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Vážení spoluobčané, listí ze
stromů je již dávno pryč, měsíc
listopad se blíží ke svému
konci a všichni se můžeme
těšit na blížící se advent. Spor-
tovní fanoušci si mohli opět po
roce prožít již celkově třetí ví-
tězství našich tenistů v Davis
Cupu, kterého dosáhli v srb-

ském Bělehradě. Ve městě, v němž se v roce 1976
náš národní fotbalový tým poprvé, a prozatím i na-
posledy, stal mistrem Evropy. Obě tato vítězství pojí
mnoho společného. Chytrost a bojovnost našich
sportovců stejně jako jejich oddanost ke svému
sportu i rodné vlasti na straně jedné, obdiv fanoušků
k tehdejším i dnešním hrdinům na straně druhé.

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování na str. 3)

Slovo starosty města

Vzpomínkové akce 2013
ve Slavkově u Brna
Čtvrtek 28. listopadu 
19.00–20.00 Koncert souboru Jaromíra Hniličky (Historický

sál zámku)
Pátek 29. listopadu 
19.00–20.00 Příchod IV. kolony do města, obsazení města

armádou
20.00–21.00 Pochodňový průvod ke hrobu kancléře

V. A. Kounice, krátký pietní akt
21.00–22.00 Program na zámku, příjezd rakouského

 císaře, slavkovské fanfáry, dopis vojáka
Sobota 30. listopadu 

9.00–9.30 Zahájení programu na náměstí
9.00–21.00 Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark
9.30–18.00 „…tenkrát ve Slavkově 1805“

10.00–18.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
10.00–22.00 Teplé nápoje v SC Bonaparte
20.00–21.00 Iluminační večer s ohňostrojem

Světlo ze Slavkova

Tradiční a oblíbené svatomartinské slavnosti se
tentokráte odehrály v sobotu dne 16. listopadu.
Tento rok byly uspořádány ve spolupráci s Jez-

deckým klubem Acaballado® – a spolu prá ce se více
než vydařila! Akce nabídla nápaditý program,
k němuž si návštěvníci mohli dopřát svatomartinské
víno a husu jako tradiční doplňky této akce. 

Hlavní program se odehrával na nádvoří zámku
a v zámeckém parku a představil zámek se svým osa-
zenstvem, jak vypadali před více než sto lety. Své
poddané přijel kočárem z Vídně pozdravit samotný
Albrecht hrabě Kounic, který zámku vládnul koncem
19. století. Hrabě byl na nádvoří přivítán potleskem,
ale také vystoupením dětského folklorního souboru
Relíček a pěveckého souboru Naděje. Skupina Mo-
randia Polygamika návštěvníky i hraběte uchvátila
svým vystoupením, které představilo starobylé ital-
ské umění práce s praporem. 

Hrabě Albrecht se svým věrným majordomem nás
poté doprovázeli po zbytek celého programu, který

Svatomartinské 
slavnosti

se v odpoledních hodinách přesunul do zámeckého
parku. Tam byli návštěvníci svědky hlavní části pro-
gramu, která představila koně a jejich drezuru.

Foto: H. Partyková
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

(Dokončení ze str. 1)

 Panenkův nezapomenutelný penaltový dloubák
ve vypjaté chvíli i atmosféře lze bez diskusí
srovnat se Štěpánkovou cílevědomou a precizní
hrou, do které vložil svoji sportovní i národní
hrdost a touhu po vítězství pro zemi, kterou tak
rád reprezentuje. Věřím, že jednou sportovní
příznivci a odborníci docení tento tenisový
úspěch, stejně jak tomu bylo u výše uvedeného
historického fotbalového triumfu. Vítězství je
pro naši republiku o to cennější, že ho náš tým
dosáhl v den státního svátku 17. listopadu, kdy
si naše země připomněla 24. výročí pádu ko-
munistického režimu a vítězství svobody a de-
mokracie.

Významné společenské akce
V pondělí 28. října jsme oslavili 95. výročí

samostatné československé státnosti. Na
mnoha místech v tento den státního svátku pro-
bíhaly nejrůznější společenské akce či pietní
akty. Já jsem velmi rád, že jsme si tuto význam-
nou historickou událost u nás ve městě mohli
připomenout slavnostním koncertem umělec-
kého souboru Musica Nova, který zdobil nejen
pestrý repertoár a vynikající úroveň, ale i důs-
tojná návštěva. Věřím, že jsme tímto premiéro-
vým koncertem zahájili novou tradici oslav
vzniku našeho státu. Zde bych si dovolil připo-
menout i význam a spojitost našeho partner-
ského města Darney ve Francii, kde se nachází
památník československých legionářů, které
zde v roce 1918 navštívil nejen náš pozdější
první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ale
i tehdejší francouzský prezident Raymond
 Poincaré, který jako první světový státník uznal
oprávněný nárok Čechů a Slováků na samo-
statný stát. Tuto souvislost jsme si mohli připo-
menout také 11. listopadu, kdy jsme si
připomněli Den válečných veteránů.

Pro mě osobně mezi významné městské spo-
lečenské akce patří též pravidelné obřady vítání
občánků, které se konají díky aktivitám žen ze
Sboru pro občanské záležitosti pod vedením je-

jich předsedkyně Miro-
slavy Vymazalové. Při
této slavnostní příleži-
tosti přinášejí rodiče
své novorozené děti do
obřadní síně naší staro-
bylé radnice a svými
podpisy stvrzují jejich
zápis do knihy zápisů
o uvítání do života.
V uplynulém měsíci se
tato vítání konala hned
třikrát. Akce, které se
velmi často zúčastňují
nejen rodiče se svými dětmi, ale i jejich praro-
diče a další rodinní příslušníci, se těší velké ob-
libě. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se
na konání těchto obřadů podílejí. Mimo jiných
i malým dětem z MŠ Zvídálek, které pod ve-
dením paní učitelky Eleny Knotkové velmi roz-
tomile recitují básničky a předávají maminkám
kytičky s dárky pro jejich ratolesti.

Investiční činnost
Zimní období a s ním spojený závěr kalen-

dářního roku se neodkladně blíží, což je před-
zvěstí, že finišují mnohé investiční akce
naplánované pro letošní rok. Před dokončením
a kolaudací je rekonstrukce obvodového pláště
tělocvičny při ZŠ Tyršova, stejně jako výstavba
přestupního terminálu v prostorách před vlako-
vým nádražím. Věřím, že v případě stavebních
úprav tělocvičny se docílí nejen jejího vhodněj-
šího začlenění do již opravených budov celého
komplexu škol, ale i energetických úspor spo-
jených s jejím vytápěním. V případě revitali-
zace prostranství před vlakovým nádražím se
odstraní havarijní stav komunikací a zcela ne-
vyhovující zázemí pro cestující. Stavebními
úpravami se zvýší nejen komfort pro pěší
a cyklisty (nové chodníky, stojany na kola), ale
i pro ty, kteří přijíždějí či odjíždějí osobními
automobily či autobusy (parkovací stání a auto-
busové zastávky). Všichni, kteří přijedou k nám
do města, již nebudou vystaveni těm pohledům
a pocitům, které zažívali v letech před touto re-
konstrukcí. Další z akcí, které je bezpodmí-
nečně nutné zvládnout a dokončit do příchodu
zimy, je rekonstrukce střechy na Domě s pečo-
vatelskou službou v ulici Polní 1444.

Příprava rozpočtu města pro rok 2014
V současné době intenzívně pracujeme na

přípravě návrhu rozpočtu města Slavkova
u Brna pro příští kalendářní rok. Cílem bude
i tentokrát zajistit plynulý a bezproblémový
chod města a jeho příspěvkových organizací, or-
ganizačních složek a městského úřadu, u nichž
nepředpokládáme výraznější nárůst neinvestič-
ních výdajů. Z pohledu letošního roku hodno-
tíme přínos změn rozpočtového určení daní
a jejich faktický přínos pro naše město, což
bude velmi podstatné pro stanovení výše daňo-
vých příjmů pro rok 2014. Do návrhu rozpočtu
jsou prioritně začleněny závazky z dříve uzavře-
ných smluvních vztahů města (splátky úvěrů
a půjček, jiné závazky) a také akce, které jsou
podpořeny dotacemi. Zde se jedná o realizaci
revitalizace historických alejí, zámeckého
parku, výsadbu biokoridorů v severní části
města, jejichž náklady jsou rozpočtovány ve
výši 22,00 mil. Kč. V plánu je též využití Fondu
bydlení a Fondu bytového a tepelného hospo-
dářství k zateplení Domu s pečovatelskou služ-

bou v ulici Polní 1444 (poslední etapa
 revitalizace budovy) a k zateplení přízemní
 budovy polikliniky na Malinovského náměstí
(přístavba v dvorním traktu). Výdaje dlou -
hodobě vynakládané do obnovy zámku by se
měly redukovat v následujících několika letech
pouze na financování oprav prostřednictvím do-
tací v rámci Programu záchrany architektonic-
kého dědictví. Výrazněji by měla být podpořena
oblast komunikací, v rámci které je však výčet
potřeb tak rozsáhlý, že bude velmi složité vybrat
ty nejdůležitější. Zcela jistě se bude muset tento
problém řešit v několika následujících rozpoč-
tových obdobích. Bohužel se prozatím v rámci
této oblasti nedají čerpat žádné dotační zdroje,
snad se to alespoň částečně změní v novém plá-
novacím období 2014–2020. Velmi důležitým
faktorem k rozhodování, které komunikace za-
řadit do plánu pro příští rok, bude snaha sladit
naše záměry se záměry dalších správců sítí, jak
tomu bylo i v letošním roce (Vodovody a kana-
lizace Vyškov, E.ON). V návrhu rozpočtu se
zcela jistě objeví i záměr instalace 1. etapy ka-
merového systému, který by měl přispět ke zvý-
šení bezpečnosti ve městě. Finanční podpora
bude již tradičně směřována také k volnočaso-
vým aktivitám (dětská hřiště), neziskovým or-
ganizacím (dotace a granty) a organizacím
pracujícím s mládeží. O vlastním návrhu roz-
počtu města pro rok 2014 vás samozřejmě bu-
deme vhodným způsobem (vyvěšením na
úřední desce i webu města) informovat ještě
před jeho vlastním projednáváním v Zastupitel-
stvu města Slavkova u Brna v prosinci letošního
roku.

Bezpečnost ve městě
V průběhu uplynulých několika dnů zneklid-

něli snad všichni občané našeho města pod do-
jmem událostí, které se zde odehrály. Na jedné
straně se zvýšila agresivita vandalů, rekrutují-
cích se pravděpodobně z restauračních non-
stopů, na druhé straně krádeže, které se
přenesly z chatových lokalit do bytových a ro-
dinných domů. Tyto jevy a události nás samo-
zřejmě nenechávají klidnými. Řešení jsou však
velmi složitá a omezená. Zvýšená a úzká spo-
lupráce státní a městské policie předpokládá
i součinnost s veřejností. I z tohoto pohledu se
tolik dlouhodobě diskutovaný kamerový do-
hled jeví jako jedna z možností, jak k větší bez-
pečnosti a klidu v našem městě můžeme
přispět.  

Vážení spoluobčané, přestože poslední od-
stavec mého dnešního slova není příliš pozi-
tivní, i tak vám přeji pohodový zbytek podzimu
a věřím, že se spolu setkáme na některých ak-
cích, které pro vás připravujeme pro zbytek le-
tošního roku. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Pozvánka na městský ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na 10.

městský ples, který se bude konat v sobotu 11.
ledna 2014 ve velkém sále SC Bonaparte. Začá-
tek je ve 20 h. K tanci a poslechu zahraje skupina
Panorama z Vyškova. Pro hosty je připraven bo-
hatý program a tombola. Vstupenky bude možné
zakoupit od 15. prosince naproti sekretariátu sta-
rosty u pana Křížky nebo přímo na místě konání
plesu. Vedení města Slavkova u Brna

 Samozřejmě se nejednalo pouze o ukázku vý-
cviku koní – většinou byla doplněna o příběho-
vou složku, která zážitek ještě umocnila. Mimo
různých plemen koní byl představen také histo-
rický kočár a zápřah tažného koně. 

Přestože se počasí vydařilo a do pravé zimy
máme ještě daleko, přijel nakonec svatý Martin
na bílém koni, doslova, ale i symbolicky s bílou
nadílkou, kterou nám připravili dobrovolní ha-
siči ze Slavkova. 

Těšíme se na nápaditý program a vaši náv-
štěvu opět příští rok!

Ing. Aleš Šilhánek, ZS-A

Svatomartinské slavnosti

Stavba parkoviště u nádraží Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

68. řádná schůze RM – 31. 10. 2013

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

1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
Města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2013 v předloženém
znění.

2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2013 v předloženém
znění.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření škol-
ských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2013 v před-
loženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření pří-
spěvkových organizací ZS-A a TSMS za III. čtvrtletí 2013
v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových opa-
tření: č. 41 – Neodkladné odstranění staveb, č. 42 – Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, č. 43 – Nákup
kontejnerů na BIO odpad, č. 44 – Oprava kabin a tribuny
na stadionu, č. 45 – IR – místní správa, č. 46 – VO + MR,
č. 47 – Projekt Slavíme společně Dny Slavkova a Svatour-
banské hody.

6. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši
48.000 Kč organizaci Tennis club Austerlitz a zároveň do-
poručuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč
organizaci Město Slavkov u Brna.

7. RM schvaluje záměr realizace kogenerační jednotky
a postupuje zprávu do jednání ZM.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor v budově Palackého nám. 89 s firmou UNILES,
a.s. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno za kan-
celářskou plochu o výměře 74,70 m2 ve výši 1000 Kč/m2/rok
a ostatní plochu o výměře 48,90 m2 (chodba, hala, archiv,
kuchyňka, WC) ve výši 530,- Kč/m2/rok.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne 30. 12. 2002
s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

10. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
Žuráň, stavební bytové družstvo a manžely Mgr. Květosla-
vou Plimlovou a Karlem Plimlem.

11. RM bere na vědomí žádost Ing. Aleny Syslové a po-
nechává v platnosti své usnesení k bodu 635 z 66. řádné
schůze konané dne 25. 9. 2013 (výměna bytu a uzavření
nájemní smlouvy s p. Šedým). RM současně ukládá odboru
BTH nabídnout písemnou formou Ing. Syslové vhodný byt
k výměně.

12. RM ukládá funkcionářům města projednat s jedna-
telem společnosti Areál Matuštík, s.r.o., podmínky smlouvy
o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení předkup-
ního práva k pozemku parc. č.2639/4 v k.ú. Slavkov u Brna.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu umístění světelných bodů veřejného osvětlení
s vlastníky nemovitosti manželi Vladimírem a Ing. Ludmilou
Tesaříkovými v předloženém znění.

14. RM ukládá odboru IR zařadit do návrhu rozpočtu
města na rok 2014 částku 300.000 Kč na realizaci dalších
oprav na stadionu.

15. RM doporučuje ZM nepokračovat dále v jednání se
společností ACHP SLAVKOV, a.s., ve věci nabytí do vlastnic-
tví veřejně přístupné komunikace do průmyslové zóny
západ na ulici U Splavu. RM dále doporučuje ZM zařazovat
do návrhu rozpočtu města každoročně náklady na opravu
a údržbu veřejně přístupné komunikace do průmyslové
zóny západ na ulici U Splavu ve výši 150 000 Kč.

16. RM souhlasí s umístěním dřevěného kiosku a vánoč-
ního stromu společnosti CORIDA CZ, s.r.o., na Palackého
nám. na pozemku 971 v k.ú. Slavkov u Brna v termínu od
29. 11. 2013 do 6. 1. 2014 v rozsahu dle předložené situace
za podmínky změny nařízení č. 1/2013 tržní řád. RM sou-
časně ukládá odboru KT předložit do následující rady
změnu nařízení č. 1/2013, tržní řád. Změna bude spočívat
v doplnění pozemku parc. č. 971 do seznamu míst pro na-
bídku, prodej zboží a poskytování služeb dle čl. 2 odst. 1
nařízení č. 1/2013.

17. RM doporučuje ZM odsouhlasit podání žádosti o do-
taci na obnovu válečného hrobu v zámeckém parku z Pro-
gramu Ministerstva obrany ČR.

18. RM ukládá odboru IR prověřit možnosti získání dotací
na realizaci skateparku.

19. RM bere na vědomí informaci o možných důsledcích
zařazení pozemku společnosti Mirror v novém územním
plánu na plochu veřejné zeleně.

20. RM bere na vědomí předložený záznam z jednání ko-
mise MPZ ze dne 4. 10. 2013 a ukládá odboru KT vstoupit
opět v jednání s Národním památkovým ústavem s cílem
dořešit vlastnictví soch a kamenných váz v zámeckém
parku.

21. RM ukládá starostovi města jednat se společností E-
COM, s.r.o., o možnosti a podmínkách ukončení nájmu
předzámčí a převzetí pronajatých prostor zpět městem.

22. RM schvaluje návrh dalšího postupu ve věci napadení
ochranných známek se slovním označením „Austerlitz“.

23. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi mo-
biliáře Společenského centra Bonaparte za cenu 1 Kč od
obchodní společnosti PRELAX spol. s r.o.

24. RM schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném za-
dávání na pořizování SW produktů společnosti Microsoft
s Ministerstvem vnitra ČR.

25. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na výpo-
četní techniku s Ministerstvem vnitra ČR.

26. RM bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání komise
pro zahraniční vztahy a souhlasí s ukončením členství
Ing. Jiřího Kučery v komisi pro zahraniční vztahy na vlastní
žádost a děkuje za jeho aktivní dlouholetou dobrovolnou
činnost v komisi. RM dále souhlasí se jmenováním nové
členky komise pro zahraniční spolupráci Mgr. Evy Bendové.

27. RM bere na vědomí zápis ze zasedání komise kulturní
č. 3/2013.

28. RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy
č. 21397/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na „6. mezinárodní setkání Slavkovů“.

29. RM schvaluje koupi komponovaného silvestrovského
ohňostroje od Ing. Ivana Martínka.

30. RM schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu
včetně místenky ve výši 125 Kč na 10. městský ples, sou-
hlasí s pořádáním tomboly při konání 10. městského plesu,
schvaluje cenu lístku do tomboly v hodnotě 10 Kč a uza-
vření smluv na poskytnutí darů na 10. městský ples.

31. RM odkládá zprávu Folk a country na zámku 2014.
32. RM schvaluje uskutečnění Vzpomínkových akcí 2013

k 208. výročí Bitvy u Slavkova v termínu od 29. listopadu
do 1. prosince 2013 a pověřuje ZS-A zajištěním, celkovou
organizací a koordinací Vzpomínkových akcí 2013 k 208.
výročí Bitvy u Slavkova.

33. RM bere na vědomí vyjádření od okolních měst a obcí
k žádosti B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. 

34. RM schvaluje smlouvu mezi Městem Slavkov u Brna
a firmou Moravskoslezská s.r.o.

35. RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v prv-
ním podzemním podlaží zámku o výměře 36,5 m2 za cenu
355 Kč/m2/rok a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní
smlouvě ze dne 28. 1. 2009 se společností CORIDA CZ.

36. RM odkládá nákup ozvučovacího systému.
37. RM schvaluje nařízení města, kterým se stanoví Plán

zimní údržby místních komunikací 2013/2014.
38. RM schvaluje převod 165 tis. Kč z rezervního fondu

TSMS na opravu a údržbu VO.
39. RM ukládá místostarostovi města připravit RM návrh

podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení
místa ředitele TSMS.

Dopravní omezení během
vzpomínkových akcí

Z důvodu konání Vzpomínkových akcí
a pořádání jarmarku bude uzavřena ulice Hu-
sova a celé náměstí Palackého od kostela
Vzkříšení páně (včetně parkoviště u ZŠ Ko-
menského), a to od pátku 29. 11. od 17 h.
do neděle 1. 12. Žádáme řidiče, aby parko-
vali svá vozidla mimo uzavřenou oblast. 

Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

Upozorňujeme na ustanovení § 58 odst. 1
písm. d) živnostenského zákona, kdy živnos-
tenský úřad živnostenské oprávnění zruší,
jestliže podnikatel neprokáže právní důvod
užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnosten-
ského zákona.

Případné dotazy k výše uvedené problema-
tice rádi odpovíme na tel. 544 121 146 nebo
544 121 143. Alena Lánská, živnostenský úřad

Živnostenský úřad získává informace (avíza)
z Centrálního registru obyvatel o změně byd-
liště fyzických osob. Tuto skutečnost zapisuje
do živnostenského rejstříku. Ve velké většině
případů dochází pak ke skutečnosti, že podni-
katel má v živnostenském rejstříku evidováno
bydliště na nově platné adrese a místo podni-
kání zůstává na adrese původního bydliště.

Podnikateli tak vzniká povinnost prokázání
vlastnického nebo užívacího práva k objektu
nebo prostorám, v nichž má na území České re-
publiky místo podnikání (např. výpis z katas-
tru nemovitostí, kupní smlouva, smlouva
o nájmu, souhlas vlastníka objektu, příp. jiný
obdobný doklad) liší-li se adresa místa pod-
nikání od bydliště.

Nejschůdnějším řešením pro podnikatele je
oznámení změny adresy místa podnikání do
nového bydliště. Výjimkou jsou případy, kdy
je bydliště na úřední adrese. Tento úkon může

Upozornění živnostenského úřadu

učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě
(správní poplatek činí 100 Kč). Toto oznámení
s odkazem na ustanovení § 49 odst. 1 živnos-
tenského zákona, musí učinit a předložit do-
klady o nových skutečnostech do 15 dnů ode
dne změny (není vhodné čekat na vydání no-
vého občanského průkazu, stačí průkaz totož-
nosti s dokladem o změně bydliště z matriky).

Povinnost prokázat vlastnické nebo užívací
právo k objektu nebo prostorám, v nichž má
podnikatel umístěno místo podnikání, liší-li se
adresa místa podnikání od bydliště, se na
podnikatele nově vztahuje i po dobu přerušení
provozování živnosti (§ 31 odst. 11 živnosten-
ského zákona). Nemá-li podnikatel provozo-
vání živnosti přerušeno, je povinen objekt,
v němž má umístěno místo podnikání, pokud
není totožné s adresou bydliště, označit svým
jménem a příjmením a identifikačním číslem
(IČ). 

Povinnost oznámit změnu místa podnikání, případně prokázat vlastnické
nebo užívací právo k místu podnikání.
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69. řádná schůze RM – 6. 11. 2013
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise kulturní

a vyslovuje poděkování členům komise za jejich aktivní čin-
nost v roce 2013. 

2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření: RO
č. 48 – Lesní hospodář, RO č. 49 – Vánoční výzdoba, RO č. 50
– Převod VHP do fondu rezerv a rozvoje, RO č. 51 – Koupě
nemovitosti Fügnerova 110 na základě předkupního práva,
RO č. 52 – Přesun finančních prostředků mezi položkami IR.

