žeme nazývat „usilováním“ nýbrž „potvrzováním sebe sama“. Nejvýraznějším znakem BV je
její absolutní svatost. Bůh nemůže hřešit, protože u něj splývají přirozenost a mravní norma.
Miluje dobro a nenávidí zlo; může milovat jen
to, co je obrazem jeho vlastního bytí. Avšak nesmíme si představovat boží milování a nenávidění podle lidských afektů a vášní. BV je to, co
je Bohem chtěné. Nutno však rozlišovat mezi
zjevenou vůlí (např. Desatero B. přikázání)
a vůlí absolutní, která zahrnuje vše, co se děje
ve světě, ať je to Bohem schvalováno nebo
pouze – s ohledem na stvořenou svobodu člověka – umožněno. 2)
A do třetice – teologický přístup: Jak se má
lidská vůle (dále: LV) k Boží vůli? Jak se do LV
zapsala hříšnost a jak může být LV omilostněna? Kde zůstala LV, činí-li něco, o čem je přesvědčena, že to není nejlepší? Vůle člověka je
natolik svobodná, že může jednat až paradoxně. Z hlediska náboženství existuje těžký
problém: Uvedení vlastní vůle do souladu
s BV. Na zmíněný problém reagovala teologie,
mj., učením o predestinaci (o předurčení,
o Božím předzvědění). Je Bůh i spoluaktérem
hříchu? Základní biblická teze zní, že celou
lidskou bytost změnil hřích (tj. neposlušnost
a vědomé přestoupení příkazu, šlápnutí vedle,

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Na čem ti nejvíc záleží?
Před časem jsem se zeptala jednoho ze svých
kolegů-chirurgů, na čem mu v jeho práci nejvíce záleží. Protože to byl jeden z nejlepších lékařů, jaké jsem kdy poznala, čekala jsem v jeho
odpovědi: úspěch, precizní práce, zavádění nových postupů, pracovní ocenění, nebo třeba
i výnosný plat.
Můj kolega mě ale překvapil, když na můj
dotaz odpověděl: „Pro mne je nejdůležitější
vztah mezi lékařem a pacientem. Když ti bude
záležet na každém člověku, který u tebe hledá
pomoc, pak tě to motivuje k nejlepšímu výkonu, ale taky k ohleduplnému jednání s lidmi.
Jsem šťastný, když vidím u svých pacientů
nejen spokojenost s mou prací. Mnohem víc si
cením, když mi důvěřují, když mě mají rádi,
hlásí se ke mně na ulici, pošlou přání k Vánocům, nebo jiným způsobem projeví svou vděčnost. Tehdy mě hřeje u srdce, že mezi námi
vznikl krásný vztah. Jakési zvláštní přátelství.
A to mě naplňuje radostí, kterou si za peníze
nekoupíš…“

Dlouho jsem o jeho slovech přemýšlela. Měl
pravdu. Kéž by každému z nás záleželo v první
řadě na vzájemných vztazích s druhými lidmi!
Nejen že by se nám naše práce a ostatní činnost
víc dařila, ale byli bychom naplněni radostí v té
míře, s jakou jsme ji rozdávali kolem sebe…
„Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás
opravdu hrdý; potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení.“
(Bible – 2.list Korintským 7,4)
„Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.“
(H. D. Thoreau)
Přejeme vám všem, abyste i v nadcházejícím
roce 2013 měli hodně odvahy a moudrosti důvěru nabízet i přijímat…
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v měsíci lednu na sobotní bohoslužby konané
19. a 26. ledna na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

minutí cíle; zpronevěra, zrada). Tento „přešlap“
zdeformoval lidské bytosti povahu, která může
být změněna jen zásahem Boží milosti.
I když je obecně přijímána augustinská
nauka o nápravě LV Božími milostivými zásahy, zůstává nezodpovězenou otázka, nakolik
je člověk povinen, a schopen, jít svou vůlí vstříc
vlastní obnově. Toto dilema zplodilo v křesťanství různé typy spiritualit (forem věr
a zbožností).
Samostatnou kapitolou je tzv. voluntarismus, neúměrně zdůrazňující úlohu vůle (lat. voluntás), ať ve smyslu intelektuálním, nebo
mravním. 3)
Našli jsme se ve výše uvedeném J? Z osobní
zkušenosti (jsme-li k sobě upřímní) vidíme, jakými stále zůstáváme – víceméně – ostrohrannými kameny v řečišti společného života, a jak
mnoho vzájemného, a snad i bolestného „rolování a ohlazování“ nás ještě čeká (úsilím vlastním či vyšším), než budeme proměněni
v dobré, příjemné a „oblé valounky pro ruce“
našich bližních, i ruce Kamenosochařovy. Novodobé požehnání k tomu, mimo jiná zaslíbení
skrze starozákonní proroky, nám zaznělo shůry a tehdy – nedaleko Betléma. Tož,
´všechno dobré bylo už napsáno, zbývá jen maličkost – uskutečnit to´, aneb: ´Nevěřící realizují sebe, věřící realizují Krista´ – nebo se o to
aspoň snaží/-me...
1

) Pavel Hartl, Psycholog. slovník, Praha 1993, s. 234.
) Walter Brugger, Filosofický slovník, Praha 1994, s. 482 n.
) Milan Salajka, Orientační teologický slovník, Praha 2000,
s. 175 n.

2
3

Vybral, upravil a doplnil Milan Vostřel,
farář Církve čsl. husitské

Těšíme se na setkání s vámi o vánočních
bohoslužbách Církve československé
husitské:
23. 12. ve 14 h, Újezd u B.-Rychmanov, kostel ČCE
24. 12. ve 22 h. „půlnoční“ – Slavkov u B.,
Husův sbor
25. 12. v 11 h., Nemochovice, knihovna
Obecního úřadu
v 15 h, Kobeřice u B., Husův sbor
26. 12. v 8:30 h, Slavkov u B., Husův sbor
Během roku jste zváni na nedělní bohoslužby:
1., 3. a 5. neděli v kalendářním měsíci: Slavkov (8.30 h.) a Kobeřice u B. (10.30 h.);
2. a 4. neděli: Újezd u B., kostel ČCE, Rychmanov (14 h.); Nemochovice – knihovna, na svátky (dohodou).
Tradiční lednové ekumenické bohoslužby
budou (dá-li Pán):
St 16. 1. 2013 v Heršpicích – Římskokatolický kostel, od 18 hod.,
St 23. 01. 2013 ve Slavkově u B. – Husův
sbor, Jiráskova 959, od 18 hod.

