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Zákon a pořádek…!
Před několika lety byl Slav-

kov u Brna vyhlášen v celostátní
soutěži na druhém místě jako
město, kde se nejlépe žije. Sou-
hlasím – a ceny pozemků a ne-
movitostí mi to jen potvrzují.
Šrámem na poklidné duši naší
republikové dvojky je však na-
růstající vandalismus a ignorace

některých spoluobčanů k vytvořeným hodnotám. 
Poslední dobou jste svědky bouřlivé diskuze na

soukromém webu o našem městě a jiných sociálních
sítí o vandalismu v centru města. Korunu tomu na-
sadilo okresní periodikum, kde byly otištěny infor-
mace, které se nezakládají na pravdě. Po přečtení
mnoha anonymních diskuzí bych rád uvedl infor-
mace alespoň částečně na pravou míru. 

Slavkov u Brna, město, které je obcí s rozšířenou
působností, má nepřetržitou službu Policie České
 republiky, kterou tvoří 17 policistů. V minulosti

Program Vzpomínkových
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strana 11

Program 
kina Jas
strana 13

Slavkovská iniciativa smíření, která byla spolu-
organizátorem tohoto projektu, oslavila letos
20. výročí svého vzniku. Dvoudenní program (2.
a 3. října), který se většinou odehrával v prosto-
rách Zámku Slavkov – Austerlitz, byl určen nejen
pro zástupce církví, obcí a měst a dalších význam-
ných institucí, ale zejména pro veřejnost. 

Lidé mohli navštívit koncert dvou pěveckých
sborů a varhanistky v Historickém sále zámku, di-
skusní panely, aktivity pro seniory i zábavné od-
poledne pro děti. Zakončením akce byla
ekumenická bohoslužba, kterou celebroval kardi-
nál Miloslav Vlk.

Součástí aktu bylo i přijímání nových členů Vo-
jenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského a povyšování zasloužilých členů do
rytířských hodností. 

Duchovnímu aktu předcházela setkání se zá-
stupci nových partnerských měst, diskuzní panely
s občany, slavnostní koncert i folklorní vystoupení.
Vstup na všechny akce byl volný.

Akce přinesla mnoho podnětných setkání
mezi zástupci měst a obcí z Česka, Slovenska,
Maďarska. Pátečního programu se zúčastnila
i bývalá europoslankyně Zuzana Brzobohatá,
která seznámila účastníky s novinkami v Ev-
ropském parlamentu. 

Účastníkům se představili i zástupci přáte-
lených měst maďarského Ásványráró a sloven-
ské Tepličky. Následovala debata na téma
dobrovolnických spolků a zapojení nezisko-
vého sektoru do chodu obcí.

Pro seniory byl připraven aktivní program
nazvaný „Hrátky s pamětí“. Děti se zase ne-
tradiční formou dozvěděly o historii zámku
Slavkov – Austerlitz a města v programu na-
zvaném Pohádkový les.

Sobota se nesla ve slavnostním duchu.
Hosté byli ráno přijati starostou města na rad-
nici, kde se zapsali do pamětní knihy. Dopole-
dne se pak zúčastnili dalších diskuzních

Evropa – místo pro lidi dobré vůle

Slavkovská
iniciativa smífiení

Představitelé obcí a města DSO Ždánický les a Politaví s kardinálem Miloslavem Vlkem • Foto: J. Sláma

Michal Boudný



panelů. Slavnostní atmosféru
pak podtrhla ekumenická bo-
hoslužba, při níž se předsta-
vili zástupci pořádajících
institucí, měst a obcí. Po ní
následovalo odhalení pamětní
desky pod Stromem smíření
a také zveřejnění společné
pohlednice, kterou vytvořili
mladí zástupci zúčastněných
měst.

Projekt Evropa místem pro
lidi dobré vůle pak zakončili
slavkovští ochotníci ukázkou
jedné ze svých nastudova-
ných her.

„Už dvacet let je ústředním
mottem slavkovského setká-
vání „Smíření v Ježíši

Kristu“. Jsem rád, že se nám toto po-
selství podařilo za tak dlouhou dobu
trvání nejen šířit, ale také aplikovat
na další úrovně společenského života.
Nesmírně si vážíme spolupráce
s Dobrovolným svazkem obcí Ždá-
nický les a Politaví. Je to ojedinělý fe-
nomén v naši společnosti, který
vytváří příznivé podmínky pro vzá-
jemnou spolupráci církví a občanské
společnosti. Jsme rádi, že Slavkovská
iniciativa smíření oslovuje stále více
lidí nejen u nás, ale i v zahraničí
o čem svědčí také počet přihlášených
zahraničních hostů,“ uvedl kněz Ja-
roslav Kratka, předseda Slavkovské
iniciativy smíření.   

Projekt byl podpořen v rámci pro-
gramu Evropské unie „Evropa pro
občany“.                                         vs

(Dokončení ze str. 1)

Evropa – místo pro lidi dobré vůle

Účastníci Slavkovské iniciativy smíření 2015 • Foto: 5x J. Sláma

Koncert sboru Collegium Musicale Bonum v historickém sále zámku • Foto: L. Kábrtová
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Zákon a pořádek…!
(Dokončení ze str. 1) a návrat z dovolené, interiér domu a jiná citlivá

data. Už jen stačí napsat, že klíče jsou pod ro-
hožkou a PIN tátovy karty je 1234. Je to
smutné, ale je to v nás. 

Další kapitolou je městská policie, která je
zřizovaná městem a hrazena z rozpočtu města.
Nyní slouží ve třech strážnících, čtvrtý je dlou-
hodobě nemocný. Roční náklady na tři strá-
žníky jsou 1 900 000 Kč, přičemž 900 000 Kč
dokáže MP sama do rozpočtu přinést z parko-
vacích automatů a pokut. Město je osazeno
třemi bezpečnostními kamerami a rád bych je
v nejkratší době rozšířil minimálně o další
čtyři, které by lokalizovaly ulici Brněnskou,
parkoviště Boženy Němcové a další frekven-
tované ulice. Městská policie rovněž brzy vy-
užije programu úřadu práce na vytvoření dvou
pracovních míst asistenta prevence kriminality,
které plně hradí Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Tito zaměstnanci tak budou hlídat
přechody pro chodce, dělat obchůzky nebo do-
zorovat kamery. Na stálou nepřetržitou službu
strážníků se nám zatím nedaří najít v rozpočtu
finanční prostředky. 

Asi nejviditelnějším problémem je pak situ-
ace na Špitálské a Brněnské ulici. Situaci ře-
šíme již několik měsíců a připravujeme soubor
opatření, bohužel však bojujeme i s dalšími

problémy. Jak PČR, tak i městskou policii brzdí
nedostatek svědků při řešení případů vanda-
lismu na Brněnské ulici nebo poničených fasád
vážně nemocným člověkem na ulici Špitálská.
Dle internetových diskuzí je svědků moře, ale
policii neřekne již nikdo nic. Konkrétně na ulici
Brněnská eviduje letos linka 158 tři oznámení.
Někteří občané ze zmíněných lokalit mě na -
vštívili, problém mi oznámili a velice si vážím
jejich postoje a věcné diskuze. 

Problém je v partičce chuligánů, která se
někde za malý peníz napije a výsledky můžete
vidět ráno. Nelze hledat problém jen v jejich
chatrné mentalitě, ale především ve výchově
rodiny. Jak praví staré heslo: „Víte, co dělá
vaše dítě?“ Apeluji na všechny: pokud máte
nějaký kamerový záznam např. z telefonu, po-
skytněte jej policii. Možná vaše svědectví eli-
minuje právě skupinku, která vám shodila
květináče nebo pozvracela rohožku.

Přeji nám všem, aby se v našem městě sku-
tečně dobře žilo a znovu jsme se hrdě hlásili
k tomu, že Slavkov patří mezi nejlepší místa
pro život. Udržme si prosím tento vysoký stan-
dard. Něco zhoršit je velice rychlé, ale návrat
mezi nejlepší je velmi zdlouhavý proces. 

Krásný podzim všem!
Michal Boudný, starosta města

 hrozilo, že o služebnu přijdeme. Podobně jsme
museli bojovat i o profesionální krajské hasiče.
Zdravý rozum nakonec zvítězil. 

Ne každá větší obec našeho typu takové
štěstí má. Dozor policie je vykonáván ve všech
sedmnácti obcích, které pod Slavkov u Brna
spadají. Nelze tedy být současně v Bošovicích
a Zlaté Hoře…

Přesto je s podivem, že policejní statistiky
hovoří o zlepšování situace. Do konce října
2014 bylo v našem obvodě spácháno 210 tre-
stných činů. Letos ke stejnému datu „jen“ 160.
Skutky trestné podstaty tedy klesly téměř o pa-
desát. Policisté letos objasnili 94 činů, loni
touto dobou 108 případů. Letos jsou tedy
úspěšnější – objasnili již 58,75 % činů. Loni
uzavřeli 51,43 % případů.

V jiných obcích podobné velikosti je krimi-
nalita několikanásobně větší. Není v silách ni-
koho zabránit nájezdům různých loupeživých
skupin, které se čas od času v našem městě
zjeví jako monzun a okrádají prodejny a odci-
zují auta. Jediné řešení je prevence. Často jsem
se setkal s případem, kdy později vyšlo na
světlo, jak byl majetek zabezpečen. Nejlepší
návod však mají nenechavci na sociálních sí-
tích, kde uživatelé zveřejňují místo pobytu

Město každoročně rozděluje příspěvky nezi-
skovým organizacím a církvím dle platných
pravidel pro poskytování grantů a dotací z od-
vodů z loterií a jiných podobných her.

Platné formuláře pro podávání žádostí, ná-
sledného vyúčtování i pravidla pro poskytnutí
grantu/dotace naleznete v elektronické podobě
na internetových stránkách města www.slav-
kov.cz nebo si je můžete vyzvednout osobně na
finančním odboru u Ing. Simony Vaňkové.

Organizace, které chtějí žádost pro rok 2016
podat, budou postupovat následovně:

1. Vyplní formulář – Žádost o poskytnutí pří-
spěvku, který nejpozději do konce měsíce lis-
topadu 2015 doručí na podatelnu Městského
úřadu ve Slavkově u Brna nebo odešlou poštou
na adresu Město Slavkov u Brna, Palackého

nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna. Upozorňu-
jeme, že k žádosti musí být přiloženy následu-
jící přílohy:
• fotokopie aktuálního dokladu o právní sub-

jektivitě žadatele, 
• doklad o volbě či jmenování statutárního zá-

stupce současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
(podpis smluv) u právnických osob,

• originál čestného prohlášení, že žadatel nemá
žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu
nebo jeho příspěvkovým organizacím,

• potvrzení o bezdlužnosti vůči státu – Finanční
úřad, Česká správa sociálního zabezpečení,

• prohlášení žadatele o plátcovství daně z při-
dané hodnoty,

• prohlášení o možnosti kontroly akcí a vyúčto-

Poskytování dotací a grantů pro rok 2015
vání kontrolním a finančním výborem zastu-
pitelstva města.
2. Po rozhodnutí orgánu města o přidělení

příspěvku (nejpozději do konce dubna 2016)
budou vyzvány organizace k podpisu smlouvy
o příspěvku.

3. Výše příspěvku bude max. 75 % nákladů
na celý projekt.

4. Do 1 měsíce od ukončení projektu, na
který byla dotace/grant přiznán, nebo nejpoz-
ději do konce měsíce ledna 2017 odevzdají or-
ganizace vyúčtování tohoto příspěvku na
předepsaném formuláři.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat
pracovníka finančního odboru Města Slavkov
u Brna (tel.: 544 121 116, e-mail: Simona.van-
kova@meuslavkov.cz). vs

jících z rodičovské odpovědnosti, v případě
podezření ze spáchání trestného činu na dítěti
a také při podezření, že jsou děti ohrožovány
násilím mezi rodiči. Dítě samo má právo vy-
hledat pomoc pracovníků orgánu sociálně-
právní ochrany dětí bez vědomí rodičů.
Oznámení můžete provést písemně, osobně,
telefonicky nebo anonymně. V oznámení
uveďte co nejvíce údajů k identifikaci dítěte
(jméno, příjmení, věk, bydliště, informace
k rodičům atd.) a popište situaci dítěte. 

Co je vaší povinností? Oznamovací povin-
nost při podezření na ohrožení dítěte mají ze
zákona pracovníci zařízení pro děti – MŠ, ZŠ,
DDM, zdravotnická zařízení, obecní úřady
a městské úřady. Porušení oznamovací povin-
nosti u těchto subjektů je dle zákona sankci-
onováno. Jako občan se však můžete dostat do
situace, kdy se vám dítě svěří, že je doma tý-
ráno. Situace se děje již delší dobu a zdá se, že
bude pokračovat. V tomto případě se pravdě-

Oznamovací povinnost
podobně jedná o trestný čin týrání svěřené
osoby a ze zákona je každý občan povinen
tento trestný čin překazit (je-li to možné) nebo
oznámit. Postup je takový, že případ nahlásíte
na nejbližší služebnu Policie ČR. Pokud si
však nejste jisti, zda se jedná o týrání svěřené
osoby, kontaktujte níže uvedené pracovníky
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kteří vám
poskytnou pomoc.

„To, co děláme, je mnohdy kapkou v moři.
Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla
by tam.“ Matka Tereza

Kam se můžete obrátit o pomoc:
Městský úřad Slavkov u Brna, odb. sociálních

věcí, Palackého nám. 260, tel.: 544 121 150-153,
sv@meuslavkov.cz, www.ospod.slavkov.cz

Policie ČR, tel.: 158
Linka bezpečí pro děti a mládež – celostátní

linka pro krizové situace, volání je zdarma,
provoz je nonstop tel.: 116 111

Mgr. Martina Zavadilová, odbor sociálních věcí

Od sousedů se často ozývá hlasitý dětský
křik a pláč, cestou do práce potkáváte dítě,
o které dle vašeho názoru není dostatečně po-
staráno. Doma se od svých dětí dozvíte, že je-
jich spolužáka a kamaráda doma často
nepřiměřeně trestají. Co v takových situacích
dělat?

Na co máte právo? Každý občan má právo
upozornit na to, že se v jeho okolí děje nějaká
nepravost na dítěti. Ať už se jedná o nepřimě-
řené trestání dítěte či zanedbávání péče rodičů.
Tyto případy následně řeší pracovníci orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, které najdete na
sociálním odboru Městského úřadu Slavkov
u Brna. Je nutné také zdůraznit, že sociální pra-
covnice mají povinnost zachovávat mlčenlivost
o osobě, která na dítě upozornila. Oznámení je
možné provést i anonymně.

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se
můžete obrátit také v případě podezření na po-
rušení povinností nebo zneužití práv vyplýva-
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

22. řádná schůze RM – 21. 9. 2015

23. řádná schůze RM – 5. 10. 2015

15. mimořádná schůze RM
– 8. 10. 2015

1. RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 114/14/ZM/
2014 ze dne 24. 3. 2014 a usnesení č. 35/3/ZM/2015 ze
dne 23. 3. 2015 a doporučuje schválit záměr realizace ko-
generační jednotky formou Varianty 1.

2. RM schvaluje program 3. mimořádného zasedání za-
stupitelstva města v předloženém znění.

1. RM schvaluje ceník služeb ZS-A pro rok 2016.
2. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání DDM

Slavkov u Brna pro školní rok 2015/2016.
3. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Tyr-

šova na školní rok 2015/2016. 
4. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Ko-

menského na školní rok 2015 /16.
5. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:

č. 50 – Financování projektů, č. 51 – Dotace JmK – Vzpo-
mínkové akce 2015, č. 52 – Dotace JmK, IC – Podpora
služeb a tisk nových propagačních materiálů, č. 53 – Vý-
nosy ze vstupného – kulturní akce.

6. RM schvaluje smlouvu s JmK o poskytnutí dotace
z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Slavkov u Brna –
stanice Hasičského záchranného sboru Jmk a Sboru jed-
notky dobrovolných hasičů“ na zpracování PD.

7. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bu-
doucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna
části pozemku parc. č. 4353/1 orná půda o výměře cca
300 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov
u Brna za část pozemku parc. č. 4332 orná půda o výmře
cca 300 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Římsko-
katolické farnosti Slavkov u Brna v souvislosti se stavbou
cyklostezky Slavkov u Brna–Hodějice bez finančního do-
platku.

8. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části
městského pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha o vý-
měře cca 10 m2 v k.ú. Slavkov u Brna do majetku manželů
Ing. Františka Klašky a paní Jitky Klaškové za cenu sta-
novenou oceněním ve výši 251 Kč/m2, celkem tedy za

2510 Kč. Náklady související s převodem uhradí žadatelé.
9. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-

zemku parc. č. 2053 orná půda o výměře 2449 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna.

10. RM odkládá žádost o prodej pozemku parc.
č. 2741/9 v k.ú. Slavkov u Brna - společnost LIKO-S a.s.

11. RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí po-
zemků parc. č. 5463 lesní pozemek o výměře 1226 m2

a parc. č. 5452 ostatní plocha o výměře 44 m2 do ma-
jetku města z vlastnictví pana Zdeňka Maříka za kupní
cenu 20 Kč/m2 (celkem za 25 400 Kč), kde náklady sou-
visející s převodem předmětných nemovitostí uhradí
město.

12. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 2260, která zakládá právo stavebníků pana Pa-
trika Majárka a paní Petry Majárkové k realizaci stavby
„Novostavba rodinného domu ve Slavkově u Brna na po-
zemku parc. č. 2259“.

13. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby na pozemku města, která zakládá
právo stavebníka paní Heleny Přikrylové k realizaci
stavby „miniknihovničky“.

14. RM odkládá nabídku společnosti E.ON Energie, a.s.
15. RM odkládá materiál PD pro provádění stavby In-

stalace kogenerační jednotky – Smlouva o dílo.
16. RM ukládá odboru KT zajistit zpracování doku-

mentace k rekonstrukci hlavního rozvaděče v budově SC
Bonaparte a následně zajistit provedení rekonstrukce
a revize rozvaděče.

17. RM schvaluje uzavření smluv o dílo na realizaci re-
konstrukce toalet ve foyer budovy SC Bonaparte: bourací,
stavební, obkladačské práce včetně materiálu se zhoto-
vitelem Jiřím Šedým za cenu díla 210 526 Kč včetně DPH
a instalatérské práce včetně materiálu se zhotovitelem
Vítem Kubíčkem za cenu díla 76 817 Kč bez DPH.

18. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JmK mezi JmK jako poskytovatelem
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem za podmínky
schválení rozpočtového opatření ZM, kterým budou při-
jaty poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu JmK do
rozpočtu města.

19. RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při poskyto-
vání technické podpory IT mezi městem Slavkov u Brna
jako zhotovitelem a příspěvkovou organizací Zámek
Slavkov – Austerlitz jako objednatelem.

20. RM bere na vědomí plán výstav v prostorách ZS-
A pro rok 2016.

21. RM souhlasí s použitím prostředků rezervního
fondu na nákup DDHM.

22. RM schvaluje navýšení nejvyššího povoleného
počtu stravovaných ve školní jídelně z 906 na 1100
s účinností od 30. 10. 2015. RM současně schvaluje po-
dání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž činnost
vykonává ZŠ Komenského, o zvýšení nejvyššího povole-
ného počtu stravovaných z 906 na 1100 v mimořádném
termínu s účinností od 30. 10. 2015.

23. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
od MUDr. Martina Hrozy.

1. RM odkládá žádost o dotaci – Tennis club Auster-
litz.

2. RM bere na vědomí žádost MŠ Karolínka o pří-
spěvek na rok 2016.

3. RM bere na vědomí řešení pohledávek města
Slavkov u Brna a souhlasí s řešením veřejnoprávních
pohledávek města prostřednictvím společnosti PRIME
LEGAL advokátní kancelář, s. r. o. a Exekutorského
Úřadu - Plzeň Město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudním
exekutorem. RM dále pověřuje starostu města k udě-
lení Plné moci Mgr. Lukáši Zscherpovi, advokátovi AK,
PRIME LEGAL advokátní kancelář s. r. o., k zastupování
v exekučních řízeních týkajících se vymáhání veřejno-
právních pohledávek města.

4. RM souhlasí se zavedením stacionárního plateb-
ního terminálu na pokladně města a mobilního termi-
nálu pro Městskou policii od roku 2016.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 s Českou spo-
řitelnou a. s.

6. RM schvaluje rozpočtová opatření ZŠ Komen-
ského tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě.

7. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připra-
venosti MŠ Zvídálek na školní rok 2015/2016.

8. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ
Františka France na školní rok 2015/2016.

9. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti DDM
na školní rok 2015/2016.

10. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje
pozemku parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 343/2
ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna, dokud nebude vyřešeno majetkoprávní vypo-
řádání k pozemku parc. č. 343/3, jehož vlastníkem je
ČR-ÚZSVM. RM dále doporučuje ZM uložit RM vést
jednání o úplatném převodu pozemku parc. č. 343/3
ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
s ČR-ÚZSVM.

11. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje
částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře
cca 78 m2 a parc. č. 3750/29 orná půda o výměře cca
7 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje

části pozemku parc. č. 3750/69 orná půda o výměře
cca 5 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

13. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemků
parc. č. 354/18 o výměře cca 177 m2; parc.č. 354/29 o vý-
měře cca 160 m2 v k.ú. Slavkov u Brna vyznačené v při-
ložené mapě z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Zelnice 1547
a 1548 ve Slavkově u Brna za kupní cenu ve výši
375 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí
uhradí žadatel. RM dále doporučuje ZM schválit prodej
části pozemků parc.č. 354/18 o výměře cca 177 m2

a parc.č. 354/23 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví Spole-
čenství vlastníků jednotek Zelnice 1545 a 1546 ve Slav-
kově u Brna za kupní cenu ve výši 375 Kč/m2. Náklady
související s převodem nemovitostí uhradí žadatel.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě se společností Vodovody a kanali-
zace Vyškov, a.s., týkající se pozemků města, které jsou
uvedeny v návrhu předložené smlouvy v článku I. v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Rozšíření SV Vyškov –
III. etapa, Větev střed“).

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 623 ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN Juráková“).

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 623 ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN Juráková“).

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypraco-
vání dokumentace pro územní řízení veřejné infrastruk-
tury ul. Lesní se společností KNESL+KYNČL s.r.o.

18. RM odkládá materiál ve věci parkování učitelů
školských zařízení a v proluce ul. Husova.

19. RM ukládá odboru DSH projednat možnost snížení
nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h vč. dopravního
značení na ul. Polní s Policií ČR.

20. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 7-2015.

21. RM schvaluje zahájení veřejní zakázky na službu
na akci: „Vzpomínkové akce 2015 k 210. výročí bitvy
u Slavkova ve dnech 4.–6. 12. 2015“ dle předložených
zadávacích podmínek daných výzvou a návrhem smlouvy
o zajištění vojenské části programu, okruh subjektů
k oslovení podání nabídky a složení komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek. RM současně příspěvkovou
organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz výkonem koordi-
nace a zajištěním programu „Vzpomínkové akce 2015
k 210. výročí bitvy u Slavkova ve dnech 4.–6. 12. 2015“
ve vztahu k poskytnuté účelové dotace z rozpočtu JMK.