3. RM bere na vědomí vyúčtování Expozice Napoleon –
Austerlitz a ukládá finančnímu odboru aktualizovat uvede-
nou zprávu k datu 30. 11. 2013 a ZS-A zajistit minimalizaci
provozních RM.

4. RM schvaluje Dodatek č. 1, kterým se mění Pravidla
pro příspěvky z odvodů z loterií a jiných podobných her na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží dle vyjá-
dření právníka města.

5. RM předloženou zprávu o plnění 3. Komunitního plánu

42. mimořádná schůze RM
– 18. 10. 2013

1. RM bere na vědomí informaci starosty města
ohledně stávající situace s Napoleonskou expozicí souvi-
sející s usnesením Vrchního soudu v Olomouci doručeným
dne 16. 10. 2013 a dočasné uzavření Napoleonské expo-
zice v souladu s usnesením soudu. RM dále ukládá od-
boru KT zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji informaci
k aktuální situaci ve věci Napoleonské expozice a připra-
vit právní kroky směřující ke zrušení předběžného opa-
tření Vrchního soudu v Olomouci. RM dále ukládá
funkcionářům města průběžně informovat členy ZM
o dalším vývoji situace.

43. mimořádná schůze RM
– 4. 11. 2013

1. RM schvaluje předložené doklady týkající se před-
mětu veřejné zakázky – Výsadba biokoridorů RBK 223a,
223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov u Brna s následujícími
úpravami: vypustit z bodu 12. odst. c) podmínku pro spl-
nění kvalifikace pracovníka č. 2.; u veřejné zakázky – Ob-
nova komplexu zámeckého parku a historických alejí –
Slavkov u Brna schvaluje předložené doklady s následují-
cím doplněním: do bodu 5 v zadávací dokumentaci-Doba
plnění veřejné zakázky přidat nejzazší termín ukončení re-
alizace do 31. 5. 2015 a u veřejné zakázky – Obnova his-
torických alejí – Slavkov u Brna schvaluje předložené
doklady s následujícím doplněním: do bodu 5 v zadávací
dokumentaci – Doba plnění veřejné zakázky přidat nej-
zazší termín ukončení realizace do 31. 5. 2015. 

sociálních služeb ORP Slavkov u Brna za I. pololetí 2013
a předkládá ji na jednání ZM.

6. RM ukládá finančnímu odboru zapracovat do rozpočtu
města na rok 2014 následující částky: Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín (Charitní pečovatelská služba
450 000 Kč, Charitní centrum denních služeb 135 000 Kč,
Charitní poradna 112 000 Kč); Rodinná pohoda o.s. Vyškov
(Centrum denních služeb „Pohoda“ Slavkov u Brna 70 000
Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 000 Kč,
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000
Kč, Odlehčovací služby 30 000 Kč, Raná péče 5000 Kč). RM
současně s uzavřením dohod o poskytnutí dotací na rok 2014
s poskytovateli sociálních služeb – Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Hodonín a Rodinnou pohodou, o.s. Vyškov
ve výši částek rozpočtu schváleného ZM na rok 2014.

7. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 ze 25. 5. 2010
s Povodím Moravy, s.p., Ministerstvem zemědělství ČR.

8. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města č. 10.
9. RM doporučuje ZM schválit návrh opatření „Postup

při prodeji pozemků z majetku města“ uvedený ve zprávě
včetně cenové pomůcky.

10. RM doporučuje ZM nedat souhlas k výkupu pozemků
parc. č.5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc. č. 5014
orná půda o výměře 807 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od Bc.
Jana Hrbáče za celkovou kupní cenu 375 000 Kč.

11. RM ukládá odboru IR vést za účasti starosty města
jednání s panem Matyášem a manželi Blahutkovými o kon-
krétním polohovém určení prodávané části pozemku
parc. č. 759 za účelem eliminace budoucích sporů o zajiš-
tění příjezdu na pozemky.

12. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběr-
ného zařízení zákazníka ze sítí nízkého napětí a

Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny záka-
zníkovi se společností Správa železniční dopravní cesty. 

13. RM ukládá odboru IR zajišťovat pokračování součas-
ného přechodného dopravního značení na ulici Polní.

14. RM ukládá odboru IR na základě předloženého zá-
měru pana Aleše Tesáčka ve věci uložení optického kabelu
do pozemků města Slavkov u Brna, předložit návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc.
č. 2498/1 v k.ú. Slavkov, která zakládá právo stavebníka
Jana Peška k umístění vodoměrné šachty, sjezdu a přístu-
pového chodníku ke stavbě „Dvougenerační RD, dílna, par-
kovací plocha, Slovanská, Slavkov u Brna“.

16. RM souhlasí s umístěním pojízdné prodejny pí Vlasty

Spurné na parkovišti Boženy Němcové v předloženém roz-
sahu.

17. RM odkládá žádost Finanční správy ČR – Generální
finanční ředitelství o úpravu pronajatých nebytových pro-
stor na budově Palackého nám. 89.

18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 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. 2016, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 30. 11. 2014, za smluvní nájemné ve výši 50 Kč/m2.

20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 19. 10. 2005 k bytu č. 9, Bučovická 187 ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 9. 2018, za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

21. RM souhlasí s přemístěním nápojového automatu
firmy kz cafe Kamil Zborovský z budovy polikliniky na bu-
dovu MěÚ.

22. RM schvaluje bezúplatný převod IT techniky zapůj-
čené od České republiky – Ministerstva práce a sociálních
věcí do majetku města.

23. RM bere na vědomí zápisy z jednání č. 2013/4
a č. 2013/5 a zprávu o činnosti komise pro sport a volný čas
za rok 2013 a vyslovuje poděkování členům komise za jejich
aktivní činnost v roce 2013.

24. RM pověřuje odbor kancelář tajemníka uzavíráním
smluv o krátkodobém pronájmu sálů SC Bonaparte a výbě-
rem částky za pronájem dle schváleného ceníku v případě
platby v hotovosti.

25. RM schvaluje nařízení města, kterým se mění nařízení
č. 1/2013 Tržní řád.

26. RM nesouhlasí s pronájmem stacionárního měřiče
rychlosti.

27. RM bere na vědomí plnění usnesení č. 646/66/RM/2013
(koncepce koupaliště včetně revitalizace technologie).

28. RM schvaluje MŠ Zvídálek přesun finančních pro-
středků v jednotlivých nákladových položkách podle před-
ložené zprávy.

29. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru ve
výši 1000 Kč. Částka bude použita na nákup hraček pro děti.

30. RM ukládá ZS-A předložit na její mimořádnou schůzi
návrh na financování Vzpomínkových akcí 2013 dle varianty
č. 2.

31. RM ukládá odboru KT připravit návrh programu při
příležitosti slavnostního rozsvícení vánoční výzdoby na Pa-
lackého náměstí v neděli dne 1. 12. 2013.

V měsíci říjnu se uskutečnil 5. ročník do-
pravní soutěže pro děti. V letošním roce se ko-
nala na dopravním hřišti ve Vyškově
a zúčastnilo se jí 75 dětí ze 4. ročníků ZŠ Ko-
menského nám. a ZŠ Tyršova. Nejprve pro-
běhla teoretická výuka zakončená testem. Po
přestávce a malém občerstvení následovala
jízda zručnosti a jízda po „vozovkách“ doprav-
ního hřiště podle dopravních značek a sema-

Děti se opět utkaly v dopravní soutěži
forů. Všichni soutěžící dostali malý dárek a ví-
tězové obdrželi hodnotné cyklistické ceny.

Soutěž organizoval Městský úřad Slavkov
u Brna, odbor dopravy a silničního hospodář-
ství za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Za spolupráci děkujeme pracovnicím DDM
Vyškov a učitelkám ze ZŠ Komenského nám.
a ZŠ Tyršova. Mgr. Eva Bechová,

odbor dopravy a silničního hospodářství

Přerušení elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-

tribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbo-
vých a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie ve Slavkově u Brna: 

Dne 26. 11. od 7.30 do 15 h.
Slavkov u Brna 0, OSADA 0, 0/10, 0/11,

0/11R , 0/13 , 0/14, 0/15, 0/16, 0/17, 0/3, 0/4,
0/6, 0/8, 0/9, 8, 9, 12, Pod Oborou 0 

Dne 28. 11. od 7.30 do 10.30 hod 
odběratelská trafostanice Rousínov Ericsson

(č. 320082 ), odb. trafostanice Slavkov Golf (č.
320084) 

VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ 
Dne 11. 12. od 7.30 do 12.30 hod.
Čs. armády 620, 625–630, 1031, 1066, 1078,

1079, 1149, 1150, 1164, 1165, 1166, 1211 
Dne 10. 12. od 7.30 do 14.30 hod.
ul. Pod Vinohrady 1573, 1577
Dne 10. 12. od 9.30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast: ul. Zlatá Hora 293, 295
Děkujeme vám za pochopení. 

E.ON Česká republika, s.r.o.

Děti na dopravním hřišti Foto: archiv MÚ
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nech. Zůstává možnost objednávky na webu
s přednostním právem obsloužení. Pokud klient
vyřizuje více žádostí u různých agend, může ho
pracovník po vyřízení jedné z nich přeložit
k jiné přepážce podle času jeho příchodu, tedy
nestojí ve frontě znovu od začátku. To vše zna-
mená větší transparentnost, větší přehled a mož-
nost lepšího plánování si času. Financování
tohoto systému bylo zajištěno díky mimořád-
nému a neplánovanému, tedy nerozpočtova-
nému, příspěvku na výkon státní správy.

Pro další zlepšení informovanosti, a to nejen
fyzicky v rámci úřadu, ale i směrem navenek
vůči občanům a podnikatelské veřejnosti také
využijeme studii v rámci projektu Muniss, kte-
rou zde prováděli studenti brněnských vysokých
škol. Rádi jsme využili této možnosti – získat
zdarma kvalifikovaný a nezatížený pohled mla-
dých lidí majících nápady a znalosti nejen te-
oretické, ale i praktické, které u nás uplatnili.
Některé z těchto nápadů byly již využity, další
budeme postupně realizovat.

Věřím, že výše popsané kroky pomohou
k přiblížení úřadu občanům a jsou krokem k vy-
lepšení služeb všem našim klientům, protože se
snažíme i nadále uplatňovat vizi, že my jsme tu
pro občany, nikoliv oni pro nás. Snad i tyto
kroky tomuto cíli napomohou. Také bych chtěl
říci, že uvítáme jakékoliv rozumné náměty na
zlepšení nejen informovanosti, ale naší činnosti
vůbec.

Za toto vše předem děkuji.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ 

Na podzim tohoto roku jsme se rozhodli ob-
novit vnitřní informační systém na radnici
a zlepšit komfort občanů pořízením nového vy-
volávacího systému.

Informační systém zajišťuje snadnější orien-
taci občanů-klientů v prostoru radnice. Nové
pojetí je založeno na barevném a výraznějším
značení přiřazeném jednotlivým odborům.
Občan se může po budovách pohybovat nejen
podle názvů odborů, ale také podle barev jim
přiřazených. Zvýšili jsme počet směrovacích ta-
bulí a rovněž jsme vytvořili nové orientační ta-
bule pro celé budovy úřadu (průjezd „staré
radnice“, foyer „nové radnice-bývalé pošty“).
Z důvodu snadné orientace jsme na tyto hlavní
tabule uváděli nejen názvy odborů, ale také
názvy klíčových agend, které občané obvykle
vyhledávají. Rovněž byl realizován nápis „MěÚ

Informační a vyvolávací systém na radnici
Slavkov u Brna“ na budově úřadu Palackého
260, kde bývala pošta. Poměrně dobře popisný
systém orientace je uveden i na webu města
u jednotlivých kontaktů. Novinkou je informace
na dveřích každého zaměstnance o jeho nepří-
tomnosti a o tom, kdo podá informace. Také ce-
dulky – jmenovky u dveří jsou nově
koncipované, vybavené QR kódem a informací
o telefonním čísle příslušného pracovníka.
První ohlasy jsou pozitivní a věřím, že jsme
tímto výrazně zlepšili možnost orientace i těch
občanů, kteří jsou u nás na úřadě poprvé.

Začátkem listopadu jsme spustili moderní vy-
volávací systém, který je určen pro agendy ces-
tovních pasů, občanských průkazů, registru
řidičů a registru vozidel, tj. všech agend, které
se nacházejí v přízemí budovy Palackého nám.
260. Hlavním cílem bylo zvýšení komfortu ob-
čanů. Nyní má každý občan přehled, na které
přepážce bude obsloužen, kolikátý je v pořadí,
kolik občanů čeká, atd. Systém obsahuje kromě
tiskárny pořadových lístků velký displej, který
zobrazuje pořadové číslo občana a přepážky
a upozorňuje zvukovým signálem na posun
v pořadí. Rovněž jednotlivé přepážky, výrazně
číselně označené, jsou vybaveny menším di-
splejem. Zásadní výhodou systému je, že každý
může na www.slavkov.cz vidět počet občanů
čekajících ve frontě a také posun pořadí na jed-
notlivých přepážkách, což v praxi znamená, že
v případě většího počtu čekajících nemusí čekat
přímo na chodbě, ale může odejít a sledovat
posun fronty např. na tzv. „chytrých“ telefo-

Od 1. 1. 2014 v souvislosti se zákonem
č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
a další související zákony (dále jen zákon
o DPH), se rozšiřuje okruh plátců DPH, kteří
musí podávat písemnosti pouze elektronicky. 

Podle nového § 101a zákona o DPH jsou po-
vinni podávat pouze elektronicky daňové při-
znání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to
včetně příloh, tito plátci daně z přidané hodnoty:

Plátci DPH – právnické osoby všechny,
Plátci DPH – fyzické osoby všechny,

kromě plátců, 
a) jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních

Upozornění daňové správy na elektronické podávání
 daňového přiznání k DPH a jiných podání od 1. ledna 2014

měsíců nepřesáhl 6 000 000 Kč (pokud však fy-
zická osoba tento obrat překročí, vzniká jí po-
vinnost činit podání elektronicky za zdaňovací
období následující po zdaňovacím období,
v němž došlo k překročení obratu, a trvá nej-
méně po dobu 6 kalendářních měsíců), a

b) kteří nemají zákonem stanovenou povin-
nost činit podání elektronicky.

Pouze elektronicky se od 1. 1. 2014 podává
rovněž přihláška k registraci plátce a oznámení
o změně registračních údajů plátce DPH (to ne-
platí ale pro tzv. identifikované osoby).

Povinnost elektronického podávání platná
bez rozdílu pro všechny plátce, pokud jde o po-
dání výpisu z evidence pro daňové účely u re-

žimu přenesení daňového povinnosti, zůstává
nadále zachována (§ 92a odst. 5 zákona o DPH
ve znění účinném od 1. 1. 2014). 

Elektronicky se Finanční správě ČR podání
podávají prostřednictvím aplikace „Elektro-
nická podání pro daňovou správu“ umístěné na
adrese www.daneelektronicky.cz. Související
informace lze nalézt na internetových stránkách
www.financnisprava.cz nebo na podatelně pří-
slušného územního pracoviště finančního
úřadu. Upozorňujeme, že elektronickým podá-
ním není zaslání daň. přiznání či jiné písemnosti
formou e-mailové zprávy. 

Finanční úřad pro JmK,
územní pracoviště ve Vyškově

Nový informační a vyvolávací systém na radnici Foto: archiv MÚ
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V nejbližší době bude pode-
psána smlouva s firmou zajišťující
odtah motorových vozidel. Aby se
mohlo vozidlo odtáhnout, je zapo-
třebí splnit několik podmínek.

První a nejdůležitější je, že odtah vozidla umož-
ňuje zákon. Tzn., že se např. může odtáhnout
vozidlo, které tvoří překážku v silničním pro-
vozu (např. stání na vjezdu, neoprávněné stání
na vyhrazeném parkovišti… více § 25 z. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích). Při odtahu vozidla je důležité počínat
si tak, aby vozidlo nebylo poškozeno. Praxe je
taková, že před odtahem vozidla se pořídí foto-
dokumentace, která prokáže stav vozidla před
odtahem. Poté je vozidlo naloženo a odvezeno
na hlídané parkoviště. Odtah vozidla se provádí
na náklady jeho provozovatele! Vydání vozidla
provozovateli musí být zajištěno 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. Firma, která bude
odtah vozidel realizovat, sídlí v Brně a vše po-
třebné podmínky a nároky splňuje. 

Odtah motorových vozidel
Jak majitel zjistí, že vozidlo není odcizeno,

ale odtaženo? Jednoduše. Zavolá na městskou
policii nebo linku 158. Platí se pokuta? Ano.
Osoba, která vozidlo ponechala v takovém
místě, že ho bylo potřeba nechat odtáhnout, se
dopustila přestupku. Přestupek bude řešen
zvlášť - uložením blokové pokuty (do 2000 Kč).

Příklad cen za odtah: odtahová služba (obsa-
huje i pořízení fotodokumentace):
paušální poplatek                                 1815 Kč
parkovné první 3 dny (obsahuje

výdej vozidla v prac. dny 9–17):
paušální poplatek                               605 Kč

parkovné za každý další započatý den:
 základní poplatek                              121 Kč

výdej vozidla so, ne, sv, noc (17–9 hod.):
příplatek                                            363 Kč

vytištění fotodokumentace
(na přání opráv. majitele vozidla)                  
paušální poplatek                               242 Kč
Pozn.: ceny jsou orientační a mohou se lišit!

Petr Smejsík, velitel MP, tel: 725 746 435

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskutečnily ve dnech 25. a 26. října 2013.
V našem městě se z celkového počtu 5171 re-
gistrovaných voličů těchto voleb zúčastnilo
3254 voličů, což představuje účast 62,93 %.

Voliči určili ve městě následující volební vý-
sledky: 

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Nejvíce hlasů z kandidátů z našeho města

dosáhli:
Mgr. Bohuslav Sobotka (ČSSD) 276 hlasů,

Mgr. Věra Křivánková (KSČM) 169 hlasů,
Ing. Ivan Charvát (ODS) 90 hlasů a Bc. Zdeněk
Pavlík (ČSSD) 55 hlasů.

Ing. Pavel Dvořák

Vyhlášení ankety
Sportovec roku

Komise pro sport a volný čas vyhlašuje
ankety:
• Nejlepší sportovec roku v kategoriích 6–

10 let, 10–15 let, 15–18 let.
• Nejlepší kolektiv sportovců do 18 let.
• Sportovní počin roku
• Sportovec s nejlepší reprezentací města

Slavkov u Brna
• Vedoucí mládeže

Vaše nominace prosím zasílejte do 15. pro-
since na e-mailovou adresu: sportovni.ko-
mise@centrum.cz. Ke každé nominaci
uveďte krátký seznam dosažených úspěchů.
Slavnostní vyhlášení proběhne na Městském
plese 11. ledna. Mgr. Přemysl Jeřábek

Pronájem nebytových
prostor SC Bonaparte

Město Slavkov u Brna zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory v přízemí bu-
dovy Společenského centra Bonaparte ve
Slavkově u Brna, Palackého nám. č. p. 126
(bývalá Komerční banka) o celkové výměře
100,75 m2.

Podrobnější informace o záměru lze získat
telefonicky (544 121 160), nebo osobně
v úřední dny. Případné dotazy můžete zasílat
mailem na martin.krizka@meuslavkov.cz

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Ukončení svozu bioodpadů
Svoz bioodpadů z ulic města bude ukončen

v 48. týdnu, tj. pondělí 25. 11. a v úterý 26. lis-
topadu. Vydávání kompostu končí ve středu
27. listopadu. Vyhrabané listí z veřejných
ploch budeme sbírat a odvážet z ulic města,
pokud nám to počasí dovolí, tj. do napadení
sněhu. Vynášení a umísťování BIO odpadů
mimo systém svozu, tj. den před svozem a ve
dnech svozu, považujeme za zakládání černých
skládek ve městě. Založení černých skládek je
přestupek, který může být řešen ve správním ří-
zení. Nedělejme si z ulic města skládku!

Děkujeme všem, kteří se do systému odpa-
dového hospodářství vzorně zapojujete.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

1. ČSSD 848 hlasů 26,21 %
2. ANO 2011 582 hlasů 17,99 %
3. KSČM 425 hlasů 13,13 %
4. KDU-ČSL 325 hlasů 10,04 %
5. TOP 09 295 hlasů 9,11 %
6. ODS 250 hlasů 7,72 %
7. Úsvit přímé demokracie T. Okamury 190 hlasů 5,87 %
8. Strana zelených 102 hlasů 3,15 %

S
L

A

VKOV U B

R
N

A

POLICIE
MESTSKÁ

Ve středu 6. listopadu proběhl úspěšně další
hudební večer, tentokráte průřezově zaměřený
na dechové a strunné nástroje. Koncert byl
vhodně doplněn i o pěvecké oddělení a klavír.
Pořad zahájilo kytarové trio pod vedením p. uč.
Vodičky, u klavíru se vystřídali Alžběta Šuja-
nová a T. Kučera, pěvecké party přednesly M.
Vojtková, V. Mertová, M. Čechová a M. Drápa-
lová. Na příčnou flétnu přednesla Kristýna
Gzelová Andante C dur W. A. Mozarta. Počet-

Hudební večer v ZUŠ Fr. France
nému publiku se velmi líbil i výkon klarinetisty
O. Mlčocha a hra souboru fléten pod vedením
p.uč. J. Handrly. Koncert zakončilo Noturno Fr.
Chopina se sólem na příčnou flétnu v podání
Kláry Klimkovské. Posluchači byli pozváni na
Vánoční koncert, který se uskuteční 6. 12.
v 17.30 h. v Historickém sále zámku Slavkov.

Poděkování patří i korepetitorům M. Oka-
moto, K. Jirákové, J. Jelínkové a J. Mašové. 

Antonín Vodička

Svozu odpadu o Vánocích
V 52. týdnu bude svoz uskutečněn ve dnech

23., 24. a 26. prosince, v následujícím týdnu
pak ve dnech 30., 31. prosince a 2. ledna 2014.

Ceny za nakládání s odpady se nemění
a zůstávají na cenové úrovni roku 2013! sk

Svoz bioodpadu Foto: R. Lánský

Kytarový soubor Foto: M. Uma
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Cvičení pro ženy
DDM Slavkov pořádá kondiční zdravotní

cvičení pro dívky a ženy s Mgr. Hanou Char-
vátovou každou středu 19–20 hodin.

Aerobik pro dívky a ženy s Mgr. Ivou Ma-
járkovou každý čtvrtek 18–19 hod.

Pilates – zdravotní cvičení s Mgr. Janou Se-
kerkovou každý čtvrtek 19–20 hodin.

Všechna cvičení se konají v tělocvičně ZŠ
Tyršova (naproti polikliniky), cena 40 Kč za
1 hodinu. Pokud chcete vyzkoušet, přijďte
přímo do cvičení, není nutné vyplňovat přihlá-
šku. S sebou dobrou náladu, sportovní obuv,
podložku a pití. DDM Slavkov

Vánoční koncert ZUŠ
Srdečně zveme na Vánoční koncert ZUŠ Fr.