Pozvánka na besedu
Přijměte, prosím, pozvání na besedu Kniha
žalmů a její význam.
O této významné a inspirativní knize, jejím
vzniku, obsahu i zajímavostech s ní spojených,
přednáší doc. Petr Mareček,Th. D.
Sejdeme se v pondělí 7. ledna 2013 od 18
hod.,v Husově sboru, ul. Jiráskova 959,
Slavkov u B. Vstupné dobrovolné
Za radu starších CČSH vás zve Milan Vostřel, farář
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Foto: 5x B. Maleček

Vánoční koncert v ZUŠ F. France
V pátek 14.prosince jsme měli možnost navštívit tradiční vánoční koncert, který připravila slavkovská základní umělecká škola. Sál
se zaplnil do posledního místečka a sváteční atmosféra plná radostného očekávání byla znát
nejen z dychtivého publika, ale především
z účinkujících žáků.
Koncert byl zahájen skladbou Adeste fideles
v podání žesťového kvarteta. V zajímavém
a velmi pestrém programu dále zazněly skvělé
výkony sólových hráčů na klarinet, klavír
i housle, vyslechli jsme si duo příčných fléten
i Dvořákův Slovanský tanec v klavírní úpravě
pro čtyři ruce. Nevšedním oživením mezi vážnými skladbami byla sólová muzikálová píseň
doplněná tanečním vystoupením. Originální

ztvárnění španělské lidové koledy, jež nadchlo
diváky na samém začátku koncertu, stejně jako
zpracování tradičních českých vánočních koled
v podání mladších dívek z tanečního oboru opět
doložilo, že tanečníci pod skvělým vedením
umí (i navzdory velmi malému prostoru) vždy
znovu mile překvapit.
Velký umělecký zážitek pak nabídly stálice
slavkovské ZUŠ, a sice kytarový, flétnový a pěvecký soubor. Jejich vzájemná propojení i doplnění dalšími barvami jiných hudebních

nástrojů, spojení hlasů dětských s ženskými
a mužskými a společné muzicírování žáků se
svými pedagogy, to vše byla dokonalá prezentace jejich umu, píle a nadšení.
Tato báječná souhra lidí majících touhu potěšit a hýčkat ucho svých věrných posluchačů
vyčarovala překrásnou vánoční atmosféru
plnou radosti, pohody a porozumění. Vám
všem, kteří jste se na přípravě a realizaci tohoto hudebního zážitku podíleli, patří velký
upřímný dík.
Radka Pflimpflová

Největší dar
Blíží se Vánoce a ekonomičtí poradci a prodejci se předhánějí v co nejpřesnějších odhadech,
kolik se utratí na jednoho občana za dárky. Čím
dál častěji se odborníci shodují, že lidé chtějí za
své peníze kvalitní dárky a na těch pak nešetří
tolik, jak by se při finanční krizi očekávalo.
Jinak řečeno: Chceme udělat radost dárkem,
který se obdarovanému hned nepoláme a působí
mu radost co nejdéle, a dáme si s jeho výběrem
proto také práci. To vyjadřuje i naše pojetí
dárku. Dáváme dárky z přátelství, z lásky, s vědomím, jak je krásné, že druhého máme vedle
sebe. Kdybychom se zastavili v předvánočním
shonu, možná bychom si uvědomili, že jsme
vlastně vděčni, že máme ty, které obdarováváme. Dárkem říkáme: „Mám Tě rád / ráda, nezapomínám na Tebe, a kdybych věřil/a,
poděkoval/a bych za Tebe, že tu jsi, Pánu Bohu.“
Další charakteristikou daru je, že jej dáváme
nebo dostáváme zadarmo. (Teď nemluvím o dárcích, které dáváme z povinnosti nebo dokonce
o těch, kterými by si lidé chtěli „někoho koupit“.)
V některých případech se i my se dárci
chceme svým darem za něco odvděčit, ale opět
je to dobrovolné obdarování. A tak jsme zase
u otázky, jak koho potěšit, co komu darovat, jak

bychom nejlépe projevili svou vděčnost druhému za to, že tu je a je tu pro nás, pro naši radost i péči.
Vánoce jsou prostě dobou darů, dárků, dárečků, kterými takto skrytě projevujeme svou
lásku a vděčnost. O to hůř snášejí Vánoce lidé,
kteří jsou sami. Nemají rodiny, počítají o Vánocích jen ztráty, cítí se dvojnásob osamělí a zbyteční. Jejich Vánoce jakoby ztratily smysl. Snad
tomu tak není... My dospělí při našem shánění
a přípravě Vánoc zapomínáme, že my jsme už
byli obdarováni, že ten největší dar nám už byl
dán. My jsme pro Někoho velmi důležití, a to
tak, že přišel až za námi do našeho světa.
Představte si, že Vás má někdo tak rád, že se
vypraví z vyhřátého domova s plynovým topením, se spoustou krásných vztahů, zajištěností,
ba z luxusu a pohody na Sibiř do ubohého
obydlí, kde musíte každého dne bojovat o život,
kde se musíte spoléhat jen sami na sebe, kde
můžete počítat, že to vy budete lovnou zvěří
nebo nepřítelem. A dokonce tam přijde jako bezbranné dítě, abyste ho mohli přijmout bez obav
a aby on si mohl „vychutnat“ syrovost a ubohost
našeho života. A pak s námi stráví celý svůj
život navzdory tomu, že není přijímán, opěvo-