22. RM odkládá Doporučení kontrolního výboru před-
ložená na 4. Zasedání ZM Slavkov u Brna.

23. RM schvaluje změnu Směrnice určující vztahy
a hospodaření příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Slavkov u Brna, kterou schválila RM na své 18.
schůzi dne 7. 9. 2011 pod bodem 4.2.

24. RM odkládá materiál „Odběr elektrické energie
nájemníků prostor Zámku Slavkov – Austerlitz“.

25. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 2/2015
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

26. RM schvaluje převedení finančních prostředků
z rezervního fondu TSMS na opravu technologie na kou-
pališti ve výši 325 000 Kč.

27. RM vyslovuje poděkování příspěvkovým organiza-
cím ZS-A, TSMS a Městské policii Slavkov u Brna za bez-
problémové zajištění průběhu akce Evropa místem pro
lidi dobré vůle konané ve městě 2. a 3. 10. 2015.
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24. řádná schůze RM – 19. 10. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:

č. 54 – Financování projetků Evropa pro občany, č. 55 –
Dotace – Lesní hospodář, č. 56 – Dotace SMO, č. 57 –
Úprava rozpočtu dle výkazu FIN 2–12.

2. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2015.

3. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2015.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření pří-
spěvkových organizací města Slavkov u Brna – TSMS a ZS-
A za III. čtvrtletí 2015

5. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací města Slavkov u Brna
za III. čtvrtletí 2015.

6. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Tennis club Aus-
terlitz ve výši 40 000 Kč a souhlasí s užitím znaku města.

7. RM odkládá žádost o dotaci – Sdružení právnických
osob Slavkovské bojiště Austerlitz.

8. RM schvaluje zapojení škol a školských zařízení, kte-
rých je město Slavkov u Brna zřizovatelem, tedy: ZŠ Ko-
menského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, DDM, ZUŠ F. France
do aktivit projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání.
RM dále doporučuje ZM schválit souhlas se zapojením
města Slavkov u Brna do projektu „Místní akční plán roz-
voje vzdělávání pro území ORP a schválit závazek finan-
cování projektu s předpokládaným obdobím realizace
únor 2016–leden 2018, z rozpočtu města Slavkov u Brna
do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, tj. 150 000 Kč
a doporučuje schválit zabezpečení prostředků na předfi-
nancování projektu. RM současně 2. místostarostu
Mgr. Petra Kostíka ke všem právním jednáním souvisejícím
s realizací projektu.

9. RM bere na vědomí informace o kompostárně a sou-

hlasí s postupem podání žádosti o prodloužení termínu
posečkání odvodu penále za porušení rozpočtové kázně.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
PROXIMA PROJEKT, s.r.o., na realizaci PD obnovy části zá-
mecké zdi.

11. RM bere na vědomí podané petice a stanoviska ob-
čanů k návrhu umístění plochy pro volný pohyb psů na
ulici Litavská a postupuje je jako podklad pro jednání ve
věci připravované vyhlášky o volném pohybu psů na ve-
řejném prostranství.

12. RM ukládá odboru IR prověřit a navrhnout možnosti
úpravy parkování na ulici Malinovského a Jiráskova.

13. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vy-
budování stavby na pozemku města parc.č. 2122. Tato do-
hoda zakládá právo stavebníka paní Kateřiny Andrlové
k realizaci vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku
města parc.č. 2122 pro realizaci stavebních úprav RD na
parc. č. 2177.

14. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na akci: „Vzpomínkové akce 2015 k 210. výročí
bitvy u Slavkova ve dnech 4.–6. 12. 2015“ rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka byla podána uchazečem
Jezdecký klub Acaballado o.s., a schvaluje uzavření
smlouvy na uvedenou akci.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 1. 2006 se společností Agria a.s., jehož
předmětem je zvýšení nájemného na 3,25 % z průměrné
ceny půdy platné dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. Roční ná-
jemné (pachtovné), počínaje rokem 2015, činí 96 858 Kč
za užívání pozemků na LV č. 1165 v k.ú. Hodějice, na LV
č. 2042 v k.ú. Nížkovice a LV č. 803 v k.ú. Němčany.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 29. 10. 2014 k bytu uzavřené s paní Lenkou

Hladíkovou, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, a to do 31. 10. 2018 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

17. RM bere na vědomí předložený zápis č. 12/2015
z komise pro životní prostředí.

18. RM dokládá materiál „Zprostředkovatelská
smlouva – Český MEDIÁTOR s. r. o.“

19. RM bere na vědomí Přehled výnosů a výdajů z krátko -
dobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za 3. čtvrtletí 2015.

20. RM ruší své usnesení č. 515/17/RM/2015 ze dne 13. 7.
2015 a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., týkající se po-
zemků parc. č. 354/29 ostatní plocha, 354/17 orná půda,
357/6 zahrada, 357/5 zahrada a 354/13 orná půda, v k. ú.
Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace
(stavba s názvem „Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus“).

21. RM schvaluje výši úplaty pro školní rok 15/16 ve
školním klubu pro jednotlivé kroužky dle přiložené ta-
bulky.

22. RM bere na vědomí přijetí dotace v rámci projektu
Technické dovednosti ve výši 204 112 Kč na zvýšení tech-
nických dovedností žáků.

23. RM schvaluje vyřazení třípatrové pece inv.č. 17
z majetku ZŠ Komenského. RM dále nepřijímá nabídku
školy na bezúplatné nabytí vyřazeného majetku (třípa-
trová pec, inv.č.17) do svého vlastnictví a souhlasí s pře-
vedením vyřazeného majetku do vlastnictví jiné osoby –
ISŠ Slavkov u Brna, a to bezúplatně.

24. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 5000 Kč dle předložené zprávy.

25. RM bere na vědomí oznámení schválení projektu
ZŠ Tyršova.

26. RM bere na vědomí přehled podaných stížnosti na
MěÚ za II. a III. čtvrtletí roku 2015.

1. ZM schvaluje plnění Programu rozvoje města na rok
2015 a delší období v předloženém znění.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí 2015.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospo-
dářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2015.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských pří-
spěvkových organizací za II. čtvrtletí 2015.

5. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových
organizací – TSMS, ZS-A za II. čtvrtletí 2015.

6. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 43 Předfinan-
cování projektu Evropa – místo pro lidi dobré vůle, č. 44
- Dotace MPSV výkon sociální práce, č. 45 – Pěstounská
péče, č. 46 - MěÚ - čerpání rezervy, č. 47 – Přesun polo-
žek SÚPÚ, č. 48 - Rozpočtování příjmů, č. 49 – Odvody
z loterií a jiných podobných her, č. 50 – Financování pro-
jektů, č. 51 – Dotace JMK – Vzpomínkové akce 2015,
č. 52 – Dotace JMK – IC, Podpora služeb a tisk nových
propagačních materiálů, č. 53 – Výnosy ze vstupného –
kulturní akce. ZM? Současně schvaluje výčet projekto-
vých záměrů uvedený v odůvodnění RO č. 50.

7. ZM schvaluje přijetí úvěrů v podobě nejvýhodněj-
ších nabídek dle hodnocení komise v následujícím před-
loženém znění: Úvěr na refinancování úvěru na
vybudování nové MŠ ve Slavkově u Brna, nejvýhodnější
nabídka podána Českou spořitelnou, a. s., za nabídkovou
cenu 577 657 Kč, při úrokové sazbě 3M PRI-
BOR + 0,16 % p. a.; Úvěr na refinancování úvěru na po-
řízení Společenského centra Bonaparte ve Slavkově
u Brna, nejvýhodnější nabídka podána Komerční bankou,
a. s., za nabídkovou cenu 145 126,82 Kč, při úrokové
sazbě 3M PRIBOR + 0,14 % p. a.; Úvěr na refinancování
úvěru na úhradu závazku na podílu rekonstrukce SC Bo-
naparte ve Slavkově u Brna, nabídka vybrána od České
spořitelny, a. s., za nabídkovou cenu 60 032 Kč, při úro-
kové sazbě 3M PRIBOR + 0,16 % p. a. ZM současně
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění blankosměnkou
ke Smlouvě o úvěru na refinancování úvěru na pořízení
SC Bonaparte ve Slavkově u Brna, nejvýhodnější nabídka
podána Komerční bankou, a. s., za nabídkovou cenu 145
126,82 Kč, při úrokové sazbě 3M PRIBOR + 0,14 % p. a.

8. ZM schvaluje uzavření předložených veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón s Římskokatolickou far-
ností Slavkov u Brna a s Ing. Miroslavem Zichem a Iva-
nou Zichovou.

9. ZM schvaluje vydání OZV o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města.

10. ZM schvaluje předložený Program pro poskytování
dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2016.

11. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska, který se zakládá na aktu-
álně platných Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory
JmK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociál-
ních služeb a zavazuje se poskytnout dotace na služby za-
řazené do minimální sítě služeb v povinném % podílu
a maximální výši uvedené v tabulce pro každou službu.
Dotace se poskytnou za podmínky, že služby úspěšně pro-
jdou dotačním řízením Jmk a ORP Slavkov u Brna.

12. ZM schvaluje Program pro poskytování příspěvků
z odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu
činnosti organizací pracujících s mládeží včetně povin-
ných formulářů dle předloženého návrhu s tím, že roční
částka zůstane ve výši 10 % z přijatých odvodů z loterií
a jiných podobných her za předchozí rok, maximálně
300 000 Kč.

13. ZM ruší své usnesení č. 82/4/ZM/2015 přijatého
na 4. zasedání ZM dne 15. 6. 2015 a schvaluje prodej
části pozemku parc. č. 760/4 zahrada o výměře cca 60 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
paní Veronice Brázdilové za cenu obvyklou ve výši
418,66 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem a za
podmínky vybudování předzahrádky s pergolou do jed-
noho roku od podpisu smlouvy. Náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti uhradí žadatelka.

14. ZM odkládá Žádost o prodej části pozemku parc.
č. 1238/1 a ukládá RM zpracovat revizní znalecký po -
sudek.

5. řádné zasedání ZM – 21. 9. 2015
15. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.

č. 1238/1 ostatní plocha o výměře 21 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví společnosti E. ON Distribuce a.s.,
za celkovou kupní cenu ve výši 6070 Kč (tj. 289 Kč/m2).
Náklady související s převodem nemovitosti uhradí ku-
pující.

16. ZM ruší své usnesení č. 16/2/MZM/2015/II přija-
tém na druhém mimořádném zasedání dne 31. 7. 2015
a schvaluje směnu městských pozemků a to pozemek
parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
222 m2 za jednotkovou cenu ve výši 526 Kč/m2; zasta-
věnou část pozemku parc. č. 1085/23 o výměře 176 m2

za jednotkovou cenu ve výši 526 Kč/m2; část travnaté
plochy pozemku parc. č. 1085/23 o výměře 275 m2 za
jednotkovou cenu ve výši 376 Kč/m2 a pozemek parko-
viště parc. č. 1085/24 o výměře 124 m2 za jednotkovou
cenu ve výši 321 Kč/m2, za pozemek parc. č. 1089/14
o výměře 676 m2 oceněn jednotkovou cenou ve výši
376 Kč/m2, jehož vlastníkem je společnost GOLF INVEST
AUSTERLITZ, a.s., s finančním vyrovnáním rozdílu hod-
noty směňovaných nemovitostí dle odhadních cen, a to
ve výši 98 226 Kč, kterou zaplatí společnost ve prospěch
města.

17. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s panem Ing. Pavlem Šindelářem na výkup části
pozemku parc. č. 1083/49 orná půda v k.ú. Hodějice o vý-
měře cca 83,3 m2, dle přiložené situace, za navrhovanou
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2, celkem tedy za částku
1666 Kč.

18. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 3228/3 ostatní plocha, o výměře 58 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví pana Ladislava Prucha do vlastnictví
města.

19. ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc.
č. 5463 lesní pozemek o výměře 1226 m2 a parc. č. 5452
ostatní plocha o výměře 44 m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna
do majetku města z vlastnictví pana Zdeňka Maříka za
kupní cenu 20 Kč/m2 (celkem za 25 400 Kč), kde náklady
související s převodem předmětných nemovitostí
(správní poplatek za návrh na vklad a daň z převodu ne-
movitostí) uhradí město.
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1. ZM ruší usnesení č. 114/14/ZM/2014 ze dne 24. 3.
2014 a usnesení č. 35/3/ZM/2015 ze dne 23. 3. 2015
a schvaluje záměr realizace kogenerační jednotky for-
mou Varianty 1.

2. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné
smlouvě, jejímž předmětem bude směna části pozemku
parc. č. 4353/1 orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města za část pozemku
parc. č. 4332 orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú. Slav-
kov u Brna ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slav-
kov u Brna, v souvislosti se stavbou cyklostezky Slavkov
u Brna–Hodějice bez finančního doplatku.

3. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 2053 orná půda o výměře 2449 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna.

4. ZM souhlasí s prodejem části městského pozemku
parc. č. 836/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna do majetku manželů Ing. Františka Klašky

a paní Jitky Klaškové za cenu stanovenou oceněním
č. 3361-666-2015 ve výši 251 Kč/m2, celkem tedy za
2510 Kč. Náklady související s převodem uhradí žada-
telé.

5. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 136 m2 a části pozemku parc. č. 343/2 ostatní
plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, dokud
nebude vyřešeno majetkoprávní vypořádání k pozemku
parc. č. 343/3, jehož vlastníkem je ČR-ÚZSVM. ZM sou-
časně ukládá RM vést jednání o úplatném převodu po-
zemku parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45 m2

v k.ú. Slavkov u Brna s ČR-ÚZSVM.
6. ZM schvaluje prodej části pozemků parc. č. 354/18

o výměře cca 177 m2; parc.č. 354/29 o výměře cca
160 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov
u Brna do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Zel-
nice 1547 a 1548 ve Slavkově u Brna, za kupní cenu ve

3. mimořádné zasedání ZM – 20.10.2015
výši 375 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovi-
tostí uhradí žadatel. ZM dále schvaluje prodej části po-
zemků parc.č. 354/18 o výměře cca 177 m2 a parc.č.
354/23 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Slavkov u Brna vyzna-
čené v přiložené mapě, z vlastnictví města Slavkov u Brna
do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Zelnice
1545 a 1546 ve Slavkově u Brna, za kupní cenu ve výši
375 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí
uhradí žadatel.

7. ZM schvaluje zapojení města Slavkov u Brna do pro-
jektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území
ORP Slavkov u Brna“ předkládaného do Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání a závazek financování
uvedeného projektu s předpokládaným obdobím reali-
zace únor 2016–leden 2018, z rozpočtu města Slavkov
u Brna do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, tj. ma-
ximálně 150 000 Kč a zabezpečení prostředků na před-
financování projektu.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť,
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) ob-
sahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyš-
ších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných surovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné
znovu použít v kovovýrobě. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou například pro za-
travňovací dlaždice či různé plastové kompo-
nenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál, nebo dokonce pro výrobu
nových zářivek. Znovu je tak možné pro další
výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kte-
rého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úspor-

kou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady
provozu sběrného místa, plně hradí přepravu

sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Slavkov u Brna finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných odpadů. 

Prostřednictvím systému
EKOLAMP se během loňského

roku podařilo recyklovat téměř 5
milionů zářivek a výbojek. To

představuje cca 26 kg toxické rtuti,
která by jinak mohla znečistit vodu

o objemu téměř dvou nádrží Lipno.
Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu

našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkč-

ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Zdroj EKOLAMP

Do sběrné nádoby, prosím, vhazujte pouze
vyznačené druhy zářivek a úsporek. Připomí-
náme, že klasické žárovky s vláknem a auto-
žárovky do těchto sběrných nádob nepatří!

Ing. Kubešová, odbor ŽP

vám poradíme. Nejjednodušší
je odevzdat starou zářivku
v elektro obchodě při nákupu
nové. Úsporku můžete také od-
nést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v přízemí Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna, Pa-
lackého nám. 260.

Nebo můžete nefunkční zářivku
spolu s dalším elektroodpadem od-
vézt do sběrného dvora na Zlaté Hoře
č. p. 1469, a to v pondělí a středu od 13
do 18 h. a v sobotu od 8 do 12 h. Obsluha
sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží
ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz
i  recyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naše město zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005.

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné po-
pelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují
i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce. 

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon
č. 206/2015Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice), kte-
rým se mimo jiné mění i živnostenský zákon.
Se změnami vás v následujících řádcích stručně
seznámíme.

Zrušuje se samostatná koncesovaná živnost
„Provádění trhacích a ohňostrojných prací“.
Tyto činnosti byly přiřazeny k následujícím
živnostem:

• zavádí se nová vázaná živnost „Nákup,
prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnic-
kých výrobků kategorie P2, T2 a F4 a prová-
dění ohňostrojných prací“. 

Odborná způsobilost se stanoví v návaznosti
na kategorii pyrotechnických výrobků, s nimiž
je při provozování živnosti nakládáno, a proka-
zuje se dle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

• mění se stávající koncesovaná živnost
s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, vý-
roba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup
a prodej výbušnin“ a podle nové právní úpravy
předmět podnikání zní: „Výzkum, vývoj, vý-
roba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup

a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“. 
Odborná způsobilost je uvedena v příloze

č. 3 živnostenského zákona
Dosavadní živnostenská oprávnění zůstá-

vají zachována. Konkrétní informace o prove-
dení transformace jednotlivých živností
držitelům předmětných oprávnění rádi poskyt-
neme osobně.

Pyrotechnické výrobky jsou pro účely zá-
kona zařazeny do následujících kategorií:

a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2,
F3 nebo F4

b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1
nebo T2

c) ostatní pyrotechnické výrobky do katego-
rie P1 nebo P2.

Nakládání s pyrotechnikou podle jednotli-
vých kategorií je rozlišeno právě různými živ-
nostenskými oprávněními s odpovídajícími
požadavky na odbornou způsobilost.

Podnikatelé, kteří ke dni 4. 9. 2015 prodá-
vali pyrotechnické výrobky na základě živ-
nostenského oprávnění k provozování volné
živnosti (obor velkoobchod, maloobchod),

Živnostenský zákon nově upravuje zacházení s pyrotechnikou
jsou oprávněni provozovat činnosti spočíva-
jící v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňo-
vání pyrotechnických výrobků kategorie P2,
T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne účin-
nosti nové právní úpravy, tj. do 04.09.2016.
Pokud hodlají po uvedeném datu v provozo-
vání předmětných činností pokračovat, jsou
povinni před uplynutím této doby živnosten-
skému úřadu ohlásit vázanou živnost
„Nákup, prodej, ničení a zneškodňování py-
rotechnických výrobků kategorie P2, T2
a F4 a provádění ohňostrojných prací“
v úplném nebo částečném rozsahu předmětu
podnikání a doložit osvědčení o odborné
způsobilosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kate-
gorie F1, F2, T1 a P1 spadá i po změně úpravy
do režimu živnosti volné.

Jelikož s blížícím se koncem roku nabývá
téma „pyrotechnika“ na aktuálnosti, sezná-
míme vás v příštím čísle zpravodaje podrobněji
s jednotlivými kategoriemi pyrotechnických
výrobků, způsobem označování apod. 

Taťána Pitáková, obecní živnostenský úřad
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Family Point jsou vybavená bezbariérová
místa ve veřejných budovách nebo v měst-
ských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat
o děti a získat informace o rodinné politice
a z dalších oblastí. Jedno takové je od roku
2010 i v budově Městského úřadu Slavkov
u Brna.

V Jihomoravském kraji projekt Family Point
provozuje brněnské Centrum pro rodinu a so-
ciální péči ve spolupráci s Krajským úřadem
JMK. Součástí projektu jsou webové stránky
www.jmk.familypoint.cz kde najdete odkazy
na organizace v Jihomoravském kraji, které na-
bízejí služby rodinám, aktuální informace
o probíhajících akcích, zajímavé články z ob-
lasti rodinné politiky, kulturní tipy aj. 

FAMILY POINT je místo určené rodinám,
které pro maminky a tatínky s dětmi nabízí
prostor pro klidné nakrmení a přebalení dítěte.
V místnosti je k dispozici sklopný přebalovací
pult, židle vhodná pro kojení, dětský koutek,
mikrovlnná trouba pro ohřev jídla, odpadkový

koš na pleny, tekoucí voda pro zajištění zá-
kladní hygieny a tištěný informační materiál.

Family point se nachází v 1. patře Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám.
260 (budova vedle pošty). Rodinám s dětmi je
přístupný každý den dle provozní doby měst-
ského úřadu. Nachází se hned u výtahu, kte-
rým je zajištěn bezbariérový přístup do
uvedených prostor. 

Mgr. Martina Zavadilová, odbor sociálních věcí

Family Point – místo pro rodinu

V srpnu 2015 město Slavkov u Brna dokon-
čilo projekt Efektivní elektronický úřad
města Slavkov u Brna, reg. č. CZ.1.06/
2.1.00/22.09363, na jehož realizaci získalo do-
taci z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního
programu téměř 3 miliony korun. Město tak
dále rozvíjí investice do technologického cen-
tra ORP Slavkov u Brna a informačních tech-
nologií městského úřadu z minulých let pro
které rovněž zajistilo financování z Evropské
unie 85 % nákladů. 

Město Slavkov u Brna za pomoci projektu
zkvalitní práci s elektronickými dokumenty
a umožní další služby svého informačního sy-
stému svým pracovníkům a klientům a bude
moci toto zlepšení systému nabídnout také svým

příspěvkovým organizacím a obcím svého správ-
ního území. Součástí projektu bylo rovněž zvý-
šení bezpečnosti nejen interní počítačové sítě
Městského úřadu Slavkov u Brna, ale také zajiš-
tění vyššího stupně ochrany proti zneužití zvenčí.
Celá síť je nyní chráněna jak proti vnějšímu ne-
bezpečí, tak proti případným útokům z vnitřní
sítě. Toto zabezpečení bylo nutné z důvodu zlep-
šení funkčnosti nabízených služeb, protože vzá-
jemná propojenost těchto segmentů podstatně
zvyšuje riziko neoprávněného průniku. 

Pro občany města i celého správního obvodu
bude další posílení elektronizace agend veřejné
správy pomocí elektronických formulářů zna-
menat další zjednodušení podání žádosti,
urychlení vlastního jednání s úřadem a ušetří
občanům cestu na úřad. mas

Město Slavkov u Brna ukončilo projekt
podporující elektronické služby MěÚ

Platit lze i platební kartou
Na pokladně slavkovského městského úřadu

a strážníkům můžete od ledna 2016 zaplatit po-
platky a pokuty bezhotovostně platební kartou.
Městský úřad a policie budou totiž nově vyba-
veni platebními terminály. 