France, který se uskuteční v pátek 6. prosince
v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
v 17.30 hodin. Účinkovat budou žáci hudeb-
ního a tanečního oboru a učitelé ZUŠ. jj

námětem. Z místnosti se rázem stala louka, kte-
rou skřítek nechtěně proměnil ve smetiště. Děti
zaujaty dějem pohádky pomáhaly žabce třídit
odpad do připravených barevných kontejnerů.
Povedlo se jim to téměř bez chybičky. 

Ale to už na nás čekal před budovou autovlá-
ček „Steelinka“ a my se s ním vydali na pro-
jížďku celým areálem firmy Kovosteel. Panečku
to byl zážitek! Pan řidič nás vezl kolem velkých
hromad ledniček, televizí, aut a jiného hlavně
kovového šrotu. Viděli jsme slisované kostky že-
leza, objemné vaky vytříděných materiálů, je-
řáby a nejrůznější stroje, které odpad nakládaly,
stříhaly a řezaly. Míjeli jsme nákladní auta a ne-
stačili odpovídat dělníkům, kteří na nás radostně
mávali a volali ahoj! V průběhu toho všeho jsme
se dozvěděli od paní průvodkyně spoustu zají-
mavostí o způsobu likvidace odpadů a jeho zpra-
cování. Než jsme se nadáli, už jsme opouštěli
areál a za zpěvu písně „Jede, jede Stelinka…“
jsme dofrčeli po silnici až k majáku „Šrotíku“
a pirátské lodi jménem „Naděje“. Chtělo to tro-
šku odvahy, ale po zdolání 96 schodů nás čekal
nádherný pohled z výšky. Kdo chtěl, mohl vy-
zkoušet i lodní kormidlo a zazvonit si na zvon.
To už se ale pomalu blížil konec naší exkurze.
Na zpáteční cestě jsme v Kovozoo obdivovali
krásná zvířátka, která sice vypadala jako živá,
ale byla vyrobena převážně ze železa. Pak už
jsme se rozloučili, zamávali a odjížděli plni no-
vých nezapomenutelných zážitků domů.

Učitelky ze třídy Kuřátka
Jitka Bajerová, Marie Vránová

Motto: „Láska k přírodě by se měla vštěpovat
dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzác-
nějších vlastností člověka“ (Jan Amos Komenský)

A protože děti ze třídy Kuřátka mají přírodu
moc rády a chtějí jí také trošku pomoci, rozhodli
jsme se nenásilnou a hravou formou děti sezná-
mit s pojmem „recyklování“ a možností opětov-
ného použití odpadu k výrobě nových předmětů,
nebo třeba hraček. 

V rámci projektu děti poznávaly různý mate-
riál a jeho vlastnosti. Společně s rodiči doma vy-
tvářely ze všeho nepotřebného kreativní výtvory,

Netradiční výlet dětí MŠ Zvídálek 
které jsme si v MŠ vystavili. Prostřednictvím
výukového programu „Třídíme s Krysou Beli-
sou“ se seznamovaly, jak správně odpad roztří-
dit, k čemu je to vůbec dobré a jak se odpady
dále využívají. Vyvrcholením projektu byla náv-
štěva firmy Kovosteel ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště.

V bývalém cukrovaru nás přivítalo příjemné
prostředí a milé paní lektorky. Výuková místnost
děti hned nadchla obrovskými barevnými pol-
štáři, na kterých se pohodlně uvelebily a spo-
lečně přivolaly pohádku s ekologickým

Stejně jako ostatní zájmové kroužky Domu
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, i kroužek
lesní moudrosti přivítal letos členy nové i ty
z loňského roku. Děti se v něm věnují nejen
rozvíjení svého vztahu k přírodě, věcem kolem
nás, ale také rozvíjení své osobnosti a mezilid-
ských vztahů. 

Lesní moudrost nabízí široké spektrum čin-
nosti od učení se rozumět přírodě přes hry až
po výlety do přírody a jiné společné akce. 

Již podruhé jsme na začátek připravili pro
všechny zájemce pouštění draků na Urbánku.
A tak se poslední říjnová neděle (27. 10.) uká-

Pouštění draků na Urbánku 
zala jako krásný den pro zdolání kopce i pouš-
tění draků. Zatímco dole svítilo sluníčko, na-
hoře nám příjemně pofukovalo a nebyl snad
jediný drak, kterému by se nepodařilo vzlét-
nout. 

Při cestě nahoru mohli účastníci projít „Dračí
cestou“ s úkoly a nahoře si zpříjemnit pouštění
draků opékáním špekáčků a připravenými
hrami. Nakonec se nás na místě vystřídalo více
než 100 malých i velkých a i když nás brzká
tma popoháněla dolů, stihli jsme vyhodnotit
nejvyššího letícího draka a užít si tak vydařené
podzimní odpoledne. Hedvika Nováková

Ve čtvrtek 31. října jsme šli s dětmi na každo-
denní vycházku. Cílem naší cesty byla pro-
cházka zámeckou alejí, kde jsme pozorovali
přírodu chystající se na zimní spánek. Po něko-
lika málo krocích k nám přiběhly vzrušené děti
s voláním: „Paní učitelko, tam jsou živé ryby.“
Nevěřícně jsme šli k příkopu, který vede podél
aleje a opravdu jsme uviděli několik ryb převa-
lujících se v blátě. Z kanalizační výpusti, která
vede z jezírka na golfovém hřišti, vytékala špi-
navá zapáchající voda a v ní i ryby. Voda zaplnila
téměř po celé délce aleje příkop, ale někde jí
bylo tak málo, že ryby nemohly vůbec plavat.

Záchranná výprava dětí z MŠ Zvídálek
Bohužel jsme s sebou neměli žádnou nádobu,
tak jsme alespoň vhodili ryby do hlubší vody.

Druhý den byly děti vybaveny igelitovými
sáčky a nabádaly nás k záchraně ryb. Bohužel
po příchodu jsme zjistili, že voda se již vsákla
do země a na dně v blátě zůstalo desítky mr-
tvých ryb. Nějakým zázrakem tři ryby přežily,
ty jsme vhodili do připraveného kbelíku a vzali
do MŠ. Děti byly z celé příhody velice smutné
a dlouho jsme o silném negativním zážitku
s dětmi diskutovali. Je těžké dětem vysvětlit
tento krutý čin dospělých.

Děti z MŠ Zvídálek a všichni její zaměstnanci

Děti z MŠ Zvídálek v Kovosteelu Foto: archiv školy Děti z MŠ Zvídálek v Kovosteelu Foto: archiv školy

Pouštění draků Foto: archiv DDM
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Každoročně absolvují žáci šestých ročníků
naší školy exkurzi v brněnském Pavilonu An-
thropos. Návštěvu tohoto muzea zařazujeme ob-
vykle v závěru dějepisného učiva o pravěku.

Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dě-
jiny osídlení Moravy a celého evropského kon-
tinentu. Značnou pozornost dětí i dospělých
přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta

Exkurze v Anthroposu
v životní velikosti, provázený mládětem. Roz-
sáhlá muzejní expozice patří k největším a nej-
modernějším svého druhu v Evropě.

Počátky muzea o dějinách pravěku spadají do
období mezi dvěma válkami, kdy na brněnském
výstavišti vznikla expozice o vývoji člověka,
kterou podporovali první prezident ČSR Tomáš
Garrigue Masaryk i průmyslník Tomáš Baťa.
V roce 1962 pak bylo v brněnských Pisárkách
vybudováno nové muzeum, Pavilon Anthropos.
V nedávné době proběhla generální rekon-
strukce celého objektu, která byla dokončena
v roce 2006, kdy byl Pavilon Anthropos v mo-
dernizované a výrazně rozšířené podobě opět
otevřen veřejnosti. Nová expozice o nejstarších
dějinách osídlení Moravy a celé Evropy, na níž
se podíleli přední odborníci, podává návštěvní-
kům informace postavené na nejnovějších po-
znatcích archeologie, antropologie, genetiky
a dalších oborů a přibližuje evoluční vývoj naší
rodové linie a počátky kultury člověka

Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem
celou expozici, která je rozdělena do šesti částí:
Primáti naše rodina, Příběh lidského rodu, Ge-
netika ve vývoji člověka, Paleolitické technolo-
gie, Morava lovců a sběračů a Nejstarší umění
Evropy. V expozicích nechybějí rekonstrukce,
dioramata a interaktivní přístup především pro
dětské návštěvníky.

Přírodovědný klokan
Dne 16. října v ZŠ Tyršova proběhla celostátní

soutěž Přírodovědný klokan. Cílem organizátorů
je oživit zájem o přírodovědné a technické obory
u žáků základních a středních škol.

V naší škole se soutěže v kategorii Kadet
zúčastnilo 75 žáků z osmého a devátého ročníku.
Po dobu 40 minut bojovali s 24 otázkami, při-
čemž při správné odpovědi dostali příslušný
počet bodů, ale pří odpovědi špatné jeden bod
ztratili.

Nejlepšími řešiteli se stali: Vostřelová Marie
s 76 body (VIII.A), Krejčířová Markéta s 85
body (VIII.B) a první místo obsadila Mlčochová
Hana s 91 body (IX.A).

Ve čtvrtek 24. října žáci osmých tříd navští-
vili technické muzeum a botanickou zahradu
Masarykovy univerzity v Brně.

Nejprve si připomněli naše nejvýznamnější
vědce na výstavě „Vynálezci a vynálezy“
a potom se zábavnou formou seznamovali
s různými zákony fyziky a jejich technickými
aplikacemi v „Technické herně“.

V botanické zahradě mohli obdivovat skle-
níky s tropickými a subtropickými rostlinami,
ale také podzimní zahradu s fontánkami, ka-
mennými kompozicemi a zajímavými chrliči ve
tvaru žáby či hada.

Díky zajímavému programu to byl snad pro

Přírodovědná exkurze

všechny žáky pěkně strávený den plný nových
přírodovědných poznatků.

Oblastní kolo pIšQworky
2013 – úspěch Tyršovky

V pondělí 11. listopadu se ve Vyškově
v aule Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekono-
mické konalo oblastní kolo v piškvorkách.
V soutěži se utkalo celkem devět týmů, z toho
pět týmů bylo složeno ze studentů středních
škol a čtyři týmy tvořili žáci 8. a 9. tříd základ-
ních škol. Naši školu reprezentovali nejúspěš-
nější „piškvorkáři“ ze školního kola: Adriana
Baštýřová a Dominik Odrazil z 9. A, Matouš
Jurajda a Tomáš Kučera z 9. B, Hana Kučerová
z 8. A a Anežka Šujanová z 8. B, která na sou-
těž jela jako náhradník, ale byla ostatním vel-
kou psychickou oporou.

Už v prvním kole turnaje zjistily týmy stře-
doškoláků, že mají v Tyršovce silného soupeře.
V následujícím kole zvítězily tři týmy gymna-
zistů a náš tým. Teď už nikdo ze soupeřů ne-
pochyboval, že se před Tyršovkou musí mít na
pozoru. Naši postoupili až do finále, v němž
se utkali se studenty z místního gymnázia o po-
stup do krajského kola. Souboj byl velmi na-
pínavý. Hráči se maximálně soustředili
a výsledkem bylo těsné druhé místo pro ZŠ
Tyršova. Náš tým sklidil velký obdiv proti-
hráčů i organizátorů.

Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy.

mičky. Děti si mohly netopýry zblízka prohléd-
nout v plastových přepravkách. Zájemci si zku-
sili opatrně pohladit jemný kožíšek zvířátka
a starším dětem bylo po přednášce umožněno
netopýry nakrmit moučnými červy z pinzety. 

Netopýři jsou opředeni mnoha tajemstvími
a předsudky. Bylo velice zajímavé poslechnout
si, jak skutečně žijí, čím se krmí, jak se orien-
tují ve tmě a jak třeba samička najde své mládě
v jeskyni zaplněné tisícovkami dalších neto-
pýrů. Věříme, že pro děti bylo toto (možná
úplně první) seznámení s netopýry zajímavé
a poučné. Také pro netopýry dopadla akce
dobře, neboť byli po svém vystoupení ve školní
družině na Opavsku vypuštěni zpět do přírody.

Děkujeme vedení školy za umožnění před-
nášky a panu zoologovi za ochotu a povídání.
Těšíme se zase někdy na shledanou.

Za ŠD Dana Andrlová a Hana Gajdošíková

Říjen je měsíc spojovaný s anglosaským
svátkem Halloweenem, který mají v oblibě
hlavně děti. Líbí se jim tajemno, masky, dýně,
strašidla a netopýři, a proto školní družina při
ZŠ Komenského vždy ke konci října pro děti
pořádá nejrůznější „halloweenské“ akce.

Netopýři ve školní družině
Kromě vyrábění papírových dýní a strašidýlek
to letos bylo také seznámení s drobnými zví-
řátky, která jsou s tímto svátkem spojována
snad nejčastěji – s netopýry.

V minulém školním roce zavítal do družiny
zoolog Slezského zemského muzea v Opavě
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., s vyprávěním
o veverkách. Protože se nám jeho výklad i při-
nesené exponáty velice líbily, a protože víme,
že netopýři jsou jeho specializací, rozhodli
jsme se pozvat pana zoologa do družiny znovu. 

Na přednášce se postupně vystřídala všechna
čtyři oddělení družiny. Kromě mnoha obrázků
a videí o životě netopýrů pro ně byly připra-
veny křehké exponáty mnoha různých druhů
netopýrů, na zabavení rukou několik netopýrů
plyšových a především dva netopýři živí – ne-
topýr pestrý jménem Karel a drobný netopýr
hvízdavý jménem Pepa, oba paradoxně sa-

Osmáci v technickém muzeu Foto: archiv školy

Exkurze v Anthroposu Foto: archiv školy

Vyprávění o netopýrech Foto: archiv školy
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Strašidelné sklepení
Pro loňský velký úspěch i letos děti ze školní

družiny oslavily svátek Halloweenu prohlídkou
STRAŠIDELNÉHO SKLEPENÍ. Jeho při-
pravě věnovaly celý předcházející týden – ma-
lovaly strašáky na papírové dýně, kreslily
hrůzné příšery, duchy,strašidla, vyráběly pa-
vouky a netopýry, ale hlavně dlabaly obrovské
dýně, ze kterých za pomoci vychovatelek vy-
řezaly krásné strašáky. Všechna tato výtvarná
díla pak zdobila klenby starého sklepení naší
školy a za svitu svíček společně s kostlivci
a duchy navodila teprve tu pravou strašidelnou
atmosféru. Ale aby se děti ve sklepení jen ne-
bály, konala se zde hallowenská párty, při které
si všichni zatančili na písničky o strašidlech.
V odpoledních hodinách pak sklepení mohly
navštívit ještě jednou společně s rodiči a druhý
den si jej prohlédli žáci1. stupně a pozvány
byly i děti Základní školy praktické. Odměnou
pro nás organizátory byli spokojení návštěv-
níci, kteří odcházeli ze strašidelného sklepení
plni nezapomenutelných zážitků a dojmů.

Vychovatelky ŠD

Halloween je starý pohanský svátek, který má
dlouhou tradici v anglicky mluvících zemích.
U nás tento „svátek duchů“ milují především
děti, a tak pro ně ve škole každoročně připravu-
jeme soutěž.     

K Halloweenu patří nejen vydlabaná dýně, ale
i nejrůznější strašidelné bytosti, do jejichž kos-
týmů se děti tak rády převlékají. Kdo by neznal
čarodějnici, kostlivce, vlkodlaka, mumii, černou
kočku, sovu či netopýra? 

Naši soutěžící dostali za úkol umístit tyto

Halloweenská soutěž
a další symboly Halloweenu do strašidelného
domu. Pracovali podle pokynů, které byly v an-
gličtině, a tak si osvěžili nejen slovní zásobu, ale
i gramatické tvary. Výsledné obrázky sice mají
stejný motiv, ale přesto se liší díky fantazii svých
tvůrců. Originální dílka stvořily žákyně Ž. Laž-
ková z IX. A a A. Saundersová z IX. B. Jejich
strašidelné domy jsou nápadité a prostorové. 

Ze soutěžních prací vznikla na naší škole
pěkná minivýstava a všichni účastníci obdrželi
sladkou odměnu a pochvalu.  O. Ryšavá

V pondělí 21. října jsme se se žáky sportovní
třídy zúčastnili sportovně-ekologické akce
„Ekoden s Kometou“. Jednalo se o propojení en-
vironmentální výchovy s profesionálním spor-
tem reprezentovaným brněnským extraligovým
hokejovým týmem – Kometou. Praktickou eko-
logii jsme realizovali v lesoparku Špilberk, který
jsme spolu s mnoha dalšími žáky brněnských
základních škol zbavovali odpadků, přičemž se
děti učili a prakticky si vyzkoušeli, jak správně
s odpadem nakládat a jak ho třídit. 

Na začátku akce jsme se účastnili taktického tré-
ninku mužstva „A“ – běžně jsou tyto tréninky ne-

Ekoden s Kometou
veřejné. O to zajímavější a poučnější bylo sledovat
profesionály na tréninku a naši sportovní adepti se
mohli podívat nato, jak to funguje v jiném sportu,
než který dělají. Další aktivitou, kterou pro nás Ko-
meta připravila, byla možnost zabruslit si na jejich
ledové ploše – a tak všichni ze sportovní třídy
bruslili na extraligovém ledě. Vrcholem „ekodne“
pro nás bylo vyhlášení soutěže ve sběru odpadů
a vyřešení ekologicko-sportovního testu: sportovní
třída ZŠ Komenského v této soutěži zvítězila. Od-
měnou bude beseda s hráči Komety a možnost
zvolit oblast pro úklid na dalším ročníku této akce.  

Mgr. Martin Bauer, učitel TV

První sportovní třída
v naší škole

V tomto školním roce jsme poprvé otevřeli
třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy –
sportovní třídu. Žáci a žákyně v této třídě (6.C)
se rozdělili do několika profilových sportů (flor-
bal, cheerleading, tenis, golf) a těm se v rámci
Rozšířené Tělesné výchovy věnují. Celkově se
v šestém ročníku věnují sportování a tělesnému
pohybu 4 hodiny týdně. Florbalisté budou repre-
zentovat školu na prosincovém florbalovém tur-
naji základních škol, žákyně z cheerleadingu
dlouhodobě reprezentují školu při různých příle-
žitostech od mistrovství ČR až po vystoupení na
společenských akcích, děvčata věnující se golfu
se zúčastnili v listopadu miniturnaje v puttovaní
v Austerlitz Golf Clubu a tenistky pilně trénují
v nově postavené zimní tenisové hale. Nesmíme
zapomenout ani na žáka, který trénuje biketrial.
Všichni žáci sportovní třídy se také účastnili eko-
logicko-sportovní akce „Ekoden s Kometou“.
Náplň a nabídka aktivit ve sportovní třídě je bo-
hatá a pro sportovně založené děti více než lá-
kavá. Mgr. Martin Bauer 

Sběr starého papíru
Při sběru papíru, který se konal 24. října, ode-

vzdali naši žáci s rodiči i s pracovníky školy cel-
kem 15 tun starého papíru, a tak „zachránili“
před pokácením asi 255 vzrostlých stromů. Nej-
pilnějšími sběrači, kteří si za odměnu smlsli na
sladkých dortech, byly žáci tříd 3.B, 2.A a 3.A.

Vítězové soutěže, žáci 3.B mohou až do jara
využívat k hraní o přestávkách stolní fotbal, pu-
tovní cenu soutěže. Všem zúčastněným patří dík.

Mikulášská exhibice
Skupina Glitter Stars vás zve na Mikuláš-

skou exhibici, která se koná v pátek 6. pro-
since od 16 hodin ve sportovní hale ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna. Vystoupí
skupina Glitter Stars a malé gymnastky.

Žáci ZŠ Komenského v Brně Foto: archiv školy

Halloween ve škole Foto: archiv školy
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atmosféru budou doprovázet reprodukované
zvuky bitvy s úryvky vzpomínek vojáků. Tyto
vstupy boudou informovat o „dění na bojišti“
a zároveň budou návštěvníkům ukazovat histo-
rický průběh bitvy. Každý vstup bude doplněn
konkrétní hranou situací (například, ranní od-
chod armády do bitvy, příjezd prvních raněných,
či obsazení města francouzskou armádou). 

Během celého dne se na zámeckém nádvoří,
Palackého náměstí, ulicích Husova a Brněnská
bude konat tradiční předvánoční a řemeslný jar-
mark, který patří k největším vánočním jarmar-
kům na jižní Moravě. Budete si zde moci zakoupit
nejrůznější dekorativní předměty, bižuterii, ruční
a řemeslné výrobky, které se mohou stát vánoč-
ními dárky pro vaše blízké. Samozřejmostí bude
nabídka vánočních dekorací a občerstvení. 

Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s občanským sdružení Per Vobis dále připravil
oblíbené kostýmované prohlídky s Napole-
onem. Návštěvníci se setkají s postavami, které
měly souvislosti s bitvou i se slavkovskými zá-
meckými pány. Humornou formou přiblíží oka-
mžiky před samotou bitvou i samotného císaře
Napoleona po jeho slavném vítězství a seznámí
se nenásilnou formou i s historií slavkovského
zámku. Prohlídky se uskuteční v časech: 10.00,
11.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Doporuču-
jeme rezervaci předem na pokladně zámku (tel:
544 227 548).

Ve 20 hodin bude celý program zakončen
multimediálním představením „Světlo ze Slav-
kova“, doplněným ohňostrojem. Základem
však bude iluminace celé horní části náměstí,
doplněná o další pyrotechnické efekty, kombi-
nované s mluveným slovem.

Vstup na čtvrteční koncert, vojenské akce ve
Slavkově a řemeslný jarmark je VOLNÝ. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Letošní Vzpomínkové akce k výročí bitvy
u Slavkova se konají v termínu 28.–30. listo-
padu. Zámek Slavkov – Austerlitz je pořádá ve
spolupráci s městem Slavkov u Brna a Jezdec-
kým klubem Acaballado. Akce se koná pod zá-
štitou ministra pro místní rozvoj Mgr. Františka
Lukla, MPA s podporou Ministerstva pro místní
rozvoj a pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje JUDr. Michala Haška s podporou Jiho-
moravského kraje. 

Slavkovského programu se zúčastní na 200
osob v dobových uniformách a kostýmech z ob-

Vzpomínkové akce
dobí napoleonských válek, reprezentující armády
Francie, Polska, Rakouska a Ruska. Vzpomín-
kové akce začnou na Zámku Slavkov – Austerlitz
již ve čtvrtek 28. 11., kdy se v Historickém sále
uskuteční již tradiční koncert, který pořádá
obecně prospěšná společnost Mohyla míru –
Austerlitz. Od 19 hod. se  budete moci zaposlou-
chat do tónů džezového souboru Jaromíra Hni-
ličky – známého trumpetisty, skladatele,
aranžéra a zpěváka. Vstup na tento koncert je
volný. 