ván, ba že není ani pochopen. Nabízí Vám neustále svou lásku, není mu nakonec zatěžko
žádná oběť, abyste už konečně pochopili, že On
vás má rád jen proto, že tu na světě jste.
Přesně tak se narodil do chladu betlémských
jeslí Ježíš, Boží Syn. Bez nároku na vděčnost.
On je tím darem, kterým nás Bůh obdaroval.
Ježíš v jeslích je tím dárkem, kterým nám Bůh
dává najevo, jak nás má rád. Je v něm s námi
v tomto světě a ani za to neočekává žádný dar
„na oplátku“. Stačí mu naše radost a to, že poznanou lásku dáváme dál. Je to jako s otcem
a dětmi. Tatínek chce jen své ratolesti obdarovat
a tím jim dát najevo svou lásku. Raduje se z radosti svých dětí. Až budeme zpívat „již nám narodil se“, uvědomme si, že je to ten největší dar.
A dal nám ho Ten, kdo nás má rád jako náš Otec.
Pokud se chcete z narozeného Ježíše radovat
jako z toho nejlepšího dárku, jaký můžeme
o Vánocích dostat, můžeme tak učinit při vánočních bohoslužbách. Jedním z míst, kde se
budou konat bohoslužby o Vánocích, je i evangelická modlitebna na Tyršově ulici. Na Štědrý
večer se zde konají bohoslužby v 16 a na Boží
hod vánoční (25. 12.) ve 14 hodin.
Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka
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FDSB: Zkrocení zlé ženy a v novém obsazení!
Farní divadlo Simsala Bim vás zve na neděli 13. ledna 2013 v 15 a 19 hodin do Společenského centra Bonaparte na dvě obnovené reprízy komedie Zkrocení zlé ženy.
V hlavních rolích Petrucia a Kateřiny jsou doÚspěšná představení této shakespearovské
konce obsazeny dva páry. Premiérově Petr
komedie musela být letos na jaře předčasně
Šujan a Věra Stojarová a vedle původního Peukončena z důvodu odchodu několika herců ze
trucia, Adama Šimoníka se představí Eva
souboru. Díky novým členům se podařilo hru
Špatná. V dalších rolích uvidíte Radima
herecky obsadit a znovu nazkoušet, takže nyní
Kachlíře jako Hortenzia a Moniku Ušalovou
máte možnost ji vidět s osmi novými tvářemi.
jako vdovu Conchitu. Role Petruciova sluhy
Grumia se s velkým elánem zhostil Milan Kohoutek, kterého jste měli možnost vidět jako
Honzu v loňské pohádce Honza a Zlatovláska.
Role půvabné Bianky bude první pro Evu Tesařovou. Po dlouhých letech opět stane na
slavkovských divadelních prknech Maruška
Gottwaldová (roz.Konrádová), kterou pamětníci znají z ochotnického souboru, který ve
Slavkově působil v 70. letech min.století. Maruška se představí mužské roli falešného Lucenciova otce Putefala z Mantovy. A ve
zbývajícím obsazení již uvidíte známé tváře:
Pavla Šujana (Lucencio), Radima Zrebného
(Tranio), Štěpána Melichara (Biondello),
Marka Kuchtu (Grémio), Jaromíra Rozsypala
(Vincencio) a pochopitelně nebude chybět
Milan Hrazdílek (Baptista Minola), jenž vás
Zkrocení zlé ženy
Foto: archiv divadla
neúnavně bavil v komedii Kostlivec ve skříni,

kterou FDSB uvedlo 7x v podzimní sezóně
2012.
Předprodej vstupenek
A protože vstupenka na divadelní představení
jako netradiční dárek pod vánoční stromeček
není vůbec špatný nápad, rozhodli jsme se předprodej vstupenek posunout ještě před vánoční
svátky. Bude zahájen od 17. prosince ve Fotoateliéru u p.Kábrtové na ulici Husova a zbytek
vstupenek bude v prodeji půlhodinu před začátkem představení. Cena vstupenky je 50 Kč.
Veřejná generálka
Ale dříve než se noví herci představí v SC
Bonaparte připravilo divadlo další novinku
a tou bude veřejná generálka Zkrocení zlé
ženy. Co to znamená? To znamená, že ti kteří
přijdou v sobotu 5. ledna mezi 17.30–18 h. do
sálu Pastoračního centra v budově fary a obsadí 40 přichystaných míst, mohou bez placení
vstupného exkluzivně nahlédnout do „divadelní
kuchyně“. Budou přítomni na zcela neformálním představení, kde je dovoleno se plést
(někdy i schválně), kde se scény opakují, kde
diváci uvidí jak vypadá režisérská „drezúra“,
co se odehrává za oponou, když není zatažená,
a také jaké to je, když si herci ze sebe (a možná
i z diváků) střílí.
(ln)

Začaly přípravy na festival Slavkovské divadelní dny 2013
Přestože teprve začínají zimní měsíce, Farní
divadlo Simsala Bim již žije přípravou jarní
a podzimní sezony 2013. Podobně jako tomu
bylo letos, tak i jarní divadelní sezónu 2013 bychom chtěli otevřít stylově, a to 2. ročníkem
ochotnického festivalu Slavkovské divadelní
dny, nad nimiž záštitu převzalo město Slavkov
u Brna a organizátorem je Farní ochotnické divadlo Simsala Bim.
Termín festivalu byl stanoven na 8.–10. březen a všechna festivalová představení se uskuteční v sále Společenského centra Bonaparte.
Na druhém ročníku SDD se představí Divadlo Stodola o.s. z Jiříkovic, Ochotnické sdružení Bučovičtí Výtečníci, Mouřínovští
ochotníci, Spolek divadla Antonína Vorla
z Křenovic a kromě domácího pořadatele Farního divadla Simsala Bim nebudou chybět ani
vystoupení žáků z dramatického a divadelního
kroužku při ZŠ Komenského ve Slavkově.
Představení tentokrát plánujeme nejen ve-

JINLONG CLUB

LEDEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
4. 1.
5. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.

DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´ léta
DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k / Rockotéka (show)
DJ CORONA /Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ CORONA / Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Petr Jaroš / Pouze pro návštěvníky rybář. plesu
DJ Tublat and DJ Dave / Oldies music 80´ 90´ léta
DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Výzva pro pořadatele akcí
Žádáme všechny organizátory společenských, kulturních, sportovních a podobných akcí, aby zasílali informace, které chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve
Slavkově u Brna, na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.
Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

Zkrocení zlé ženy v SC Bonaparte

černí, ale i odpolední a první festivalový den
bychom chtěli zahájit už dopoledním blokem
dvou představení pro školy i pro veřejnost.

Foto: archiv divadla

Podrobné informace o festivalovém programu přineseme v lednovém a únorovém čísle
Zpravodaje.
(ln)