Zatímco v budově na Palackého n. 64 je po-
kladní vybavena pevným zařízením, městským
strážníkům můžete díky mobilnímu terminálu za-
platit pokuty platební kartou kdekoli v terénu.
„Díky této službě zvedneme nejen komfort našich
služeb. Terminál nám umožní platby přijímat
rychleji a plynuleji,“ uvedl tajemník Městského
úřadu ve Slavkově u Brna Bohuslav Fiala. vs

Živnostenský úřad upozorňuje podnika-
tele na nabídky různých soukromých spo-
lečností týkající se uzavření zpoplatněné
„Smlouvy o registraci v rejstříku podnika-
telů“. Uvedený typ nabídek (s přiloženou
složenkou) může vést k mylnému názoru, že
se jedná o další povinný poplatek stanovený
při ohlášení živnost, což není pravda.

Na živnostenské úřady v ČR se opakovaně
obrací podnikatelé s dotazy na poštovní zá-
silky, které obdržely od různých společností –
konkrétní nabídky spočívající v úplatném zá-
pisu podnikatele do určitého registru nebo evi-
dence, tedy činnost provedení zápisu za
poplatek. 

Upozorňujeme proto všechny podnikatelské
subjekty, že předmětem správního poplatku
souvisejícího se vznikem živnostenského
oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žá-

dosti o koncesi. Tento správní poplatek vybírá
příslušný živnostenský úřad při samotném
ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Ná-
sledně vydává živnostenský úřad výpis ze živ-
nostenského rejstříku. Samotné provedení
zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku
není zpoplatněno!

Výše uvedený typ písemných nabídek pod-
nikatelům tedy může vést k mylnému názoru,
že se jedná o další zákonem stanovený popla-
tek, což není pravda. Žádná takováto zákonem
stanovená povinnost neexistuje. Jedná se vý-
lučně o soukromou podnikatelskou aktivitu
těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé
nemusí v žádném ohledu reagovat. (Na slo-
ženkách je většinou maličkým přehlédnutel-
ným písmem uvedeno, že zaplacení není
povinné.)

Ing. Tamara Fikarová, obecní živnostenský úřad

Varovné upozornění pro podnikatele

Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční

soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve Slavkově
u Brna 3. 11. 2015 levá strana ul. Čelakovského od uličky
na Zlatou Horu po ul. Slovanská. Více na www.slavkov.cz.
Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333 nebo
navštivte www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

Městské pohledávky bude
nově vymáhat exekutor

Nezaplacené pokuty a další pohledávky vůči
městu bude nově vymáhat exekutor. Město
Slavkov u Brna začalo spolupracovat s Exeku-
torským úřadem Plzeň-město, čímž může rych-
leji a efektivněji vymáhat pohledávky, které
město eviduje především na pokutách. Na těch
v současné době dluží fyzické a právnické
osoby přes 3 miliony korun.

Upozorňujeme proto občany, kteří dosud ne-
uhradili své závazky vůči městu, že po lhůtě
splatnosti budou veškeré pohledávky města
předány k vymáhání exekutorskému úřadu. Ná-
klady exekutora, které je pak dlužník povinen
uhradit, činí minimálně 7000 Kč bez DPH.

V případě, že dlužník není schopen uhradit
celou částku jednorázově, je možné platby po
dohodě s finančním odborem městského úřadu
řešit splátkově. vs

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zastupitelé schválili
refinancování úvěrů

Zastupitelé města schválili 21. září na svém
řádném zasedání refinancování tří největších stá-
vajících úvěrů. Město využilo výhodných pod-
mínek na finančních trzích. Do r. 2030 městská
pokladna ušetří částku 1,2 milionu korun. 

Jen pro informaci, úspora na úrocích place-
ných v roce 2016 bude činit asi 180 tisíc korun.
Za to můžeme pořídit například nové kamery
do bezpečnostního systému, opravit některé
nedostatky na náměstí…

Slavkov u Brna má v současné době úvěry
v celkové výši 56 milionů korun. Splátky
úvěrů jsou rovnoměrně rozloženy, ročně splá-
címe necelých 8 milionů korun. S touto část-
kou musíme počítat v rozpočtu města.

Refinancovány byly dlouhodobé úvěry, je-
jichž nesplacená jistina je téměř 36 milionů
korun. V roce 2011 si město půjčilo 20 milionů
korun na stavbu mateřské školy Zvídálek.
Tento úvěr se bude splácet až do roku 2030.
Další dva úvěry ve výši 16 115 856 Kč město
přijalo na koupi a rekonstrukci SC Bonaparte.
Rekonstrukce budovy SC Bonaparte bude
splacena v roce 2023, o čtyři roky později pak
město pošle poslední splátku na její koupi.

Ing. Marie Jedličková

Family Point na radnici • Foto: archiv MÚ
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Vánoční koncert Martina
Křížky a jeho přátel

Dovoluji si vás pozvat na vánoční koncert,
který již po několikáté proběhne v předvánoč-
ním čase, a to v sobotu 19. prosince od 19 hodin
ve velkém sálu SC Bonaparte. Stejně jako v mi-
nulých letech se můžete těšit na živou kapelu
a několik příjemných hostů z řad vynikajících
zpěváků. V kombinaci s výborným zvukem
a efektním osvětlením doplněným projekcí, ur-
čitě nebudete zklamáni a podaří se navázat na
atmosféru, kterou jste zažili v předchozích roč-
nících. Podrobnější informace vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje. Předprodej vstupe-
nek bude v Informačním centru ve Slavkově,
tel.: 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz. Cena místenky je 250 Kč. Vstu-
penky budou k dispozici od 2. 11. 2015.

Společně s mými hosty se budu těšit na vaši
návštěvu. MgA. Martin Křížka

Město Slavkov u Brna vás zve na pořad, který
potěší nejen pamětníky šedesátých let, ale i ty,
kteří si písničky dvojice Suchý-Šlitr poslechnou
či zazpívají třeba u táboráku. Jiří Šlitr bude přít-
omen svojí hudbou, sekundantem v dialogu s pu-
blikem je Jiřímu Suchému již dlouhá léta
vynikající Jitka Molavcová. Když k tomu při-
pojíme Orchestr Divadla Semafor pod vedením
Jiřího Svobody a slíbíme, že zazní Pramínek
vlasů, Blues pro tebe, Klokočí, Lípa zelená
a Marnivá sestřenice, není pochyb, že vaše duše
bude pohlazena semaforskou poetikou a vaše
bránice zase polechtána inteligentním humorem.

Představení se uskuteční ve středu 4. listopadu
od 19 hod. ve velkém sálu SC Bonaparte. Vstu-
penky v hodnotě 280 Kč si můžete zakoupit
v předprodeji v Informačním centru na Palackého
nám. 1, tel.: 513 034 156, infocentrum@zamek-
slavkov.cz. MgA. Martin Křížka

Jiří Suchý a Jitka Molavcová

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Poli-
taví oslavil na svátek sv. Václava 28. září v Bu-
čovicích již 20. výročí od svého vzniku. 

Starostové členských obcí a měst se společně
se svými předchůdci a zakladateli tohoto svazku
sešli již v dopoledních hodinách ke slavnostní
valné hromadě v hotelu Arkáda. V obsáhlé
zprávě o činnosti byly zhodnoceny aktivity
svazku od jeho založení až do současnosti, o po-
čátečním nadšení i problémech promluvili za-
kladatelé mikroregionu, bývalý starosta
Slavkova u Brna Ing. Stanislav Koukal, Ing. Jiří
Slabotinský z Kobeřic u Brna, Josef Medřický
ze Ždánic, dlouholetý předseda Jaroslav Ši-
mandl z Bošovic, Ing. Zdeněk Koudelka z Bu-
čovic a další. Valná hromada ocenila aktivitu
všech zakladatelů pamětní plaketou, kterou pře-

dal současný předseda svazku Jaromír Konečný
z Křenovic.

Po obědě program pokračoval kulturním pro-
gramem na nádvoří státního zámku Bučovice.
Součástí programu bylo také vyhodnocení letoš-
ního ročníku cykloakce „Za poznáním svého re-
gionu“ a dětský den v zámecké zahradě. Celé
oslavy probíhaly pod záštitou hejtmana Jihomo-
ravského kraje JUDr. Michala Haška, svou zdra-
vici pronesli také místopředseda senátu Ing. Ivo
Bárek a vedoucí Úřadu vlády České republiky
Ing. Pavel Dvořák.

Na pódiu se postupně vystřídaly účinkující
soubory z celého regionu – folklórní soubory
Křenováček a Křenovák, Salajka z Dambořic,
taneční kroužek Čtyřlístek z Nížkovic, ženy
z Kulturního otnického spolku, velkou odezvu

Oslavy 20. výročí mikroregionu Ždánický les a Politaví
měla vystoupení sportovního cheerleadingu
v podání skupiny Glitter Stars ze Slavkova
u Brna, mažoretek Dejna ze Ždánic nebo orien-
tálních tanečnic z Letonic. Svoji hudební pro-
dukci předvedl dechový orchestr Black & White
z Bučovic nebo cimbálová muzika ZUŠ Ždá-
nice.

Jak již bylo zmíněno, součástí programu bylo
vyhodnocení cykloturistické akce „Za poznáním
svého regionu“. V letošním roce se zúčastnilo
celkem 221 cyklistů, kteří projeli všech 27 obcí
a měst regionu, ve kterých sbírali do svých prů-
kazek razítka a plnili různé soutěžní úkoly.
Všichni byli oceněni diplomem a drobnými
dárky, mezi které patřila mimo jiné publikace
vydaná u příležitosti 20. výročí od založení Ždá-
nického lesa a Politaví. Jaromír Konečný

Úspěšní slavkovští cyklisté, kteří navštívili všech 27 obcí svazku • Foto: B. Maleček

R. Válek, P. Dvořák, J. Konečný  a J. Šimandl • Foto: B. MalečekGlitter Stars • Foto: B. MalečekNádvoří bučovického zámku • Foto: B. Maleček
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Mají nejdéle nepřetržitě sloužícího starostu
v České republice. Pan Vladimír Chovanec je
ve svém úřadu „zabydlen“ už 35 let a loni ob-
držel od prezidenta republiky ocenění jako nej-
lepší starosta Moravskoslezského kraje.

Sbírají jedno ocenění za druhým, např. v kraj-
ské soutěži Vesnice roku 2014 dostali zelenou
stuhu (2. místo), v krajské soutěži 2015 modrou
stuhu (za společenský život). 

Každoročně pořádají přibližně osm plesů.
Z toho jen jeden školní; ostatní pořádají jejich
spolky a další organizace.

Společenský sál si musí zájemci na různé ak-
tivity rezervovat rok dopředu, aby našli vhodný
volný termín.

Vydali dokument, v němž cílem rozvoje je
vytvořit dynamickou obec s moderním životním
stylem a vyváženým rozvojem všech hlavních
složek (hospodářství, školství, kultura, sport, ži-
votní prostředí atd.).

Kdo? Obec Slavkov (u Opavy), která si třetí
zářijový týden (18. až 20.) vybrala na uspořá-
dání 8. mezinárodního setkání zástupců jede-
nácti měst a obcí z ČR (5), Slovenska (5)
a Polska (1) s názvem Slavkov (a Slavkovce).
Třídenní akce se konala současně se sobotním
Dnem obce Slavkov a nedělní oslavou 350 let
posvěcení kostela sv. Anny.

Ve Slavkově u Opavy se v červnu 1986 usku-
tečnilo vůbec první setkání 20 mladých zástupců
čtyř Slavkovů (z Moravy a Slovenska), které
zorganizovali tehdejší mládežníci pod hlavičkou
SSM. Tato setkání pokračovala do r. 1990.

Obec Slavkov u Opavy má téměř dva tisíce
obyvatel (cca 1850) a do Opavy, okresního
města se 60 tisíci obyvateli, která kdysi bývala
hlavním městem Českého Slezska, je to kolem
čtyř kilometrů. Do Polska necelých deset.

V roce 2024 si tento Slavkov zajisté připo-
mene 800. výročí od první písemné zmínky.
(Možná ve spojení se 17. setkáním Slavkovů.
Kdo ví?) Podíváme-li se do historie, ze starých
historických objektů nejvíce zaujmou dva.

Původní kostel byl v roce 1814 přestavěn do
dnešní empírové podoby. Nyní je celý opravený.
Nedělní slavnostní bohoslužbu k 350. výročí
 posvěcení tohoto chrámu sv. Anny celebroval
biskup Mons. Fr. Lobkowicz, za hudebního do-
provodu pěveckého sboru a orchestru z Opavy.
V zá novní budově Orlovny (z r. 2003) byla při
této příležitosti uspořádána výstava sakrálních
předmětů.

Starý slavkovský nevelký zámek zakoupil
v roce 1910 řád sv. Františka a řádové sestry ho
užívaly téměř celé století. Po odkoupení do ma-
jetku obce v r. 2001 a jeho generální rekon-
strukci se objekt přeměnil na Seniorcentrum
s ubytovací kapacitou pro třicet seniorů. Nyní
je to nejen překrásný a útulný objekt s velkou
terasou, kuchyní a jídelnou, vnitřním atriem,

původní klenutou kaplí i velkou přilehlou za-
hradou, ale též zařízení s bohatou nabídkou růz-
ných akcí a aktivit, nejen pro seniory.
O ubytování starších občanů v tomto zařízení je
proto v obci i jejím okolí enormní zájem. 

Z nedávné historie stojí za zmínku, že po ob-
sazení Slavkova německými okupanty v roce
1938 se stala obec součástí Sudet. Nacisté vy-
pracovali plán na využití obce jako speciálního
tábora pro Hitlerjugend. Na konci dubna 1945
téměř týden trvající osvobozovací boje obec
velmi poškodily. Mimo jiné vyhořela celá škola
a byla sestřelena věž kostela. Slavkov u Opavy
byl osvobozen 26. dubna, tedy ve stejný den
jako náš Slavkov u Brna.

Z novějších objektů zaujme nepřehlédnutelná
nová hasičská zbrojnice (z r. 2014), v níž je
mj. ve stálé expozici obce umístěna i ukázka
malířských děl místního rodáka Bohumíra Stro-
halma-Bociana (1912–2002), který tvořil a ze-
mřel v Paříži a je čestným občanem Slavkova.
Moderně vybavený objekt hasičů bude snad
i zárukou toho, že se nebude opakovat situace,
kdy požár zničil v roce 2008 celé vybavení kan-
celáří obecního úřadu…

Při procházce obcí jsme se setkali i s majite-
lem restaurace a pizzerie „Pizza Napoleon“.
V sousedství hlavního silničního tahu je zase
umístěna čerpací stanice PHM s originálním ná-
zvem „1. Slavkovská Č.S.“. Železniční stanice
zabezpečuje napojení obce na železniční síť.

Okolo toku okrajem obce protékající říčky
Hvozdnice v nadmořské výšce kolem 300
metrů se nachází přírodní rezervace mikrore-
gionu stejného názvu s několika rybníky, tů-
němi a mokřady.

Pro účastníky setkání byl po páteční pro-
hlídce části obce vyhrazen večerní program
v kulturním sále v objektu základní školy. Sta-
rosta Slavkova informoval o rozvoji obce a pre-
zentoval mimořádně bohatý společenský život

Vydařené opavskoslavkovské 8. setkání Slavkovů

v obci. Konference byla zpestřena tanečním
vystoupením a vědomostně-zábavnou soutěží
delegací „O slavkovskou metlu“, v níž zvítězil
Slavkov u Uh. Hradiště. Všechny delegáty
velmi mile potěšila i přítomnost náměstkyně
ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
Mgr. Jany Vildumetzové, v nedávné době sta-
rostky Horního Slavkova a výkonné ředitelky
Svazu obcí a měst ČR.

Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno prohlídce
krásného zámku v nedalekém Hradci nad Mo-
ravicí. Odpoledne byl na hřišti u ZŠ připraven
pro delegace a veřejnost v rámci Dnů obce
Slavkov bohatý program pro všechny věkové
kategorie. Nejvíce asi zaujal podvečerní téměř
profesionální výkon členek místního svazu žen
v jejich televizně-silvestrovsky laděných scén-
kách „Jak šel čas“ (od pionýrů …po Jarmilu Šu-
lákovou). 

Souběžně odpoledne všechny přítomné dele-
gace propagovaly své obce a nabízely k ochut-
nání své místní speciality. Poprvé se tyto
degustace uskutečnily na 6. setkání ve Slavkově
u Brna a od té doby se staly pevnou součástí ná-
sledujících setkání. Na pódiu se návštěvníkům
průběžně představilo všech deset hostujících
Slavkovů. O aktivitách Slavkova u Brna hovořil
starosta města Michal Boudný. Hlavním mag-
netem sobotního večera bylo hudební vystou-
pení rockové skupiny DoDo, které zakončil
předpůlnoční ohňostroj.

Letošní vydařené setkání se konalo za velmi
příjemného počasí. Přesto (jak už bývá v po-
sledních letech téměř tradicí) začalo při neděl-
ním odpoledním odjezdu delegací na jejich auta
mírně poprchávat…

V roce 2016 se další setkání uskuteční ve slo-
venském podtatranském Velkém Slavkově.

Ladislav Jedlička
(Fotoreportáž ze setkání je k dispozici na webu

 veslavkove.cz)

Nabídka Slavkova u Brna • Foto: L. Jedlička

O sobotní program „Dne obce Slavkov“ byl na fotbalovém hřišti velký zájem občanů • Foto: L. JedličkaPodvečerní program • Foto: L. Jedlička
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Poslední svoz bioodpadu
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že poslední svoz biood-
padu proběhne ve dnech 9. a 10. listopadu
2015. Vydávání kompostovacího substrátu na
Zámecké ulici bude ukončeno následující
středu 11. listopadu 2015.

Petr Zvonek, ředitel TSMS

Známky na popelnice
nově na radnici

Známky na popelnice již nemusíte od ledna
2016 kupovat v kanceláři Technických služeb.
Nově se budou prodávat na centrální pokladně
Městského úřadu v budově na Palackého ná-
městí 64. Na jednom místě si tak můžete vyřídit
všechny poplatky. Díky novému platebnímu
terminálu na pokladně můžete svoz odpadu
a další platby zaplatit i bezhotovostně kartou. 

Kromě prodejního místa se systém platby za
svoz komunálního odpadu nijak nezmění. I na-
dále budete mít možnost předplatit si na půl
roku dopředu svoz popelnic v týdenním, čtr-
náctidenním a měsíčním intervalu. vs

Zdravotní cvičení a metoda Pilates 
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové

svalstvo, svaly jako základ. Zlepšuje držení celého těla. Při pravidelném cvičení přináší Pilates úlevu od bo-
lestí zad a krku. Je prevencí před osteoporózou. Zpevňuje svalstvo, které při klasickém cvičení není procvi-
čováno. Je cestou k relaxaci a boji proti stresu. Zpevňuje hýžďové i břišní svalstvo. Zlepšuje tělesnou stabilitu.
Je vhodným doplňkem k rehabilitacím. Pilates mohou cvičit ženy i muži v každém věku. Všichni ti, kteří
rádi přijdou do kolektivu nadšených lidí. Začínáme 1. října 2015 vždy každý čtvrtek od 19 do 20 hod. v tě-
locvičně ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. S sebou: pohodlný cvičební úbor a podložku. Těší se na vás

Mgr. Jana Sekerková ve spolupráci s DDM Slavkov u Brna

Tvořivá dílnička
se opět vyvedla

To, že se ve výtvarné dílničce pod vedením
Pavly Martinkové vyrábí úžasné věci, potvrdí
určitě všichni ti, kdo se alespoň jednou zúčast-
nili. Tato setkání jsou připravena tak, aby pod-
porovala vzájemnou spolupráci dětí a jejich
rodičů. Z prvního říjnového tvořeníčka si
zruční výtvarníci hrdě odnášeli domů ježka,
nazdobenou dýni a lampičku z vosku. Téma
listopadového setkání je záplatování – hry
s textilem. Cena za tvořivou dílničku je 50 Kč
za osobu. Pro velký zájem veřejnosti je nutné,
aby jste se v případě zájmu, nahlásili telefo-
nicky nebo osobně v DDM. 

Jana Bangová, ředitelka DDM

Hudební večer žáků
Zveme vás na hudební večer žáků ZUŠ,

který se koná ve středu 11. listopadu v 17
hodin v sále Základní umělecké školy ve
Slavkově u Brna. jj

„V září, v září slunce září, podzim bude v ka-
lendáři, žlutou barví topoly, děti jdou už do
školy, ať se jim tam dobře daří.“

To jsou slova písničky, kterou zpívají děti
v MŠ Zvídálek, ze Štěňátek, na začátku nového
školního roku. Je pro ně velmi důležitý, protože
mnohé z nich poprvé opouští svůj domov. Při-
chází do MŠ, kde se setkávají se zcela jiným
prostředím. Seznamují se s novými kamarády,
učí se spolu hrát, povídat si, navzájem si pomá-
hat. Navštěvují děti z jiných tříd a další pro-
story celé budovy.

„Kdepak ty kamaráde, domeček máš,“ je
název integrovaného bloku, který měl za úkol
přiblížit dětem okolí naší školky a město, ve
kterém se nachází. Při vycházkách nás děti za-
vedly ke svým domovům a s velkou radostí
nám ukazovaly, kde a s kým tam bydlí. Během

cest jsme pozorovali významná místa a budovy
našeho města – slavkovské náměstí s radnicí,
hřbitov, zámek, školy, zdravotní středisko apod.

Celé téma se objevilo na společné mapě Slav-
kova. Děti kreslily, malovaly, skládaly z papíru
své domečky, na kterých nechyběly jejich
jména a adresy. Ty zkoušely napodobit buďto
sami nebo s pomocí svých kamarádů. Učily se
tak spolupracovat a navzájem si pomáhat.

V celém projektu budeme i nadále pokračo-
vat po zbytek školního roku při různých akcích.
Do obory půjdeme hledat poklad, do Litavy
házet Morénu, do haly chovatelů se vydáme na
výstavu drobného zvířectva, navštívíme var-
hanní koncert ve slavkovském kostele. Také nás
čeká celá řada procházek po našem městě.

Ludmila Špánková, učitelka
Jitka Krejčířová, učitelka

Kdepak ty kamaráde, domeček máš

V pátek 9. října jsme uspořádali pro veřej-
nost podzimní akci s názvem Strašidelné dýně.
Děti a jejich rodiče popustili uzdu své fantazii
a vyřezali z dýní vydařené obličeje, kterými
večer ozdobili vchody u svých rodinných
domů. Pro mladší účastníky byla připravena
malá tvořivá dílnička. K lepší náladě přispělo

i občerstvení, na kterém se podíleli kromě za-
městnanců DDM i sami rodiče. Ochutnat jste
mohli dýňovou polévku, dýňové laté nebo do-
mácí štrúdl. Pro zahřátí se podávalo svařené
víno a výborný bezinkový likér. Všem zúčast-
něným děkujeme a věříme, že se příští rok opět
sejdeme. Kolektiv DDM 

Strašidelné dýně v DDM

Klavírní koncert
Zveme vás na klavírní koncert studentek

brněnské konzervatoře Tamary Bláhové a Ka-
teřiny Blažkové, který se koná ve středu 25.
listopadu v 17.30 hodin v sále ZUŠ ve Slav-
kově u Brna. Na repertoáru budou skladby ur-
čené na Brněnskou klavírní soutěž, která se
koná v prosinci. jj

Děti před MŠ • Foto: archiv školy

Dýně • Foto: 2x archiv DDM
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Pach střelného prachu. Příjezd císařů na
zámek. Dupot koní a výstřely děl. Slavkov
u Brna se od pátku 4. do soboty 5. prosince
opět vrátí o 210 let zpět. Připomene si tak rok
1805, kdy Napoleonova armáda porazila teh-
dejší kontinentální velmoci Rakousko a Rusko. 