V pátek večer 29. 11. přichází vojáci do Slav-
kova, na náměstí budou hořet strážní ohně,
u kterých budou vojáci očekávat věcí příštích.
Na slavkovský zámek přijíždí rakouský císař.
Z oken zámku zazní pro tento účel speciálně slo-
žené fanfáry v provedení studentů Brněnské
konzervatoře. Fanfáry pro město Slavkov u Brna
složil známý hudební skladatel Miloš Štědroň,
který napsal hudbu např. pro film Balada pro
banditu. Celá scéna bude doplněna textem do-
pisu vojáka očekávající zítřejší bitvu. 

Hlavní sobotní program (30. 11.) bude celý
věnován tématu život v zázemí v době bitvy s ná-
zvem „…tenkrát ve Slavkově 1805“. Cílem je
ukázat život ve městě roku 1805. Za pomoci
Muzea kočárů z Čech pod Kosířem, bude horní
část náměstí „přeneseno“ do roku 1805. Tento
prostor oživí vedle vojáků a markytánek různá
dobová řemesla. Například koláři a řezbáři, tito
budou předvádět strouhání špicí na loukoťová
kola, vyřezávání různých předmětů, případně
i soustružení dřevěných kulatých prvků na sou-
struhu. Tato řemesla budou doplňovat polní la-
zarety s ukázkami práce felčarů, polní pekárna,
či práce kováře, který přímo na místě okove
koně. Celou scénu doplní různé povozy a kočáry,
nebo čtyřmístný uzavřený kočár Landauer včetně
kočárových koní, luceren, kočího a lokajů. Celou

kde si mohou nejenom prohlédnout dětské bet-
lémky na pohlednicích a ve vitríně, ale sou-
časně si mohou rovněž betlém vymalovat
a odnést si jej domů jako dárek.

Využijte tedy předvánoční období, přijďte se
v této hektické době zklidnit a radovat se z na-
rození Dítěte. Výstava je otevřena do neděle 8.
prosince 2013 v souladu s provozem zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

Výstavu věnovanou tomuto tématu můžete
shlédnout na zámku ve Slavkově u Brna. Ver-
nisáž se uskutečnila v pátek 15. listopadu v pro-
storách Historického sálu. Celá akce byla
doplněna skvělým vystoupením žáků tanečního
oboru Základní umělecké školy F. France.

Na výstavě jsou zastoupeny betlémy mnoha
druhů i materiálů – papírové, krajkové, skleněné,
perníkové, voskové, slámové, keramické, porce-

Betlémy známé i neznámé
lánové, kovové, na pohlednicích či na znám-
kách. Nejstarším je Alšův betlém ze 30. let 20
století, nejmenším pak betlémek umístěný ve
skořápce vlašského ořechu. Z roku 1968 pak po-
chází Ladův Betlém, který v tomto roce otiskly
noviny Svoboda. K zajímavostem patří dva ro-
dinné betlémy – z paličkované krajky či textilní,
které zobrazují i osoby z okolí zhotovitelek. 

Dětem je pak věnována poslední místnost,

Vánoční jarmark ve Slavkově Foto: archiv

Výstava betlémů Foto: archiv ZS-A
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Na tuto významnou akci pořadatelé přizvali
také zástupce Slavkova u Brna, které je v očích
pořadatelů považováno za jedno z nejdůležitěj-
ších míst se společnou napoleonskou historií. 

V roce 2013 si připomnělo město a region
Lipsko významné dvojí výročí: od Bitvy ná-
rodů uplynulo 200 let a před 100 lety byl slav-
nostně otevřen Památník Bitvy národů.

Dvousté výročí Bitvy národů u Lipska
V duchu evropského porozumění se pak v Lip-
sku sešli lidé ze všech národů zúčastněných
v Bitvě národů, aby se společně ohlédli do mi-
nulosti a pohlédli do budoucnosti.

V neděli 1. prosince od 17.30 hodin pro-
běhne na Palackého náměstí před radnicí slav-
nostní rozsvícení vánoční výzdoby. 

Na patnáct sloupů veřejného osvětlení na Pa-
lackého náměstí od spodní části až ke křižo-
vatce s Husovou dostane světelné vločky.
Světelných ozdob se dočká i dominantní strom
před Panským domem.

Přijďte se společně s námi naladit do předvá-
noční pohody, zazpívat si koledy a občerstvit
se svařeným vínem. Těšíme se na vaši hojnou
účast. MgA. Martin Křížka, odbor KT

Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby

Kladení věnců – pietní akt u pomníka Karla Fürsta Schwarzenberga, který padl
v Bitvě národů Foto: A. Šilhánek

Historická vesnice „Liebertwolkwitz 1813“ – spolu s Brněnským městským
dělostřeleckým sborem Foto: A. Šilhánek

Prohlídka Panoramatu „Leipzig 1813 – ve víru Bitvy národů“: zleva Mgr. Vladimír
Soukop, Dr. Martin Schulz, prezident Evropského parlamentu, Burkhard Jung, pri-
mátor města Lipska v doprovodu ředitele Panometeru Leipzig Foto: A. Šilhánek

Vysazení stromů míru: Dr. M. Reissner, ředitel Mor. zemského muzea, Karel Schwarzenberg,
Doc. Dr. Jarmila Krejčíková, gen. konzulka ČR v Drážďanech, Rudolf Jindrák, velvyslanec ČR
v Německu, Bc. Kudělka, Magistrát m. Brna, Mgr. Soukop, Ing. Šilhánek Foto: A. Šilhánek

Vizualizace vloček na náměstí Foto: archiv MÚVizualizace pavonie Foto: archiv MÚ
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KINO JAS SLAVKOV PROSINEC 2013
Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Václav hrabě Kounic se
představil i v Uh. Brodě

Sté výročí od úmrtí významného šlechtice
a mecenáše, nejmladšího z rodu Kouniců
a v neposlední řadě vlastníka slavkovského
zámku, si připomněli rovněž v uherskobrod-
ském muzeu Jana Amose Komenského. Po
ukončení výstavy ve Slavkově u Brna, která
byla věnovaná Václavu Kounicovi, putovala
část exponátů do Uherského Brodu, kde věci
denní potřeby, kterých se Václav dotýkal,
vhodně doplnily tamější kounicovské sbírky.
Výstavou, která potrvá až do února 2014, byl
završen roční projekt prezentace této významné
osobnosti, za spolupráce tří muzeí, která se
uskutečnila v objektech, jež JUDr. Václav Kou-
nic vlastnil – na zámku ve Slavkově u Brna,
v tzv. „Baraníku“ v Uherském Brodě a na zá-
mečku ve Vysoké u Příbrami. 

Václav Kounic proslul nejenom svou politic-
kou činností, ale především jako mecenáš stu-
dentstva. Výstavy i přednášky, které se v roce
2013 uskutečnily, byly důstojným připomenu-
tím této známé osobnosti, jejíž význam přesa-
huje hranice našeho státu.

PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

30. 11. sobota      19.30 hod.      LET                                                                                                                                                                             138 minut
  1. 12. neděle      19.30 hod.      Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot. Když během rutinního letu jím pilotované letadlo vlétne do mohutné bouře,

chladnokrevně ho vyvede do bezpečí, za což si vyslouží potlesk cestujících i posádky. Radost je předčasná, letadlu postupně začnou
vynechávat funkce, je čím dál neovladatelnější a Whip se odhodlá k šílenému činu – otočí ho vzhůru nohama, což ho má déle udržet
ve vzduchu a mezitím se pokusí najít co nejvhodnější místo k přistání. Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly,
John Goodman, Melissa Leo a další. Žánr: Drama.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                               Přístupný od 15 let

  4. 12. středa       19.30 hod.      BABOVŘESKY                                                                                                                            133 minut
                                                    V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které

zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu v obci Babovřesky. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Plekancová Vondráčková, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková, Lukáš Langmajer.

                                                    Vstupné: 75 Kč                                                                                                                                               Přístupný od 12 let

  7. 12. sobota      19.30 hod.      STAR TREK: DO TEMNOTY                                                               132 minut
                                                    Protože kapitán James T. Kirk (Chris Pine) je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel, způsobil drobnější galaktický incident, který

by za normálních okolností skončil jeho degradací. Podmínky na rodné Zemi ale normální zdaleka nejsou. Došlo totiž
k bezprecedentnímu a devastujícímu útoku na Hvězdnou flotilu a posádka Enterprise se nabídne, že dopadne pachatele. Režie: J. J.
Abrams. Dále hrají: Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Legy, Karl Urban, John Cho a další. Dobrodružný, sci-fi, akční. Vysoké
hodnocení na CSFD.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                                Přístupný od 12 let

  8. 12. neděle      16.30 hod.      CROODSOVI                                                                                                                                     90 minut
                                                    Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje

a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filosofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“ a drží se jí až do chvíle, kdy dojde
k zničení jejich rodinné jeskyně. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších,
neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                               Mládeži přítupný    

11. 12. středa                             PŘED PŮLNOCÍ                                                                                                                 108 minut
                                                    Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. Společně tráví letní dovolenou v prosluněném Řecku. Jako dárek dostanou od

přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na pláži. Jak může pár, který žije v dlouholetém vztahu, takový čas trávit?
Režie: Richard Linklater. Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke, Panos Koronis, Ariane Labed, Walter Lassally. Žánr: Romantický. Velmi dobré
hodnocení na CSFD.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                              Přístupný od 12 let

14. 12. sobota      19.30 hod.      HURÁ NA FRANCII                                                                                                      97 minut
                                                    Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistánu, malé zemičce ve střední Asii, o které nikdo nikdy neslyšel. Aby se konečně svět

o ní dozvěděl, rozhodne se ji syn prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich životní misi: zničit Eiffelovku!
Aby dosáhli svého, musí se prodrat tím nejnepřátelštějším územím, jaké si lze představit: Francií! Režie: Michael Youn. Hrají: José
García, Isabelle Fermato, Claudie Perron, Emilie Caen, Hamid Najah a další. Komedie.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                               Přístupný od 12 let

15. 12. neděle      19.30 hod.      ŽIVOTNÍ ŠANCE                                                                                                             85 minut
                                                    Julien Monnier má vážný problém. Ačkoliv je skvělým manželským poradcem, samotnému se mu nikdy nepodaří udržet si vztah déle

než dva týdny. Už od mládí přinesl smůlu každé ženě, která se do něj zamilovala. Julien je , pokud jde o ženy, parádní smolař. Joanna
to zjistí hned první den, kdy se s ním potká. Režie: Nicolas Cuche. Hrají: Virginie Efira, Armelle Deutsch, Elie Semoun a další. Žánr:
Komedie, romantický. 

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                               Přístupný od 12 let

21. 12. sobota      19.30. hod.     MAFIÁNOVI                                                                                                                                      111 minut
22. 12. neděle      19.30 hod.      Kdysi měl všechno a všechny pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná

manželka Maggie (Michelle Pfeifer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu
svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim ale příliš nedaří. Režie: Luc Besson. Dále hrají: Dianna Argon, David Belle, Vincent
Pastore, Greg Antonacci, Paul Borghese. Krimikomedie.

                                                    Vstupné: 70 Kč                                                                                                                                                Přístupný od 12 let

Již tradiční koncert u příležitosti připomínky
208. výročí bitvy u Slavkova, který na zámku
každoročně pořádá Mohyla míru – Austerlitz
o.p.s., v letošním roce tentokrát do Historického
sálu zámku netradičně přinese jazz pod vedením
trumpetisty, skladatele, aranžéra a zpěváka Jaro-
míra Hniličky. Jaromír Hnilička se podílel na
vzniku řady hudebních uskupení a stále aktivně
obohacuje nejen brněnský a nejen hudební život.
Je jedinečnou osobností jazzového světa, jeiiž
věhlas a uznání jsou mezinárodní. Od roku 1955
je členem legendární kapely Gustava Broma.

Přijměte tedy pozvání na skvělý jazzový kon-
cert Kvarteta Jaromíra Hniličky, který se koná

Koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz

v Historickém sále zámku ve čtvrtek 28. lis-
topadu 2013 od 19 hodin. VSTUP VOLNÝ.

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

Zámek – návštěvníci budou mít možnost
projít expozici naposledy v neděli 8. prosince.
Od pondělí 9. prosince 2013 do 27. března
2014 včetně jsou prostory zámku uzavřeny.
V této době je zámek přístupný pouze pro pře-
dem sjednané hromadné prohlídky a návštěvy. 

Městská knihovna – knihovna je od 12.
prosince 2013 uzavřena. Po Novém roce za-
hájí provoz v úterý 14. ledna 2014 od 9 hod.

Provoz zámku, Městské knihovny a Kina JAS na přelomu roku
Kino Jas – také kino bude přes vánoční a no-

voroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení v tomto roce
bude 21. a 22. prosince (sobota, neděle), kdy
uvádíme kriminální komedii „Mafiánovi.“

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že
v zimním období (leden-březen) bude ome-
zeno promítání jen na sobotu a neděli.  

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2014.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
Martinské slavnosti na zámku. Foto k článku na
straně 1 zpravodaje Foto: H. Partyková

Jaromír Hnilička (vpravo) Foto: archiv
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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

Lázeňský pohár 
Žáci ISŠ Slavkov u Brna se 24. 10. již potřetí

zúčastnili soutěže mladých barmanů v Jeseníku
nazvanou Lázeňský pohár. Tentokrát se ovšem
nemíchaly studené drinky jako tomu bylo v mi-
nulých 11 letech na této soutěži, ale soutěž byla
věnována přípravě teplých nápojů. Naši školu
reprezentovaly žákyně oboru hotelnictví M. Pa-
vlincová a T. Langová. Druhá jmenovaná se
umístila na 14. místě z 31 účastníků a M. Pavlin-
cové se podařilo vybojovat a získat stříbrný
pohár za krásné 2. místo. Tento pohár spolu
s dalšími, které zdobí učebnu stolničení, si mů-
žete přijít prohlédnout při dni otevřených dní ve
dnech 29. a 30. 11. 2013. Srdečně vás se žáky
zveme. Mgr. M. Kocmanová, ISŠ

Ve dnech 6. a 7. 11. se vybraní žáci ISŠ Slav-
kov u Brna zúčastnili ve Znojmě mezinárodní
soutěže žáků oboru Truhlář. Tato soutěž byla or-
ganizována v rámci projektu ZUWINS+ rakou-
ským odborovým svazem. Své dovednosti si
poměřilo celkem 14 žáků ze 7 škol z Moravy
a Rakouska. Jednotliví žáci měli za úkol v daném
časovém limitu vyrobit podle výkresové doku-
mentace stoličku. Na stupni nejvyšším stanul náš
žák P. Haizler, na druhém místě skončil zástupce

Rousínovští truhláři opět bodovali
ze Znojma a na třetím zástupce Dolního Rakou-
ska z Pöchlarnu. Také náš druhý zástupce D.
Stuchlík nezklamal a skončil v první polovině
startujících. Velký podíl na tomto úspěchu mají
především učitelé odborného výcviku z Rousí-
nova, kteří tak dokazují neustále vysokou kvalitu
výuky v ISŠ Slavkov u Brna. Děkujeme za vzor-
nou reprezentaci žákům i učitelům tohoto oboru
a blahopřejeme k cennému úspěchu.

Ing. V. Bábek, ISŠ

skvělý zážitek. Obohatili jsme si slovní zásobu
anglického jazyka a něco málo jsme se naučili
i z italského jazyka. Myslím, že každému z nás
tato stáž něco dala. Mně dala nové přátele, nové
zkušenosti a krásné vzpomínky. 

Neváhejte a nebojte se stáže zúčastnit. Věřte
mi, že to opravdu stojí za to. Děkuji vedení
školy, že mně a mým spolužákům bylo umož-
něno zúčastnit se této odborné stáže. Jsem za to
hrozně vděčná a šťastná, že jsem na této škole.

D. Sochnová, žákyně ISŠ 

Milí studenti, tímto článkem bych Vám chtěla
říct, jak jsme měli skvělou stáž ve Florencii.
Pokud se vám článek bude líbit, neváhejte se při
příštím výběru žáků ozvat a odborné stáže se
také zúčastněte, ať už bude kdekoliv. Můžete se
domluvit s naší paní ředitelkou nebo Vám rád
pomůže pan Ing. Vojtěch Bábek. 

Odborná stáž byla stanovena v termínu od 7.
září do 5. října 2013. Stáže se zúčastnilo deset
žáků z oboru kuchař - číšník a hotelnictví. Ces-
tovali jsme vlakem. Na nádraží ve Florencii na

Odborná stáž Florencie 2013
nás čekala lektorka Hana Procházková, která nás
měla na starost po celý čas stáže. Dva žáci byli
v hotelu Londra, dva žáci v hotelu Villa la Ve-
detta, dvě žákyně byly v městečku Volterra v ho-
telu Vicarello di Volterra a čtyři žákyně byly
v hotelu Golden Tulip Mirage. Každý měl sta-
novený druh práce, kluci pracovali v kuchyni
a dívky obsluhovaly nebo pracovaly na recepci.
Výlohy na ubytování, cestu, stravu a měsíční jíz-
denka po Florencii byly hrazeny z projektu. Tuto
stáž bych doporučila každému, protože je to

Dne 22. října se konal poprvé tento veletrh,
pořádaný ÚP Vyškov, v ISŠ Slavkov u Brna.
Veletrhu se účastnilo celkem 32 středních škol
a v rámci tzv. živé knihovny zde zástupci firem
představili nejžádanější profese na okresu Vy-
škov. Žáci ZŠ i jejich rodiče tak na jednom
místě získali všechny potřebné informace o stu-
diu na jednotlivých středních školách. 

Naše škola u každého oboru uvedla i prak-
tické ukázky, které měly velký úspěch. Jednalo
se o práci barmanů z oboru hotelnictví, kuchaři
zase předvedli své umění na nádherně připra-
veném rautu, automechanici se chlubili mo-

Veletrh vzdělávání a pracovních
příležitostí v ISŠ Slavkov u Brna

derní diagnostikou a truhláři zaujali tradičně
svými výrobky a ukázkami soustružení a vyře-
závání. Samozřejmostí byla prohlídka celého
areálu školy, především moderních učeben,
dílen odborného výcviku, cvičných kuchyněk,
jídelny a ubytování na domově mládeže hote-
lového typu.

Tato náročná akce se vydařila, o čemž svědčí
velice dobrá návštěvnost ze strany veřejnosti.
Poděkování patří všem pracovníkům i žákům
školy, kteří bezchybně a úspěšně zvládli uspo-
řádání Veletrhu pracovních příležitostí ve Slav-
kově u Brna. Ing. V. Bábek, ISŠ

Dne 13. 11. proběhla na naší škole jedinečná
celorepubliková soutěž s názvem Metelka Cup,
kterou každoročně naše škola pořádá. Letos
v rámci projektu EdTrans nás poctily svou náv-
štěvou dvě zástupkyně partnerské školy ve
Vídni, Mag. Andrea Gruber a Mag. Eva Gober.
Naši vzácní hosté obdivovali výkony soutěžících
v jednotlivých kategoriích, přímo se zapojovali
do podpory soutěžících strženi atmosférou

Návštěva zástupců partnerské školy z Vídně
v sále. Současně si prohlédli celou školu, sezná-
mili se s výukou jednotlivých oborů, diskutovali
o dalších možnostech vzájemné spolupráce
v rámci projektu. Zpět do Vídně naše kolegyně
odjížděly plny dojmů a příjemných zážitků. Vzá-
jemná spolupráce bude pokračovat již v příštím
týdnu, a to návštěvou našich žáků oboru kuchař-
číšník a hotelnictví v partnerské škole ve Vídni. 

Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Prohlídka letiště Schwechat
Dne 22. 10. se žáci 2. ročníků oboru autome-

chanik naší školy ve Slavkově u Brna zúčastnili
exkurze ve vídeňském Schwechatu. Návštěva se
uskutečnila v rámci projektu Zuwins+, který je
organizován rakouským odborovým svazem
(ÖGB) ve spolupráci s českým odborovým sva-
zem (ČMKOS). Jedná se o projekt, jehož cílem
je zlepšení spolupráce mezi regiony a vytváření
společného pracovního trhu. Žáci naší školy si
prohlédli pracoviště letiště, kde probíhá údržba
a opravy letadel. a po celou dobu prohlídky se
seznamovali nejen s obsluhou letadla, jeho kon-
strukcí, ale i s celým provozem letiště, kladli
řadu otázek, které je zajímaly. Po vyčerpávající
přednášce a prohlídce jednotlivých částí letadle
je čekala příjemná návštěva vídeňského Prátru.
Exkurze byla pro žáky velmi přínosná, motivu-
jící nejen v jejich oboru, ale i v rozšíření zkuše-
ností v osobním životě. Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Zveme všechny zájemce o studium, rodiče
i širokou veřejnost k návštěvě obou areálů školy
na pracovištích Slavkov u Brna a Rousínov, kde
budou v pátek 29. listopadu v době od 10 do
17 hodin a v sobotu 30. listopadu v době od 9
do 12 hodin probíhat Dny otevřených dveří.

Získáte všechny potřebné informace o jed-
notlivých oborech, které vám poskytnou peda-
gogičtí pracovníci školy. Můžete si prohlédnout
třídy, odborné učebny i dílny odborného vý-
cviku, včetně technického vybavení, kde je pro-

Dny otevřených dveří v naší škole
váděna výuka. Seznámit se tak můžete s celko-
vým zázemím naší školy.

Dny otevřených dveří se uskuteční také na
pracovišti Rousínov, a to na úseku praktického
vyučování, kde bude i v příštím školním roce
probíhat výuka odborného výcviku oboru Truh-
lář. I zde si můžete prohlédnout technické vy-
bavení a získat potřebné informace o samotném
oboru i o průběhu výuky. Navíc bude připravena
tradiční výstava výrobků žáků.