Leden 2013 na Hvězdárně Vyškov
Za jasných lednových nocí máme možnost pozorovat zvečera na jihu a východě šestici velmi
jasných hvězd: Sírius ve Velkém psu, Rigel
a Belgeuse v Orionu, Capella ve Vozkovi, Pollux
v Blížencích a Prokyon v Malém psu. Během
dlouhé noci můžeme postupně pozorovat jarní
souhvězdí a nad ránem nás potěší dokonce i letní
souhvězdí Lyra, Labuť a Orel.
Mars je viditelný večer nad jihozápadním obzorem, Jupiter téměř po celou noc a nad ránem
zapadá a Saturn je vidět na ranní obloze.
Měsíc: je v poslední čtvrti je 5. ledna,
v novu11. ledna, 19. ledna je v první čtvrti a 27.
ledna je v úplňku.
V pátek 18. ledna od 18 hodin pořádáme pro
mládež nad 15 let NOC NA HVĚZDÁRNĚ. Program je určený pro mladé zájemce o astronomii

a kosmonautiku. Využijeme vybavení hvězdárny,
abychom mladým ukázali možnosti využití volného času. Je nutné předem se přihlásit na tel. 602
59 62 09. Vítáni jsou i dospělí duchem mladí.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na
pozorovatelně je chladno, ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek
od 18 do 20 h. Informace získáte na nových
stránkách www.zoo-vyskov.cz, na facebooku
Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.
Dobromila Patáková
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Rady do zahrady – leden
Pranostika: Stále mírná povětrnost v lednu
chystá na únor nám zimy bednu.
V lednu zahrada spí a po nás vyžaduje jen
málo pozornosti. Proto máme dostatek času. Je
to měsíc, který není v našich podmínkách příliš
příznivý, ale ani uprostřed zimy nemusíme zahálet. Je-li mimořádně příznivé počasí můžeme
pokácet a zpracovat nechtěně vzrostlé dřeviny
a odstranit starou borku, mechy a lišejníky na
stromech. Zahájíme udržovací řez (průklest) starých stromů jabloní. Při nadbytku sněhu jej odhazujeme z cest a volných ploch pod koruny
dřevin a tím chráníme kořeny před silnými
mrazy. Těžký mokrý sníh sklepáváme aby nepolámal větve a nezničil pracně zapěstovanou
korunu. Kontrolujeme stav oplocení, případně
opravíme chrániče kmínků stromů. Po okusu by
byly škody nevratné.
Při přechodném oteplení odebíráme rouby ze
zdravých stromů. Můžeme též přehazovat kompost a zakládat teplá pařeniště s vrstvou chlév-

ského hnoje alespoň 30 cm. Také připravujeme
skleníky a fóliovníky.
V dílně zkontrolujeme zahradní stroje a nářadí. Máme dost času na dokoupení náhradních
dílů a provedení oprav.
V zimě ptactvo strádá, proto nezapomeňme
přikrmovat a vyrobit ptačí budky pro jarní hnízdění.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Blíží se vánoční čas a se
Silvestrem skončí letošní
již dvanáctý rok v tomto
století. Dovolte abych se
pro letošní rok rozloučil a popřál vám za sebe
i ZO ČZS Slavkov u Brna hodně zdraví, pohody s pěkným prožitím vánočních svátků.
Do příštího roku přeji mnoho úspěchů jak při
zahrádkářské činnosti, tak i v osobním životě.

SPOLEČNOST VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, A.S. INFORMUJE

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2013
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. rozhodlo na svém zasedání 26. 11. 2012 o cenách pro rok 2013.
Dochází ke zvýšení ceny bez DPH u vodného o 0,38 Kč/m3 a u stočného o 2,01 Kč/m3,
což představuje pro odběratele obou služeb
zvýšení o 2,39 Kč bez DPH.
Zvýšení cen o 2,39 Kč je skryto ve zdražení
nákladů, které vstupují do kalkulace ceny – zejména nakupované povrchové vody o 4,76 %,
účetních odpisů majetku o 23 %, nájemného,
cen pohonných hmot a dalších služeb souvisejících s výrobou a distribucí pitné vody nebo
odváděním vody odpadní.
Vzhledem k aktuálnímu stavu legislativy
a ve sdělovacích prostředcích avizovaným změnám DPH je cena včetně DPH níže uvedena ve
dvou variantách, z nichž předpokládáme, že
jedna bude platná k 1. 1. 2013.
Uvedené ceny i přes mírný nárůst zůstávají na
úrovni průměrných cen v našem regionu i v ČR.
Stav vodoměru k 31. 12. 2012 bude stanoven

Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

z denních spotřeb fakturovaného období, popř.
má odběratel možnost stav vodoměru k 31. 12.
2012 nahlásit nejpozději do 4. ledna 2013
- prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz
- elektronickou poštou na e-mail: info@vakvyskov.cz
- osobně písemně na zákaznickém centru ve Vyškově, Brněnská 410/13
vždy s identifikací odběrného místa nebo číslem
vodoměru.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 19. 12. do 28. 12. 2012 od 7 do 14
hodin. Dne 31. 12. 2012 budou zákaznické
centrum i ostatní provozy uzavřeny.
Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme vám
pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
2013.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti

Ceny platné od 1. 1. 2013
vč. 15 % DPH (Kč/m3)
bez DPH (Kč/m3)
32,40
37,26
31,40
36,11
63,80
73,37

vč. 17,5 % DPH (Kč/m3)
38,07
36,90
74,97

cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Valná hromada Honebního společenstva
Honební společenstvo Slavkov u Brna podle
§ 22 odstavce 1 zák. 449/2001 Sb., o myslivosti
v platném znění svolává do klubovny MS Slavkov u Brna, Nerudova 269 Valnou hromadu
Honebního společenstva Slavkova u Brna na
sobotu 26. ledna 2013. Začátek je v 9 hod.
Program:
• Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele
zápisu
• Oznámení o počtu přítomných členů nebo
jejich zástupců (vlastníků honebních pozemků)
• Zpráva honebního starosty za rok 2012
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• Zpráva o finančním hospodaření za rok 2012
• Zpráva o výsledcích činnosti Mysliveckého
sdružení Slavkova u Brna
• Zhodnocení spolupráce HS Slavkova u Brna
a MS Slavkova u Brna
• Volby orgánů Honebního společenstva Slavkova u Brna
• Projednání záměrů spolupráce HS Slavkova
u Brna a MS Slavkova u Brna
• Diskuze
• Přijetí usnesení VH Honebního společenstva
Slavkova u Brna
Mgr. Petr Kostík, honební starosta HS Slavkova u Brna