Vzpomínkové akce ve Slavkově u Brna letos
oživí hned tři novinky. Těšit se můžete na pá-
teční unikátní noční prohlídku zámku, ve kte-
rém se můžete zúčastnit dobového bálu
i „skutečného“ života šlechty. V sobotu je při-
pravena filmová přehlídka s napoleonskou
a vojenskou tematikou v Kině Jas. Sobotní
večer vyvrcholí ve 20 hodin v zámeckém
parku světelnou show – ohňostrojem s video-
mappingem promítaným na průčelí zámku.

Páteční večerní program bude směsicí vá-
lečné vřavy, slavnostní atmosféry a romantiky.
Do města dorazí vojáci a obsadí město. Na zá-

mecké nádvoří se sejdou zástupy vojáků a lidu,
aby přivítali rakouského císaře a ruského cara.
S jeho veličenstvy si můžou zatancovat i při-
hlížející diváci na lidovém bále. 

Sobota bude zaměřená na každého, kdo má
rád historii i předvánoční atmosféru. Ulicemi
budou pochodovat bubnující vojáci. V ulicích
se objeví markytánky, šlechta i prostý lid. Celé
centrální náměstí, přilehlá Husova ulice a zá-
mecké nádvoří se promění v dobový jarmark.
Řemeslníci z celého Česka i zahraničí předve-
dou na jednom z největších předvánočních jar-
marků své umění.

V proměněném centru města se střetnou vo-
jáci, v zámeckém parku budou mít cvičiště.
Z náměstí můžete vyjet na zámek bryčkou.
Ohřát se můžete u ohňů na náměstí i na ná-
dvoří zámku. Před zimou se můžete také scho-
vat uvnitř zámku, kde se dozvíte zajímavosti

Novinky Vzpomínkových akcí na Bitvu u Slavkova: speciální
noční prohlídka zámku, videomapping a filmová přehlídka 

z historie Bitvy u Slavkova díky speciální kos-
týmované prohlídce. 

Vzpomínkové akce v celém regionu vy-
vrcholí v parku Zámku Slavkov – Austerlitz.
Ve 20 hodin začne v zámeckém parku ilumi-
nační show – zdi zámku díky unikátní projekci
(videomappingu) odvypráví příběh Bitvy
u Slavkova. Akce pak vyvrcholí ohňostrojem,
který bude následovat po světelné show.

Veřejný program Tenkrát ve Slavkově po-
řádá město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov
– Austerlitz. Akci finančně podpořil Jihomo-
ravský kraj a koná se pod záštitou předsedy
vlády Bohuslava Sobotky. 

Generálním partnerem akcí je Česká pojiš-
ťovna. Hlavními partnery je společnost Pegas
Gonda, Liko-S a Saab Czech. Partneři jsou:
Slavkovský pivovar, Lohmann & Rauscher,
SKR Stav a Natmal Real. vs

Program Vzpomínkových akcí
ve Slavkově u Brna
Tenkrát ve Slavkově
PÁTEK 4. PROSINCE 2015
17.00 Obsazení města armádou, Palackého náměstí 
18.00 Příjezd rakouského císaře a ruského cara, li-

dová veselice, nádvoří zámku 
20.00 Zámecký bál a speciální noční prohlídky

zámku, Zámek Slavkov – Austerlitz

SOBOTA 5. PROSINCE 2015
9.00–19.00 Předvánoční jarmark, Nádvoří zámku
9.00–21.00 Předvánoční jarmark, Palackého náměstí

a Husova ulice
10.00–19.00 Filmová přehlídka filmů s vojenskou a napo-

leonskou tematikou, kino Jas 
10.00–16.00 Celodenní komponované pásmo, Palackého

náměstí a nádvoří zámku   
ukázky výcviku vojáků a armád, severní
louka zámeckého parku
a bitevní střety 

10.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napole-
onem, Zámek Slavkov – Austerlitz

18.00–18.45 Bitevní ukázka obsazení radnice armádou,
prostor před radnicí

20.00 Defilé vojáků městem (od 20 hod.), náměstí
– zámecký park

20.10–20.45 Ohňostroj v zámeckém parku spojený s vi-
deomappingem

I letos přijede na zámek ve Slavkov – Aus-
terlitz svatý Martin na bílém koni. Kromě lahví
s letošním mladým vínem přiveze bohatý pro-
gram pro celou rodinu. Svatomartinské slav-
nosti v novém hávu pod záštitou Vinařského
fondu odstartují sobotu 14. listopadu v 11 h.
v Zámeckých kasematech, valech a restauraci. 

Hlavní degustační a kulturní program se
uskuteční v Zámeckých kasematech. V rozle-
hlých prostorách představí letošní mladá vína

špičkoví moravští vinaři jako například Ve-
verka, Bíza či Hradil.

Kasematy rozezní i hudba - od 12.00 se
budou na pódiu střídat Karel Gott revival Mo-
rava a Cimbálová muzika Májek. Součástí pro-
gramu bude také tombola. 

Vstup do degustační a kulturní zóny činí 80
korun. Na památku si můžete odnést degus-
tační skleničku za cenu 70 korun. 

Svatomartinské slavnosti ale neprovoní
pouze vůně poprvé otevřených lahví. Hned při
vstupu se můžete těšit na zabijačkové speciality,
v restauraci se budou opět servírovat pravé sva-
tomartinské husy a další tradiční speciality.

Zkrátka nepřijdou ani děti. Od 13 h. si mů-
žete s nejmladšími členy rodiny „ulovit“ mar-
tinskou husu, svézt se na ponících nebo strávit
odpoledne při dalších hrách v režii Dády s He-
dvikou.

O Svatomartinských slavnostech uslyší i ti,
kteří nemůžou 14. listopadu dorazit. Oblíbený
moderátor Savana totiž bude z místa vysílat
živé vstupy do rádia Signál.

Akci pořádá Zámecká restaurace Austerlitz
za podporu Zámku Slavkov – Austerlitz a Vi-
nařského fondu. vs

Svatý Martin přiveze nová vína
i program pro celou rodinu

Program Svatomartinských slavností
14. listopadu
Zámecká restaurace Austerlitz
11.00–21.00 Svatomartinské husí hody

Rezervace na: 606 637 666, 608 710 587
info@restauracezamek.cz

Zámecké kasematy 
11.00–21.00 Příjezd svatého Martina s vínem, od 11.00

prostor před Informačním centrem 
11.30 Ochutnávka Svatomartinských vín, Karel Gott

revival Morava, cimbálová muzika Májek
Zámecké valy
11.00–17.00 Prodej domácí zabijačky
11.00 Program pro děti s Dádou a Hedvikou
13.00 „Ulov si Martinskou husu“
14.00 Jízda na ponících

Skvělý Josef Dvořák pobavil
na prknech Bonapartu

Legendární inscenace plná dvojsmyslů a ironie s kořeny v Divadle Semafor
„S Pydlou v zádech“ zavítala v pátek 16. října i do Společenského centra Bo-
naparte ve Slavkově u Brna. V hlavní roli jedinečný Josef Dvořák vytěžil
z každé scény maximum, diváci byli unešení při hercově laškování s publikem
a ani Dvořákova populární herecká kolegyně Markéta Hrubešová, co by
smyslná a koketující královna, nezůstala ve stínu a ve vedlejší roli mu zdatně
sekundovala. mkMarkéta Hrubešová a Josef Dvořák • Foto: archiv MK
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Dopady slavkovské bitvy na civilní obyvatelstvo
Horší byly ovšem případy, kdy získávání

zásob provázelo rabování nebo i různé násil-
nosti. Telnický farář popisoval jako nejhorší
dobu po skončení bitvy: „Po bitvě vtrhli Fran-
couzi ve velikém množství do Telnice, všude

hrozně drancujíce.“ Na faře pobrali
koně, dobytek, drůbež, potra-

viny, víno, oděvy, takže du-
chovnímu zůstal jen

kabát a pár bot. „Ještě
téže noci vrazili Fran-

couzové do kostela,
vypáčivše dveře
a vyloupili jej.
Kromě toho pozbyl
farář všeho hospo-
dářského nářadí,
vozy, brány, pluhy,

nábytek, dříví (…)
a tím do velkých

dluhů upadl.“ Podobné
zkušenosti měl se skupi-

nou drancujících francouz-
ských vojáků 6. prosince

dražovický farář Gerlich:
„Všechny světnice jakož i sklepy

a sudy prohlédli, šaty, bílá prostěradla, troje
povleky a také roucha odnesli, zabili drůbež,
pokud zbyla na můj vůz vše naloživše, odešli.
Škoda, kterou jsem utrpěl mírně odhadována
byla přes 1000 zlatých. Náhrada žádná.“ Dal-
ším příkladem může být zápis ze šlapanické
kroniky: „Příští den, 1. neděli adventní, byla
ve Šlapanicích opravdová hrůza zpustošení.
Vše bylo naplněno Francouzi, kteří strhávali
střechy domů, rozbíjeli tam vrata a dveře, zde
stoly a postele, almary vynášeli z domu, tam
rozsekávali vozy, pluhy, brány a jinak vše, co
bylo ze dřeva. I seno, slámu a oves nakládali
na vozy, zatímco jiní plenili a páchali bůhví-
jaké neplechy a násilnosti.“ Dřevěné předměty
nerozbíjeli napoleonští vojáci samoúčelně, ale
sloužily jim k zahřátí v chladném počasí.
 Podobně se zabezpečovali proti zimě i kráde-
žemi oblečení a obuvi: „…když člověka
 podkali boty a šaty vyzouvali“, píše se v zá-

znamu kroniky
z Újezdu u Brna.

K těmto nepřízni-
vým událostem se
přidaly infekční nemoci, které se od raněných
a oslabených vojáků přenesly též na civilní
obyvatelstvo. Šířil se tyfus, neštovice a cho-
lera, lidově nazývané „horká“ nebo „nervová“
nemoc. Pozořický farář Mikuláš Kvapil do
kroniky napsal: „Nemoci, které začaly v listo-
padu, vylidnily Moravu místo moru; tisíce a ti-
síce lidí umíraly na nervovou horečku.
Přestala teprve na jaře.“ Nemoci polevily od
poloviny prosince s příchodem mrazů, ale
přesto se oběti na celé Moravě počítaly do de-
setitisíců.

Dalším vážným problémem byla neúroda
a podvýživa obyvatelstva, které přišlo o vět-
šinu zásob potravin a v řadě případů nemělo
na nákup peníze. Neúroda mohla být v urči-
tých oblastech způsobena i přesuny bojujících
stran. Jan Čupík z Olešnice popsal škody ná-
sledovně: „U Rousínova a Vyškova všecko
zimní zasetí přišlo v nic, všecko bylo na kopyta
vzato, všecky dědiny zničeny na kolik mil, žád-
nej dobytek tam nebyl, žádný seno nebo sláma.
Tak byla ta krajina zničená, že se za mnoho let
nevzpamatuje…“ Ceny obilí, dobytka, drůbeže
a dokonce i sena rapidně vzrostly. Šlapanická
farní kronika k tomu dodává: „Bída potom na-
stala veliká, že i děti z největších statků chodily
k Praci, aby tam hledaly dělové koule a v Brně
prodávaly.“ Zvyšoval se počet žebráků a vy-
stěhovalců, zároveň však rostla i kriminalita,
takže přepadení na cestách nebyla výjimečná.
Bezútěšnou situaci lidí na jižní Moravě shrnul
(byť nadsazeně) Kajetan Unterweeger: „Celá
země kolem dokola je dočista vyplundrovaná
a vyžraná – všechno obyvatelstvo, vesničané
a statky jsou nahé a holé (…). Smiluj se Bože
nad naší ubohou zemičkou! Jsme alespoň na
30 let totálně ruinováni a vyhlídka na budouc-
nost je pro nás hrozná.“

Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

BITVA
U SLAVKOVA

Bitva u Slavkova se výrazně zapsala do svě-
tových dějin. Napoleonovo vítězství 2. pro-
since 1805 silně ovlivnilo situaci především
habsburské monarchie. Prešpurským mírem
totiž Rakousko přišlo o rozsáhlé území Benát-
ska, Dalmácie a Tyrolska a navíc bylo
nuceno zaplatit obrovské fi-
nanční kompenzace. Ještě
výrazněji však bitva a čin-
nost vojenských jedno-
tek ovlivnila život
řadových obyvatel
vesnic v prostoru
bojiště i širokého
okolí.

Na prvním místě
byli domácí obyva-
telé zasaženi pří-
mými vojenskými
střety obou bojují-
cích stran. Válečný
střet naštěstí odnesly
„jen“ domy, hospodář-
ská stavení a zahrady. Da-
leko horší dopady mělo
násilné chování vojáků obou stran
(především Francouzů) při rekvírování zásob
nebo přímo při loupežích a různých excesech,
kterých se na jižní Moravě odehrálo v listo-
padu a prosinci roku 1805 mnoho. Již jen „spo-
řádané“ rekvizice pro armádu a „výpalné“
znamenaly velikou ránu pro obecní rozpočty
i majetek soukromníků. Pouze samotné město
Brno muselo podle deníku brněnského měš-
ťana Kajetana Unterweegera v rámci rekvizice
odevzdat 5000 párů bot, na každý den 26 000
liber masa, 20 000 bochníků chleba, 14 000
porcí ovsa a sena. Ve městě a okolí byly, podle
Unterweegera, zabaveny všechny vozy, na
3000 koní, 4000 krav a volů, 6000 ovcí. Navíc
byla 26. prosince maršálu Mortierovi zapla-
cena vysoká suma 150 000 zlatých. Podobné
záznamy se objevují i ve farních kronikách
vesnic a měst v širokém okolí. Např. Vyškovu
měla být nařízena kontribuce 12 000 zlatých
splatných do půl hodiny! 

Sněhurka na zámku
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz

a buďte součástí předvánoční pohádky o krásné
Sněhurce, kterou průvodci zámku zakončí velmi
úspěšnou sezónu kostýmovaných prohlídek. 

Prohlídky se uskuteční v neděli 22. listo-
padu v časech 13, 14 a 15 hodin v prohlíd-
kové trase zámku. Ze vstupní haly vás
kouzelná pokojská zavede rovnou do pohádky
a uvidíte, jak si krásná Sněhurka poradí se zlou
královnou a jejími nástrahami.

Kostýmy dětí jsou srdečně vítány, ale nejsou
podmínkou. Z důvodu omezené kapacity a vel-
kého zájmu je nutná rezervace na tel.
544 227 548. Těšíme se na vás!

David Kučera, DiS., ZS-A

Na minulých předvánočních výstavách se
ukázalo, že naši návštěvníci mají veliký zájem
o stará řemesla. Proto i letos přijměte pozvání
na zámek na krásnou výstavu Betlémů ze sbí-
rek Mgr. Bohumila Duška, jehož největším
betlemářským koníčkem jsou mechanické bet-
lémy. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý
10. listopadu v 17 hod. v Rubensově sále. Vý-
stava potom bude k vidění v galerii v přízemí
od 11. 11. do 13. 12. 2015 souběžně s oteví-
rací dobou zámku. 

Bohumil Dušek, původním povoláním pe-
dagog, se zabývá opravami a rekonstrukcí sta-
rých a poničených, především mechanických
betlémů. Podařilo se mu zachránit řadu napro-
sto zdevastovaných betlémských celků nejen
ze dřeva, ale i z keramiky nebo papíru. Vedle
toho také betlémy sbírá. Je autorem pravidel-
ných vánočních výstav ve Valdštejnském pa-
láci v Praze. Od roku 2010 je hlavním
organizátorem výtvarné soutěže pro děti
a mládež s betlémskou tematikou, kterou po-

řádá Kancelář Senátu ve spolupráci se Spol-
kem českých betlemářů. Pan Dušek je jedním
ze zakládajících členů této zájmové organi-
zace, členem výboru a šéfredaktorem časopisu
Betlemář.

Přijměte tímto pozvání na krásnou vánoční
výstavu! Hana Partyková, ZS-A 

Výstava Betlémů
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Program kina Jas – listopad
1. listopadu, neděle, 16.30 hod.

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů… Celá? Ale kdež! Julius Caesar je bezesporu
vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepodajných Galů se nadále vysmívá
přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Ale Caesar má geniálně lstivý plán,
jak se drzých Galů zbavit jednou provždy. Animovaný film.
85 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

7. listopadu, sobota, 19.30 hod. 

DHEEPAN
Uprchl před konfliktem na Srí Lance, ale válka si ho našla na předměstí Paříže. Iluzi, že dokáže uniknout
konfliktům a vybudovat rodinu, ale záhy rozbije násilí, které je ve velkoměstě na denním pořádku. Tamilský tygr
tak znovu musí použít své válečnické instinkty, aby ochránil to, na čem mu záleží. Režie: Jacques Audiard. Hrají:
Vincent Rottiers, Marc Zinga, Franck Falise, Sandra Murugiah, Jana Bittnerová, Tassadit Mandi. Žánr: Drama.
Vítězný film letošního festivalu v CANNES.
109 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

8. listopadu, neděle, 19.30 hod.

LADÍME 2 
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. Celá Amerika jim leží
u nohou. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy,
bezmocně visící na lanech částečně tak, jak ji Bůh stvořil, a z Barden Bellas je najednou ten nejvděčnější terč.
Režie: Elizabeth Banks. Hrají: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Brittany Snow, Alexis Knapp, Skylar Astin, Katey
Sagal a další. Žánr: Komedie/Hudební.
113 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

14. listopadu, sobota, 19.30 hod. 

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové
světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit
děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Režie: Joss Whedon. Hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert
Downey Jr., Mark Ruffalo, Jeremy Renner a další. Žánr: Akční/Dobrodružný/Sci-Fi. Velmi dobré hodnocení na ČSFD.
141 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let  

15. listopadu, neděle, 16.30. hod.

VELKÁ ŠESTKA
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů, jménem
Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr a jejich kamarádi.
Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, Hiro se obrátí na svého
nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax. Animovaný/Akční/Rodinný.
108 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný 

21. listopadu, sobota, 19.30. hod.

JURSKÝ SVĚT 
Před dvaadvaceti lety tragicky skončí sen milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově
z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné
obrátky. Návštěvníci s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku
hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace. Režie:
Colin Trevorrow. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Omar Sy, Jake Johnson, Brian Tee, Lauren
Lapkus. Žánr: Akční/Dobrodružný/Sci-Fi.
125 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný 

22. listopadu, neděle, 19.30 hod.

MÉĎA 2
Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se
humoru týče. Dobrou zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho
v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál. Režie: Seth Mac Farlane. Dále hrají: Amanda Seyfried, Morgan
Freeman, Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin Klebba.
114 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

28. listopadu, sobota, 19.30 hod.

DEJTE MI POKOJ
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na bleším trhu objevil vzácnou gramodesku.
A od té chvíle touží Michel po jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí pohodě si vychutnat tento
hudební klenot. Jenže v tom okamžiku se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti němu spikli. Režie: Patrice
Leconte. Hrají: Carole Bouquet, Christian Clavier, Valérie Bonneton, Rossy de Palma. Žánr: Komedie.
79 minut, vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný

29. listopadu, neděle, 16.30 hod.

MIMONI
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi,
padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a především zcela
zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu.
91 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný  

Od listopadu do března (včetně) se promítá jen v sobotu a v neděli.

Ekumenická bohoslužba
a koncert

V předvečer vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova se opět uskuteční ekumenická bo-
hoslužba za oběti bitvy a veřejný koncert vážné
hudby. Ekumenická bohoslužba začíná ve čtvr-
tek 3. prosince v 18.00 v kapli Zámku Slavkov
– Austerlitz. Povedou ji duchovní tří církví –
katolické, evangelické a pravoslavné. Od 19 h.
pak bude následovat koncert orchestru Musica
Nova pod vedením Jaroslava Martináska. 

Zazní rozmanité skladby od světových skla-
datelů, jako je například J. Haydn, J. S.
Bach, G. Ph. Teleman či B. Smetana. 

Orchestr na památku až 33 tisíc padlých vo-
jáků zahraje výběr z díla Velkopáteční orato-
rium od Josepha Haydna.

Čtvrteční akci pořádá Obecně prospěšná
společnost Mohyla míru – Austerlitz. Vstup je
zdarma. vs

Snížení výskytu domácího
násilí si žádá pomoc všem,
kterých se týká

Na základě mnohaletých zkušeností z praxe
jsme vybudovali systém komplexní pomoci
obětem domácího a sexuálního násilí a v roce
2007 jsme založili organizaci Persefona. Našim
stěžejním cílem je neustále upozorňovat širo-
kou a odbornou veřejnost na problematiku do-
mácího násilí a samozřejmě jeho výskyt skrze
naše služby snižovat.

Aktuální projekt Z labyrintu násilí nám
umožňuje řešit problematiku domácího násilí
ze všech stran. Obětem domácího násilí, se-
xuálního zneužívání a znásilnění pomáháme
překonat tíživou životní zkušenost a nalézt
vhodnou cestu především prostřednictvím
služeb poradenství. Klient si na začátku sta-
noví cíl, k němuž mu pracovníci pomáhají
dojít. Během spolupráce se soustředíme na roz-
vinutí vlastních zdrojů a schopností klienta, aby
byl připravený čelit daným životním událos-
tem. Konzultace nabízíme také rodině, přá-
telům a jiným blízkým osobám, které chtějí
pomoci někomu, kdo tato příkoří zažívá. Pora-
denství poskytujeme osobám starším 18 let
osobně, telefonicky a e-mailem v pracovní
dny od 9 do 17 hodin. Zájemci o službu nás
mohou kontaktovat na čísle 737 834 345 a e-
mailu poradna@persefona.cz.

Podle našich dlouholetých zkušeností je ori-
entace pouze na pomoc obětem jednostranná.
„Snaha o snížení výskytu domácího násilí ve
společnosti může být více efektivní, pracu-
jeme-li se všemi jeho aktéry. Proto také nabí-
zíme terapie osobám, které mají potíže se
zvládáním agrese,“ vysvětlila ředitelka Perse-
fony Mgr. Jitka Čechová. 

V rámci poradenství pomáháme se základní
orientací např. v problematice vykázání, sy-
stému sociálních dávek a dalších možnostech
v případě ztráty bydlení či zaměstnání. 

Pro zájemce o terapie směřující ke zvlá-
dání agrese – ženy a muže starší 18 let, je
k dispozici telefon 731 442 731 a e-mail bez-
pecnesouziti@persefona.cz.