Srdečně zvou všichni zaměstnanci školy

Metelka Cup 2013
Ve středu 13. 11. proběhl na ISŠ Slavkov

u Brna 13. ročník barmanské soutěže v míchání
horkých drinků Metelka Cup. Naše škola soutěž
pořádá ve spolupráci s firmou Milan Metelka –
výroba likérů a lihovin Moravské Prusy  a za
podpory dalších sponzorů. Letos soutěžilo 27
barmanů ze 13 škol z celé republiky. Soutěž má
dvě části – klasickou, kde se míchá horký nápoj
a pro diváky atraktivní – flair. Zde se ukáže nej-
šikovnější barman, který nejvíce diváky pobaví
a zaujme i odborné komisaře. Samostatně se
hodnotí pouring test – co nejpřesnější nalévání
určeného množství destilátu bez použití odmě-
rek. Vítězství v klasické soutěži si odnesla Ho-
telová škola Opava, v soutěži flair byl nejlepší
žák z SOŠ Fortika Lomnice u Tišnova. Naše
škola si odnesla v klasické soutěži krásné
3. místo. M. Novoměstská, ISŠ
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Milan Májek
a syn
nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
     775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 hod.
út, čt, pá   7–15 hod.
so             8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

dárkových
poukazu

pro své blízké jako dárek pod stromeček
na výrobky:

 MUDr. J. Jonáše
 kosmetiku 
 výrobky Aloe Vera
 zelené potraviny

Možnost zakoupení

°

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci:
v pátek 13. prosince do 16 hodin

Podmínky viz www.bmtypo.cz

tel. 604 994 476
Marie Zdražilová
Čelakovského 839 
Slavkov u Brna
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O T E V Ř E N Í  N O V É  K A V Á R N Y

Drink Caffe
Otevřeno od 1. listopadu 2013

• Nekuřácká kavárna, kapacita 20 míst k sezení
• V prostorách kavárny je možné využít bez -

drátové připojení Wi-fi ZDARMA

Místo, kam si Vaše děti mohou přijít pohrát, zatímco

Vy si užíváte pohodu u dobré kávy se zákuskem.

• Kam s dětmi, když je venku škaredě?
• Kam s kamarádkou na kafe, když má malé dítě?
• Kde oslavit narozeniny a jiné párty?

Drink Caffe je to pravé místo pro Vás i Vaše děti.

Drink Caffe
Husova 1558, Slavkov u Brna
drink.caffe@seznam.cz
tel. 773 246 786
http://drink-caffe.oxiweb.cz

DDrriinnkk  CCaaffffee

Těšíme se
na Vaši návštěvu

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT
Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Darujte vánoční

DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

AKâNÍ SLEVY

Prodej
SLAVKOVSKÉHO
PIVA

V PROSINCI

TABÁK ·AFÁ¤OVÁ
Palackého nám. 79, Slavkov u Brna

Jihlavanka 1 kg 111,– Kã
Jihlavanka 150 g 29,– Kã
Nescafé Classic 200 g 99,– Kã

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

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředíNíÏkovice 229

tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

●  PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
●  PNEUSERVIS
●  DIAGNOSTIKA MOTORŮ
●  VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL

(v rámci pojišťovny zdarma)
●  plnění a kontrola klimatizace
●  veškeré klempířské

a mechanické práce

RYCHLÁ PŮJČKA
peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA
za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.
Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,
BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu
• elektroniku, nářadí
• sportovní potřeby, hudební nástroje,

obrazy, sošky a věci umělecké
 hodnoty, zbraně

VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO
MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba: 

po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz
Slavkov u Brna, Brněnská 97

ZASTAVÁRNA – BAZAR

RUČNÍ MYTÍ AUT
exteriér a interiérNovinka

V minulém čísle
Slavkovského
zpravodaje byly
uveřejněny
články o pro-
jektu Comenius
a školní knihov -
ně na ZŠ Ko-
menského. Dnes
se k nim vra-
címe obrazovou
přílohou.

Školní knihovna (nahoře i dole) Foto: archiv školy Účastníci projektu z Turecka, Bulharska a z naší školy Foto: archiv školy

Delegace z Turecka Foto: archiv školy





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

Zahradní
technika

Prodej obalů na uzenářské výrobky
tel.: 725 365 444

SNOW HUNTER
Nejmenší a nejlehčí sněhová
fréza s jednoduchou obsluhou.
• motor GGP SM 50, 87 ccm
• pracovní záběr je 51 cm
• hmotnost je 27 kg
• odhoz sněhu 1–6 m

SNOW PATROL
Základní dvoustupňovy model 
s pojezdem vpřed i vzad.
• motor GGP SM 65, OHV, 182 ccm
• pracovní záběr 55 cm
• 4 rychlosti vpřed, 2 vzad
• ozubeny ocelovy šnek
• pneumatiky 12“ se vzorkem

Snow Hog
• hmotnost 68 kg

SNOW FOX
Vyzkoušený model, ideální do horských
a podhorských měst.
• motor Briggs & Stratton 800 Snow

Series, OHV, 205 ccm
• pracovní záběr 61 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• elektrický startér
• pneumatiky se

vzorkem Artic-Trac
• ozubený ocelový šnek
• hmotnost 78 kg

SNOW CUBE
Vyzkoušený model, ideální do horských a podhorských měst.
• motor Briggs & Stratton 800 Snow Series, OHV, 205 ccm
• pracovní záběr 61 cm
• 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
• elektrický startér
• pneumatiky se vzorkem

Artic-Trac
• ozubený ocelový šnek
• hmotnost 78 kg

Zbavte se starostí
se sněhovou nadílkou!

Cena vč. DPH

17 990 Kč

Cena vč. DPH

24 990 Kč

Cena vč. DPH

19 990 Kč

Cena vč. DPH

12 990 Kč
Cena vč. DPH

8 990 Kč
SNOW CRYSTAL
Spolehlivy, dobře vybavený model
pro příměstské oblasti.
• motor GGP SM 70, OHV, 212 ccm
• pracovní záběr 62 cm
• elektricky startér
• 5 rychlostí vpřed, 2 vzad
• ozubeny ocelovy šnek
• pneumatiky 15” se vzorkem Snow Hog
• hmotnost 82 kg
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v tombole drobné dárky, které nám poskytli
mnozí vystavovatelé, kteří se prodejní akce úča-
stnili. Dárek pro zdraví je ten nejcennější. 

Děkujeme všem, kteří pochopili, jak je nutné
starat se o své zdraví nejen jeden den, ale stále.
Očekáváme, že se proto účastníte i na našich
dalších akcích, které pořádá Svaz diabetiků ČR
pro diabetiky a občany našeho města a okolí.  

Marie Miškolczyová,
předsedkyně územní organizace SD ČR Slavkov

Čtrnáctý listopad je Světovým dnem diabetu,
proto jsme také ve Slavkově u Brna připravili pre-
ventivní akci, kde si mohli občané dát zdarma
změřit tělesné hodnoty. Spolupořadatelem byl
Město Slavkov a VZP ČR, pobočka Vyškov. Jak
jsme se mohli dnes dozvědět z tisku, počet diabe-
tiků na celém světě neuvěřitelně stoupá. Každých
deset vteřin se cukrovka objeví u dvou lidí. ČR
drží celoevropský nárůst v počtu onemocnění za
posledních pět let a v současnosti je už léčených

Den pro zdraví ve Slavkově
přes 835 000 diabetiků včetně pana prezidenta.
Příčiny jsou v nezdravém stravování, pracovním
vytížení, stresu a málo pohybu ve volném čase.
Jsme proto rádi, že dnešní Den pro zdraví navští-
vilo 485 občanů z našeho regionu, kteří si nejen
zkontrovali jak na tom se zdravím jsou, ale mohli
si také nakoupit zdravotní pomůcky, přírodní kos-
metiku, zdravotní obuv a ponožky, sladidla a vý-
robky zdravé výživy. Všechny vstu penky byly
dvakrát losované a návštěvníci mohli vyhrát

V neděli 13. října se konal závěrečný turnaj
6. ročníku charitativní golfové tour Modrý
hroch 2013 pro dětskou traumatologii a děti po
těžkých úrazech. Již šest let je právě Golf Hotel
Austerlitz jedním z velkorysých partnerů této
akce a podporuje tak zlepšení modernizaci lé-
čebně preventivní péče o poraněné děti.

Na charitativním turnaji ve Slavkově si za-
hrálo více než 90 hráčů a golfové akademie se
účastnilo téměř 30 dospělých a dětí, kterým se
věnovali profesionální trenéři až do pozdních
odpoledních hodin. Příjemným zpestřením
byly jako na každém turnaji stánky s občerstve-
ním se soutěží od společnosti A1 Mobil s.r.o.
o mobilní telefon a bohatá tombola.  

Jen v rámci tomboly se podařilo získat ve
Slavkově rekordních 41 000 Kč a díky všem
dárcům a partnerům se podařilo získat pro ne-
mocné děti nejvyšší částka za uplynulých šest
let ve výši 1 245 000 Kč. Tyto finanční pro-
středky budou využity na rekonstrukci celého

Charitativní golfové tour
jednoho oddělení Kliniky dětské chirurgie, or-
topedie a traumatologie FN Brno a na rozšíření
počtu pokojů „pro matku a dítě“. Na oddělení
bude také vybudováno speciální protiúrazové
centrum pod názvem „Nemocnice u Modrého
hrocha“.

Uplynulých šest ročníků této charitativní
sportovní akce vyneslo pro dětskou traumato-
logii a děti po úrazech již 5 602 000 Kč. kl

Vzpomínkové dny jsou hlavně spjaty s Na-
poleonem a vojáky, jsou vzpomínkou na velkou
bitvu, která se odehrála nedaleko Slavkova

Kostýmované prohlídky s Napoleonem
a hlavně vzpomínka na všechny vojáky, kteří
zde nechali své životy.

Jako každý rok, připravilo Občanské sdru-
žení PER VOBIS i na letošní Vzpomínkové
dny, tradiční kostýmované prohlídky s Napole-
onem. Návštěvníci se setkají s postavami, které
měly souvislosti s bitvou i se slavkovskými zá-
meckými pány. Humornou formou přiblíží oka-
mžiky před samotou bitvou i samotného císaře
Napoleona po jeho slavném vítězství a seznámí
se i s historií slavkovského zámku.

Srdečně zveme na prohlídky, které se uskuteční
v sobotu 30. listopadu v 10 a 11 h. a odpoledne
v 15, 16 a 17 hodin. Rezervace vstupenek v po-
kladně zámku tel.: 544 22 7548. izy

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt, spolek

Tuláci a obec Křenovice si vás dovoluje pozvat
při příležitosti 208. výročí bitvy tří císařů do
Křenovic.

V pátek 29. listopadu od 16 h. bude veřej-
nosti přístupné improvizované vojenské ležení.
Pro návštěvníky nebude chybět prodej svaře-
ného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.

V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice
Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. 

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jed-
notky uniformovaných vojáků, kanón tažený
koňmi, děti s lampióny směrem ke Zlaté hoře. 

V sobotu 30. listopadu dopoledne projde
průvod francouzských dělostřeleckých a pěších
jednotek obcí k Božím mukám, k malému pi-
etnímu aktu v 11 hodin. 

V neděli 1. prosince proběhne v Křenovi-
cích v 10 hodin slavnostní nástup vojenských
jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Li-
škově.                                     Oldřich Bartošek

JÍZDNÍ KOLA
SPORT Reška

Za Branou 276
(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna 

• slevy kol až 20%
• zimní zboží
• půjčovna, servis lyží
• bazar lyží, lyžáků
• prostředkujeme prodej 

vašich starší lyží a lyžáků
• broušení bruslí

mobil: 732 502 893

Měření zraku Foto: B. Maleček Měření glykemie Foto: B. Maleček

Charitativní turnaj Foto: archiv GHA

Kostýmované prohlídky Foto: archiv PV
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

SOLÁRIUM
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna
www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
SLEVA NA V¯ROBKY 20–35 %
Pfiírodní kosmetika + doplÀky stravy

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

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

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zafiízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek

zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pfiíplatku • uklízecí

práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

Blahopřání
Dne 4. prosince 2013 se dožívá v plné svěžesti

naše drahá maminka, paní

MARIE ŠTĚRBOVÁ

Za celoživotní obětavou lásku, péči a nezištnou pomoc děkují
a do dalších let přejí zdraví, spokojenost a Boží ochranu

synové Lojza a Mirek s rodinami.

neuvěřitelných 100 let

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

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2013 uplyne 8 let, co nás navždy opustila

naše drahá maminka, manželka a babička, paní

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

Vzpomínka

Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 25. listopadu 2013 uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA

S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 15. listopadu 2013 uplynulo 20 let, co nás opustila paní

MARIE ŽEMLOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Marie s rodinou, synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2013 uplynul jeden smutný rok, kdy ve věku 67 let

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

JOSEF ZAJÍC

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

s rodinami.

Vzpomínka

Dne 9. prosince vzpomeneme 9. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana

JANA LOHNICKÉHO
dlouholetého člena Dobrovolného hasičského sboru

Vzpomíná rodina Lohnických.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 4. prosince 2013 vzpomeneme 8. výročí úmrtí pana

LADISLAVA COUFALA

S láskou vzpomínají Silva, Vašek, Zita a táta.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 6. prosince 2013 uplyne 12 let, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Markéta,
dcery Markéta, Alena, Eva a syn Petr s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Miroslav Cenek (1961) 6. 11.

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.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 6. prosince 2013 vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní

JAROMÍRY MATUŠTÍKOVÉ
rozené Kociánové ze Slavkova u Brna

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 17. prosince 2013 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana

BŘETISLAVA VRÁNY
z Hodějic

S úctou a láskou vzpomíná manželka, syn s manželkou a hlavně vnučky
 Miloslava a Michaela.

INZERCE
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 776 610 117.

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

KRESLÍM portréty z fotek na zakázku. Cena
za 1 ks vel. A4 120 Kč. Tel. 603 792 179.

DARUJI dřevěný kazetový strop 4x2,5 m.
Tel. 604 994 476.

ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 774 855 098. 

KOUPÍM RD se zahrádkou do ceny 2,5
mil. Kč ve Slavkově a okolí. Nabídněte pro-
sím. Tel. 728 891 750.

KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově, balkon vý-
hodou. Tel. 728 832 677.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

PRONAJMU garáž na Polní. Tel. 776 313 080.

V BANCE vám nepůjčili? Zkuste to u nás
774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz. Pracu-
jeme pro více věřitelů.

PRONAJMU garáž v centru Slavkova. Tel.
605 989 406.

PRODÁM větší množství oblečení pro mi-
mino - holčičku, vel. 56–80, kus 15–20 Kč. Při
celém odběru zdarma hrací a hrkací hračky,
koupací osušky, ohrádka do postýlky, zavi-
novačky, zimní overal. Tel. 776 124 800.

PRODÁM přívěsný vozík s nástavbou
a plachtou. Tel.: 607 930 101.

DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na
přijímačky z matematiky na SŠ. Tel. 737
660 474.

KOUPÍM pozemek, zahradu v okolí Slav-
kova u Brna o rozměrech cca 0,5–1 ha. Tel.
777 237 732.

PŮJČOVÁNÍ tepovače na čištění koberců
a sedaček. Tel. 722 522 022.

SILVESTR NA HORÁCH
www.penzionadam.cz

PRODÁM nový eliptický trenažer VG50B
vč. polohovací lavice na posilování. Cena
dohodou. Tel. 602 707 003.

Vážení přátelé dobrého bluegrassu
tězy z papíru), i to jsme zařadili. K Vánocům
patří také vážná hudba. Ta svými tóny dodává
těmto svátkům takovou tu zvláštní vznešenost.
Z této hudební oblasti jsme zařadili část kon-
certu Čtyři roční období od Antonia Vivaldiho.
Uslyšíte i slavnou koledu z Německa (Tichá
noc) a známou melodii z Anglie (Greensleeves)
z méně známým vánočně-náboženským textem
(What Child is This).

K Vánocům patří také láska. Takže i na tomto
nosiči nesmí scházet skladba právě o tomto citu,
již zmíněná Panenka.

K českým, moravským a slezským Vánocům
patří samozřejmě naše koledy. A právě tyto jsou
ve velkém zastoupeny na této desce. I tyto
krásné písničky o zrození Ježíše Krista se dají
zahrát na typicky bluegrassové nástroje, jako je
banjo, dobro nebo mandolína.

Výše zmíněné skladby a také řada dalších
poutnických písní zazní na vystoupení Poutníků
v DDM 3. prosince od 19 hodin. Předprodej
vstupenek v ceně 80 Kč proběhne v prodejně
KNIHY DÁRKY Skaličková – Pokorná na Pa-
lackého náměstí nebo v DDM. Na místě bude
cena vstupenek 100 Kč. Počet míst je velmi
omezený, takže neváhejte přátelé a kupujte.

Na vaši návštěvu se za Poutníky těší
Jiří Karas Pola

Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí
na západě ještě naposledy letní souhvězdí Labuť
a Lyru, na jihozápadě podzimní souhvězdí
Pegas a Andromedu a na východě zimní Per-
seus, Vozka a krásný Orion s Blíženci. 1. pro-
since před východem Slunce uvidíme Saturn
s Merkurem v těsné blízkosti Měsíce. Měsíc
bude v novu 3. prosince, v první čtvrti 9. pro-
since, poslední letošní úplněk nastane 17. pro-
since a v poslední čtvrti bude Měsíc 25.
prosince. 

Na základě četných žádostí našich návštěv-
níků se sejdeme na Besedě o mimozemském ži-
votě, která bude v úterý 3. prosince od 18
hodin na Hvězdárně Vyškov. Po besedě máte
možnost podívat se našimi dalekohledy do hlu-
bin vesmíru.

Hvězdárna Vyškov v prosinci
V úterý 10. prosince od 17 hodin se těšíme

na sekání rodin s dětmi, pro které máme připra-
venou pohádku O malém medvídkovi, při které
se děti seznámí s některými souhvězdími. 

Navštivte hvězdárnu, čeká vás program
o našem vesmírném okolí se spoustou úžasných
snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte
nejnovější poznatky. Nezapomeňte se opravdu
teple obléci, na pozorovatelně je chladno, ale po-
dívaná do hlubin vesmíru za to stojí.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek od
18 do 20 h. V roce 2013 bude hvězdárna ote-
vřena naposledy v pátek 20. prosince. Těšíme
se na Vaši návštěvu. 

Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek,
přihlášky stále přijímáme na tel. 602 596 209.

D. Pátková

V úterý 3. prosince proběhne od 19 hodin
v Domě dětí a mládeže ve Slavkově u Brna na
Komenského náměstí Vánoční koncert Poutníků.
Bude to zároveň poslední vystoupení skupiny
v letošním roce v našem městě. Během koncertu
proběhne také křest 14. poutnického CD, které
má název Country vánoce.

Tento nosič je trochu zvláštní. Ty předešlé
byly většinou poskládané z písniček složených
vyloženě pro tuto kapelu, málokterá skladba
z našich předcházejících CD a LP byla převzatá.
A v tom je právě rozdíl mezi těmi předešlými
deskami a touto poslední. Z těch autorských je
zde jen Panenka od Roberta Křesťana – největší
poutnický hit. Ty zbylé skladby jsou řekněme
z jiných luhů a hájů. Tento nosič je také progra-
mově zaměřen na nejhezčí svátky v křesťanském
světě, a sice na Vánoce.

Jako první na něm uslyšíte skladby z oblasti
české country hudby s vánočními texty od kapel,
které se ve velkém podílely na tom, že tato
hudba u nás zdomácněla (Greenhorns – Na vá-
noce ráno, Fešáci – Dárek vánoční a Vánoční).

Jsou tu i swingové skladby. Samozřejmě
i v těch se zpívá o Vánocích a dá se říct že patří
ke světovým evergreenům (Bílé vánoce, Rol-
ničky). Dokonce i sám velký trampský bard,
Wabi Daněk, napsal krásné vánoční dílko (Ře-
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Teplo domova

misii na Moravu. Místo, odkud se na cestu
k nám vydali, připomíná na pobřeží moderní
chrám, zasvěcený Cyrilu a Metoději. 

Poslední den jsme putovali do Filip, nyní
rozlehlého archeologického naleziště s amfiteá-
trem a bazilikami. Snad nejvíce nás zajímalo
vězení svatého Pavla. Jen pár minut dál se na
zeleném palouku nachází křestní kaple sv.
Lydie. V potoce, který teče okolo kaple, byla
pokřtěná první evropanka, sv. Lydie. Tady jsme
si během mše svaté i my připomněli vodou
z potoka náš křest. 

Den ještě nekončil a tak jsme se zajeli podí-
vat ještě do Kavaly k přístavu, kde se vylodil
sv. apoštol Pavel. Ze zátoky jsme prošli pod
akvaduktem ke kostelíku, před nímž je novo-
dobá mozaika znázorňující Pavlovo přistání
v Řecku. 

Na pouti jsme navštívili hroby svatých mužů,
kteří působili celých 22 let s Metodějem u nás,
na Moravě. Uvědomili jsme si, že jsou to také
naši svatí, na které jsme zapomněli a kterým
jsme mnoho dlužni. Jejich život nám dává zku-
šenost, že co nemohli uskutečnit na Moravě,
vykonali na jiném místě.

P. Milan Vavro

V závěru jubilejního roku, k výročí 1.150 let
od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Mo-
ravu, jsme se 30. září vydali spolu se slavkov-
ským děkanstvím na Balkán, kam se uchýlili
po roce 886 žáci našich věrozvěstů.

Čekal nás dlouhý přejezd přes Maďarsko
a Srbsko do Makedonie do malebného měs-
tečka Ochrid na břehu Ochridského jezera.
Staré město je plné starobylých sakrálních sta-
veb v byzantském slohu, který je pro oblast vý-
chodní Evropy typický. Náboženství
v Makedonii je převážně pravoslavné a kostely
jsou bohatě zdobeny zlacenou řezbou, ikonami
a těžkými zlatými lustry. Nejvýraznějším prv-
kem je tzv. ikonostas, stěna pokrytá ikonami.
V deštivém dopoledni jsme navštívili monu-
mentální středověkou katedrálu sv. Sofie s nád-
herně zachovalými freskami, mezi nimi
vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje z 11. století. 

Podél Ochridského jezera jsme se přesunuli
k jeho jižnímu okraji do kláštera sv. Nauma,
obklopeného krásnou přírodou. Sv. Naum byl
jedním z Metodějových žáků. Prohlédli jsme si
spoře osvětlený kostel s bohatě zdobeným iko-
nostasem a výmalbou ikon na stěnách chrámu.
V boční kapli se nalézá původní hrob svatého
Nauma, který zemřel v roce 910. Sv. Naum je
vzýván jako mocný přímluvce za uzdravení.
K místní zvláštnosti patří, že pokud k náhrobní
desce přiložíte své ucho, můžete ještě stále sly-
šet „tlukot srdce sv. Nauma“.

Další pamětihodností města Ochrid je kromě
antického amfiteátru z helénistického období
a mnoha pravoslavných kostelů akropole na
kopci Plaošnik s výhledem na jezero. Mezi vy-
kopávkami zde stojí na původním základě re-
plika byzantského kostela, který založil další
význačný žák, svatý Kliment Ochridský. Sem
byly také v roce 2002 přeneseny jeho ostatky.
Sv. Kliment sem přišel z Moravy, založil školu
slovanského písemnictví, kde vychoval na 3000

Pouť po stopách cyrilometodějských žáků
žáků a stal se biskupem. Zemřel 27. července
roku 916.