Čekají nás vánoce, Silvestr, Nový rok, pro
mnoho lidí čas oslav, hodování a lenošení. Pro
diabetika čas pokušení a odříkání. Ale nemusí to
tak být, vždyť jsou i jiná potěšení nežli jídlo.
O svátcích budete mít více času na sebe a na to,
jak si hlídat své zdraví. Už při nákupu vybírat
kvalitní potraviny a věnovat se i složitější kulinářské přípravě s kombinací zeleniny a ovoce.
Jíst bychom měli častěji, ale v malých porcích
a nezapomínat na pitný režim. Vypočítejte si,
kolik sacharidů denně si můžete dopřát a vyzkoušejte výměnné jednotky. Změřte si glykémii
na lačno, po jídle a po hodinové procházce. Do
zimní přírody si vezměte průkaz diabetika, pro
případ nevolnosti, teplý nápoj, hroznový cukr
a dobré oblečení a obutí.
K dobré kompenzaci diabetu také přispívá domácí pohoda. Navštivte své přátele, kulturní
a sportovní akce. Vánoční cukroví můžete jen
ochutnat, vybírejte si malé kousky trvanlivého
pečiva. Můžete si připravit ovocný pohár s tvarohem a nízkotučnou šlehačkou. Předtím, než
pozvednete na Silvestra pohár dobrého přírodního vína k přípitku, se najezte. A slibte si, že
sami něco uděláte, aby vás cukrovka příliš neomezovala ve vašich aktivitách.
Rok 2012 je u konce, proto už připravujeme
program na příští rok, o kterém vás budeme informovat 22. ledna od 14 hodin na členské schůzi
v zasedací místnosti MÚ. Už v lednu si můžete
vzít přihlášky na týdenní rekondiční pobyt v Luhačovicích a na ozdravný pobyt u moře v italském letovisku Bibione. Součástí léčby diabetu
je pohyb, proto vás zveme na pravidelné zdravotní cvičení, určené pro diabetiky a seniory, vedené Mgr. Janou Sekerkovou. Začínáme
v pondělí 7. ledna a pak každé pondělí od 16 do
17 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Chci poděkovat všem, kteří nás v naší práci za
zdravý životní styl podporují a těm, kteří se na
něm účastní. Dovolte, abych vám popřála prožít
krásné Vánoce v kruhu svých rodin a přátel,
hodně zdraví, pevnou vůli a dobré vykročení do
nového roku se šťastným číslem třináct. S přáním, aby byl příznivý pro nás všechny.
Tvarohové taštičky: 250 g hladké mouky,
250 g tvarohu, 250 g tuku, sůl, citronovou kůru.
Na válu zpracujeme osolenou mouku s tvarohem, tukem a citron. kůrou. Necháme odpočinout a připravíme si náplně: jablečnou,
kokosovou, ořechovou a mrkvovou. Jablka nastrouháme nahrubo, přidáme strouhané ořechy,
přisladíme. Strouhaný kokos smícháme s citron.
kůrou, bílkem a trochou džemu. Pomleté ořechy
smícháme s mlékem a citron. kůrou, přisladíme.
Postrouhanou mrkev zakapeme citronem, podusíme, přidáme skořicový cukr. Z vyváleného
těsta vykrajujeme kolečka a doprostřed dáváme
různé náplně. Přitlačíme a upečeme taštičky se
čtyřmi chutěmi.
Marie Miškolczyová

Vyšla kniha povídek
V pátek 14. prosince proběhl
křest druhé knihy slavkovského
autora Miroslava Šemory. Jde
o knihu povídek s názvem Poznání, ve které si v humorném
duchu připomeneme dobu „totáče“ a to, co nás tehdy bavilo.
Knihu je možno zakoupit
v Potravinách Svoboda na Palackého nám. red.
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Rudolf Kachlíř
ze Slavkova – mistr světa
ve hře na foukací harmoniku

Rudolf Kachlíř, 1965

Kdo to byl? Byl to mistr světa ve hře na foukací harmoniku, a přesto o něm v současnosti
ví ve Slavkově jen málokdo.
Rudolf Kachlíř se narodil 3. 12. 1924
v Brně. Své dětství prožil spolu se svou sestrou
Věrou v Kobeřicích u Brna. Už v dětských letech udivoval své okolí ve zručnosti hry na foukací harmoniku. Od šestnácti let vystupoval na
veřejnosti s tehdy ještě nepříliš známým hudebním nástrojem a od roku 1947 spolupracoval s Čs. rozhlasem. V roce 1949 se oženil se
Zdeňkou Blahákovou ze Slavkova, kde také
potom na Čelakovského ulici bydleli. Ve svých
29 letech (1953) se stal vedoucím tříčlenného
souboru foukacích harmonik ECHO TRIO (ve
složení R. Kachlíř, V. Kachlířová, Jiří
Opřátko), s nímž v témže roce sklidil první
úspěch na všeodborové soutěži Lidové umělecké tvořivosti (LUT) ve Šmeralových závodech v Brně. Harmonikové trio získalo první
cenu v oboru instrumentální hry a od toho
okamžiku vzali posluchači existenci této netradiční skupiny do širšího povědomí .
V roce 1954 se mu narodil jeho první syn
Rudolf a v roce 1956 druhý syn Zdeněk. Žádný
z nich se však ani v letech dospělosti na podobnou dráhu muzikanta nedal.
V roce 1955 už měla skupina čtyři členy
(Kachlíř, Opřátko, Hotárek, Havel) a vystupovala pod názvem ECHO KVARTET. V tomtéž
roce získal soubor první místo v celostátní soutěži LUT v Praze a od té doby se mu otevřely
dveře do nahrávacích studií i na koncertní
pódia. Postupně natočil nepřebernou řadu
snímků pro Československý rozhlas, vydal několik gramofonových desek, vystupoval v televizi a absolvoval stovky vystoupení
v Československu i v dalších evropských zemích a v Asii.
Rudolf Kachlíř zvítězil v kategorii sólistů
diatonických foukacích harmonik na mistrovství světa v Pallanze v Itálii (1958)
a velkých úspěchů dosáhl i na obdobných soutěžích v Lucembursku (1957) a v Rakousku
(1959). Hudební úpravy známých melodií

Foto: archiv rodiny RK

V červnu letošního roku byla při příležitosti
145. výročí ochotnického divadla uspořádána
na slavkovském zámku výstava o slavkovském
divadelním a hudebním dění pod názvem
„Slavkovské múzy včera a dnes“. Přes docela
obšírný rozsah informací, které tam byly ve
formě textů i fotografií zveřejněny (a velké
díky za ně), mi tam chyběla jedna ne nepodstatná informace. Možná jsem byl nepozorný
a špatně se díval, ale nezaregistroval jsem tam
jedno jméno – Rudolf Kachlíř.

i speciální skladby výhradně pro toto uskupení
převážně psali Ladislav Kozderka a Vlastimil
Holata z Brna.
Nejlépe uměleckou úroveň souboru ozřejmí
výňatky dobového tisku:
„Harmonikový kvartet prokázal muzikálnost
po všech směrech. Skladby jsou vypracovány
zejména po technické stránce…“ (Brno ,1955)

„Koncert, jaký Brno neslyšelo…“ (Brno,
deník Práce, 1956)
„Rudolf Kachlíř mistrem světa, Echo-kvartet se vrátil z Itálie…“ (deník Práce, 1958)
„…Nejde jen o dokonalou techniku, ale
i o dobrý výběr programu, který neměl pouze
zábavný charakter…“ (vojenský časopis Palcát, 1959)

Echo kvartet (zleva Odehnal, Opřátko, Zd. Žáčková, Kachlíř ( kolem r. 1970)

Foto: archiv rodiny RK
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Echo kvartet, 1961
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Foto: archiv rodiny RK

ve Slavkově a okolí, na různých folkových festivalech, ale i v Rakousku. Ota Odehnal se také
po smrti R. Kachlíře staral o technickou údržbu
a opravy foukacích harmonik, především výrobní značky Hohner.)