Veškeré nabízené služby jsou bezplatné
a více informací o nich a Persefoně můžete
najít na webu www.persefona.cz.

Mgr. Pavlína Dočkalová
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Glitter Stars na oslavě ŽLaP
V pondělí 28. září se konaly na nádvoří stát-

ního zámku Bučovice oslavy 20. výročí mikro-
regionu Ždánický les a Politaví. Velice pestrý
kulturní program, který si připravili účinkující
z celého regionu, zpestřil i tým Glitter Stars ze
ZŠ Komenského nám. RM

Letos se opět probojovali naši žáci až do re-
publikového finále OVOV – Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů – celostátního
sportovního projektu založeného olympij-
skými vítězi Robertem Změlíkem a Romanem
Šebrlem. Do této sportovní aktivity je zapojeno
více než 1200 škol z celé ČR.

Pěkně jsme zabodovali už v krajském kole
v Břeclavi, tam jsme získali 4. místo. Do RF
jsme postoupili díky dostatečnému bodovému
zisku z celkového 40. místa ze všech škol, což
je poslední postupové místo.

Pražské finále se konalo 10. a 11. září na ar-
mádním stadionu Dukly Praha v Dejvicích.
Našim závodníkům se opravdu dařilo, neboť už
první den předváděli výborné týmové výkony
a pohybovali se kolem dvacátého místa. 

Na druhý den se „naši borci“ vyspali ještě
lépe, a tak postupně disciplínu po disciplíně

pomalu posouvali své bodové zisky vzhůru. Po
běhu na 1 km, což je poslední disciplína dese-
tiboje, jsme netrpělivě čekali, až se spočítají
všechny výsledky. Čekání bylo okořeněno po-
citem, že dosáhneme nejlepšího výsledku naší
školy na RF OVOV. Konečně byly vyhlášeny
výsledky a nám se na tváři objevil
zasloužený úsměv – celkové 14.
místo ze všech škol bylo opravdu
skvělé!

Naše družstvo tvořili – Žaneta
Čermáková, Gabriela Hrubá, Sabina
Macharová, Eliška Ondráčková (7.
místo ve své kategorii), Tomáš Jelí-
nek, Filip Svoboda, Vít Svoboda,
Jakub Zemánek. Za jednotlivce se
zúčastnila ještě Anita Kučerová (10.
místo v kategorii jednotlivců).

Každé družstvo mělo svého pat-

Naše družstvo na republikovém finále OVOV v Praze
rona, naším byl bývalý dráhový cyklista Pavel
Buráň, účastník olympiád v Atlantě a Sydney.
Na snímku ve žlutém tričku.

Kompletní výsledky všech disciplín najdete
na rf.ovov.cz

Vedoucí družstva Mgr. Petr Žižlavský

Sběr starého papíru
Již jedenáct roků, vždy na jaře a na podzim, probíhá na naší škole sběr

starého papíru. Při letošním sběru, který se konal 15. října, odevzdali
naši žáci s rodiči i s pracovníky školy téměř 12 tun starého papíru a tak
„zachránili“ před pokácením asi 255 vzrostlých stromů. Nejpilnějšími
sběrači, kteří si za odměnu smlsli na sladkých roládách, byli žáci tříd
IV. A, V. A a III. A.

Vítězové soutěže, žáci IV. A mohou až do jara využívat k hraní o pře-
stávkách stolní fotbal, putovní cenu soutěže. Všem zúčastněným patří
dík.

Pochvalu zaslouží i chlapci z IX.A, kteří společnými silami naložili
čtyři kontejnery papíru. 

Mgr. Hana Stárková

Koncem září, v termínu 26. a 27. září se ko-
nala akce „Víkend s cheerem“ připravená pro
nejmenší členy, tzv. peewees, ze skupiny Glit-
ter Stars ze ZŠ Komenského Slavkov.

V letošním roce se náš tým peeweesek roz-
rostl na krásných 33 členů. Velká část týmu vze-
šla z letos obzvlášť vydařeného náboru, kterého
se zúčastnilo velké množství nadaných dětí.

Tato akce měla za cíl nové členy seznámit
s jejich týmově staršími kamarády, taktéž
s naším sportem, za pomoci společných her.

Na děti čekala důkladná rozcvička pod bed-
livým dohledem trenérek i kamarádů ze seni-
orské kategorie, kteří dětem předvedli správné
provedení jednotlivých prvků a předali mnoho
cenných rad při nácviku stuntových i gymnas-

tických prvků. Při secvičování taneční choreo-
grafie si děti vyzkoušely práci s hudbou. Spo-
lečné hry pak podpořily týmového ducha
a večer pak zaplál táborový oheň, při kterém
byly vidět spokojené tváře dětí, které by nej-
radši nešly ani spát, ale takové přespání v tě-
locvičně, je přece také malé dobrodružství,
vždyť pro některé děti to bylo poprvé, kdy
spaly mimo domov.

Nyní se plni sil pustíme do přípravy na nad-
cházející sezonu, aby byla alespoň tak vyda-
řená, jako ta loňská, kde děti z naší nejmladší
kategorie Glitter Stars na soutěžích získaly
mnoho krásných medailových umístění a to
hned v několika kategoriích.

Za tým peewees Pavla Přichystalová

Víkend s cheerem

Vídend s cheerem • Foto: archiv školy

Vystoupení Glitter Stars • Foto: archiv školy

Vítězná třída • Foto: archiv školy

Žáci na OVOV• Foto: archiv školy
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Minikopaná v Bučovicích
– vítězství

Skvěle se vedlo našim reprezentantům v mi-
nikopané na okrskovém kole v Bučovicích.
Tým tvořilo sedm hráčů: Jakub Cagášek, Jan
Chrástek, Tomáš Brokeš, Roman Fuksa,
David Ostřížek, Richard Novák a Vít Klučka.
Kluci podali výborný kolektivní výkon a za-
slouženě postupují do okresního kola. Hráčům
se dařilo výborně bránit (nedostali ani jeden
gól) i střílet branky.

Výsledky: ZŠ Tyršova–ZŠ Šaratice 6:0, ZŠ
Tyršova–ZŠ 711 Bučovice 3:0 a ZŠ Tyršova
vs. ZŠ 710 Bučovice 1:0,

Děkujeme klukům za vzornou reprezentaci
a blahopřejeme k úspěchu. jp

Historie pro prvňáčky
Velkým zážitkem pro žáky 1. ročníku byla

návštěva velmi pěkné výstavy s tematikou na-
poleonských válek. Nefalšované nadšení za-
vládlo mezi dětmi poté, co jim pan průvodce
nabídl, že si mohou nasadit vojenskou bagáž
na záda, zamířit pravou puškou nebo podržet
v ruce opravdový meč. Zájemců bylo hodně,
ale na všechny se dostalo.

Pan průvodce trpělivě odpovídal na
všechny zvídavé otázky dětí a ukázal jim za-
jímavé exponáty. Nejen klukům, ale i holčič-
kám se splnil sen, že se alespoň na chvíli
cítili jako skuteční vojáci, kteří kdysi dávno
procházeli naším městem. Děti se již teď těší
na další hezké akce v prostorách našeho
zámku. ns

Ve čtvrtek 1. 10. probíhala výuka čtvrťáků na
dopravním hřišti ve Vyškově. Teoretickou část
děti zvládly poměrně lehce v učebně, pomocí
videoobrazů Besipu si zopakovaly zejména pra-
vidla týkající se pohybu cyklistů a chodců na
silnici. Praktická část se odehrávala přímo na
hřišti, kde se ukázalo, že samotná teorie dětem
nestačí. Dovednosti jízdy na kole se mnozí ještě
učí. Je třeba umět řídit jen jednou rukou a uka-
zovat změnu směru, ohlížet se za sebe a mít pře-
hled o provozu kolem sebe. A co teprve, když
se do cesty připlete nějaká překážka, které je
třeba se vyhnout? A těch dopravních značek –
zákazových, příkazových, pravidlo pravé ruky
a dávání přednosti v jízdě…!

Zpočátku bylo náročné jet na kole a přitom
mít toto všechno v patrnosti, postupně se jízda
všech zlepšovala. Nakonec byly děti nadšeny
a rády by si vyzkoušely i projíždění křižovatek
se semafory. Na to si však budou muset počkat
do jara. hp

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Ukázková hodina
v 1. třídě

První den v říjnu proběhla v 1. třídě
ukázková hodina pro rodiče spojená
s třídní schůzkou.

Cílem bylo seznámit rodiče se způsoby
výuky na začátku první třídy – poznávání
písmen, čtení slabik a nácvik správného
psaní. Děti svým rodičům předvedly, co se
za první měsíc naučily: přednesly básničky,
přečetly první písmena a slabiky, předvedly
práci na interaktivní tabuli, ukázaly počtář-
ské dovednosti, zazpívaly písničku.
Všechny děti pracovaly velmi svědomitě
a rodičům dokázaly, že už jsou opravdoví
školáci. kn

V úterý 22. září 2015 si páťáci a šesťáci
z Tyršovky udělali výlet na EKO Den s Kome-
tou, kam se sjelo přes 400 žáků základních
škol Jihomoravského kraje.

Děti byly po svém příjezdu rozděleny do 19
skupin, dostaly informační leták, důležité sbě-
račské pomůcky a také neméně podstatnou
svačinu. Každé skupině byl přidělen jako pat-
ron hokejista prvního týmu HC Kometa a po
úvodních instrukcích mohly děti vyrazit na ho-

dinový pochod kolem Holáseckých jezer. Po
cestě sbíraly a třídily odpad do barevně odli-
šených pytlů a vyplňovaly ekologický kvíz.

Naše výprava se vracela za slunného počasí
domů velmi spokojená, protože se žáci, kteří
to ještě neuměli, naučili třídit odpad a zároveň
zbavili krásné prostředí jezer 352 kg odpadků!
Hráči Komety šli dětem vzorem, pomáhali jim
a na závěr rozdávali všem zúčastněným foto-
grafie se svými podpisy. sf

EKO den s Kometou

V závěru dějepisného učiva o pravěku zařa-
zujeme každoročně pro žáky šestých ročníků
exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos.

Expozice o nejstarších dějinách osídlení
Moravy i celého evropského kontinentu je tvo-
řena třemi tematickými celky: Morava lovců
a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleoli-
tické technologie. V druhé části pak nalezme
aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka
a počátků jeho kultury.

Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje

zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní
velikosti, který je provázený mládětem a je ob-
klopen svým přirozeným přírodním prostředím.

Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším
a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Při-
bližuje nejen aktuální poznatky z archeologic-
kého výzkumu, ale přináší také interaktivní
prezentace a je obohacena řadou dioramat a re-
konstrukcí prostředí i života paleolitických
lovců a sběračů. Tím je tato expozice srozumi-
telná rovněž dětem ze základních škol. vd

Exkurze v Anthroposu

Soutěž v piškvorkách
V úterý 13. 10. se na naší škole uskutečnilo

školní kolo soutěže v piškvorkách. Soutěžilo
24 žáků z 8. a 9. ročníků. Po urputných bojích
zvítězil František Červinka z 9. třídy. Druhý se
umístil Petr Uhlíř a třetí místo obsadil Filip
Langer, oba také z 9. ročníku. Tuto trojici ještě
doplní Adéla Červinková a Alena Vítková
a všech pět žáků bude reprezentovat naši školu
3. 11. v okresním kole ve Vyškově. Do dalších
bojů přejeme hodně štěstí. lp

V pátek 2. října se prvňáčci nemohli dočkat
velké přestávky, protože po svačince nemuseli
procvičovat čtení a psaní prvních písmen, ale
vyrazili plni očekávání na zámek, kde se měli
setkat s pohádkami – s jakými, to bylo překva-
pení. O to víc okukovali a nadšeně poslouchali
paní průvodkyni, která je zaujala nejen dobo-
vým kostýmem, ale i poutavým vyprávěním.

Provedla je zámeckým parkem, komnatami
i sklepením. Děti pohotově reagovaly na
všechny otázky, a tak si připomenuly nám
všem známé, ale stále tolik oblíbené postavy
jako je Červená karkulka s vlkem (ten nás i tro-
šku vylekal), Šípková Růženka, Popelka, Jení-
ček a Mařenka. Na konci pohádkové výpravy
čekala na malé školáčky sladká odměna. ns

Za pohádkami na zámek

Dopravní hřiště • Foto: archiv školy

Ekoden s Kometou • Foto: archiv školy
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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, info@iss-slavkov.eu

V letošním roce jsme započali spolupráci
s Integrovanou střední školou Slavkov u Brna.
Spolupráce spočívá v možnosti zahraniční
praxe pro tři studenty, a to v hotelu Minerva
v italském městečku Caorle. Délku praxe jsme
stanovili na 3–4 týdny.

První trojice děvčat se k nám podívala již na
konci dubna. Další skupinka přijela v červenci,
v srpnu a poslední čtyři děvčata se starala
o naše zářijové hosty. Průběh jednotlivých
praxí byl, dá se říci, obdobný. Na začátku kaž-
dého turnusu byly nervózní slečny s velikými
kufry čekající na odjezd. V jejich očích byla
patrná nervozita, strach a očekávání. Po pří-
jezdu do hotelu byly přímo tzv. „hozeny po
hlavě“ do práce. Sobotní výměna klientů zna-

mená, že pracuje „vše“, co má ruce a nohy. Od
sobotní večeře najela děvčata na stále se opa-
kující systém. Snídaně se střídaly s večeřemi,
občas se přidal i nějaký ten oběd. Jen se vždy
po týdnu změnily tváře klientů. Děvčata pocho-
pila, že není jednoduché se některým lidem za-
vděčit a že s úsměvem jde všechno lépe. Dále
poznala některá jídla italské kuchyně a také si
vyzkoušela práci za barem. Hlavně se děvčata
naučila pracovat v týmu. Ve volném čase se stá-
žistky chodily slunit a koupat, zkoušely, kde
mají lepší zmrzlinu a pizzu, navazovaly nová
přátelství. Na konci praxe odjížděly, dle mého
názoru, sebevědomé slečny, které si na vlastní
kůži vyzkoušely samostatně pracovat a pobývat
daleko od svých rodičů a blízkých.

Praxe v Caorle? Určitě ano!
A to je také hlavním cílem těchto praxí.

Chtěli bychom pomáhat vzdělávat samo-
statné pracovníky, kteří umějí používat zna-
lostí a dovedností ze školy, ale také umějí
předvídat a být zodpovědní.

Musím říct, že všechny žákyně splnily naše
očekávání. Pro některé byl problém odlou-
čení, pro jiné způsob naší práce, pro další
možná extrémně horké léto. Já ale doufám,
že si děvčata odvezla spoustu pěkných zá-
žitků, na které budou dlouho vzpomínat.
V neposlední řadě bych si přála, aby se u nás
naučila i něco praktického, co ještě neuměla
a budou to moci využít ve svém dalším ži-
votě.

Monika di Lenardo, managerka hotelu

Středoškolský atletický
pohár „CORNY“ 2015

V pátek 18. září 2015 se ve Vyškově na at-
letickém stadionu konal pohár středních škol
v lehké atletice CORNY 2015. Naši školu re-
prezentovalo družstvo dívek a chlapců a mezi
nejlepší atlety patřil koulař Florián L., který
výkonem 12,1 m svou disciplínu vyhrál. Vole-
šová H. vrhem dlouhým 9,52 m obsadila stří-
brnou příčku. Zdražil T. si skokem vysokým
164 cm dolétl pro bronz a Málková A. si vý-
konem 146 cm zajistila také bronz. Ostatním
se už tak nedařilo, ale za předvedené výkony
sportovcům děkujeme.   

Mgr. R. Vaňura a J. Lekavý, ISŠ

Ve dnech 14.–18. září se ISŠ Slavkov
u Brna tradičně zúčastnila Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně v rámci propa-
gace Jihomoravského kraje a jejich odbor-
ných škol s technickým zaměřením.
Exponáty jednotlivých škol byly letos vysu-
nuty ze stánků více do prostoru, aby byly in-
teraktivní a žáci základních škol i ostatní
návštěvníci se tak dostali přímo do kontaktu
s jednotlivými expozicemi. V naší expozici si

mohli především vyzkoušet jízdu na autotre-
nažéru, který využívají automechanici a sou-
časně zde byly podávány všechny potřebné
informace o oborech školy. Vystavovali jsme
také výrobky truhlářů a dekorace byla vhodně
doplněna novými prezentačními materiály
o ostatních oborech. Prezentace školy byla
úspěšná, o čemž svědčil velký zájem žáků zá-
kladních škol.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Technické obory na veletrhu 

Výstava zahrádkářů
Ve dnech 19. a 20. září proběhla oblastní vý-

stava ovoce a zahrádkářských výpěstků, kterou
každoročně pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna.
Naše škola si letos pro svou prezentaci zvolila
téma „tradice a zahrádka“. Pro návštěvníky
jsme si připravili ochutnávku medovníčků, po-
vidlových koláčků, makové bábovky a mrkvo-
vého dortu, které vyrobili žáci 3. ročníku
učebního oboru kuchař-číšník pod vedením
učitelky odborného výcviku L. Sigmundové.
Dominantou byla kytice s vyřezanými květy ze
zeleniny a dřevěný plot ozdobený perníčky.

Mgr. Petra Horáková, ISŠ

Mezinárodní projekt na ISŠ
ISŠ Slavkov u Brna, se zapojila do projektu

Erasmus+ KA2: Entrepreneurship: A Serious
Game za účelem vytvoření mezinárodního vý-
ukového prostředí pro podnikatelské dovednosti
formou on line PC hry. Do tohoto projektu jsou
zapojeny školy a instituce z ČR, Nizozemska,
Anglie, Rakouska a Španělska. Dne 1. 10. 2015
proběhl ve škole jeden pracovní den všech zá-
stupců projektu. Od 9 až do 17 hod. účastníci
projednávali a řešili jednotlivé úkoly, potom ná-
sledovala krátká prohlídka města, pracovní ve-
čeře a odjezd do Brna, kde proběhl druhý
závěrečný pracovní den. Celé pracovní setkání
splnilo svůj účel a po vypracování příslušné PC
hry se naše škola stane pilotní školou při mo-
dernizaci výuky podnikatelských dovedností
u nás i v zahraničí. Ing. V. Bábek, ISŠ

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 jsme se vydali na
školní exkurzi s názvem Historické cukrárny,
která se uskutečnila ve slavkovském zámku.
Výstava probíhala ve třech místnostech. K vi-
dění zde byla řada historických předmětů,
které sloužily k výrobě zajímavých sladkostí
s různou příchutí, barvou a různých tvarů. Rov-
něž zde bylo umístěno vybavení cukrářské pro-
dejny. Velmi mě zaujala pokladna, prodejní
pult i skříň na vystavování produktů, které
daná prodejna nabízela. Zvláštností byly pře-
pravky, které se používaly k zasílání kakaa.
Kromě vybavení cukráren zde byla vystavena
i spousta cukroví. Líbily se mi rozmanité
druhy lineckého cukroví, dorty narozeninové
i svatební, různé druhy řezů, buchet, perníků.
Se zájmem jsem si prohlédl i pendreky, lízátka,

větrové bonbóny a další cukrovinky. Vidět ta-
kovou spoustu cukroví a sladkostí na tak
malém prostoru bylo velmi lákavé k ochutnání.
Průvodkyně nám ale brzy vysvětlila, že na
ochutnání můžeme hned zapomenout, neboť
vystavené kousky jsou určeny jen pro výstavu,
a ne ke konzumaci. Exponáty byly totiž uměle
upraveny a zakonzervované, aby vydržely co
nejdéle. Co by to bylo za výstavu, kdyby ne-
byla obohacena i příběhem cukráře? I zde jsme
našli životní příběh prvorepublikového mistra
cukráře a majitele několik brněnských cukrá-
ren F. Novotného. Díky této prohlídce jsem si
zase o kousek přiblížil život v minulosti. Tato
výstava se líbila a jsem rád, že sem se této vý-
stavy mohl zúčastnit.       

T. Večeřa, žák nástavbového studia, ISŠ

Školní exkurze

Dne 17. září jsme se zúčastnili vernisáže
výstavy Řemesla a technika na slavkovském
zámku. Přivítaly nás talentované holčičky
svým zpěvem a hraním na hudební nástroje.
Byla pro nás připravena ochutnávka do -
mácího másla, které rozhodně nebylo
špatné.

Poté jsme procházeli výstavu, která byla
umístěna v místnostech s krásným staroby-
lým elegantním nábytkem, gramofonem,
technickými předměty používanými u růz-
ných řemesel. V poslední místnosti byly vy-
staveny různé dobové obleky a pro malé děti
byl připraven koutek se stavebnicí, ze které
si mohly skládat autíčka.

Vernisáž se nám líbila, až nás mrzelo, že
je tak krátká. 

K. Pavlovičová a I. Bubeníčková, žákyně ISŠ 

Řemesla a technika

Řemesla a technika • Foto: archiv školy



Marie Zdražilová

tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava, problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky
Aloe vera pro vyčerpaný organismus

• konzultace a poradenství

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

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

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

ZKOLAUDOVÁNO!

18 nových domů

ZAŘÍ 2015
K NASTĚHOVÁNÍ

Nový stolní kalendář
2016 na téma historický
Slavkov je již v prodeji.
Dostanete ho na tradič-
ních prodejních místech:
v trafikách H. Walterová
a Z. Šafářová, v obchodě
Knihy – dárky D. Skalič-
kové a Z. Pokorné. Můžete
ho zakoupit i přímo v re-
dakci Slavkovského zpra-
vodaje (Brněnská 642).

Nový slavkovský kalendář
JE JIŽ V PRODEJI

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

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas
nechejte svoje videokazety zdigitalizovat

a dále uchovávejte
svoje vzpomínky
v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA otitulkování 
a tvorba DVD s kapitolami,
krabička a přebal

Pfievod VHS na DVD
Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!



AKCE
3+1 TÝDEN 
ZDARMA*

Platí od 1. 1. do 31. 1. 2016 
ve Slavkově.

Slavkov u Brna, Palackého náměstí 67. Kontakt: +420 731 494 356, +420 777 935 064www.cambridge-diet.cz

VÝMLUVY NEJSOU ŘEŠENÍM
Zhubněte zdravě a bezpečně s medicínsky ověřeným výživovým programem 

 Cambridge Weight Plan, který doporučuje řada lékařů. Výsledky jsou dlouhodobé.

„Diety jsou strašně drahý...“

„Nestíhám jíst 
pravidelně“

„ZAČnu aŽ 
  zítra...“

„Stejně  
   zase přiberu...“

 „„NEUMÍM

* Ke třem týdnům diety Cambridge získáte týden zdarma, pokud dodržíte náš dietní plán a dostavíte se v období od 1. 1.–31. 1. 2016 do centra Cambridge Weight Plan ve Slavkově u Brna.