Také jsme se vydali z Makedonie na jeden
den do Albánie, kde se ve městě Berat nachází
hrob dalších Metodějových žáků, svatých Go-
razda a Angelára. Během několikahodinové
cesty po špatných silnicích jsme mohli sledovat
množství bunkrů lemujících okolní stráně, do-
polední trhy v rozvíjejících se městech, nesoucí
ještě silně stopu komunistického režimu, hor-
natou krajinu i malá políčka. Naším cílem bylo
v Unesco chráněné město Berat, zvané „Město
tísíce a jednoho okna“. Jeho jméno je odvozeno
z Belgrad, což znamená „bílé město“. Po ulici
dlážděné bílými ohlazenými kameny jsme vy-
stoupali až vrchol do akropole obehnané hrad-
bami. Ujal se nás průvodce, vyprávěl nám
o historii starobylého městečka, provedl nás
křivolakými kamennými uličkami, zavedl nás
do kostelíků s freskami a naši dnešní pouť jsme
zakončili v katedrále Panny Marie s nádherným
ikonostasem, která ukrývá ostatky sv. Angelára
a Gorazda. U nich jsme se na chvíli zastavili
k modlitbě. 

Po přesunu do Leptokárie jsme v Řecku nav-
štívili skalní kláštery Meteory. Na vrcholech pí-
skovcových skal jsou vystavěny kamenné
kláštery východní ortodoxní církve, počínaje
11. stoletím. Navštívili jsme tři z nich: Klášter
Proměnění Páně, sv. Štěpána a sv. Barbory.

Soluň nám připomenula dětsví a mládí Cy-
rila a Metoděje. Navštívili jsme patrovými
obytnými domy obklopený chrám Hagia Sofia
(Boží moudrosti), jeden z nejstarších v Soluni,
kam chodil na bohoslužby svatý Cyril. Už v 8.
století byl přestavěn do současné podoby. Další
bazilika, ve které mohli být Cyril s Metodějem
pokřtěni (původními jmény Konstantin a Mi-
chal), je chrám sv. Dimitrije ze 6. století.
V chrámu je umístěna překrásná stříbrná truhla
s ostatky sv. Dimitrije, kterému bratři zasvětili

Jestli si při vzpomínce na dětství něco
opravdu pamatuji, pak je to zima. Bydleli jsme
v domku, kde nebyl vodovod ani ústřední to-
pení. Topilo se v kamnech a teplo velmi rychle
unikalo z kuchyně. To byla jediná místnost, kde
jsme topili, protože se s uhlím muselo šetřit. Po
návratu ze školy jsem se klepala zimou. Bála
jsem se sama zatopit, abychom nevyhořeli. Mou
záchranou byl návrat maminky. Když přišla
z práce, rychle vybrala popel, podpálila a za
chvíli bylo doma zase útulno.

V zimě jsme vstávali do promrzlé ložnice.
Když jsem ale vešla do kuchyně, v kamnech už
plápolal oheň, nikdy tam nechyběl hrnec s tep-
lou bílou kávou nebo čajem a na stole rohlíky
nebo chléb. Maminka už byla v práci a nám
dětem jakoby v těchto věcech zanechala vzkaz:
„Miluji vás. Proto jsem se snažila, abyste pocí-
tily, jak krásné je teplo domova...“

Na tyto momentky ráda vzpomínám. Žili
jsme velmi skromně. Ale ve chvíli, kdy byla
s námi maminka, nám bylo dobře, doma bylo
útulno, povídali jsme si, smáli jsme se a cítili
jsme se šťastni. V podstatě to bylo štěstí za pár
korun...

Dnes mají mnohé děti přepychový byt,
o teplo není nouze, jídla tolik, že ho ani nesnědí.

A přitom některé z nich cítí chlad. Protože to
největší teplo nepochází od ústředního topení,
spousty hraček, značkového oblečení nebo dra-
hého mobilu; ale z lidských srdcí, z lásky, kte-
rou můžeme rozdávat i přijímat. 

Vrcholem posledního měsíce v roce bývají
vánoční svátky, o kterých říkáme, že to jsou
svátky klidu a míru (i když příprava na ně může
být poznamenaná shonem a nervozitou…)
Přesto všechno se pokusme v souvislosti s vá-
nočními svátky vytvořit doma skromné, a přesto
hřejivé teplo, plné vzájemné lásky a lidského
porozumění.     

„Někdo hledá byt a někdo domov. Někdo by
vyměnil velký komfortní byt za malý, ale sku-
tečný domov.“ (D. Radović)

„Nestaví-li dům Hospodin, marně se namá-
hají, kdo jej stavějí.“ (Bible - Žalm 127,1)

„My milujeme, protože Bůh napřed miloval
nás.“ (Bible - 1. Jan 4,19 )

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v prosinci na sobotní bohoslužby, které se ko-
nají 7. a 21. prosince na adrese: Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9 h. společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla). www.casd.cz

Misie Konstantina a Metoděje
Misie Konstantina a Metoděje ze širšího po-

hledu je název přednášky Doc. PhDr. Jarmily
Bednaříkové, CSc., z Ústavu klasických studií
Masarykovy univerzity, Brno.

Slovo k vám, posluchačům, bude na témata:
• Nový pohled křesťanství na lidské chování
• Velká Morava ve franském sousedství
• Rostislavovo rozhodnutí a jeho význam
• Je dílo slovanských věrozvěstů v historii Ev-

ropy ojedinělé?
• Problémy misionáře 9. stol.
• Křesťanství a politika na Velké Moravě
• V čem vidím největší význam díla slovan-

ských věrozvěstů.
Přijďte se dozvědět více z naší historie, než

uváděno v učebnicích dějepisu, z úst povola-
ných. Sejdeme se v pondělí 2. prosince od 17
hod. na Husitské faře ve Slavkově u B., Jirá-
skova 959.

Za radu starších Vás upřímně zve
Milan Vostřel, farář
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby: neděle 8.30 a 18.00,

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

Roráty pro děti – úterý 3. 12., 10. 12. a 17.
12. a pondělí 23. 12. vždy v 6,45 ve Slav-
kově, sraz v kostele u vchodu, průvod
s lampičkami, po mši čaj a buchta na faře.

30. 11. Otevřený kostel, sobota, možnost
prohlídky 9.00 – 21.00.

1. 12. Latinská zpívaná mše sv. k zahájení
Adventu - 1. neděle adventní, Slavkov 8,30.

5. 12. Mše sv. v penzionu v 8,00.
6. 12. Návštěvy nemocných.
8. 12. pondělí Slavnost Neposkvrněného

početí Panny Marie, Slavkov, mše sv.
v 18,00.

Vánoce 2013
Upozornění: všechny ranní sváteční mše sv.

25. 12., 26.12. a 1. 1. budou až v 9.30 h.
Zpovědní dny, farní kostel pondělí 16. 12.

a úterý 17. 12. vždy 17–19 h., zpovídá více
Betlémské světlo, 24. 12. po celý den v zá-

dveří kostela.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi,

24. 12. v 15.30, zpívá schola.
Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, zpívá

PS Gloria.
Narození Páně, 25. 12. mše sv. v 9.30, zpívá

PS Gloria. Večerní v 18.00 s lidovým zpě-
vem.

Svatého Štěpána, 26. 12. mše sv. v 9.30,
zpívá schola, večerní nebude.

Prohlídka hodin a zvonů, 31. 12. kostel,
10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00.

28. 12. Vánoční zpívání s Hudci z Kyjova
(cimbálka), 16.00 kostel Slavkov. 

31. 12. Prohlídka hodin a zvonů
Silvestrovská mše sv. na poděkování, 31. 12.

v 16.00.
Nový rok, 1. 1. 2012, mše sv. 9.30 a večerní

v 18.00.

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

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz A Bůh mi dal v Kristu všechna svá zaslíbení.
Jsem sůl země, jsem světlo světa, jsem Boží

dítě, jsem část pravého vinného kmene, proudí
mnou Kristův život, jsem služebník spravedl-
nosti, jsem Boží syn: Bůh je duchovně můj
Otec, Jsem Boží chrám - jeho bydliště. Přebývá
ve mně jeho Duch a jeho život, jsem částí Kris-
tova těla, jsem nové stvoření, jsem jedno
v Kristu, jako Boží dítě jsem Boží dědic, jsem
svatý, jsem spravedlivý, jsem občan nebe, už
teď posazený v nebi, jsem Bohem vyvolený,
svatý a draze milovaný, jsem syn světla, mám
účast na Kristu, na jeho životě, jsem ďáblův ne-
přítel, narodil jsem se z Boha a (ďábel) se mě
nemůže dotknout, jsem navždy vysvobozený
z odsouzení, bylo mi úplně odpuštěno, zemřel
jsem moci hříchu ve svém životě, dostal jsem
Kristovu mysl, byl jsem požehnán veškerým
duchovním požehnáním, byl jsem v Kristu ještě
před založením světa vyvolen, abych byl svatý,
jsem před ním bez poskvrny, byl jsem spolu

Stal jsem se Božím dítětem
s Kristem vzkříšen a posazen v nebi, mám
zkrze ducha přímý přístup k Bohu, byl jsem za-
chráněn z říše satanovy vlády a přenesen
do Kristova království, byl jsem vykoupen
a všechny mé hříchy jsou mi odpuštěny, Kristus
sám je ve mně, dostal jsem ducha moci, lásky
a sebeovládání, byl jsem spasen a oddělen.

MÁM VĚČNÝ ŽIVOT, a to je to největší za-
slíbení v Kristu a jediná naděje pro lidstvo.
Tento svět potřebuje jediný lék, a tím je Ježíš
Kristus. Já osobně jsem uvěřil před čtyřmi roky
a Ježíš mně zachránil ze všeho zlého, co jsem
dělal. A až dokončím svou pouť na této zemi,
vím, kam jdu. Jsou jen dvě cesty:
Kristus=život, nebo ďábel=smrt. Není jiné
cesty. Nikdo z nás nemůže ovlivnit čas své
smrti, ale může ovlivnit, kam po smrti půjde!

Skutky 4:12. V nikom jiném není spásy ,na
zemi není lidem dáno jiné jméno,v nemž by-
chom mohli být spaseni. 

Hynek Tecl

Koncem října děti shlédly po-
hádku o tom, jak si Pejsek a Ko-
čička vyráběli draka. Dětem se
nelíbilo, jak vrána drakovi ocas
sebrala. Ale nakonec se vrána
polepšila a pejsek s kočičkou
vyrobili drakovi ocas nový.

Během listopadu se nabídl jeden obětavý ta-
tínek ze třídy oveček, že dětem ukáže "řezačku
na kukuřici". Tatínek otevřel všechna její zá-
koutí a děti si ji prohlédly ze všech stran. Ře-
začka nám byla puštěna a viděli jsme, jak se
brousí nože, až z nich šlehaly jiskry a jak se ku-
kuřice řeže.

Děti si za pomoci paní učitelky vylezly po
třech dovnitř do kabiny a posedaly si za volant.
Zvláště pro starší chlapce to byl nezapomenu-
telný zážitek a byli na výsost spokojeni.

Tuto zajímavou exkurzi řezačky vystřídal
příjezd interaktivního divadla s tématem „Člo-
víček a jeho maminka planeta Země“. Děti

Listopad s „Človíčkem“
shlédly krásnou prezentaci o zvířátkách na
louce, v lese, na poušti i v moři, zvířátka také
společně poznávaly a poučily se o dalších zají-
mavostech života na Zemi.

Naučily se pohybovou hru „O Človíčkovi“,
zazpívaly si a zatancovaly na písničky o ma-
mince Zemi. V závěru tohoto setkání si vybraly
obrázek z louky, lesa nebo vody a mohly si ho
vymalovat.

Toto netradiční setkání se dětem i paním uči-
telkám velmi líbilo a hned v dalším týdnu jsme
se s Človíčkem setkali znovu, tentokrát na téma
„Človíček a kapička vody.“

Téma vody bylo dětem velmi blízké. Nejvíce
je bavilo dělat pokusy s vodou, ze kterých byly
nadšeny. O vodě rádi zpívaly písničky a také
s oblibou tancovaly.

Z měsíce listopadu si děti odnesly spoustu
nejrůznějších zážitků a těšíme se, co pěkného
přinese příští měsíc.

Za KMŠ Karolínka p.uč. Lenka Chmelíčková 

T - CLUB PROSINEC
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
6. 12. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B 
7. 12. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B 

13. 12. DJ Petr Jaroš - Radio hits 
14. 12. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90

léta 
20. 12. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 12. DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec,

tepec, rokec, popec a sr*nec na konec
27. 12. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90
28. 12. DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec,

tepec, rokec, popec a sr*nec na konec 
31. 12. Silvestr 2013 – DJ Corona 
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Děti z MŠ Karolínka Foto: archiv školy
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JÍZDNÍ KOLA
SPORT Reška

Za Branou 276
(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna 

• slevy kol až 20%
• zimní zboží
• půjčovna, servis lyží
• bazar lyží, lyžáků
• zprostředkujeme prodej 

vašich starší lyží a lyžáků
• broušení bruslí

mobil: 732 502 893

Vánoční koncert Martiny Křížky a přátel
riálu Velmi křehké vztahy, v povídce v rámci
seriálu 3+1 s Miroslavem Donutilem nebo ve
filmu Užij si se psem v režii Filipa Renče.
V roce 2013 získala Cenu Thálie za její ztvár-
nění hlavní role Jany v muzikálu Papežka.

Dalším milým hostem bude člen Městského
divadla Brno Aleš Slanina, který sklízí velký
úspěch na divadelních prknech a i Slavkov už
jej mohl poznat například na Dnech Slavkova
nebo v zámecké zahradě v muzikálu Vlasy, kde
se nám představil v roli Bergera.

Svou účast přislíbila i Magda Vitková, která
je sólistkou zpěvohry MdB. Magdu jste  mohli
spatřit v hlavních rolích operet Veselá vdova,
Netopýr, Orfeus v podsvětí nebo ve vedlejších
rolích muzikálů Čarodějky z Eastwicku a Ci-
káni jdou do nebe. Koncert bude opět doprová-
zet živá kapela.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že
s námi opět přijdete prožít krásné adventní
chvíle.

Předprodej vstupenek: Slavkov u Brna –
Tabák Šafářová, Palackého nám. 79, firma
Spolmetal, Fügnerova 1437 nebo na mk-stu-
dio@seznam.cz. Cena vstupenky je 250 Kč.
Případné info na www.mk-promusic.cz.

Na koncert zve SC Bonaparte a MK-promusic

značkovou kabelku s diářem, kalkulačkou, kos-
metikou a dalšími věcmi. Celkem tak zloději
způsobili škodu přesahující 20 tisíc korun.

Ve všech třech případech se do vnitřních pro-
stor zloději dostali po vypáčení uzavřených, ale
neuzamčených vstupních dveří. Policisté proto
upozorňují majitele domků, aby byli opatrní
a nespoléhali jen na to, že dveře uzavřeli.
Vhodné je dveře vždy uzamčít klíčem.

Zároveň prosíme veřejnost o pomoc při pá-
trání po pachatelích těchto víkendových vlou-
pání. Pomoci nám může jakékoliv informace
o pohybu neznámých osob nebo vozidel v noci
ze soboty na neděli ve Slavkově u Brna, ze-
jména v okolí ulic Sušilova, Jiráskova a Foer-
strova. S poznatky se můžete obracet kdykoliv
na tísňovou linku 158 nebo se můžete osobně
zastavit na Obvodním oddělení policie ve Slav-
kově u Brna.

por. Mgr. Iva Šebková

Osiřelé chaty lákají zloděje
Chaty, které na zimu pomalu začínají stále

méně a méně navštěvovat jejich majitelé, se
velmi často stávají místem pro nezvané návštěvy
zlodějů. Přesvědčil se o tom například majitel
chaty v chatové oblasti Pod Urbánkem v blíz-
kosti Slavkova u Brna. V době od 20. do 23.
října mu dosud neznámý pachatel rozstříhal
oplocení u chaty a pobral doslova, co se dalo. Ze
zahrady vzal kovový materiál v hodnotě asi 1 ti-
síce korun, z neuzamčené kůlny pak vzal ještě
elektromotor z míchačky včetně přívodních ka-
belů. Vypáčil také dveře a dostal se do chaty,
odkud si odnesl ještě hliníkový žebřík, elektric-
kou svářečku a další nářadí. Celkem tak majiteli
chaty vznikla škoda za téměř 12 tisíc korun.

Policisté proto v tuto dobu, kdy chataři po-
malu končí sezonu, radí, jak si ochránit svoje
rekreační objekty. Dobré je neponechávat

v chatách cenné věci, kam ale patří i nářadí
nebo elektronika. Před zimou je potřeba zabez-
pečit všechny možné vstupní otvory co nejlépe.
Na okna patří okenice, případně mříže, na
dveře zase dobrý bezpečnostní zámek. Udělejte
si čas a chatu navštěvujte nahodile i v průběhu
zimy. Pokud zjistíte vloupání do rekreačního
objektu, nevstupujte dovnitř, po zlodějích ne-
uklízejte a vše ihned oznamte Policii České re-
publiky. Hodit se vám budou také výrobní čísla
elektrických přístrojů, stejně jako fotografie od-
cizených věcí.

Vyloupili tři domky
Hned do tří rodinných domků ve Slavkově

u Brna se vloupali v noci na neděli 10. listo-
padu neznámí pachatelé. Z jednoho domku
vzali tablet, glukometr, peněženku a další do-
klady, z dalšího domku pak notebook a z po-
sledního rodinného domku si odnesli dámskou

Z policejních spisů

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna

• kytice pro všechny příležitosti
• prodej dárkového zboží
• hrnkové květiny

tel. 721 184 239
NOVINKA: nabízíme dámské
a pánské klobouky zn. Dantes

děje, jiný. Je z gruntu nově napsaný a navíc roz-
šířený o nový příběh hostinské Brighelly. Tato
postava v původní hře je mužského rodu,
v našem podání je to ženská. 

Jako autor scénáře jsem byla zvědavá, jak se
herci s hrou popasují. Po sobotní premiéře
a dnešní 1. repríze vím, že se jim to povedlo.
Zásluhou kvalitní režie a obdivuhodné pracovi-
tosti herců, vzniklo představení, které je svižné,
zábavné, obohacené o nové prvky, které jej činí
nevšedním. Představení se hraje na minimalis-
tické scéně, bez kulis, což klade hlavní důraz na
herecký výkon. Nic se nedá ošidit aniž by se to
vzápětí neprojevilo. Udržet stálý temporytmus
hry, navíc se vzestupnou gradací, to je opravdu
výkon hodný pochvaly.

Přátelé díky za opravdu skvělou zábavu.
Ludmila Nosková

Ano, tak bych přirovnala právě proběhlou
premiéru a 1. reprízu komedie Truffaldino. Kdo
znáte jak probíhá proces výroby a zrání vína,
víte, že zpočátku se jedná o tzv. burčák, mla-
ďoučký kvas, který zraje každou hodinou, je
bouřlivý a strašně dobrý. Až po vyčištění a ně-
kolikerém stáčení je víno čisté a začíná zrát.
Čím starší, tím lepší.

Truffaldino byl bouřlivý jako burčák
Takhle podobně zraje každá divadelní hra.

V sobotu jsme mohli ochutnat dozrávající per-
livý burčák, v neděli měla 1. repríza ještě větší
grády. Herci vychytali všechny mouchy z pre-
miéry, pohřbili trému a začali si představení uží-
vat. Co nás čeká za týden netuším, ale bude-li
proces zrání pokračovat, máme se na co těšit.
Vstupenky na 2. reprízu jsou vyprodané a na
třetí se doprodávají. Ale na předposlední listo-
padový víkend zatím ještě lístky jsou, takže
pokud přijdete rozhodně se připravte na 2,5 ho-
diny všeho možného, jenom ne nudy.

A ještě něco ke hře samotné. Jak už bylo ně-
kolikrát řečeno, tvůrčí skupina režijně vedená
Stanislavem Olbrichtem šla do tohoto předsta-
vení s tím, že nechtějí napodobovat slavné před-
stavení s Miroslavem Donutilem. I z tohoto
důvodu je scénář naší hry, byť se drží původního

V sobotu 14. prosince od 19.30 hodin pro-
běhne ve velkém sále SC Bonaparte ve Slav-
kově u Brna 2. vánoční koncert Martina
Křížky a jeho přátel.

Po vydařeném loňském úspěšném vánočním
koncertu jsme se rozhodli opět uspořádat tuto
ojedinělou akci. Na letošním ročníku se můžete
těšit na populárního zpěváka Bohuše Matuše,
který se Vám představí jak solovým zpěvem,
tak v triu IL BOEMO, kde zazpívá  společně
s operním sólistou ND Zdeňkem Plechem
a Martinem Křížkou. Toto trio se nám před
rokem představilo ve Slavkově při svém prv-
ním veřejném vystoupení a po úspěších při vy-
stoupeních na zahajovacím koncertu filmového
festivalu Febiofest nebo na Noci plné hvězd na
hradě Houska, jej můžete opět vidět a slyšet ve
Slavkově.

Ani v letošním roce nemůže chybět ve Slav-
kově Hanka Holišová, herečka a zpěvačka
a člen souboru Městského divadla v Brně.
Mimo velkých divadelních rolí, jako např. role
Aleny v muzikálu Noc na Karlštejně, za kterou
byla nominována na cenu Thálie 2004, Eponine
ve světoznámém muzikálu Les Miserables –
Bídníci, hlavní role Evity ve stejnojmenném
muzikálu atd., jste Hanku mohli vidět i v tv se-

Truffaldino Foto: archiv divadla
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okénko
Rady do zahrady – prosinec

Vyvrcholením naší preventivní činnosti je Den
pro zdraví, který se opět konal na Světový den
diabetu. Všichni, kteří přišli do Společenského
domu Bonaparte, si mohli zdarma dát změřit gly-
kémii, tlak krve, obsah tuku a vyšetřit zrak. Vyšší
limit u těchto faktorů upozorňuje na problém,
kterým by mohla být cukrovka. Navštivte svého
ošetřujícího lékaře a požádejte o kontrolní vyše-
tření a začněte se léčit. Svoji práci ve prospěch
diabetiků děláme dobrovolně, proto si velmi vá-
žíme těch, kteří nám v naší práci pomáhají. Naše
poděkování a diplom obdrželi: Městský úřad
Slavkov, VZP ČR, pobočka Vyškov, senátor
Ing. Ivo Bárek, firma Baťa D. Němčí, Eli Optik
Slavkov, MTE Brno, Mgr. Vladimíra Kulhán-
ková a Mgr. Jana Sekerková. Naše poděkování
také patří všem vystavo vatelům, kteří nabídli po-
můcky pro diabetiky a výrobky zdravé výživy. 

Ke Světovému dni diabetu vydalo o. s. DIAS-
TYL speciální časopis DIABETES a DVD nosič
s kompletním digitálním archivem časopisů Dia
život a Dia styl. Tato publikace by neměla chybět
v rodině žádného diabetika, třeba jako vánoční
dárek za 199 Kč. Objednávky na tel.
607 045 350, special@diastyl.cz, nebo na Ob-
čanské sdružení DIASTYL, V Malých domech
10/392, 147 00 Praha 4, č. ú. 2000189703/2010. 