Echo kvartet na cestách Foto: archiv rodiny RK

Jako profesionální těleso hrával soubor
v estrádních podnicích (v Brně např. ve známém varieté Rozmarýn, v kavárně Evropa
apod.), na podnikových akcích, v lázeňských
a turistických oblastech (velmi často ve Vysokých Tatrách a Smrdákách na Slovensku),
v cirkusu BELLI v Rakousku či vojákům
v československých armádních útvarech.
Svůj program několikrát předvedl i ve Slavkově u Brna. Jeho lehkostí a šarmem nabitá
vystoupení zprostředkovávala převážně Umělecká agentura Krajského kulturního střediska v Brně a do zahraničí ho vysílal
Pragokoncert.
V osmdesátých letech 20. století působil
ECHO KVARTET v třetí desítce své umělecké
činnosti a několikrát pozměnil obsazení jednotlivých nástrojů. V té době se už celkový
počet odehraných vystoupení točil okolo neuvěřitelného čísla 5000.
V letech 1965 až 1986 byl členem Echo
kvarteta také Slavkovan Otakar (Ota)
Odehnal, hráč na doprovodnou, sólovou i diatonickou foukací harmoniku. (Po smrti Rudolfa Kachlíře založil ve Slavkově spolu
s Milanem Slezákem st. a Milanem Slezákem ml. hudební soubor foukacích harmonik
pod původním názvem „Echo trio“. Tato skupina vystupovala příležitostně až do roku 1992

Střední a starší generace našich občanů zajisté zná kdysi velmi oblíbený, z Bratislavy vysílaný motoristický rozhlasový pořad z druhé
poloviny minulého století „Pozor, zákruta!“.
Ne každý ale ví, že znělku této denně vysílané
relace natočil právě Rudolf Kachlíř s Echo
kvartetem. Po několik desetiletí tedy byla jeho
hudba přítomna v našich příbytcích a autech
alespoň na chvíli téměř denně…
Desítky let intenzivního cestování po republice a po světě se podepsaly i na jeho zdravotním stavu. Rudolf Kachlíř zemřel
4. listopadu 1986 ve věku nedožitých 62 let.
Jeho urna je uložena v kolumbáriu na slavkovském hřbitově.
Vraťme se ale na úvod tohoto příspěvku. Je
dost možné, že Rudolf Kachlíř nebyl na slavkovské výstavě zmíněn proto, že podstatná část

Echo kvartet, Rozmarýn Brno (1965–1970)
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Klaun R. Kachlíř (1965)

Foto: archiv rodiny RK

jeho celoživotní profesionální umělecké činnosti se uskutečňovala na prknech, která znamenají svět, nikoliv však na prknech
slavkovských…
Přesto chceme splatit alespoň částečně dluh
slavkovské veřejnosti vůči této naší osobnosti,
a proto bychom chtěli ve spolupráci s naším
městským úřadem hudbu tohoto umělce
a jeho Echo kvarteta pouštět z dostupných
nahrávek na letošním tradičním večerním
silvestrovském setkání občanů před radnicí
na Palackého náměstí. Známé i méně známé
melodie v podání harmonikového souboru účastníky setkání určitě potěší a překvapí svou
svěžestí a lehkostí.
Jste proto na tuto akci zváni a věříme, že si
rádi poslechnete 50 let staré instrumentální nahrávky melodií, které máme k dispozici z let
1961 a 1962.
Děkuji rodinným příslušníkům R. Kachlíře
a O. Odehnalovi za poskytnuté informace.
Ladislav Jedlička
(Další fotografie naleznete u téhož článku na webech veslavkove.cz a slavkov.cz)

Foto: archiv rodiny RK
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Zprávy z Karolínky – Čas sněhových vloček
Od posledního listopadového týdne máme ve
školce velmi živo. Nejdříve nás navštívil známý
kouzelník Katonas, pod jehož rukama postupně
mizela a znovu se objevovala různá zvířátka
a nejen ta…
Na víkend, kdy se z listopadu přecházelo do
prosince, se do školky sjely paní učitelky z různých mateřských škol, aby se společně připra-

vily na dobu adventní v rámci školení „Naplnil
se čas“ pod vedením Mgr. Evy Muroňové, Ph.D.
a Dr. Cyrila Havla (garantů programů Společnosti pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o.s.). Velké díky patří
nejen všem zúčastněným, ale také Jihomoravskému kraji, který podpořil školení v rámci projektu „Společně v Karolínce“. Věřím, že nejen

Děti z MŠ Karolínka

Foto: archiv školy

pro mne, nýbrž i pro ostatní byl tento společně
strávený čas velikým přínosem a obohacením
jak do praxe, tak do soukromého života.
S prvním adventním týdnem začaly každoroční úterní ranní roráty pro děti. Na děti, které
se dostavily na 1. roráty, v tomto roce čekalo veliké překvapení v podobě svatého Mikuláše
a krásného dárku. Do Karolínky zavítal svatý Mikuláš se svým pomocníkem andělem 6. prosince
a obdaroval všechny děti nejen dárkem, ale i povzbudivým slovem.
K naší velké radosti napadl ve druhém adventním týdnu první pořádný sníh, a tak jsme si ho
každý den s dětmi pořádně užívali. Stavěli jsme
sněhuláky, koulovali se, vytvářeli andílky apod.
Adventní čas jsme si tento rok vybrali také pro
setkání s rodiči, při kterém jsme společně prožívali a zakoušeli na vlastní kůži pedagogiku
Franze Ketta. Kdo měl zájem mohl se následně
zúčastnit setkání s názvem Vánoce – čas pro Boha
v naší rodině, které osobitě moderovala paní
Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.
Mimo jiné nás v tento čas navštívil také myslivec z Potštátu, který nám ukázal různé druhy
paroží a předvedl vycvičené pejsky, se kterými
se vydává na své výpravy po okolí.
A aby toho nebylo málo, zavítala do školky
paní Janečková se svými loutkami a předvedla
pásmo pohádek, ve kterých nechybělo ponaučení a krátká písnička. Po představení si děti
mohly loutky pořádně prohlédnout a pohladit.
Za KMŠ p. uč. Marie Nedorostková