CITY
REVOLUCE
S BALÍČKEM VĚTŠÍ

Balíček větší jen za 790 Kč

Využijte naší revoluční nabídky a vyzkoušejte náš skvělý balíček Větší se spolehlivým 1 Gbit internetem, 
60 kanály kabelové televize a 200 volnými minutami z pevné linky. K balíčku dostanete až do konce roku 2015 

tři HD kanály od HBO s filmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami filmů i seriálů a HBO GO
 do počítače, tabletu a mobilního telefonu.

30 kanálů si vyberete sami. U všech kanálů navíc zdarma návrat o 48 hodin zpět, videorekordér, videopůjčovnu, 
televizi v počítači, tabletu a mobilním telefonu a servis set-top-boxu po celou dobu trvání smlouvy zdarma.

Nabídka platí pro všechny nové objednávky balíčků na naší spolehlivé optické síti do konce roku 2015.
Od ledna 2016 můžete využívat dále balíček Větší za 790 Kč, nebo přejít na balíček Menší za 550 Kč. 

navic se skvelymi kanaly od HBO zdarma!!!

do konce roku jen 
550 Kc

Více informací na http://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum na společenském centru Bonaparte.
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V¯ROâÍ 110. výročí založení střední školy ve Slavkově
Historie rousínovského strojírenského učiliště sahá do roku 1963

Školní rok 1980/1981 začíná pod novým ná-
zvem – Střední odborné učiliště strojírenské.
Nosnou činností výuky byla příprava mládeže
pro výkon dělnických povolání v učebním
oboru klempíř se zaměřením pro karoserie. 

Organizačně bylo SOU začleněno do n. p.
Praga AZKG se sídlem v Praze 9-Vysočanech.
Technická a hospodářsko-správní činnost
SOU, byla řízena ze závodu Praga Rousínov.
Ve funkci ředitele SOUs zůstává i nadále pan
Karel Buzek a na místo zástupce ředitele pro
teoretickou výuku se vrací ing. Ludvík Páviš.
Vedením praktické výuky je pověřen Ladislav
Maleček. Praktická výuka i nadále probíhá
v renovovaných prostorech na ulici Rudé ar-
mády, známých pod názvy: u Barušů a u Vo-
týpků. 

Dalším zlomovým rokem v historii SOU,
byl rok 1986. Jak závod Praga Rousínov, tak
i SOU, bylo vyčleněno z VHJ ČAZ a začle-
něno do koncernu strojírenské výroby pro ze-
mědělství. Od této doby přejímá všechny
funkce zřizovatele k.p.Agrozet Brno. Pro SOU
se, ale nic podstatného nemění. V závodě je
uvolněna jedna výrobní dílna pro účely výuky
učňů. Do závodu je převedena praktická výuka
učňů třetích ročníků. 

SOUs Rousínov má dobré jméno v celém Ji-
homoravském kraji. A právě na konci let osm-
desátých a na počátku let devadesátých je to
znát nejvíce. Na SOUs jsou vychováváni žáci
ze 30 závodů Jm kraje. V době 30. výročí od
založení učňovského střediska prošlo školou
více jak 1300 absolventů – klempířů pro karo-
serie a strojních zámečníků.

Žáci jsou úspěšní nejen ve vědomostech
a dovednostech v oboru, ale dosahují výbor-
ných výsledků i v soutěžích literárních. Při
škole pracuje několik zájmových kroužků pod
vedením pedagogů. Velmi dobrého hodnocení
dosahují kroužky sportovní, fotografický, lite-
rární a hudební. Žáci se zúčastňuji nejen sou-
těží v rámci resortu Agrozet Brno, ale jsou
úspěšní i v soutěžích pořádaných odborem
školství Jm kraje. 

Tradice soutěží v odborných vědomostech
umožnila žákům SOUs porovnávat svoje
umění s nesrovnatelně většími zařízeními –
Karosa Vysoké Mýto nebo AZNP Mladá Bo-
leslav. A i na této úrovni jsou naši žáci velmi
úspěšní. A právě za tyto dobré výsledky byla
škola v roce 1988 oceněna nejvyšším vyzna-
menáním v rámci koncernu Agrozet. 

Konec 80. let přináší do historie školy další
změnu v názvu. Rousínovský závod je vyčle-
něn z koncernu Agrozet a stává se samostat-
ným podnikem s názvem Rostroj Rousínov.

Ale k největší a nejdůležitější změně dochází
v roce 1991. 

SOUs je odloučeno od závodu a stalo se sa-
mostatným právním subjektem. V této souvi-
slosti bylo nutné zřídit samostatný ekonomický
úsek. Hlavním účetním byl jmenován pan
Jandl – zkušený ekonom s dlouhou praxí právě
v rousínovském Rostroji. 

A dochází k dalším změnám ve vedení
SOUs. Pan Buzek odchází do důchodu a na
jeho místo je v konkurzním řízení vybrán
ing. Miloš Žoček. 

Pan Buzek nastupuje do funkce statutárního
zástupce ředitele SOUs a vede ekonomický
úsek školy. 

S ekonomickou samostatností a právní sub-
jektivitou vznikl pro SOUs závažný problém.
Aby škola zůstala i dále v síti středních škol,
musela se řešit otázka prostorů pro odborný
výcvik. V rámci restitucí se musely vyklidit
prostory na ulici Rudé armády a nakonec i pro-
story v samotném závodě Rostroj. 

Vedení školy je postaveno před úkol vý-
stavby nových dílenských prostorů. Celá vý-
stavba je rozdělena do čtyř etap. V roce
1991/1992 jsou vybudovány učebny odborného
výcviku pro první a druhý ročník a sociální za-
řízení, včetně šaten pro praktickou výuku. 

Do konce roku 1993 je dokončena dílenská
hala pro třetí ročník, včetně nezbytného karo-
sářského zařízení. Současně s tím je vybudo-
vána nutná komunikace k dílenským
prostorům. 

V roce 1993/1994 je
ke stávající dílenské
hale přistavěna po-
slední část pro praktic-
kou výuku. Jedna větší
dílna, ve které je vyučo-
ván druhý a třetí ročník
karosářů a jedna menší
dílna pro výuku základ-
ních rukodělných do-
vedností. 

Ředitel školy se tak
stal opravdovým mana-
žerem a výchovnou
a pedagogickou práci
řídili PaedDr. Karel Hä-
ring – zást.ředitele pro
teoretickou výuku
a Mgr. Jaroslav Janík –
zást. ředitele pro prak-
tickou výuku.

V roce 1996 je vý-
stavba dokončena vy-
budováním skladových
prostorů a přístavbou
školy. Ve školním roce
1994/1995 je rozhod-
nuto o otevření nového
učebního oboru. Je to
výuka budoucích pro-
davačů – prodavaček
smíšeného zboží.
O obor byl ve vyškov-
ském regionu velký
zájem. Do této doby byl
tento obor vyučován
jen v Brně a Prostějově. 

Rok 1996 přinesl pro učňovské školství
další změny. Tou nezávažnější bylo převedení
zařízení SOU od MH pod Ministerstvo škol-
ství. A právě od této doby se začíná rýsovat
nová koncepce výchovy žáků pro dělnická po-
volání. Hledají se úspory ve financován škol
a stále častěji se hovoří o slučování SOU ve
větší celky. 

Projekt MŠMT nazvaný „Optimalizace sítě
středních škol“, z roku 1997 znamenal pro
SOUs Rousínov prakticky konec právní sub-
jektivity a začlenění toho zařízení do většího
celku školského zařízení v rámci okresu. Ve
vedení ISŠ Slavkov dochází ke změně, stáva-
jící ředitel je jmenován do funkce OU Vyškov
pro odbor střed. školství a na jeho místo je vy-
psáno výběrové řízení. Na základě výsledků
tohoto řízení je do funkce nového ředitele ISŠ
Slavkov jmenován ing. Žoček a řízením SOUs
Rousínov je pověřen do doby sloučení, a tedy
pro škol.rok 1997–98, Mgr.Jaroslav Janík. 

A tak od 1. září 1998 se stává SOUs Rousí-
nov odloučeným zařízením Integrované střední
školy ve Slavkově u Brna. V rousínovském
SOUs je zrušen ekonomický úsek, pan Buzek
odchází do důchodu a vedoucí funkci přebírá
Mgr. Jaroslav Janík. Tím se vlastně ukončila
čtyřicetiletá historie karosářského učňovského
školství v Rousínově a další fungování odlou-
čeného pracoviště je již řízeno ze Slavkova.

S použitím archivních materiálů a ze vzpomínek
 bývalých pedagogů SOUs Rousínov zpracoval

Mgr. Jaroslav Janík

Výstava učňovských prací ve Vysokém Mýtě 1975
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Když jsem před 4 lety sháněla podklady pro
scénář filmu Srdce Evropy, přečetla jsem
hodně knih s cyrilometodějskou tématikou.
Jednou z nich, která mne velmi zaujala, byly
Řezenské ortely od Františka Neužila. Jaké
bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že
autor pochází z nedalekých Pozořic a část
svého díla dokonce věnoval právě regionu Po-
zořicka, Slavkovska a oblasti bojiště Bitvy
u Slavkova. Objednala jsem si příslušné tituly
z antikvariátu a začetla se do příběhů odehrá-
vajících se před více jak dvěma staletími. Ne-
užilův geniální vypravěčský styl mně doslova
uchvátil, a tak jsem pátrala v eshopech antikva-
riátů po jeho dalších titulech. Jakmile jsem se
začetla do třetího dílu přemyslovské ságy, na-
zvaného Ohnivá jeseň, bylo rozhodnuto - na-
píšu hru na motivy tohoto románu. 

Vzápětí však vyskočila otázka. A co autor-
ská práva? Začala jsem se tedy pídit po rodině
Františka Neužila, netušíc, jak to bude snadné.
Během půlhodiny jsem měla kontakt na jeho
jedinou dceru, která podobně jako otec, povo-
láním učitelka, se věnuje psaní. Když jsem
paní Marcelu Neužilovou-Zerhauovou sezná-
mila s úmyslem napsat hru na motivy románu
jejího otce, řekla: „Tatíček by určitě souhlasil
a měl by ohromnou radost, zvláště když tato
iniciativa přichází ze Slavkova, protože na

Slavkov on nedal dopustit. Když ho komunisti
kvůli víře vyhodili ze školství a zakázali mu
učit, ve Slavkově se ho ujali a dali mu práci.“
Bylo rozhodnuto, já jsem se pustila do psaní.

A o čem hra „Noc královny“ je? 
Tato inscenace nás zavádí do Českého krá-

lovství, kdy r. 1278 končí vláda krále žele-
zného a zlatého, Přemysla Otakara II. 

Retrospektivním úhlem pohledu vstupuje
divák do příběhu královny Kunhuty a Záviše
z Falkenštejna. 

Ona, mladá zchudlá královna vdova, ve své
době jedna z nejkrásnějších žen Evropy, on
mladý rytíř a dobrodruh z mocného rodu Vít-
kovců, který upadl v nemilost české šlechty,
protože v rozhodné bitvě na Moravském poli
nepomohl králi Přemyslovi a nepřímo se za-
sloužil o jeho fatální porážku. Zrádce Falken-
štejn, loupeživý rytíř na jedné straně, pohledný,
bohatý muž a velmi schopný, ambiciózní di-
plomat na straně druhé. Slabá, opuštěná Kun-
huta podléhá jeho „kouzlu“. Více prozrazovat
nebudu, snad jen to, že celá hra je nastudovaná
s důrazem na herecké výkony včetně šermíř-
ských akcí. V inscenaci je na minimalisticky
vybavené scéně využita projekční technika
a světelné efekty, které spolu se scénickou hud-
bou mají dokreslit celkovou dramatičnost děje. 

Nová premiéra Noc královny: Jak vznikla tato hra
Premiéra hry je plánovaná v předvečer

20.výročí smrti Františka Neužila, autora ro-
mánové předlohy. ln

Kdo byl František Neužil
(* 9. 5. 1907 Jezera–† 22. 11. 1995 Brno)
Některým ze starší generace jméno František

Neužil něco řekne, ale pro současnou mladou
generaci je zcela neznámé. Je to proto, že tento
spisovatel, básník a novinář byl křesťanským
učitelem a kvůli své víře byl totalitním reži-
mem napřed překládán z místa na místo a na-
konec zbaven možnosti učit. Před režimem se
ale nesklonil a od r. 1960 pracoval v archivu ve
Slavkově. Přestože za sebou zanechal pozoru-
hodné literární dílo, jako režimu nepohodlný se
do učebnic literatury nedostal. Po sametové re-
voluci co by stařičký pán na penzi, se skrom-
ností sobě vlastní, o rehabilitaci neusiloval.

Dílo Františka Neužila se vyznačuje lásky-
plnou něhou, brilantním vypravěčským talen-
tem spojeným s historiografickými znalostmi,
které se vyváženou formou snoubí v jeden har-
monický celek, takže čtenář je vtažen do děje
a od začátku do konce čte téměř jedním de-
chem. V dílech, která František Neužil věnoval
„krajině svého srdce“, čili regionu Pozořicka
a Slavkovska, se zračí veliká láska k tomuto
prostředí a k lidem v něm žijícím. ln

Collegium musicale bonum
přijme nové členy

• Rádi zpíváte? Neváhejte a přijďte k nám do
smíšeného pěveckého sboru! Hledáme nové
zpěváky, zvláště muže. 

• Jsme: přátelský kolektiv, koncertujeme,
zpíváme a seznamujeme se s klenoty klasické
duchovní i světské hudby. Zkrátka – užíváme si
hudbu.

• Zveme vás na nezávaznou návštěvu zkou-
šky sboru. 

• Pravidelná zkouška sboru: čtvrtek 19–21
hod., Malinovského 2, Slavkov u Brna. 

• Kontaktujete nás na tel.: 776 660 072 nebo
e-mailu: karol.frydrych@seznam.cz.

Těšíme se na vás. Collegium musicale bonum 

Po prázdninové přestávce se v neděli 27. září
otevřely pro veřejnost dveře divadelní kavárny.
Členové Divadelního spolku tak navázali na pro-
voz z minulé sezony. Na programu byl vynikající
text Karla Čapka „Jak vzniká divadelní hra“.

I když divadelní sál na faře byl zaplněn tak
z poloviny, diváci i ochotníci mohli odcházet spo-
kojeni. Jiskřivý text autorův doplnil svým režij-
ním pojetím Adam Šimoník. Dokázal na malé
ploše jeviště vytvořit opravdovou atmosféru
vzniku divadelní hry se všemi klady i zápory. Vý-
borný režisér v podání Radima Zrebného, ne-
smělý Autor (Martin Bára), Herečka (Lucie
Hložkové), Naivka (Nely Je dounkové), Herec
(Milana Kohoutka), svým rozmáchlým gestem

okouzlující Jarek Rozsypal, podali velmi pěkné
herecké výkony.

Samostatnou kapitolou je výkon Vyprávěče.
Jeho rozsáhlý textový part a omezený počet zkou-
šek zapříčinily, že jindy oslnivý výkon Lukáše
Knotka tentokrát nebyl tak přesvědčivý. Škoda.

Chtěli bychom i nadále pro vás, diváky a naše
příznivce, připravovat kratší texty, které rozhodně
stojí za zveřejnění a jsou vhodné právě pro pro-
středí Divadelní kavárny.

A vy, naši drazí a pro nás herce nepostradatelní
diváci, přijďte si ochutnat naši kávičku či čaj,
smlsnout domácí pečivo a „přetrpět“ naši diva-
delní produkci, kterou vám se srdcem na dlani
připravujeme. S.O.

Divadelní kavárna

Divadelní spolek chystá premiéru autorské hry
Noc královny, a protože se jedná o kus, který se
hereckou náročností i technickým provedením vy-
myká z repertoáru, který soubor dosud hrál, polo-
žila jsem se hlavním protagonistům několik otázek:
1. Zkus stručně charakterizovat postavu, kterou

hraješ.
2. Jak se ti daří vžívat se do této postavy?
3. Posunula tě tato role ve tvé divadelní aktivitě?

• Marta Šujanová (královna Kunhuta)
1. Dnes by byla Kunhuta jistě hvězdou bulvár-

ních plátků. Krásná, vášnivá, marnivá. Užívala si
bohatství a slávy a shodou historických událostí
klesla až na samé dno. Nikdy se ale nevzdala a až
do konce svého života bojovala za své cíle. A ne-
přísluší nám posuzovat, zda byly vždy správné. 

2. Ve své době to prý byla jedna z nejkrásněj-
ších žen Evropy, takže se spíš bojím, abych jí ne-
dělala ostudu.

3. Je to nádherná role, kterou by jistě nepohrdla
ani profesionální herečka. O to víc se divím, že
byla svěřena mně – amatérce-začátečnici.

• Adam Šimoník (Záviš z Falkenštejna)
1. Záviš je dle mého názoru prototypem stře-

dověkého psychopata, ochotného udělat vše, aby
dosáhl svého. Jeho touha po moci je tak velká,
že se nezastaví před ničím, co ho posune blíž
k tomu, po čem touží, ať je to jednorázová lou-
pež, vražda nebo předstírání lásky ke královně.

2.Vžít se do postavy Záviše je pro mě velkou
školou, zejména proto, že jsem ještě neměl pří-
ležitost hrát tak zřetelně zlého člověka. Když
zkouším novou roli, snažím se rozkrýt kom-
plexní pohled na postavu, její dobré i zlé stránky.
V tomto případě dobrá stránka de facto chybí a je
vcelku náročné vykreslit to negativní autenticky.

3. Každá role, kterou mám možnost ztvárnit,
mě posouvá ať už divadelně, či osobnostně. Di-
vadlo je krásné zejména tím, že ukazuje herci to,
co o sobě neví a nikdy by ani vědět nemohl,
pokud by neměl možnost se skutečně hluboce
sžít s postavou, kterou hraje.

• Radim Kachlíř (Kuneš z Kunštátu)
1. Ztvárňuji Kuneše z Kunštátu, který se po

Noc královny: Rozhovor s herci
smrti krále Přemysla stává královniným purkra-
bím. Je královně nezištným rádcem a pomocní-
kem. Jeho pevný charakter má veskrze kladné
vlastnosti jako je věrnost, čest, odhodlanost, síla,
intelekt. Je protipólem k Závišovi, jenž se podlým
způsobem snaží získat královninu přízeň, cítí
k němu odpor, a to nakonec vede i ke střetu s ním.

2. Většina herců asi potvrdí, že hrát postavu
kladnou dá mnohem více práce než hrát neřáda,
lumpa či zhýralce. Kuneš je prototypem kladného
hrdiny a proto mi trvalo dost dlouho, než jsem se
vcítil do jeho pocitů, které jak doufám, pak do-
kážu přenést i na jeviště a směrem k divákovi. 

3. Role Kuneše byla pro mě rozhodně výzvou.
Vynikající, ale náročný scénář pak jen potvrdil
můj úsudek, že tato hra je výjimečná. Množství
textu a minimální herecké akce kladou na herce
zcela jiné nároky, než jaké si žádá klasická ko-
medie či fraška. A s tímto vědomím přistupuji ke
Kunešovi, abych svým dílem přispěl k realizaci
myšlenky, oživit této příběh lásky a zrady.

Otázky kladla Ludmila Nosková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

sobota 21. listopadu
volný prodej od 8 do 11.30 hodin

posezení od 12 do 17 hodin

ZABIJAČKOVÉ HODY
Zámecká vinárna „U Edy“

AROMA
kosmetika

• Talasoterapie – blahodárné
účinky mořské péče si můžete
vychutnat prostřednictvím
speciální řady z mořských řas

• Čokoládové pokušení – rela-
xační ošetření pleti nejjemnější
čokoládou z Ekvádoru

• Odstranění projevů akné již
v pozdějším věku  (řešení

 tohoto problému)

Jana Machálková
683 01 Velešovice 366
tel.: 607 383 741
www.jmkosmetika.cz

NOVÁ PRODEJNA
v ul. Za Branou 276 ve Slavkově

Levná

elegance
Pracovní doba: Po–Pá 8–17

So 8–11

KVĚTINY KORUNA
nabízí smuteční vazbu
za velmi výhodné ceny.

Zajímavé kytice
pro každou příležitost.

Tel.: 721 184 239

Brněnská ulice

Zdravotní sestra 35 let nabízí

PÉČI O SENIORY
ve Slavkově a okolí!

Zajistím podání léků, převazy i jiné zdravotnické
úkony. Péče v době nepřítomnosti rodiny,

 možnost vycházky do přírody.

Kontakt: 777 951 654

Každou středu
19.30–20.30 h.
v zrcadlovém sále na ZŠ Komenského. Cena: 60 Kč

Cvičení je vhodné: např. pro osoby s bolestmi zad,
snížení nadváhy, maminky po porodu, seniory atd.

S sebou: sportovní oblečení a podložku – cvičíme naboso.

Těší se na Vás Veronika – lektorka Pilates Studia7, Brno

Nabízíme k pronájmu
ve Slavkově u Brna, Brněnská ulice

PROSTORY K PODNIKÁNÍ
kancelář, vzorkovna, kadeřnictví, kosmetika,

modeláž nehtů, pedikúra…

Inf. na tel. 737 867 922

Vzpomínka

Dne 26. října 2015 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád

EMIL JAN

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou vzpomínají rodiče.

Vzpomínka

Dne 30. října 2015 uplynulo 17 let od úmrtí pana

JANA KOVAŘÍKA
z Němčan

Vzpomínají manželka, děti s rodinami a všichni, kteří jej měli rádi.

Vzpomínka
Nebuďte smutní, že odešel jsem dříve. Až vás Bůh povolá, půjdu vám vstříc.

Dne 26. října 2015 uplynulo 13 let od úmrtí
našeho milovaného syna a bratra

LUKÁŠE MOUDRÉHO

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. října 2015 by se dožila 100 let naše maminka, paní

BOŽENA ŠEMOROVÁ
V prosinci 2015 to bude 6 let, co zemřela.

Za tichou vzpomínku děkují dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. listopadu 2015 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA

S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. října 2015 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

ING. PAVEL HROZEK

S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2015 uplynou dva roky, kdy nás opustil pan 

M I RO S L AV  C E N E K

a 29. listopadu by oslavil 54. narozeniny. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar.

Vzpomínka

Dne 4. listopadu 2015 uplynulo 100 let od narození pana

KARLA FRIŠTENSKÉHO

Vzpomínají manželka, děti s rodinami.
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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.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

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

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

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

KOUPÍM byt ve Slavkově u Brna. Bez RK.
Tel. 722 063 341.

HLEDÁM rodinný dům se zahradou ve Slav-
kově a v okolí, dům může být i k opravám,
ale obyvatelný. Tel. 792 284 071.

POSTARÁM se chod domácnosti (úklid, va-
ření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená zdra-
votní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 150 Kč/h. www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.

NABÍZÍM úklid domácností i kanceláří, vč.
žehlení, hlídání dětí apod. Tel.: 732 614 155.

PRODÁM dřevěnou dětskou postýlku. Tel.
723 478 071.

NABÍZÍM individuální výuku angličtiny všech
úrovní ve Slavkově u B. Tel.: 606 108 136.

NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to s ma-
lířem a natěračem Vránou levněji. Malba míst-
ností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří od
300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -
diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2015 by oslavil 70. narozeniny náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK STEHLÍK
26. listopadu 2015 to bude 8 let, co zemřel.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Blahopřání

Dne 15. října 2015 oslavil ve zdraví své 85. narozeniny
bývalý příslušník letectva, pan

KAREL GOLDMAN

Do dalších let zdraví a pohodu přejí
rodina a přátelé.

Blahopřání
Skutečná láska začíná okamžikem,

narůstá časem a trvá na věky!

Dne 16. října 2015 oslavili
50 let společné cesty životem

JANA A JAROSLAV UHLÍŘOVI
ze Slavkova u Brna

Za všechnu lásku a trpělivost jim děkují synové
Milan, Pavel a dcera Hana s rodinami

a do dalších společných let jim přejí vše nejlepší.

Blahopřání

Dne 14. listopadu 2015
oslaví své 80. narozeniny naše maminka, paní

DANA FRANKOVÁ
Za všechnu lásku a péči děkují a do dalších let hlavně pevné

zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, optimismu a neutuchajícího
životního elánu přejí dcery Symona a Andrea s rodinami.

Blahopřání

Dne 7. listopadu 2015
oslaví své 92. narozeniny naše maminka, paní

VLASTA FRIŠTENSKÁ
Za všechnu lásku a péči děkují a do dalších let hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti aoptimismu

přejí dcery a vnoučata s rodinami.

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

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dře-
věná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 20. listopadu do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

www.papouscizoo.cz
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Den pro zdraví
Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve

Slavkově u Brna ve spolupráci s Městským úřa-
dem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou pořá-
dají ve čtvrtek 12. listopadu v době 9–13 hodin
ve SC Bonaparte Den pro zdraví. Návštěvníci
si mohou dát zdarma změřit glykémii, tlak krve,
obsah tuku a vyšetřit zrak. Také si budou moci
nakoupit potřeby pro diabetiky, výrobky zdravé
výživy, zdravotní obuv a ponožky, přírodní kos-
metiku, sladidla. U příležitosti Světového dne
diabetu a 25. výročí založení Svazu diabetiků
ČR se mohou všichni účastnit „Pochodu proti
diabetu“ a vykročit tak za zdravým životním
stylem. Všechny vstupenky budou slosovatelné.
Věnujte alespoň jeden den v roce svému zdraví.  

31. 10. halloweenská párty pro dospělé
14. 11. dětský doprovodný program v zám. va-

lech – „ulov si svatomartinskou husu“
8. a 22. 11. rukodělná odpoledne s pohádkou

pro maminky s dětmi
28. 11. seminář speciálního pedagoga pro ro-

diče s předškolními dětmi
29. 11. první adventní zámecká neděle s ježíš -

kovou dílnou a vodními lampiony štěstí

Lampionový průvod 
Setkáváte se rádi s rodinou i přáteli? Máte

rádi dobrý svařák nebo sladký čaj? Baví vás
domácí výroba lampionů? Líbí se vám ta dět-
ská radost z nich? Soutěžíte rádi o nejlepší
lampion? Rádi opékáte špekáčky? Máte v so-
botu 14. 11. čas? Pokud jste alespoň jednou
odpověděli ano, pak jste správnými adepty na
další lampionový průvod. Vezměte své děti
a přijďte za kostel v 17 hodin. Společně se Zá-
meckou dechovou kapelou obejdeme město
a skončíme na náměstí, kde si děti můžou
opéct špekáčky, bude připraven čaj a svařák
a proběhne vyhlášení soutěže o nejhezčí po do-
mácku vyrobený lampion, jejíž umělecká ko-
mise bude procházet průvodem a hodnotit naše
výrobky (nebo vaše?) hned v několika katego-
riích. K tanci i poslechu opět zahraje živá ka-
pela. Těšíme se na vás. aa

Módní show
Módní show 2016 se skupinou Screamers

Ve čtvrtek 26. listopadu vás srdečně zveme
do KS Bonaparte, kde se od 19 h. koná pře-
hlídka salonu Svatební ráj společně s vystou-
pením nejznámější travesti skupiny Screamers.
Přijďte se vrátit do letní dovolenkové pohody
společně se známými zpěvačkami, zpěváky
a dalšími osobnostmi světa slavných. Užijte si
večer plný humoru a módní inspirace na
svatbu, do společnosti i pro volný čas.

Music club Bučovice
Coco Jumbo • Autumn 2015

6. 11. New Element
13. 11. Crazy Color Night
20. 11. Ibiza
27. 11. Kiss Hády
28. 11. Oldies

Jako každý měsíc i říjen je něčím výji-
mečný. Kromě toho, že se v říjnu krásně barví
stromy, dokončuje se také sběr a zpracování
ovoce. A tak jsme se s dětmi vypravili do slav-
kovské moštárny, kde jsme mohli sledovat, jak
se vaří povidla a zároveň je ochutnat. Sladší
začátek října si lze jen těžko představit.

V říjnu si církev připomíná svatého Fran-
tiška z Assisi a my jako křesťanská MŠ jsme
jeho památku letos poprvé také společně
oslavili. Proč právě sv. František? Pro jeho je-
dinečnou úctu ke všemu stvořenému. S dětmi
jsme se pokusili dívat se na svět jeho očima,
očima vděčnosti. Zvlášť vděčnosti za zemi,
vodu, vzduch a oheň. Dopoledním progra-
mem nás provázel řeholní bratr Robert z řádu
minoritů (tj. řád, který založil sv. František).
Děti si mohly zasadit cibulky květin do tru-
hlíků; mohly si uvědomit očišťující moc vody,

tím, že si umyly ruce od hlíny; pouštěly pa-
pírové vlaštovky; zahřály se u ohně a mohly
také poznat, jak je oheň nezbytný ve tmě,
když procházely tmavým sklepem s rozsví-
cenými svícemi.   

Ke stvořeným věcem patří také les a vše,
co k němu náleží. S tím, co v něm roste a žije,
nás zábavnou formou seznámila paní Vyma-
zalová z vyškovského zooparku. 

Největším Božím darem je však člověk.
Úcta ke stvoření se neobejde bez úcty k člo-
věku. K tomu je potřeba neustále růst a učit
se dělit s druhými. Proto děti napekly drobné
sladkosti na misijní jarmark, který každým
rokem pořádá slavkovská farnost.  

Zkrátka říjen nám přinesl mnoho dobrého.
Za všechno, co jsme prožili, patří velké díky
Bohu a všem lidem kolem nás. 

Za KMŠ Karolínka s. Pavlína Kvaltinová

Říjen v KMŠ Karolínka

Spolek Malé
 korálky zve

PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

INEX spol. s r.o.
Jundrovská 43, Brno
tel.: 774 111 662
www.inex-brno.cz

• el. solární panely = úspora elektrické energie
• maximální zateplení = úspora vytápění
• rekuperační jednotka = úspora při větrání + zdravý vzduch

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A
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okénkoRady do zahrady – listopad
Pranostika: Když Kateřina (25. 11.) po ledě

chodívá, Eva (24. 12.) potom blátem oplývá.
Česnek: odrůdy, výsadba, pěstování, skli-

zeň.
Topinky, klobásy, česneková polévka nebo

třeba bramboráky, to vše se bez česneku ne-
obejde. Jsou také známy jeho léčebné účinky,
zvláště na choroby související s krevním obě-
hem a střevními parazity.

Pokud máme tu možnost, tak si vypěstujme
svůj česnek. Hlavně český, který má svoji aro-
matickou vůni a kvalitu. Česneky dělíme na
paličáky a nepaličáky. Ze široké nabídky si
můžeme vybrat vhodnou odrůdu. Z ozimých
paličáků jsou nejznámější: Lukan, Jovan,
Vekan, Blanin, Bjetin, Slavin, Stanik, Mirka,
Havran,a novošlechtění Lan (Havel) a Karel
IV a nepaličáky Záhorský II a Matin. Pro jarní
i podzimní výsadbu Benátčan a jarní Japo II.

S výsadbou česneku nepospícháme. Měli
bychom vysazovat až v době, kdy teplota půdy
poklesne trvale pod 9 °C. V takové půdě již ne-
působí cizopasné organismy. Jedná se hlavně
o fuzároivou hnilobu. Takto vysazený česnek
jen zakoření a dále neroste. Předčasně vysa-
zený česnek vybíhá do natě a tím zeslabuje
rostlinu a snižuje výnos.

Vybraný sadbový česnek rozdružujeme již
po vyschnutí v září nebo v říjnu a namoříme
jej v Sulce. Moří se dvě hodiny. Roztok připra-
vujeme těsně před použitím a nepoužíváme
opakovaně! Sulka chrání česnek před háďát-
kem zhoubným a vlnovníkem česnekovým.
Krátce před výsadbou moříme proti houbovým
chorobám 20–30 min v Rovralu Agva FLO
(0,4%). Česnek roste v běžných zahradních
nebo polních půdních podmínkách. Nesázíme
po hrachu, póru, cibuli, cibulnatých květinách
a mečících. Také bychom česnek měli  vysa-
zovat na stejné místo až za pět roků. Pokud
tuto možnost nemáme, tak tři týdny před vý-
sadbou  při přípravě půdy rozhodíme dusíkaté
vápno, které zapravíme 15 cm hluboko do
půdy. Tím zničíme většinu škůdců a chorob.
Také aplikujeme kombinované hnojivo s obsa-
hem síry v dávce 5 kg na ar. Vhodný je Cererit.
Síra je potřebná při tvorbě silic. Na jaře při-
hnojujeme dusíkem ve třech dělených dávkách
1 kg na ar. Zvýšená závlaha je potřebná od po-
loviny května do poloviny června, kdy rostou
podzemní paličky.

Pro výsadbu volíme ruční výsadbu do řádků
vzdálených 25–30 cm podpučím (kořenovou
částí) dolů a udržujeme pravidelnou vzdálenost
8–12 cm do hloubky 10 cm.

Na jaře udržujeme pozemek v bezplevelném
stavu a rozrušujeme půdní škraloup, aby se do-
sáhlo dobrého přístupu vzduchu. U paličáků
odstraňujeme vrcholky s palicemi ihned jak se
objeví. Zpoždění má vliv na snížení výnosu.

Paličáky se sklízejí, když jim zbývají čtyři a
nepaličáky při třech suknicích, které obalují
celou cibuli. U paličáků se narovná květní
stvol a u nepaličáků polehne asi polovina rost-
lin. Sklízíme podrýváním rycími vidlemi.
Pozor! Při sklizni nikdy česnek o sebe neotlou-
káme, protože se při tom poškozuje a snižuje
se doba uskladnění. Na pozemku je vhodné
odstranit kořeny i s částí podpučí, když je ještě
měkké.

Česnek se suší s natí svázaný ve svazcích
a rozvěšuje se na zastíněném místě s dobrým
prouděním vzduchu. Po vysušení se nať od-
řízne na 3 cm nad cibulí a odstraní se znečiš-
těné suknice.

Choroby a škůdci. Na jaře, asi v polovině
dubna (podle počasí) bývá nálet mouchy hou-
bomilky česnekové, proto je vhodné přikrýt
záhon netkanou textilií. Nedostatečný příjem
dusíku se projevuje žloutnutím a zasycháním
špiček listů. Stačí přihnojení ledkem vápena-
tým 15,5%  nebo večerní postřik 5% roztokem
močoviny. Dalším chorobám a škůdcům lze
zabránit již před výsadbou jak bylo uvedeno
výše. Hlavní a důležitým opatření je používat
jen zdravou bezvirozní sadbu od spolehlivého
pěstitele. Pokud možno s certifikátem původu.
Je nutné sázet jen české odrůdy! U jiných hrozí
vymrznutí a přenos nových chorob a škůdců.
Také nedosahují takové kvality a chuti.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Světovým dnem diabetu je 14. listopad,
datum narození kanadského lékaře F. G. Ban-
tinga, který spolu s H. Bestem objevil inzulin.
Je to hormon, který se tvoří ve slinivce břišní
a ovlivňuje vstřebávání sacharidů v těle.
Mnozí mu dodnes vděčíme za záchranu ži-
vota, protože nedostatek inzulínu do té doby
znamenal jistou smrt. Až od roku 1921 začíná
léčba nemoci, která nese sladké jméno diabe-
tes mellitus – cukrovka. Je to závažné, trvalé
onemocnění, které nebolí, ale přináší řadu
zdravotních komplikací jako postižení očí,
cév, nervů, srdce, nohou. I když se stále zdo-
konaluje léčba, znepokojuje nás nárůst paci-
entů s touto diagnózou. Mezi příčiny
onemocnění se řadí pohodlnější život, ne-
zdravé stravování, pracovní vytížení, stres,
málo pohybu. Kromě lékařů, specialistů na di-
abetologii, pomáhá pacientům také Svaz dia -
betiků ČR, který byl založen jako dobrovolná
humanitární organizace právě před 25 léty, aby
pomáhal diabetikům při dodržování léčebného
režimu. Organizujeme rekondiční pobyty,
zdravotní a poradenskou činnost zaměřenou
na zdravé stravování, zájezdy, pohybové akti-
vity. 

I letos u příležitosti Světového dne diabetu
pořádáme ve spolupráci s Městským úřadem
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou DEN
PRO ZDRAVÍ. Ve čtvrtek 12. listopadu
v době 9–13 hodin ve Společenském centru
Bonaparte můžete navštívit prodejní výstavu
potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
Využijte možnost nakoupit si se slevou gluko-
metry, testovací proužky, zdravotní obuv a po-
nožky, potravinové doplňky, sladidla
a přírodní kosmetiku. Všichni návštěvníci si
mohou dát zdarma změřit glykémii, tlak krve,
obsah tuku a vyšetřit zrak, abyste zjistili svůj
zdravotní stav. Žáci ISŠ připraví zeleninové
pomazánky a odnesete si domů recepty na
zdravé stravování. To je nutné zvláště teď v sy-
chravém podzimním počasí, abychom získali
lepší imunitu organismu před nachlazením
a chřipkou. Všechny vstupenky budou sloso-
vatelné formou tomboly, do které přispějí
svými produkty vystavovatelé. 

Vhodnou prevencí proti zvyšujícímu se
počtu onemocnění cukrovkou je také půlhodi-
nový „Pochod proti diabetu“, kterého se mů-
žete účastnit při odchodu ze Společenského
centra Bonaparte. Pohyb je polovina zdraví, ta
druhá jsme my. 

Touto naší akcí chceme přimět veřejnost ke
změně dosavadních návyků. Udělejte už teď
něco pro své zdraví, přijďte si změřit rozhodu-
jící tělesné hodnoty a vykročte s námi za zdra-
vým životním stylem. 

Věnujte alespoň jeden den v roce pre-
venci svého zdraví. 

Na setkání s Vámi ve čtvrtek 12. listopadu
se těší Marie Miškolczyová a výbor územní
organizace Svazu diabetiků ČR ve Slavkově
u Brna

Prodej jablek
Naše organizace bude opět prodávat jablka

pro přímý konzum a i pro uskladnění. 
Jablka jsou od pěstitele z naší oblasti a ve

velmi dobré kvalitě a ceně, jak jsme se pře-
svědčili již v minulých letech. Prodej bude pro-
bíhat vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin
a v sobotu od 8 do 10 hodin. Jablka budou
naskladňována a prodávána dle konzumní zra-
losti. Při odběru na uskladnění je nutno objed-
nat odrůdu a množství. Ve čtvrtek bude
prodáván jablečný mošt, který je bez chemic-
kého ošetření a konzervantů a proto je nutno si
jen ten den zakoupit a do tří dnů spotřebovat.
Při pravidelném odběru je nutné objednání. ZO
ČZS Slavkov u Brna. vl

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

• 21. 11. – RNDr. Stanislav Koukal, Agen-
tura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR):

Sysel obecný a jeho rozšíření
u nás.

12. 12. – RNDr. Petr Pro-
cházka, Ústav biologie obratlovců
Akademie věd ČR: Nářečí str-
nadů obecných u nás i ve světě. 

Další přednášky budou násle-
dovat po Novém roce. Veřejnost

budeme o každé přednášce informovat na
www.veslavkove.cz a ve Zpravodaji. pn

Cyklus přednášek o přírodě
Slavkovský ochranářský spolek pokračuje

v cyklu přednášek s přírodovědnou tematikou
pro veřejnost. Další, již 5. před-
náška, bude v sobotu 7. listo-
padu v 17 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu na
Palackého nám. č. 65. Na téma
Ptactvo kolem nás (bude
vhodná zejména pro děti!) bude
přednášet Jiří Bartl, rousínov-
ský ornitolog.

Další plánované přednášky:
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Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 18 h. boho služba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00 boho -
služba pro mládež, sobota v 7.30 h.

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno
i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00
– 20.00 v kostele.

1. 11. Slavnost všech svatých, neděle, mše sv.
v 8.30 a 18.00 farní kostel. Pobožnost za ze-
mřelé na hřbitově ve 14.00.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček),
mše sv. 8 h. (Špitálka) a v 18 h. (farní kostel). 

3. – 7. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce vždy
v 18.00, v sobotu v 7.30. Plnomocné odpustky
za zemřelé lze získat od 1.–8. 11. za splnění
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
za zemřelé na hřbitově).

5. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
6. 11. Návštěvy nemocných.
9. 11. Přednáška, 18.00 farní sál, téma bude

oznámeno.
14. 11. Duchovní obnova pro ženy „Boží mi-

losrdenství“, DSR, P. Adam Rucki.
15. 11. Adorační den farnosti, výstav 9.30 –

18.00 farní kostel.
21. 11. Duchovní obnova pro mládež „Spole-

čenství“, DSR, P. Milan Vavro.
23. 11. KLAS – setkání seniorů, 18.00 fara.
28. 11. Duchovní obnova pro muže „Boží

zbroj“, DSR, P. Jan Szkandera.
28. 11. Otevřený kostel – Napoleonské dny,

9.00 – 21.00.

Pravidelné aktivity ve farnosti:
Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti

v neděli 19–20 h. na faře (každou druhou neděli
od 18. října).

Příprava mládeže na biřmování každý pátek od
19.00 na faře.

Adorace před Eucharistií ve farním kostele kaž-
dou neděli večer 19.00 – 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Ježíš
v nedělních evangeliích, soutěž dětí.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na far-
ním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše
svatá, modlitba mládeže a večerní program, spo-
lečenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě
Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé
úterý v době 8.30 – 11.00 (konání si ověřit na Fa-
cebooku: MM Slavkov u Brna)

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16.00
na faře.

Schola děvčat má zkoušku každý pátek od 16.00
na faře. 

Pěvecký sbor CMB má zkoušku ve čtvrtek
od 19.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.30–22.00 na
faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30–22.00
na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) v pon-
dělí měsíčně dle ohlášení 18.00–19.30 na faře.

Cyklus přednášek v pondělí jednou za měsíc dle
ohlášení 18.00 – 19.30 na faře.

Farní divadlo zkouška středa 18–21 h. na faře.
Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od

9.30 na faře.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem

18.45), nebo si setkání domluvte na tel.
604 280 160 nebo 544 221 587.

rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Ticho a hluk
V několika nemocnicích jsem spatřil nápis

„Ticho léčí!“ 
„Prostředí s vysokou hladinou hluku způso-

buje častější výskyt poruch centrálního nervo-
vého systému, vysoký krevní tlak, žaludeční
a dvanácterníkové vředy a kožní onemocnění.“
(MUDr. D. Bartko) 

V mladším věku se často destruktivní vliv
hlučnosti nepozná, protože organismus mla-
dého člověka vydrží obdivuhodně mnoho. Poz-
ději se ale výsledky hlučnosti dostaví dříve než
u předešlých generací. 

Někteří odborníci uvádějí, že hladina hluč-
nosti na pracovišti, na ulici i v domácím pro-
středí se od druhé světové války zvýšila více
než třicetkrát.

„Hluk zvyšuje pocit únavy, snižuje soustře-
děnost, pracovní pohyby se stávají nejisté a zvy-
šuje se počet pracovních úrazů.“ 

Naopak snížení hlučnosti přináší pozitivní
důsledky, jak svědčí pokus pracovníků výzkum-
ného ústavu Maxe Plancka pro fyziologickou
práci v SRN. Odborníci v hlučném sále pokusně
oddělili některá pracoviště a dokonale je zvu-
kově utěsnili. Za stanovenou dobu bylo zjištěno,
že produktivita práce stoupla o 9 % a absence

pracovníků se snížila o 37 %. 
Ke hlučnosti prostředí přispívá i současná

hudba, která svým neustálým nepřerušovaným
tokem přetěžuje nervovou soustavu. 

Mnohým lidem takový stav ale paradoxně
vyhovuje, protože kdyby nastalo ticho, slyšeli
by pouze sami sebe. A to většinou nebývá nic
povzbuzujícího. 

Děkujme ale za ztišení a zastavení. Teprve
v klidu může být odhalena naše bída. Zde sly-
šíme Boží hlas a poznáváme cenu, která za nás
byla zaplacena. 

(z knihy „…na cestě víry“, Advent-Orion)
„Nevěř lidem, kteří tvrdí, že Bůh neexistuje,

protože večer o samotě pochybují o tom, co
řekli.“ (Seneca)

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorného srdce…“  

(Ježíš – Matoušovo evang. 11,29)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na

sobotní bohoslužby 14. a 28. 11. na adrese: Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9 h. společným
studiem Božího slova a od 10.30 hod. následuje
úvaha nad biblickým textem. Kontakt na
tel.: 775 345 534 (kazatel Kamil Majer)
www.casd.cz.

V těchto dnech navštěvujeme hřbitovy, aby-
chom vzpomenuli na zemřelé z našich rodin,
přátel, sousedů a známých. Zastavení u hrobu
může být projevem vděčnosti, vzpomínky, pro-
sby. Každý projev úcty k zemřelým je vyjádře-
ním vztahu, který jsme s nimi měli, dokud
s námi žili v tomto světě. Křesťanská víra nám
otevírá obzor, v němž se můžeme se zemře-
lými spojit. Nevíme, nakolik slyší naše slova
a cítí naši blízkost, ale máme víru, že skrze
Krista je to možné. 

Svatý Pavel říká: „Proto Kristus umřel
a vstal k životu, aby se stal Pánem nad živými
a nad mrtvými.“ A Ježíš připomíná v evangeliu
sv. Matouše, že „Bůh není Bohem mrtvých, ale
živých“. Takže mrtví, nad kterými panuje ten,
který vstal k životu, žijí, a život v nich vládne

pro jejich víru v Krista, ve kterého uvěřili. Toto
je základ křesťanské víry, a pro nás věřící je to
také pramen naší naděje. 

Dalo by se říci, že slavkovští věřící mají
velmi blízko ke Kristu Vzkříšenému, vždyť to-
muto tajemství Ježíšova života je již přes dvě
stě let zasvěcen farní kostel. Ježíšovo zmr-
tvýchvstání je naděje, která je víc než pouhé
vzpomínky. On říká v evangeliu „Kdo ke mně
přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem se-
stoupil z nebe, abych neztratil nikoho z těch,
které mi otec dal, ale vzkřísil je v poslední den.
Naše modlitba u hrobu se má nést tímto smě-
rem, jako přímluva o jejich přijetí do Božího
království, vždyť jde o jejich celou věčnost,
kterou mohou prožívat v Božím světle.