Vánoce s diabetem bude naše poslední akce,
kterou pořádáme pro své členy 12. prosince od
14 h. v Zámecké vinárně. Děti z mateřské školy
Zvídálek nás potěší pásmem vánočních koled
a my si zavzpomínáme na vánoce našeho dětství. 

Už teď připravujeme program na příští rok,
který schválíme 21. ledna na členské schůzi.
Máme objednaný květnový termín na rekondiční
pobyt v Luhačovicích, začátkem září opět usku-
tečníme ozdravný pobyt u moře v Bibione, bu-
deme pokračovat v pohybových aktivitách a také
v přednáškách se zdravotnickou tematikou a ná-
cvikem paměti pro seniory.

Mezi základní potraviny také do české kuchyně
patří zelí, a to jak čerstvé tak kysané. Jeho výho-
dou je, že vydrží dlouho čerstvé a je tak bohatou
zásobárnou vitaminu C, E, K, kyseliny listové
a antioxidantů a je tedy lepší než multivitaminové
tablety. Už 200 g kysaného zelí pokryje naši denní
potřebu vitaminu C. Zelí dobře působí na trávení
a usnadňuje zažívání, ale je také účinným lékem
proti nachlazení a chřipce. Je mnoho variant na
jeho přípravu, ale abychom zachovali všechny
cenné látky, je nejlepší upravit zelí hlávkové a ky-
sané bez vaření, přidáním cibule, křenu, mrkve,
celeru, jablka. Vyzkoušejte salát z kysaného zelí:
100 g kysaného zelí, 60 g mrkve, 60 g jablek, 40 g
celeru, 20 g cibule, 20 g majonézy, 50 g sýra
žervé, citronová šťáva, petrželka, sůl. Zelí a jablko
pokrájíme na malé kousky, syrovou mrkev a celer
nastrouháme na jemno. Do žervé vmícháme ma-
jonézu, osolíme, zakapeme citronovou šťávou, při-
dáme drobně pokrájenou cibuli a petrželku. 

Marie Miškolczyová  

Pranostika: Je-li na den sv. Barborky mnoho ji-
novatky na stromech, bude hodně ovoce v budou-
cím roce.

Prosinec je měsícem, kdy vládu bez kompro-
misu přebírá paní zima a tomu také odpovídá za-
hrádkářova aktivita přímo na zahrádce. O to více
musíme být aktivní ve skladovacích prostorech.

Pokud si plánujeme výsev a výsadbu zeleniny,
činíme tak, abychom větší část úrody stačili zkon-
zumovat přímo v čerstvém stavu. Ne všechnu ze-
leninu lze dlouhodobě skladovat. Větší množství
zeleniny a ovoce pěstujeme jen v tom případě,
když máme vhodné a chladné skladovací pro-
story s dostatkem vyšší vlhkosti s přívodem čer-
stvého vzduchu

Při sklizni musíme dbát toho, aby zelenina
i ovoce byly zdravé, bez známek chorob a hnilob,
nepoškozené a zbavené hrubých nečistot. Před
uskladněním  necháme zeleninu několik dní ve
stínu vydýchat, aby zacelila drobná poranění. Po-
škozenou zeleninu, která vykazuje některé vady
ihned po úpravě zkonzumujeme nebo zakonzer-
vujeme a také  je možno je tepelně upravit nebo
zamrazit. Ve skladovacích prostorech  můžeme
kořenovou zeleninu  zakládat do vlhkého (nikoliv
přemokřeného)  písku.

Co a jak můžeme skladovat:
Zelí hlávkové, kapusta – skladuje se dobře,

pozdní odrůdy až 6 měsíců při teplotě kolem 0 °C
a RVV (relativní vlhkost vzduchu) 90–95 %.

Kedluben gigant – okolo 0 °C, RVV nad 90 %.
Květák a brokolice – krátkodobě skladova-

telná při 0 °C, RVV 90–95 %, vhodné založit i s ko-
řeny.

Mrkev, petržel, pastiňák, celer, červená
řepa – dobře skladovatelné, při sklizni ukroutíme
nať, aby se zachovalo srdíčko, po sklizni necháme
oschnout při teplotě 15–20 °C. Uskladníme ve
vlhkém písku v bedýnkách, kbelících apod. Ulo-
žení okolo 0 °C, RVV 90–95 %.

Cibule kuchyňská – skladuje se dobře až
1 rok (setá přímo ze semene), uskladnit v su-
chých, tmavých a chladných prostorách.

Česnek – stejné podmínky jako u cibule,
vhodnější ke skladování je jarní úzkolistý nepa-
ličák.

Plodová zelenina – okurka, rajče, paprika,
lilek – jen krátkodobé skladování do teploty
+7 °C.

Listová zelenina – saláty, špenát, kopr – skla-
dování minimální

Brambory – po sklizni necháme oschnout a vy-
dýchat při teplotách 10–16 °C, skladujeme
v temnu v bednách při teplotě 5–7 °C. RVV 85-
90 %. Při vyšších teplotách začnou hlízy brzy rašit.

Ve stejných prostorách nelze společně sklado-
vat druhy s odlišnými nároky na teplotu a vlhkost.
Také nelze společně skladovat ovoce, zeleninu
a brambory z důvodu přenosu pachů.

Skladovanou zeleninu, ovoce a brambory pra-
videlně kontrolujeme a v případě výskytu sklád-
kových chorob napadené kusy odstraníme.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Upozornění pro diabetiky
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na tři

vadné šarže inzulinových per NovoMix 30
FLEXPEN od firmy Novo Nordisk a to CP
50650, CP 50904 a CP 51095. Jedná se o ne-
správné dávkování inzulinu v náplních, který si
pacienti aplikují injekčně. Pokud takového pero
užíváte, okamžitě si ho vyměňte u lékaře, nebo
v lékárně, protože jinak by vám mohla bez dů-
vodu stoupat, nebo klesat hodnota glykémie.

Dne 27. října se uskutečnil seminář pod ve-
dením mistra Raffiho Livena.

Seminář se konal ve velkém sále společen-
ského centra Bonaparte za přítomnosti 60 stu-
dentů, instruktorů a příznivců bojových umění,
ať už se zaměřením na Krav Magu, Karate, Jiu
Jutsu, nebo Judo. Mezi studenty byli i policisté
ze zásahové jednotky, vězeňské služby, tak i ve-
litel Městské policie Slavkov.

Po rozcvičce zaměřené spíše na silové cviky,
přišly na řadu techniky sebeobranného sy-
stému. Krav Maga byla zaměřena na obranu
beze zbraně a obranu proti noži a tyčce. Po tří-
hodinovém semináři přišla očekávaná show
Raffiho Livena v podobě useknutí hrdel skle-
něných lahví od vína.  Po jeho úspěšném seku
si mohl i dobrovolník vyzkoušet tuto techniku.
Tři dobrovolníci – z toho dva instruktoři z Brna,

Krav Maga Austerlitz
zkoušeli přeseknout hrdla, avšak neúspěšně
a odcházeli z ne vážným řezným poraněním. 

Věříme, že si seminář každý z účastníků užil
a odnesl si spoustu nových zážitků.

Připravujeme pro zájemce bojových umění
i další semináře v roce 2014. Jsou pozváni Alex
Paris – WKMA (UK), Tobias Fourie –KMCS
(JAR), Claudio Artusi WKMA (Italie) a další
v jednání. 

Pro nové zájemce pořádáme nábor do Krav
Maga Austerlitz dne 6. 1. 2014 v 17.30 hod.
v Akademií Bojových Umění-Slavkov. Buďte
připravení, pokud vás někdy, někdo, někde na-
padne a nikdy nepodceňujte nepřítele. Více in-
formací naleznete na www.akademie.asia 

Akademie Bojových Umění přeje všem
krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok. Shihan Hlaváč Petr, MScj, Chief instructor   

Společné foto účastníků semináře Krav Maga Foto: archiv školy
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Strašidelná párty
Pošmourné chladné

listopadové počasí, pova-
lující se spadané listí
a brzký nástup tmy – ideální pro pořádnou hal-
loweenskou párty pro všechny malé černokně-
žníky, strašidla a čarodějky.

V pátek 25. října se jich na skautské klu-
bovně sešlo víc než padesát. 4. oddíl pro ně na-
chystal bohatý program plný soutěží, hudby
a tance, mohli si vyrobit strašidelný lampion,
malého papírového ducha nebo si nechat po-
malovat obličej hrůzostrašnými motivy. Bylo
také připraveno drobné občerstvení, aby nám
snad upíři a vlkodlaci nezačali z hladu napadat
ostatní. Vyvrcholením pak byla volba nejpove-
denější masky. 

Po dvou hodinách se pak strašidla s kapsami
plnými bonbónů rozloučila s oběšencem Emi-
lem a rozletěla se nahánět hrůzu domů. 

Vedoucí Junáka Slavkov

Bezduchá výprava – Luleč 2013
Od pátku 1. do neděle 3. listopadu probíhala

výprava družiny Švestek do vesnice Luleč, kde
Švestky 2 dny přespaly na klubovně místních
vodních skautů. Téma celé výpravy bylo du-
chovní – černé historky, svíčky, duchové…

V sobotu měly Švestky do večera čas samy
pro sebe, večer se k nim přidali místní vodní
skauti. Společně jsme si zahráli noční hru, která
z tématiky nijak nevybočovala. Jejím cílem
bylo totiž najít a sníst „upíří srdce“. 

Abychom v týmech složených částečně ze
Švestek a částečně ze skautů z Lulče mohli
„upíří srdce“ zničit, museli jsme nejprve získat
informace, kde se nachází. Týmy tak musely
projít téměř celou Lulčí a okolím (např. kostel
sv. Martina). Aby to neměly tak jednoduché, na
cestě je chytali upíři, před kterými byla jediná
obrana sníst nalezený česnek. Výsledek byl ten,
že většině účastníků se česnek dostal doslova
pod kůži. Po vydařené noční hře přespali skauti

Listopadové akce Junáka
z Lulče se Švestkami na jejich lidmi přeplněné
klubovně. 

V neděli odpoledne se Švestky vrátily v po-
řádku domů. Martin Bár

Skauti přivezou Betlémské světlo
Stejně jako již několik let, také

letos si budou moci lidé ze Slav-
kova umocnit Vánoce a jejich
sváteční atmosféru pomocí pla-
mínku z Betléma. Každoročně jej

do naší republiky dopraví z Vídně brněnští
skauti a 23. prosince jej ti naši slavkovští při-
vezou k nám do města. 

Své lucerničky nebo svíčky si budete moci
zapálit během dne mezi 10. a 16. hodinou
v kostele Vzkříšení Páně hned v zádveří.
U stolečku budou skauti v kroji, takže určitě
poznáte, že jste na správném místě. 

Doufáme, že také u vás bude u štědrodenní
večere hořet Betlémské světlo a připojíte se tak
k milionům dalších domácností po celé Zemi.

štěrku bezprašné a neklouzavé podloží a napo-
mohl k bezpečnosti akce. Mladí atleti se s „přes-
polákem“ vypořádali na výbornou. Všichni
zaslouží pochvalu a podporu za předvedené vý-
kony, ti nejlepší z nich i medaile a drobné ceny. 

Činnost kroužku by byla nemyslitelná bez
podpory a organizačního zaštítění Domu dětí
a mládeže ve Slavkově, obětavé výpomoci ro-
dičů při našich akcích a samozřejmě neustálé
práce všech trenérů a asistentů. Všechny rodiče,
členy, zájemce i podporovatele pravidelně infor-
mujeme o chodu kroužku na našich stránkách:
http://atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz/

Fotografie ze všech našich akcí zveřejňujeme
zde: http://atletikaslavkov.rajce.idnes.cz/

Trenéři

Atletický kroužek při DDM ve Slavkově
u Brna zahájil svoji činnost v roce 2011 a v tom
letošním se letos rozrostl až na 70 členů a nav-
štěvují jej i děti z okolních obcí. Vzhledem
k takto velkému počtu dětí jsme byli nuceni pro
letošní tréninkový rok vyhlásit stop-stav případ-
ným novým zájemcům. Kroužek je určen dětem
od 1. do 5. třídy ZŠ. Tréninky probíhají dvakrát
týdně a jsou rozděleny na dvě části – přípravka
a mladší žáci. Činnost je zaměřena na všeobec-
nou sportovní průpravu s důrazem na atletické
disciplíny.

Pro mladé atlety jsme vypracovali dlouhodobý
tréninkový plán, včetně celoroční soutěže a dal-
ších doplňkových akcí. Pravidelně pořádáme at-
letické soustředění v obci Kosov u Zábřehu na

Z činnosti atletického kroužku
Moravě, červnový čtyřboj pro spřátelené atle-
tické oddíly, „Vánoční laťku“, skokanské, silové
a míčové víceboje, atd. Neustále se snažíme
chod kroužku a průběh akcí zlepšovat, zpestřovat
a rozšiřovat.

Začátek letošního tréninkového roku byl po-
měrně pestrý – i díky příznivému počasí se nám
podařilo uspořádat čtyři venkovní závody z celo-
roční soutěže (sprinty, skok daleký, překážkový
běh a běh na střední vzdálenost). Naši atleti se
také velmi dobře předvedli na tišnovském čtyř-
boji. Mimo celoroční soutěž proběhl i přespolní
běh – letos v nádherně obarveném podzimním
prostředí zámeckého parku. Takřka půlkilome-
trový okruh vedl výhradně po stávajících parko-
vých cestách a ranní déšť vytvořil na zámeckém

Slavkovští junáci Foto: archiv Junáka

Atletický čtyřboj Foto: archiv atletů Přespolní běh v zámeckém parku Foto: archiv atletů

Společné foto halloweenské párty Foto: archiv Junáka
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profesionální deformace. Když k ní přijdete,
má na stole rozloženy účty jako v účtárně.“ 

Těžko uvěřit, že tato čilá a pracovitá paní se
v prosinci dožije stovky let. Na její recept pro
dlouhý život není třeba se ptát, je jím zcela jistě
neutuchající pracovitost. „Celý život naší ma-
minky je protkán prací. Až to bylo někdy ne-
příjemné. Sednout si a jen tak povídat, to jsme
neznali. I dnes je to tak. Stará se o zahradu, pěs-
tuje okurky, dokonce si sama poryla. Na mlu-
vení není, ale vyniká pracovitostí.“ „Já nemůžu
tady jen tak sedět, to nejde,“ odpovídá na to
paní Štěrbová. Sama si však pochvaluje pod-
poru a pomoc od svých synů. „Mám moc
hodné syny a snachy,“ říká. Slovy klasické li-
teratury: „Šťastná to žena!“ 

Nezbývá, než popřát paní Štěrbové k blíží-
címu se jubileu mnoho zdraví a šťastných chvil
v kruhu rodiny. K tomuto přání se připojují také
4 vnoučata, 8 pravnoučat a 3 prapravnoučata.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Hana Gajdošíková

Paní Marie se narodila 4. prosince roku 1913
v Telnici. Měla tři bratry. Rodina se záhy pře-
stěhovala do Slavkova, kde paní Marie absol-
vovala školní docházku. Jako náctiletá se
seznámila se svým budoucím manželem na ve-
řejných cvičeních Sokola. Pan Alois
byl hodinářem a po sňatku, ve 30.
letech 20. století si otevřel ve Slav-
kově vlastní obchod. 

Hodinářství tehdy stálo na Br-
něnské ulici a kromě prodeje
a oprav hodin nabízelo také foto-
aparáty a fotografický materiál.
Paní Marie manželovi v obchodě
pomáhala. Výuční list neměla, ale
dlouhá praxe ji naučila více než
učení. Dělala, co bylo potřeba: pro-
dávala, uklízela, čistila zboží
a vedla účetnictví. „Především se
musela naučit pořádně počítat,“ říká
její syn Alois a paní Marie dodává:
„Muž mi pomáhal a podporoval mě. Měsíčně
jsem musela vypočítat dlouhé sloupce čísel –
za opravy, za prodej a tak dále. Muž přišel po-
slední den, já jsem to měla napsané, on to do-
počítal, odnesl na poštu a bylo hotovo. Když už
ale muž nebyl, nezvládala jsem to, protože
jsem musela mít v obchodě otevřeno a věnovat
se zákazníkům. Tak jsem si brala účty domů
a počítala jsem do večera a do noci.“ Podle slov
svých synů se naučila pečlivosti a důslednosti,
takže se za celé dlouhé roky nestalo, že by

Neobyčejný život neobyčejné ženy

v účtech vznikla chyba. „Přišly inventury
a všechno sedělo, všechno jsem měla v po-
řádku. Pomohl mi v tom zpočátku hodně muž.
Když jsem měla volnou chvilku, ukazoval mi,
co a jak.“

Během 2. světové války se paní Štěrbová vě-
novala mateřským povinnostem a výchově
dvou synů. Po r. 1948 byl majetek rodiny zná-
rodněn a rodina přišla o obchod i veškeré
úspory. Museli se přestěhovat i s prarodiči do
malého bytu bez vodovodu. Otec rodině
v r. 1961 zemřel a veškerá péče o rodinu zbyla
na paní Štěrbové. Během svého života bez
manžela dokázala zabezpečit rodinu a našetřit
i na rozšiřování původně přízemního domku
v ulici Čelakovského. Starala se o dům, o syny
a o sad, přičemž pracovala v klenotnictví. První
ze synů, Alois, se z ideologických důvodů ne-

mohl učit hodinářem, a tak
se vystudoval zdravotní
školu a pracoval jako zubní
laborant. Druhý syn, Miro-
slav, se už mohl po otci
 vyučit hodinářem. Po Sa-
metové revoluci se Miro-
slav Štěrba rozhodoval,
zda otevřít vlastní hodinář-
ský obchod. Na popud paní
Marie se nakonec rozhodl
kladně, třebaže nové za-
čátky obchodu byly velmi
těžké. Veškeré zabavené
vybavení musel za vlastní
peníze odkoupit. Hodinář-

ství se přesunulo z malých a nevyhovujících
prostor do nynějších prostor ulice Za Branou.
Paní Marie syna podpořila a ještě rok mu v ob-
chodě vypomáhala. Tím však s prací neskon-
čila. V důchodě pracovala například
v pekárnách a v Kovomatu a ani dnes, v bez-
mála stech letech podle slov svých synů nemá
stání. Stále žije prací. Její dům je pečlivě udr-
žovaný, dokáže se sama postarat o zahradu
a stále si vede osobní účetnictví. „Dodnes si za-
pisuje, co se koupilo, co se utratilo. Je to jako

Hodinářství pana Štěrby zná dnes ve Slavkově úplně každý. Málokdo
však tuší, že nestálo vždy na dnešním místě a že o tento obchod
se už stará čtvrtá generace rodiny Štěrbů. U jeho zrodu stála paní
Marie Štěrbová, která se v prosinci letošního roku dožívá úctyhod-
ného jubilea 100 let. O jejím nelehkém životě jsme si povídali s ní
a jejími syny Miroslavem a Aloisem.

První obchod Štěrbovy rodiny Foto: archiv MŠ

M. Štěrbová v r. 1944 Foto: archiv MŠ

M. Štěrbová doma v r. 1942 Foto: archiv MŠ

Marie Štěrbová se syny Aloisem a Miroslavem v r. 2013 Foto: B. Maleček Marie Štěrbová se syny Aloisem a Miroslavem v r. 1944 Foto: archiv MŠ

Marie Štěrbová slaví 100 let Foto: B. Maleček
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V sobotu na dušičky, v den památky zesnu-
lých, jsem dopoledne zašel obhlídnout rybníky.
Příroda již nehraje tolika barvami, ale pár
snímků jsem ještě do fotoalba pořídil. Velmi
mne zamrzelo, když jsem v potoku a u kolejí
našel vyhozené pneumatiky. Je sice povinností
za určitých pravidel od 1. listopadu mít přezuto
na zimní, ale o jejich ukládání do přírody se
zákon nezmiňuje. Vzpomněl jsem si na školní
četbu od Jana Nerudy „ Kam s ním „. Nepřed-
pokládám, že by pneumatiky někdo řezal a pálil
jako slámu ve zmiňovaném fejetonu, ale
z mládí si pamatuji, jak na ulici Smetanové lé-
tali babičce na prádlo od sousedů mastné saze
jako pětikoruny. Poplatek za likvidaci jedné
pneumatiky na sběrném dvoře společnosti Re-
spono je 36 korun, což je, v porovnání s poři-
zovací cenou nové, zanedbatelná částka.
Napadá mne myšlenka, zda by zákonodárci ne-
měli schválit při nákupu pneumatik recyklační

Ojetá pneumatika aneb Kam s ní
poplatek, jako je tomu u žárovek, ledniček
a elektrospotřebičů všeobecně. V tyto pod-
zimní, inverzní dny to po Slavkově z komínů
některých domácností dosti zapáchá. Pálí se
všechno včetně plastů s dobrým pocitem domá-
cího teplíčka za jakoukoliv cenu. Toto vše proti
přírodě a pro budoucnost svých dětí dělají sami
sobě jenom lidé, naši vážení spoluobčané. 

Petr Zvonek

dovat vše kolem práce rybnikářů. Rybník byl
již z velké části spuštěný a ve slovišti byla u dna
umístěna podložní síť.

Před devátou hodinou byli zastoupeni tak-
zvaní pěšáci ve vodní ploše a započali plácáním
klacků o hladinu shánět ryby ke slovišti. Zde
následně v rybářské latině hajní, kteří jsou
v pramicích, zvedají okraje zmiňované síťě, kte-
rou zatáhli a zavěsili na loďky a tím ji uzavřeli,
aby ryby nemohly nikudy uniknout. Následo-
valo ruční lovení nejchoulostivější ryby kesery
a tou je candát. Poté se převážně kapři a tolsto-
lobici celý den postupně vylovovali na třídící
linku, kde se rozdělovali podle velikosti
a druhu. Ryby pak putovaly do prodeje na
stánky a do sádek.

Společnost Rybářství Tovačov obhospoda-
řuje celkem 220 hektarů vodní plochy a jenom
z Hradeckého rybníka o víkendu vylovila
kolem 70 metráků ryb. Krásné počasí babího
léta přilákalo na výlov a s ním spojené atrakce
pro děti a prodejní trhy přes 10 000 návštěv-
níků. 

V poledne se naše výprava vydala na pro-
hlídku Tovačovského renesančního zámku,
který byl založen v 2. polovině 11. století jako
útočiště lovců. Zde jsme za výkladu průvod-
kyně vyslechli a viděli spoustu zajímavého.
V zámecké kapli se sedmnáctimetrovým stro-
pem jsou sochy svatého Petra a Pavla. Svatý
Petr byl Ježíšem vybraný jako první ze dvanácti
apoštolů, který se původně pod rodným jmé-
nem Šimon živil jako rybář u Genezaretského
jezera. Je také mimo jiné patronem rybářů
a v kapli zde drží v ruce atributy, dva zlaté klíče
od království nebeského. Na konci prohlídky
jsme vystoupali 200 kamenných a dřevěných
schodů na vyhlídkovou věž, ze které byl nád-
herný výhled do širokého okolí. Na jihový-
chodě mám jako na dlani rozlehlý rybářský
revír Tovačovská jezera o rozměru 330 hektarů
vodní plochy, dříve známá jako Donbas. Tato
voda je rájem rybářů s kapitálními a trofejními
úlovky. Na západě vidím v dáli Svatý kopeček
v Olomouci.