Z policejních spisů
Vyrazil dveře a chtěl točit pivo
Z trestného činu výtržnictví je podezřelý čtyřiatřicetiletý muž, kterému se zachtělo hrát si
na barmana. V noci 5. listopadu tak v podnapilém stavu vyrazil boční dveře jedné ze slavkovských restaurací, vešel dovnitř a vydal se
rovnou za bar, kde začal roztáčet piva. Když se
mu barmanka snažila v jeho chování zabránit,
začal jí vulgárně nadávat, chytil ji pod krkem
a cloumal s ní. Naštěstí ji nezranil. Poškozením
dveří ale způsobil škodu za asi 4 tisíce korun.

Magnetem vybral v kostele kasičku
Netradiční místo ke krádeži a také ne příliš
obvyklé vybavení si vybral osmatřicetiletý pachatel k trestné činnosti. V polovině října se
vydal do kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově
u Brna na Vyškovsku. Na drát si připevnil mag-

net a pak přes vhazovací otvor z prosklené pokladničky položené na lavici u dveří uvnitř kostela vytáhl mince různých nominálních hodnot
v celkové výši asi 100 korun. Muž, kterého se
podařilo dopadnout i díky spolupráci s místním
farním úřadem, je tak nyní podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. Navíc, jak se ukázalo, má popsaný trestní rejstřík. V minulosti byl
souzen pro spáchání víc jak desíti trestných činů.

Kradl ve skladu
Policisté odhalili pachatele vloupání do
skladu jedné z firem v obci Hodějice. Pětadvacetiletý muž se měl podle zjištění policie začátkem listopadu dostat přes plot do areálu
firmy, kde vzal množství kovového materiálu
v hodnotě za téměř 80 tisíc korun. Muž je nyní
podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže.

Svým klientům a čtenářům
Slavkovského zpravodaje
přeji krásné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2013
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Ledničky se nedočkal
Zbytečně se těšil na novou lednici zn. Whirlpool muž ze Slavkova u Brna. Začátkem listopadu si totiž objednal tuto ledničku v hodnotě
přes 7 tisíc korun v internetovém obchodě, spotřebič zaplatil dopředu bankovním převodem na
účet. Do současnosti však zboží neobdržel a prodávající se také už nedá zkontaktovat. Muž tedy
vše oznámil na policii, která případ prověřuje pro
podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
Policisté proto upozorňují, aby lidé při podobných nákupech přes počítač byli velmi
obezřetní a nakupovali jen na předem prověřených internetových portálech. Vyhnou se
tak možnosti, že se stanou obětí podvodníků
a místo radosti z nakoupených věcí přijdou
ještě o našetřené peníze.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
T
• přírodní linoleum
ČIŠ Ě EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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Vánočka 2012
Motoklub Austerlitz pořádá 24. prosince
Vánočku 2012. Vánoční vyjížďka příznivců
jedné stopy bez omezení obsahu válců. Sraz
v 11 hod. na Koláčkově náměstí ve Slavkově
u Brna před dočasnou ČSPH U Templa.

Nabízím kompletní vedení

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.
Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
doklady a daňová přiznání lze podat
též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle:

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ
www.ucetnictvi-hladka.cz
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MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, píši poslední článek v tomto
roce. Jen stručně chci informovat o dvou zbývajících akcích, a to 24. prosince v pravé poledne start tradiční motorkářské Vánočky
z Koláčkova náměstí a závěrečná akce bude
plochá dráha Zavírání šoupátek na horním
škvárovém hřišti stadionu ve Slavkově dne 30.
prosince. Tohoto závodu se zúčastňuje stále
větší počet týmů i jednotlivců. Pořádání tohoto
závodu je velmi náročné na čas, neboť je krátký
den a brzy tma. I přesto si jej všichni účastníci
oblíbili.
Příjemný večer prožilo 16 členů MKA a asi
18 příznivců mototuristiky v pátek 23. listopadu na hotelu Florián ve Slavkově. Dalo by se
to nazvat příjemnou a hodnotnou cestománií.
Od startu ze Slavkova až do Turecka, dále Kazachstánu, Batumi až Suchumi. Účastníci měli
celou trasu natočenou a odborně i poučně zdokumentovanou. Po zhlédnutí několika filmů pokračovala diskuse. Motorkáři navštívili mnoho
pozoruhodných i památných staveb a objektů
a ujeli tisíce kilometrů na motocyklech. Závěrem se připojil ing. Zrebný, který sám absolvo-

val cestu do a přes celou Albánii. Taktéž měl
k dispozici mnoho dokumentárních snímků při
přednášce o Albánii. Zažil náročné dobrodružství jako pan Florián se svými dvěma druhy.
Další setkání příznivců a přátel MOTO GP –
CHAMPIONE DE MONDE se konalo 8. prosince v salonku restaurace Klobouk ve Slavkově. Sešlo se 25 fandů a zájemců o tento
motosport. Opět byly promítány krásné dokumentární filmy ze starého Masecu až po nový
okruh a několik filmů o nejnáročnějších tratí
celého světa. Obnovili jsme si v paměti jména
a postavy všech nejslavnějších závodníků světového silničního motosportu od pětistovek až
po třídu GP. Opět příjemný večer v příjemném
prostředí, který se protáhl přes půlnoc.
Závěrem posledního článku roku 2012 děkuji jménem MKA všem čtenářům za přízeň
a přeji všem krásné a klidné prožití vánočních
svátků. V novém roce 2013 hodně zdraví a spokojenosti, motoristům mnoho kilometrů bez
nehod a problémů a všem motosportovcům
všech kategorií i obsahových tříd co nejlepší
umístění.
J.M.

Betlémské světlo 2012
Skauti a skautky také v letošním roce přivezou do Slavkova
Betlémské světlo. V neděli 23.
prosince ho nabídneme ostatním
občanům našeho města, v době
od 9.30 do 18 h. si jej zájemci
mohou odnést z kostela Vzkříšení Páně. Podrobnosti upřesníme na našich stránkách
www.junakslavkov.cz.
Zájímá-li vás, jak tato novodobá tradice
vznikla, proč provedli rakouští novináři tuto
akci v roce 1986 a kdo první přivezl betlémské
světlo do Evropy již ve středověku, navštivte
webové stránky www.betlemskesvetlo.cz, které
vytvořili brněnští skauti ze střediska Junáka.

Mikulášská besídka Junáka
V neděli 2. prosince jsme uspořádali Mikulášskou besídku. Mladší i starší kluci a holky,
kteří navštěvují oddíly Junáka Slavkov, si připravili program složený z veselých scének
a písniček. Společně se svými kamarády, menšími sourozenci, rodiči a přáteli skautingu si tak
zkrátili dobu očekávání příchodu Mikuláše
s doprovodem anděla a čertů. Příchod těchto
bytostí letos zaskočil některé menší v sále, kteří
museli Mikuláši předvést, že umí básničku
nebo písničku. Na první pohled obtížný úkol
všichni zvládli, a tak jsme se na závěr besídky
všichni radovali z balíčků s dobrotami, které
jsme dostali.
hch

Mikulášká besídka slavkovského Junáka

Foto: archiv Junáka

KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2013
Datum

hod.

od 2. 1.
8.00–17.00
5. 1.
8.30
7. 1.
18.00
12. 1.
20.00
13. 1.
15.00 a 19.00
16. a 18. 1.
12.00
18. a 19. 1. 9.00–17.00
19. 1.
20.00
26. 1.
20.00
30. 1.
17.00

druh

akce

místo konání

výst.
spol.
spol.
spol.
kult.
spol.
spol.
spol.
spol.
kult.

Výstava Příběh vyprávěný kamenem fotografa A. Meštroviće. Výstava potrvá do 16. ledna
Tříkrálová sbírka 2013
Beseda na téma Kniha žalmů a její význam. Přednáší doc. Petr Mareček, Th.D.
9. městský ples. Hraje SW band a Karel Gott Revival Morava
Zkrocení zlé ženy. Obnovené reprízy v novém hereckém obsazení
Dny otevřených dveří v ZŠ Tyršova
Dny otevřených dveří v ISŠ Slavkov u Brna. 18. ledna – 9–12 h.
Rybářský věneček
20. školní ples ZŠ Tyršova
Hudební večer žáků

obřadní síň radnice
Město Slavkov u Brna
město
Oblastní charita Hodonín
Husův sbor, Jiráskova 959 CČSH Slavkov u Brna
SC Bonaparte
Město Slavkov u Brna
SC Bonaparte
FD Simsala Bim Slavkov
ZŠ Tyršova
ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
ISŠ Slavkov u Brna
ISŠ Slavkov u Brna
SC Bonaparte
MRS Slavkov u Brna
SC Bonaparte
ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
ZUŠ F. France
ZUŠ F. France Slavkov u B.

pořadatel
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LEDEN 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

5. 1. sobota 19.30 hod. DOBA LEDOVÁ 4
94 minut
6. 1. neděle 16.30. hod. Do kin se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerušky
Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy
a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit
svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na
jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší
prehistorické party. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
95 minut
12. 1. sobota 19.30 hod. IMAGINÁRNÍ LÁSKY
13. 1. neděle 19.30 hod. Francis a Marie jsou blízcí přátelé. Jednoho dne se u oběda seznámí s Nicolasem,
venkovským mladíkem, který právě přijel do města. Jedna schůzka následuje druhou. Ať
už se odehhrají ve skutečnosti nebo jen v představách, žádná nedopadne dobře
a Francis i Marie jsou čím dál posedlejší předmětem jejich touhy. Čím víc oba zápolí
o přízeň jejich nového kamaráda, tím hlubší trhliny dostává jejich kdysi neotřesitelné
přátelství. Režie: Xavier Dolan. Hrají: Monia Chokri, Niels Schneider, Xavier Dolan, Louis
Garrel. Drama, romantický. Dobré hodnocení na ČSFD.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let
88 minut
19. 1. sobota 19.30 hod. ALFA A OMEGA
20. 1. neděle 16.30 hod. Co nemůže postrádat správné dobrodružství na cestě? Stopování, rozlobené medvědy,
píchavé dikobrazy nebo setkání s husou golfistkou a kačerem coby nosičem holí. Jen se
zeptejte Kate a Humphrey! Jsou to dva vlci z jedné smečky. Ovšem s pořádnými rozdíly.
Kate je z rodu Alfa a její otec je jeden z vůdců smečky, takže se mladá vlčí dáma musí
chovat podle toho. Huphrey je Omega vlk, to znamená, že stojí na nejnižší příčce
hierarchie. To mu umožňuje být absolutně svobodný. Animovaný, rodinný film v českém
znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
113 minut
26. 1. sobota 19.30 hod. POLSKI FILM
27. 1. neděle 19.30 hod. Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek
Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské
JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní
protagonisté téměř dvacet let, vznikl v uvolněné atmosféře první poloviny devadesátých
let minulého století. Originální humor ústřední čtveřice umocňuje osobitý nadhled Jana
Budaře, který v téže době studoval na JAMU. Režie: Marek Najbrt. Dále hrají: Jana
Plodková, John Malkovich, Kryštof Rímský, Simona Peková, Mariana Chmelařová.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let
91 minut
2. 2. sobota 19.30 hod. MIKULÁŠOVY PATÁLIE
3. 2. neděle 16.30 hod. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů
dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi dostávají na filmová plátna. Za 50 let od
vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém
světě i u nás. Žánr: rodinný, komedie v českém znění. Velmi dobré hodnocení na CSFD.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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reklamní sluÏby, grafika, tisk
• Reklamní letáky
• BroÏury, katalogy
• Reklamní plachty a cedule
• Knihy a ãasopisy
• Obecní i firemní zpravodaje
• V˘roãní zprávy, roãenky
• Tiskopisy, formuláﬁe
• Kalendáﬁe
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Příjem inzerce
do zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Tisknûte u nás!

NOVĚ OTEVŘENO

ˇ
Výberový

secondhand
LEDNOVÉ SLEVY ZIMNÍHO ZBOŽÍ

Uzávěrka
pro inzerci

NY OD
CE

19,–
Kã

pátek 18. 1.
do 16 hodin
(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

ZÁCHRANA DAT

DĚTSKÉ • DÁMSKÉ • PÁNSKÉ

ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

po, st, pá 8–12 13–18 hod. nádraží)
út, čt
8–12 13–17 hod. Slavkov u Brna
parkování ve dvoře
so
9–13 hod.

100 Kã
uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

Čs. armády 699
(naproti autobusovému

www.azvercajk.cz

NÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.

Všem svým zákazníkům děkujeme
za přízeň a přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2013