Celý výlet se vydařil a jeho účastníci byli
nadmíru spokojeni. Petr Zvonek

Začal nový školní rok a s ním již tradičně
i rybářský kroužek pod DDM ve Slavkově. Do
letošního ročníku se přihlásilo 25 dětí, které po
zdárném složení závěrečné zkoušky obdrží svůj
první rybářský lístek a povolenku k lovu. Pro
mladé rybaříky plánujeme spoustu aktivit

Rybářský kroužek na výlovu
i mimo dění v učebně. Tou první byl zájezd na
slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tova-
čově spojený s prohlídkou tamního zámku a de-
vadesáti šesti metrové vyhlídkové věže.

V sobotu 19. října jsme si přivstali a již o půl
sedmé vyjížděli, abychom zavčasu mohli sle-

houpačce běžně), zatímco normální houpačky
schází. Jinak úplně postačí, když bude ve městě
jedno opravdu pořádné hřiště s atrakcemi pro malé
i větší a také pro hodně dětí najednou – nejlépe na
stadionu. Tam je dost místa, může se zařídit i stín,
nikoho tam neruší hluk, je tam menší pravděpodob-
nost, že by ho chodili vandalové ničit a hlavně je
i v dosahu družiny a školky – a že obě tato zařízení
by hřiště potřebovala a využívala, o tom snad nikdo
nepochybuje. Hřiště na stadionu je už v současné
době dost navštěvované, lidé si tam zvykli chodit.
Podle většiny lidí, s nimiž jsem mluvila, je to nej-
vhodnější umístění.

Nakonec se chci zmínit o lokalitě na Zelnici.
Vzniká nová rezidenční oblast, kde bude bydlet
mnoho mladých lidí s dětmi, a hřiště by mělo pa-
třit ke standardu. Zatím se tam objevilo cosi, co
je polohou, rozlohou i vybavením výsměchem
všem, kteří si ty drahé domy a byty koupili. Ne-
zbývá než věřit, že to zdaleka nebude jediné místo
vyhrazené na hraní pro děti v Rezidenci Auster-
litz. Děkuji za pochopení. Mgr. Eva Ptáčková 

Pokud jedenkrát napíšu článek a budu si stě-
žovat na nějaké nedostatky ve městě, jsem prostě
všímavý občan nespokojený s tím, co kolem sebe
vidí. Nikoho tím sice nenaštvu, ale také ničeho
nedosáhnu. Proto jsem se rozhodla soustředit se
na jeden určitý problém, který sleduji již skoro
15 roků. Za tu dobu se situace změnila pouze
k horšímu. A když se letos konečně do hřišť za-
čaly investovat městské peníze (a velmi mnoho),
tak velmi neefektivně – v dosahu školní družiny,
školek a většiny slavkovských dětí zatím ne-
vzniklo nic. Jsem přesvědčená, že nebýt publi-
kované a přetrvávající kritiky, tím by to vše
skončilo. Prosím, příznivci, projevujte zájem
a vy, které trápí více něco jiného, toleranci. 

Aby se nezdálo, že jen kritizuji a nemám před-
stavu, jak by koncepce dětských hřišť v našem
městě mohla vypadat, ráda bych svou představu
vysvětlila. Vznikla při rozhovorech s velkým
množstvím místních, kterým hřiště schází. Ale
samozřejmě nemám patent na rozum – snažím
se ještě najít způsob, jak by svůj názor mohli vy-

Proč jsem tak neodbytná aneb Omluva a vysvětlení čtenářům
jádřit všichni, kterých se to týká a kteří mají
zájem se projevit. 

Na radnici panuje poměrně scestná představa, že
každé hřiště ve městě musí být úplně jiné. Děti ze
Zlaté hory si ale nechodí běžně hrát na Polní ani na-
opak. Rodiče pošlou děti na nejbližší hřiště, kde je
mají pod dozorem a kde se sejdou se svými kama-
rády a jsou spokojené a maminky právě tak. Vidím
tři hlavní lokality – Nádražní, Zlatou Horu a Polní
+ Litavskou, kde by v každé z nich měla být mini-
málně pohodlná houpačka (a nejlépe dvě - kamarádi
či sourozenci se rádi houpou spolu, jinak je u toho
většinou spousta dohadování a zlobení či lítosti),
skluzavka a pískoviště (ta už jsou) a nějaké prolé-
začky, případně kolotoč. A lavičky ve stínu. Prolé-
začky mohou být různé, dřevěné či lanové. Naopak
pružinová houpadla a tabule jsou takové doplňky,
které se hodí na doladění hřiště, ale nejsou pod-
statné. Nechápu, proč je všude po Slavkově už 12
pružinových houpadel, která opravdu pro děti příliš
atraktivní nejsou (nedokážu si představit dítě, které
by tam vydrželo půl hodiny – zatímco na normální

Reaguji na články o dětských hřištích ve Slav-
kově. Mé děti jsou již ve věku, kdy jim průlezky
nic neříkají. Pracuji však s malými dětmi ve
školce, a proto je mi toto téma blízké. V dnešní
době se spíše realizují stavby, které něco vynášejí,
a mohlo by se zdát, že vložit peníze do vybudo-
vání dětského hřiště se nevyplatí. Opak je však
pravdou. Společné chvíle strávené s dětmi na
krásném a nápaditém hřišti se nesmazatelně vryjí
do paměti. Se svými dětmi jsme často chodili na
dětské hřiště v Brně-Černých Polích, kde bylo
mnoho rozličných hracích prvků – pískovišti po-
čínaje, přes dřevěné prolézací hrady, průlezky,
skluzavky, lezeckou stěnu, houpačky, pavoučí

Chybí větší hřiště
sítě, labyrint a bruslařskou dráhu až po rampu pro
skateboardisty. Výhodou tohoto hřiště bylo, že se
zde výborně bavily děti mladší i starší. 

Ve Slavkově sice máme v různých částech
města malá hřiště, ale chybí větší plocha poblíž
středu města, kde by si mohly hrát a sportovat
děti různých věkových skupin a také mládež.
I děti z MŠ a družiny by se na vycházce na
tomto hřišti jistě zabavily. Můžete si říci, že
Slavkov není Brno, ale pěkná rozlehlá hřiště se
často nalézají i v docela malých vesnicích. Do-
ufejme, že i ve Slavkově se brzy dočkáme něja-
kého většího projektu přínosného pro všechny. 

Elena Knotková 


Pohozené pneumatiky Foto: P. Zvonek
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Motoklub Austerlitz informuje

a dlouholetým našim členem Frenki Mrázkem.
Taktéž se vzpomnělo na nejlepšího závod-

níka z Hradiště p. Milana Šobáně, který po ha-
várii v Ostravě-Radvanicích v loňském roce
měl trvalé následky, kterým nakonec podlehl.
Dne 12. září t. r. se s ním byli rozloučit také
naši čtyři členové Motoklubu ve St. Městě.

Takto skončila smutná část tohoto večera
a pokračovala zábava s hudbou a občerstve-
ním. Kolem deváté večer jsme se se všemi
dlouholetými přáteli rozloučili a jeli domů.

J.M.

Měsíc listopad ukončil motoristickou sezonu
i na úrovni mistrovství světa silničních moto-
cyklů ve Valencii. Veškeré drama na trati bylo
velmi zřetelné v tv přenosu. Ve dvou nejvyšších
třídách se bojovalo až do posledního kola
o mistra světa. Na tomto členitém a náročném
okruhu předváděli závodníci fantastické prů-
jezdy zátočin a protahováků. Bylo to nádherné
rozloučení s mistrovstvím světa motocyklů.

Vrátím se k činnosti MK Austerlitz, který
čekají jen přípravy na zbývající akce: 24. 12.
tradiční jízda motorkářů i čtyřkolek zvaná
„Vánočka“, kde opět je v sázce přízeň počasí
v tuto roční dobu. Po ní následuje 30. 12.
v pondělí „Plochá dráha“ – zavírání šoupátek
na horním fotbalovém hřišti ve Slavkově.
Bude zde připraveno občerstvení i ohniště pro
zahřátí. V případě sněhové nadílky bude trať
upravena technickými službami. Věříme, že se
připravované akce vydaří. Potom bude pro
motorkáře následovat dlouhá zima, klid mo-
torkám a strojům.

Dne 9. listopadu t. r. bylo slavnostní ukon-
čení sezony silničních závodů na přírodních
okruzích v Březolupech. V 17 hod bylo zahá-
jeno vyhlašování prvních tří jezdců z každé ob-
sahové třídy od 125 ccm přes 500, 600 až po

superbiky. Tuto pěknou atmosféru komentoval
pan K.Březina i náš známý komentátor
ing. Kratochvíl. Ceny předávali významné
osobnosti tohoto sportu p. Libor Karásek –
sajdkárista (bývalý starosta St. Města), pan
Felgr Mir. výr. firmy FGR, ing. Karel Křo-
vina – představitel sil. přírodních okruhů a zá-
stupci města. Panovala dobrá nálada a přátelská
atmosféra. U našeho stolu seděli závodníci, se
kterými se známe již padesát let. Za MK Aus-
terlitz byli přítomni Bohuš a Olda Hanákovi.
Olda na stupně letos nedosáhl. Skočil šestý
a osmý. Bohužel stáří motorek nelze srovnávat
třeba s vínem-čím starší, tím lepší! u motorek
je to naopak. Vyhlídky pro Oldu na příští rok
jsou zatím neujasněné.

Tato příjemná atmosféra trvala do chvíle,
než pan Březina vzpomněl na p. Miroslava
Čadu (na fotografii), který nás opustil minulý
týden 6. 11. 2013 po krátké nemoci. Je zby-
tečné fandům motosportu popisovat tohoto zá-
vodníka. Jen ve Slavkově v šedesátých letech
několikrát vyhrál ve tř. 350 ccm. V Brně na MS
dojel druhý. Nejvíce se zasloužil na vybudo-
vání Masarykova okruhu v Brně. Ještě letos 1.
března přijal pozvání na naši výroční členskou
schůzi a přijel mezi nás i s plk. panem Bočkem

Takže vše je natrénováno a teď už velká sou-
těž?

Ano, konečně, jedenactého července jsme se
z letiště ve Vídni přesunuli do Barcelony
a odtud do malého starobylého městečka v ho-
rách Valderrobres, kde se konalo ME. Byl to
dobrý závod, dařilo se mi, bylo
z toho dobré šesté místo! Následoval další pře-
sun do města Igualada, kde se konalo MS.
Závod byl náročný hlavně kvůli klimatickým
podmínkám. Na horkém španělské slunci se mi
podařilo urvat deváté místo v nabité konkurenci
23 závodníku, z celého světa. Mezi nejlepší
patří kluci z tradičních biketrialových velmocí
jako je Japonsko, Španělsko, Itálie a Anglie. Po
návratu do ČR následoval ještě jeden závod MS
v nedalekém Blansku. Závod byl opět velmi ná-
ročný, teploty se pohybonaly kolem 35 stupňů.
První závod bylo 7. místo a druhý tam 12.
místo. Celkový výsledek z obou závodů MS je
tedy 11. místo, což je v první polovině starov-
ního pole.

A kdo Tě doprovází na závodech?
Na MS se mnou byl Honza Musil a na další

závody rodiče a fanoušci.
Adam nastoupil po prázdninách do sportovní

třídy na ZŠ Komenského, kde bude mít možnost
na sobě přes zimu makat, aby ty letošní vý-
sledky byly alespoň tak dobré i pro příští rok.

Rádi bychom tímto způsobem poděkovali
městu Slavkov za finanční podporu, kterou
Adam získal na reprezentaci.

Andrlová Vendula

Adam je velký talent biketrialu 
Jak u Tebe probíhala příprava na sezonu

2013? 
Každoroční přípravu na sezonu jsme začali

v dubnu soustředením se Slováky v chorvatské
Vodici. Závodní kolotoč přeboru ČR se tradičně
rozbíhal v Brně-Kníničkách a nezačali jsme
špatně bylo z toho 3. místo. Následoval závod
v Březové u Sokolova, kde se to povedlo ještě
lépe bylo z toho 2. místo. Třetí a velmi pove-
dený závod byl v Bystřici u Olomouce, kde
jsem byl opět druhý. Povedly se nám i meziná-
rodní závody tedy Evropský pohár v Zarieči na
Slovensku, výkon mi stačil na třetí místo. Další
dva závody v Hamrech a Novém Veselí přinesly
dvě třetí místa. Všech pět závodů bylo nominač-
ních na ME a MS.

A jak je to s bodování? A nějaká kvalifikace
dál? 

Zatím jsem průběžně na druhém místě Pře-
boru ČR a tím jsem si zajistil automaticky no-
minaci na oba světové závody.

A jak to bylo s prázdninami, byly nějaké? 
Na začátku prazdnin na něj čekal kemp talen-

tované mládeže, který je určen právě pro pří-
pravu na MS a ME. Odsud následoval přesun
na tradiční kemp Pepy Dresslera v Tanvaldu,
což je nejlepší biketrialová akce roku. Snoubí
se zde trénování se zábavou. Hostem letošníno
kempu byla současná ikona biketrialu Denny
Macaskill. Je to skormný kluk z Anglie, který
na svém kole předvádí neskutečné kousky. Pro
zájemce uvádíme odkaz na jeho nejnovější
video na YouTube.

Školní rok je v plném proudu, ale kalendářní
je u konce. S ním končí i sezonní sporty. Ně-
kteří lidé tento sport provozují i v zimě, ale to
jsou spíše hazardéři. Uhádli jste? Ano, je to
kolo, ale my se spíše budeme věnovat biketri-
alu. Ve Slavkově máme velkého talenta a naději
tohoto sportu Adama Kosíka. Malého nená-
padného chlapce, který podá vždy maximální
výkon. Teď už k samotné zpovědi.

Přimlouvám se za své vnuky i všechnu slav-
kovskou drobotinu, prosím, postavte ve Slav-
kově alespoň jedno pořádné hřiště jako mají
skoro všude jinde.

Dagmar Machačová, Zlatá Hora

O víkendech za mnou střídavě jezdí šest
vnoučat. Bydlím v bytě, proto se snažíme co
nejvíce chodit ven na dětská hřiště. Ze Zlaté
Hory jsme se dostali až na sídliště Nádražní,
ale i zde byli kluci zklamáni. U stadionu jsme

Pořádné dětské hřiště chybí
hřiště nemohli najít, protože vnuci nevěřili, že
oplocená houpačka se skluzavkou je dětské
hřiště. Všichni jsou z domova (Malá Losenice,
Brno- Komín, Střílky) zvyklí na hřiště mnohem
větší, zajímavější a udržovanější.



Adam Kosík Foto: archiv MK

Miroslav Čada Foto: archiv MK
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KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2013
Datum                                  hod.     akce/místo konání pořadatel

2. 12.                   17.00   Přednáška J. Bednaříkové: Misie Konstantina a Metoděje, husitská fara                                      CČSH
3. 12.                   19.00   Vánoční koncert Poutníků, DDM ve Slavkově u Brna, Komenského nám.                         DDM Slavkov
6. 12.                   17.30   Vánoční koncert ZUŠ, Historický sál zámku                                                                                     ZS-A
6. 12.                   16.00   Mikulášská exhibice Glitter Stars, sportovní hala ZŠ Komenského                              ZŠ Komenského
8. 12.                               Zakončení sezony Zámku Slavkov – Austerlitz                                                                           ZS-A

14. 12.                   19.30   Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel, sál SC Bonaparte, vstupné 250 Kč       MK promusic
24. 12.          po celý den   Betlémské světlo v zádveří kostela                                                                            ř.-k. farnost Slavkov
24. 12.                   15.30   Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, zpívá schola                                      ř.-k. farnost Slavkov
24. 12.                   23.00   Půlnoční mše svatá, zpívá PS Gloria                                                                          ř.-k. farnost Slavkov
28. 12.                   16.00   Vánoční zpívání s Hudci z Kyjova (cimbálka), kostel Vzkříšení Páně Slavkov          ř.-k. farnost Slavkov
31. 12.    10–12 a 14–16   Prohlídka hodin a zvonů, kostel Vzkříšení Páně                                                       ř.-k. farnost Slavkov
31. 12                                 Setkání občanů na náměstí – ohňostroj                                                                                      Město 

Výzva pro pořadatele akcí 
Informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající v oblasti ces-

tovního ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí,
aby informace o jimi pořádaných akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum.
Tyto informace se potom objeví na měsíčních přehledech akcí ve Slavkově u Brna, ve Slavkovském
zpravodaji a na portálu www.jizni-morava.cz. 

Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
tel.: +420 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz. Ing. Jana Slouková, ZS - A

V úterý 5. listopadu v odpoledních hodinách
proběhla ve Slavkovském pivovaru řízená de-
gustace sortimentu piv pivovaru.

Účastníci degustace měli za přítomnosti
sládka a zaměstnanců pivovaru možnost pronik-
nout více do světa pivovarnictví a technologie
malých pivovarů. Pro degustátory bylo připra-
veno malé pohoštění ve formě pochutin na neut-
ralizaci chuťových buněk, čistá voda
k propláchnutí úst a pět vzorků slavkovského
piva včetně nového druhu, jímž bylo polotmavé
pivo Slavkovský kaštan 11 %. Byla jim přiblí-
žena výroba piva, podrobný popis všech druhů
slavkovských piv a poté následoval výklad
o tom, jak by měl degustátor postupovat při hod-
nocení pěnivého moku. Následně mohli účast-
níci sami ohodnotit jednotlivá piva do
obdržených degustačních listů, které byly od de-
gustátorů později vybrány a poslouží Slavkov-
skému pivovaru jako zpětná vazba konzumentů.

Mimo samotnou degustaci se mohli hosté
z úst zaměstnanců pivovaru také dozvědět
spoustu informací z pivního oboru, například
o rozmanitosti světových pivních stylů, výroby
piva, druhů surovin pro výrobu a samozřejmě

byl dán prostor také účastníkům na projevení
vlastního názoru a na případné otázky. Všichni
se tak mohli dozvědět z úst zasvěcených, napří-
klad odpovědi na otázky typu, jakou má takové
živé pivo trvanlivost, co to v něm občas plave,
co znamenají názvy Ale a Stout, čím to je, že
pšeničné pivo voní po banánech i přesto, že se
do něj žádné banány nepřidávají a jiné.

Na první degustaci Slavkovského pivovaru se
sešlo téměř 60 účastníků a doufáme, že příští
kolo, které je plánováno na měsíc leden, bude
mít neméně příznivců, kteří touží proniknout do
tajů výroby pěnivého moku. jih

Mladí hasiči opět v akci
Po letních prázdninách se mladí hasiči opět

schází. Na podzim méně cvičí s vodou, zato se
více připravují na branné závody, kde plní
různé úkoly vědomostní, ale je také potřeba
zručnost a šikovnost. V polovině října se
zúčastnili branného závodu v Nítkovicích.
Slavkovští mladí hasiči měli jedno družstvo
starších žáků a dvě družstva mladších žáků.
Družstvo starších se umístilo na 7. místě, jedno
družstvo mladších ve své kategorii zvítězilo
a druhé družstvo se umístilo na 8. místě.

Je škoda, že ve Slavkově je tak malý zájem
o hasičský kroužek mezi žáky základních škol.
Byli bychom rádi, kdyby byl větší zájem mezi
dětmi o hasičskou dovednost, trochu sportu
a kolektivní činnosti a pomoci. Scházíme se
každý čtvrtek v 15.50 hodin před hasičskou
zbrojnicí. V zimním období chodíme do tělo-
cvičny a pak ještě do klubovny hasičů.

Hlásit se mohou děti ve věku od 6 do 14 let
na hasičské zbrojnici. Těšíme se na vás.

Radovan Schiebl

Řízená degustace v pivovaru

Mladí hasiči Foto: P. Blahák

Řízená degustace Foto: archiv pivovaru

Sládek Foto: archiv pivovaru

Udělování diplomů Foto: P. Blahák



a čaj, pro rodiče klobásy a svařák, k zábavě hrála
kapela Prakl a byly vyhlášeny nejoriginálnější
vlastnoručně vyrobené lampiony celkem ve čty-
řech kategoriích.

Rádi bychom poděkovali městu Slavkov u Brna,
našim sponzorům a také dobrovolníkům za neoce-
nitelnou podporu a pomoc při organizaci Lampi-
onového průvodu. Austerlitz Adventure, o.s.

O oblíbenosti již tradičního lampionového prů-
vodu pořádaného občanským sdružením Auster-
litz Adventure svědčí rok od roku narůstající
počet jeho účastníků. Svědky desátého ročníku
této akce jsme se stali v sobotu 16. listopadu. Něco
málo po páté hodině se rozezněly žestě Zámecké
dechové kapely a průvod se dal do pohybu. Za-
tímco první linie křižovaly Bučovickou ulici, ty

poslední se stále ještě nepohnuly od kostela. Sami
účastníci se spočítali na více než dva tisíce. Ně-
kteří průvod pojali rekreačně a lampiony si kou-
pili, avšak téměř polovina účastníků podlehla
kouzlu domácí výroby a nechala nás obdivovat
precizně vymodelované kousky, ať už abstraktní
nebo v podobě zvířat, duchů či strojů.

Na náměstí byly pro děti připraveny špekáčky

V sobotu 7. prosince 2013 od 8 hodin proběhne

TRADIČNÍ MORAVSKÁ ZABIJAČKA
ve Slavkovském pivovaru
U Mlýna 1422

Přijďte za námi ochutnat kousek ze sta-
rých obyčejů a zvyků. V průběhu zabi-
jačky si můžete domů odnést nejen
zážitky, ale také čerstvé zabijačkové
 výrobky pro sebe nebo své blízké.
 Zážitek nejen gurmánský pro vás při-
praví kolektiv Slavkovského pivovaru.

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

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

Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláfie

Kalendáfie
stolní 

i nástûnné

Knihy 
a ãasopisy

Obecní 
i firemní

zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

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

Lampionov˘
prÛvod 2013

Foto: 7x R. Lánský



ŠKODA Vás 
připraví na zimu

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto pozornost stavu i stáří 
pneumatik! Navštivte naše autorizované servisy ve Slavkově u Brna 
a Modřicích, kde právě nyní za výhodné ceny naleznete kompletní 
zimní kola včetně pneugarance na 3 roky. S námi také jednoduše 
vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních.

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

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.autobayer.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO – BAYER, s.r.o.
U Vlečky 665
664 42 Modřice
Tel.: 547 216 078
www.autobayer.cz

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

Profesionální zimní péče o Váš vůz ŠKODA od 7. 10. do 30. 11. 2013