P. Milan Vavro, farář

Navštěvujeme hřbitovy

Na listopadové noční obloze můžeme zve-
čera pozorovat na jihu podzimní souhvězdí
Pegas, Andromeda a Beran a na východě pak
už vidíme zimní souhvězdí Býka, Vozku a po
22. hodině také nádherný Orion. 

Měsíc bude v poslední čtvrti 3. listopadu,
v novu 11. listopadu, 19. listopadu bude
v první čtvrti a předposlední letošní úplněk
uvidíme 25. listopadu. Planety Venuši, Mars
a Jupiter spatříme poněkud neobvykle seřa-
zené v jedné přímce na ranní obloze na vý-
chodě. Na začátku měsíce je uvidíme ve
společnosti s Měsícem.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z ob-
jektů pak můžete shlédnout pomocí našich da-
lekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple
obléci, na pozorovatelně je chladno, ale podí-
vaná do hlubin vesmíru za to stojí.

V listopadu je Hvězdárna otevřena v úterý
a pátek od 18 do 20 hodin. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Informace získáte na www.zoo-vy-
skov.cz a na telefonu 602 59 62 09.

V úterý 10. listopadu od 17 h. na hvězdárně
bude oblíbený Večer s pokusy pro děti od 3 let.
Přihlašte se, prosím, na tel. 602 596 209.

V úterý 24. listopadu od 18 hodin bude
v sále zooparku přednáška člena hvězdárny
Ing. Jana Mazance O původu a vzniku světla.
Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek,
přihlášky stále přijímáme na tel. 602 59 6 209.

Mgr. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Listopad na Hvězdárně Vyškov
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Poslední zářiová neděle udělala tečku za
výbornou dráhovou sezónou mladých slav-
kovských atletů. Jako již tradičně přinesla bo-
hatou medailovou žeň z atletického čtyřboje
v Tišnově. V různých věkových kategoriích
se představilo celkem 14 dívek a hochů slav-
kovského atletického oddílu. Zlatou medaili
vybojovali Julie Kachlířová, Patricie Pavlí-
ková, Jan Fiala a Samuel Vinkler. Na stříbrné
příčce se umístila Tereza Stehlíková a bronz
získal Ondřej Budík. Zlepšující se výkonnost
mnohých slavkovských atletů je velkým pří-
slibem pro příští závodní sezonu.

Dvě největší „hvězdy“ Atletiky Slavkov

u Brna Natálie Křížková (běh na 60 m a 60 m
přek.) a Barbora Šujanová (vrh koulí) si
svými letošními výkony vybojovaly šanci re-
prezentovat jižní Moravu 27. září na mezikra-
jových závodech družstev mladších žáků
v Olomouci. Obě dvě děvčata byla pro svůj
tým velmi platná a i jejich bodový přínos při-
spěl k zisku stříbrné příčky v kategorii dívek
za suverénně vítězným Moravskoslezským
krajem.

Spolu s hochy v kategorii smíšených týmů
si Barbora a Natálie odvezly bronzové me-
daile, které jim budou navždy připomínat
úspěchy letošní sezony. trenéři

Závěr atletické sezony na dráze

Setkání bývalých
 zaměstnanců firmy AGRA

Ať jste lidé v jakémkoliv věku, pamatujete
si tu dlouhou dobu, kdy naposledy jsme se roz-
loučili a do jiných zaměstnání nastoupili?
AGRA byl náš denní chleba, který byl i naším
koníčkem. Profese, které tady pracovaly, tak
žádné rozdíly mezi sebou nedělaly. Soustruž-
níci, frézaři, brusiči, vrtaři, svářeči, lakýrníci,
lisaři, řidiči, účetní, uklízečky, svačinářky
zkrátka všichni, co jste zde strávili několik
krásných let, přijďte na setkání bývalých za-
městnanců dne 13. listopadu od 15 hodin do
Zámecké vinárny „U Edy“. Přineste s sebou
vzpomínky, fotky a hlavně dobrou náladu, in-
formace o srazu na tel. 724 145 627.

Na všechny se těší „babi, teta“ Gusta
Přední český basketbalový klub Valosun

Královo Pole získal v rámci letních přestupů
do svých řad svoji někdejší oporu Editu Šuja-
novou. Hráčka, která s basketbalem začala
v rodném Slavkově u Brna a první ligové zku-
šenosti získávala právě v Králově Poli, později
oblékala dresy slovenské Nitry, USK Praha
a Strakonic. Díky svým 188 centimetrům
a schopnosti poradit si v podkošových soubo-
jích následovaly také starty v reprezentaci.

V kategorii kadetek byla v týmu, který
na mistrovství Evropy vybojoval 4. místo,
poté v seniorské reprezentaci startovala na
ME 2007 (5. místo) a k vrcholům patří letní
olympijské hry 2008 v Pekingu (7. místo)
a mistrovství světa 2010 v Brně a v Karlových
Varech, kde český tým získal stříbrné me-
daile. „Platí, že není nad olympijské zážitky,
ale před pěti lety byli naši diváci úžasní.  Díky
atmosféře, kterou vytvořili, se podařilo
 postoupit až do finále a cesta k nečekanému
triumfu byla plná nádherných a nezapomenu-
telných zážitků,“ vzpomíná Edita.  

Během působení v Nitře se Edita Šujanová
stala nejlepší střelkyní a nejužitečnější hráč-
kou slovenské extraligy. Ve finálovém turnaji
Středoevropské ligy pomohla v roce 2007
Nitře k druhému místu a v utkání s Valosunem
nepotěšila dnešní spoluhráčky, když v semi-
finále zatížila konto Valosunu 36 body. Na ná-
vrat do Brna si musela počkat až po ukončení
platnosti hráčské smlouvy.

Teď je její role v Králově Poli ale o to těžší,
že z klubu odešly podkošové opory Lenka Ší-
pová, Tereza Pecková a Američanka Amber
Spragueová. „Na návrat domů jsem se už tě-
šila, stejně jako na nové spoluhráčky a spolu-
práci s trenérem Mariánem Svobodou. Vítám
možnost odehrát zápasy v Evropském poháru,
bude to těžká zkouška, ale pro tým, jehož slo-
žení se mi líbí, jistě i příležitostí k získání no-
vých zkušeností,“ dodává hráčka, která
v minulém ročníku ligy spolu s Američankou
Marissou Kastanekovou přispívala nejvýra-
zněji k úspěchům Strakonic a nyní ve staro-
novém působišti navíc také seznamuje
nejmladší děvčata z přípravky se základy ba-
sketbalu.   (zh)

Nová role Edity Šujanové v brněnském dresu
Edita s číslem 12 • Foto: archiv Valosunu

Edita Šujanová • Foto: archiv Valosunu

Natálie Křížková a Barbora Šujanová • Foto: archiv
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Motoklub Austerlitz informuje
účastnilo několik nových týmů, kteří o takovém
„slavkovském dakaru“ jen slyšeli a přijeli si ho
vyzkoušet z různých koutů republiky. Slunné,
ale trošku chladné počasí bez deště zapříčinilo
velké množství prachu, tak muselo probíhat
pravidelné pokropení tratě. Důležité bylo, že se
nestalo žádné zranění a všichni zachovali spor-

Dne 3. října byl pořádán další závod v našem
seriálu ACF 12. Jedná se o čtyřhodinový závod
fechtlů v kategoriích Klasik, Úpravy, Sport
a mezi třídami je zařazen závod Pitbiků, který
se jezdí v areálu SÚS na Okružní ulici ve Slav-
kově. Tento závod je velmi atraktivní jak mezi
jezdci tak oblíbený mezi diváky. Závodu se

tovního ducha a neodjeli dřív než před vyhlá-
šením výsledků. Děkujeme všem, kteří nám
pravidelně při tomto závodu pomáhají a pomo-
hou zajistit vždy zdárný průběh akce. Dalším
závodem máme naplánováno Zavírání šoupá-
tek, ale ještě se uvidíme na tradiční vánoční vy-
jížďce „Vánočka“. J.M.

Výsadba keříků nad Oborou
I přes sychravé podzimní počasí se v sobotu

10. října 2015 vydalo 51 skautů a skautek
spolu s 11 rodiči již tradičně vypomoci mys-
livcům se sázením keříků, tentokrát nad slav-
kovskou oborou za golfovým hřištěm. 

Každé z účastníků si mohl zasadit jeden
nebo i tři keříky. Za odměnu pro nás myslivci
připravili občerstvení v podobě teplého čaje,
špekáčků a sladkostí. Na závěr došlo i na slí-
benou skautskou tombolu. 

Děkujeme všem za výbornou akci
pro děti a budeme se těšit na jarní sá-
zení.
Prodloužená schůzka

Na konci první říjnové schůzky ne-
odcházeli členové slavkovské
„Dvojky“ domů, ale zůstávali na klubovně. Do
naší družiny „Švestek“ totiž letos začali chodit
starší skauti a skautky, kteří v minulých letech
navštěvovali schůzky v oddílech mladších
dětí. Smyslem prodloužené schůzky bylo sezná-

Aktuality Junáku Slavkov
mit starší Švestky s novými Švestkami.

Představení programu „Žolík“ (což je
forma bodování na letošní rok) následo-
vala chutná večeře. Poté jsme se spo-
lečně podívali na film, který si účastníci
akce sami vybrali. 

Ranní snídaně všechny posilnila tak, aby
zvládli fyzicky obtížné stolní hry. Nezbytný
úklid zakončil schůzku, po které všichni domů
na sobotní oběd.

Vedoucí 2. oddílu Junáka Slavkov

JU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A

Podzimní  slavkovské koupaliště letos již po
jedenácté hostilo plavce z České republiky i ze
zahraničí. Úvodní závod Českého poháru v zim-
ním plavání zde proběhl v sobotu 10. října 2015.
Pozvání přijali a účastníky přišli pozdravit sta-
rosta města Michal Boudný a ředitel TSMS Petr
Zvonek. I díky nim závod proběhl bez problémů
– voda v perfektní kvalitě, pohodlné zázemí pro
závodníky i rozhodčí  připraveno. 

Ve 12 hodin byla zahájena první rozplavba,
následovalo dalších osm. V drahách se postupně
vystřídalo sto závodníků z 18 oddílů. Potěšující
bylo, že vodu 12,5 °C si mimo soutěž vyzkou-
šelo i šest neregistrovaných plavců, zájemců
o otužování a zimní plavání. 

Nejdelší, kilometrovou trať si vybralo 68 zá-
vodníků, z toho 19 žen. První tři místa obsadili
Karel Baloun, Rosťa Vítek a Martin Dufek,
všichni v barvách Fidesu Brno. V ženské kate-
gorii zvítězila Magda Okurková rovněž z Fi-
desu, druhé místo patřilo Renatě Novákové
z Pardubic, třetí skončila Eliška Podmelová
z Fidesu, která tak úspěšně zahájila svoji první
zimněplaveckou sezónu.

Závod na 750m vyhráli Lukáš Kalina z Ji-
hlavy a Jitka Pospíšilová z PK Slavkov u Brna.
Na trati 500 m uspěli Marek Košecký z Hradce
Králové a Iva Kouřilová z Fides Brno. 

Po dokončení závodu už byl čas na celkové
výsledky, na popovídání a zábavu a hlavně na

Úspěšný vstup plavců do nové sezony 
bezkonkurenční zabijačkový guláš Zdeňka Ky-
jovského. 

V závodě si nejlépe vedli členové pořádají-
cího a téměř domácího oddílu Fides Brno. Na
start se jich postavilo 51 a společně získali
16 038 bodů, což je velmi úspěšný vstup do
dalšího ročníku Českého poháru v zimním pla-
vání.  

Slavkovský závod byl prvním ze čtyřiadva-
ceti, které se konají bezmála každou sobotu
až do dubna 2016 nejen v českých řekách a vod-
ních nádržích. Již po několikáté zajíždějí plavci
také na Slovensko do Sence a v lednu 2016
nově do polských Katowic.

V. Fialová

Výsadba keříků • Foto: archiv Junáka

Závody fechtlů • Foto: 2x M. Marek
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Slavkovák Pavel Boudný v dresu České spořitelny Accolade
proměnil v sobotu 10. října svůj premiérový start na nejobsaze-
nějším českém závodě ČT Author Cup ve vítězství. Na 63kilome-
trové trati s 1546 metry převýšení porazil svého týmového kolegu
Matouše Ulmana o 3 vteřiny, bronzový Jiří Novák (Betch.nl Su-
perior Brentjens) ztratil 9 sekund.

Krásnou sobotu na hřebenech Jizerských hor si užilo 3500 bi-
kerů, mezi kterými byla kromě české maratonské špičky i řada
osobností nejen ze světa sportu. „Krásnej závěr sezony, líp to do-
padnout nemohlo. Já první, Matouch druhej,“ chválil si po závodě
Bouda výsledek své premiéry v Jizerkách. „Na mě už je to hodně
pozdě, Radim Kořínek mě vždycky přemlouval, abych sem jel,
ale sezony byly vždycky strašně dlouhý. Letos to dalo a jsem rád.
Už jsem ani moc netrénoval, tak to ze začátku pěkně bolelo,“ líčil
v cíli Pavel, který si tak udělal báječnou tečku za letošní sezo-
nou.

Mezi 3500 bikery bylo mnoho známých sportovních tváří: ves-
lař Ondřej Synek, biatlonista Roman Dostál, běžec na lyžích
Dušan Kožíšek, hokejista František Musil nebo i silničář Pavel
Padrnos. mtb

Jubilejní dvacátý ČT Author Cup 2015 vyhrál Pavel Boudný

Jak už to tak bývá, po letních prázdninách
vyrazili slavkovští Draci na branný závod.
Zatím několik roků se branný závod pořádal
v Nítkovicích a většinou bylo deštivé počasí,
závodníci běhali i bahnem. Letos se konal
závod v Hruškách, počasí bylo slunečné, sou-
těžícím se dobře běhalo a někteří se zapotili,
jak náročností tratí, tak nad zdolávání určitých
dovedností a znalostí.

Mladších družstev bylo celkem 34 skupinek
a slavkovští Draci (jedno družstvo) se umístili
na pěkném 3. místě, další umístění nevyhlašo-
vali, ale všichni dostali diplom a sladkosti za
účast. Starších družstev bylo 17 skupinek, ale
tam se slavkovští Draci na prvních třech mís-
tech neumístili, dostali diplomi za účast.  

Branný závod mladých hasičů má tyto
úkoly:

1. Střelba ze vzduchovky – střílí soutěžící na
dřevěné špalíčky 5x10 cm

2. Rozvinutí hadice na cíl – soutěžící rozho-
zením hadice „C“ (10 m) shazuje 9 kuželek

3. Topografické značky – každý soutěžící určí
3 značky.

4. Zdravověda – každý soutěžící odpoví na 3
otázky.

5. Uzlová štafeta – každý soutěžící si vylo-
suje 2 uzly.

6. Myšilovka – úkolem je podlézt pod pro-
vázky nataženými 35 cm nad zemí – závodníci
se nesmí dotknout provázků

7. Hod granátem – každý soutěžící hází
3 granáty do vyznačeného prostoru 2x2 m

8. Požární ochrana – každý soutěžící odpo-
vídá na 3 otázky.

9. Pravidla silničního provozu – každé druž-

Slavkovští Draci – mladí hasiči opět po prázdninách na závodě
stvo si vylosuje 10 dopravních značek a spo-
lečně určí názvy.

10. Kladina – úkol: přejít po přírodní kladině.
11. Houpačka – úkolem je dostat se pomocí

lana na druhou stranu přes překážku.
12. Zatluč hřebík – každý soutěžící má za

úkol zatlouct co nejrychleji hřebík.
13. První pomoc – úkol má dvě části: uvést

zraněného do stabilizované polohy a přenést ra-
něného na stoličce z rukou na vzdálenost 3 m

14. Překážkový běh – proběhnout několik
připravených pneumatik tak, aby soutěžící šlápl
vždy do vnitřního otvoru jen jednou nohou.

15. Poznávání hasičského nářadí – soutěžící
poznávají nářadí.

Schůzky se konají každý čtvrtek v 16 hodin
v hasičské zbrojnici.

Vedoucí mladých hasičů Roman Hrašný a Petr Blahák

A to je něco pro hmyz! Na náměstíčku za bý-
valým Telekomem je torzo staré zdi porostlé
prastarým břečťanem. Je dobře, že majitel obojí
neodstranil. Toto estetické zákoutí celoroční ze-
leně poskytuje domov spoustě živočichům.
Teď, v době kvetení břečťanu láká silný pach
jeho květů desítky baboček admirálů, pestře-
nek, včel a jiného hmyzu. Takové množství ad-
mirálů na tomto keři jsem neviděl celý rok.
Napočítal jsem jich jen na jedné straně deset
a stovku pestřenek a včel. Všichni nasávali
sladkou šťávu z květů.

Břečťan je popínavá, vytrvalá, stále zelená
rostlina s hlubokým kořenovým systémem
a četnými kořínky, které vyrůstají z uzlin na

stonku a díky nim se může břečťan šplhat
vzhůru. Délka stonku může být až 15m. Jeho
listy jsou až 5cm velké, kožovité, tmavě zelené,
v okolí žilek často světleji zbarvené. Břečťany
kvetou od července do září. Jeho plodem jsou
malé tmavě modré nebo černé bobule, které na
rostlině vydrží až do jara. Bobule jsou pro člo-
věka jedovaté, pro ptáky jsou nejedovaté. 

Břečťan je využíván jako pokrývka budov. Ve
vedrech slouží jako izolace, při dešti chrání
zdivo před nasákavostí. Při použití dřeviny na
vertikální podložce musí být využito opory,
jinak se při vysoké vlhkosti nebo větru může
porost odtrhnout, srolovat nebo spadnout
k zemi. 

Kvetoucí břečťan smrdí

Břečťan je symbolem nesmrtelnosti, přátel-
ství a věrnosti. V antickém Řecku byl předáván
při svatbě svatebním párům. Kvůli potřebě
opory byl břečťan také ženským symbolem.
Rostlina hrála významnou roli v Dionýsově
(Bakchově) kultu. Břečťan měl dále účinkovat
jako lék na kocovinu, a to když se upletl do
tvaru věnce a dal se chorému na hlavu. Kdyby
se tento lék praktikoval dnes, tak by byly břeč-
ťany vyhubeny… Petr Navrátil

Pavel Boudný • Foto: archiv

Babočka admirál na břečťanu • Foto: P. Navrátil

Nástup družstev • Foto: archiv hasičůZávody • Foto: archiv hasičů
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Příjem inzerce do čísla 11/2015
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. listopadu do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz

Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 11/2015
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 17. listopadu. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 31. října 2015

• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do data termínu
uzávěrky, který je zveřejněn v každém předchozím čísle
zpravodaje.

• U příspěvků doručených po uzávěrce není zaručeno
jeho zveřejnění. 

• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky
nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje
redakční rada. 

• U každého příspěvku musí být uvedeno jméno autora.
Anonymní texty nebudou zveřejněny. 

• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu
info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD
nebo flash disku do redakce zpravodaje.

• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina strany A4,

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
maximálně však jedna strana A4 (velikost písma 12 bodů),
jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Pře-
dat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen výjimečně.

• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně
v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fo-
tografií do textu se nedoporučuje.

• Pravopisné nebo stylistické chyby budou opraveny dle
gramatických a typografických pravidel, a to bez násled-
ného předložení k autorizaci.

• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasis-
tické a vulgární urážky.

• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu, např. výčet
sponzorů.

Slavkovský pivovar

Datum                                        hod.     akce/místo konání pořadatel

4. 11.                  19.00   Semafor, smích a písničky. Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Orchestr divadla Semafor SC Bonaparte
7. 11.                  17.00   Přednáška na téma Ptactvo kolem nás. Přednáší J. Bartl, zased. sál radnice, Pal. n. 65 SOS

6., 7. 11.      8.00–18.00   IV. slavkovská výstava drobného zvířectva. Chovatelská hala v ulici Polní ČSCH
11. 11.                  17.00   Hudební večer žáků. Sál ZUŠ Slavkov.                                                                   ZUŠ Slavkov u Brna
12. 11.         9.00–13.00   Den pro zdraví. SC Bonaparte Slavkov.                                                   Svaz diabetiků ČR, MÚ a VZP
13. 11.                  15.00   Setkání bývalých zaměstnanců Agry. Zámecká vinárna U Edy.                                         ZV U Edy
14. 11.       11.00–22.00   Svatomartinské slavnosti. Zámecké kasematy a valy ZS-A, ZRA
14. 11.                  17.00   Lampionový průvod. Sraz za kostelem, průvod městem, vyhlášení nejl. lampionu AA
21. a 22. 11.                      Noc královny. Sál SC Bonaparte. So: 19 h., ne: 17 h. Divadelní spolek Slavkov
21. 11.                   17.00   Přednáška na téma Sysel obecný. Přednáší RNDr. S. Koukal, zased. sál radnice, Pal. n. 65 SOS
22. 11.          13, 14 a 15   Sněhurka na zámku. Muzikálová pohádka v prohlídkové trase zámku;
                                         nutná rezervace na tel.: 544 227 548) ZS-A
25. 11.                  17.30   Klavírní koncert studentek brněnské konzervatoře. Sál ZUŠ Slavkov.         ZUŠ Slavkov u Brna
26. 11.                  19.00   Módní show se skupinou Screamers. SC Bonaparte.                                                                       
Výstavy:
11. 11.–13 .12.                  Výstava betlémů. Vernisáž 10. 11. v 17 hodin v Rubensově sále ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2015

Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

LISTOPAD
2. 11. (PO) Nová měsíční nabídka jídel
4. 11. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský nakuřo-

vaný ležák 12%
(uvařeno v omezeném množství)

17. 11. (ÚT) Slavkovský victory ale 17%
pivo uvařené k příležitosti „Dne boje
za svobodu a demokracii“
(uvařeno v omezeném množství)

Děkujeme za zaslání odpovědí na hádanku
z čísla 9/2015. 

Správná odpověď tedy zní: kamenná deska
se nachází v dolní části Palackého náměstí na
domě č. 76 (vedle Sokolského domu). 

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Šárka Jeřábková, Vladimír Vítkovský
a Jarmila Kocourková. Výherci si mohou u nás
v redakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu
dle vlastního výběru nebo stolní kalendář
s fotkami Slavkova.

Dnešní hádanka:
Kde se ve Slavkově u Brna nachází vy-
tesané obličeje na kamenech (viz foto
nahoře)?

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov
u Brna. Z došlých správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří u nás v redakci
mohou vybrat z naší nabídky libovolnou
knihu nebo dostanou nový stolní kalendář.

Na odpovědi čekáme do 20. listopadu. red.

Znáte svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

www.akr-stehovani.cz

Halloweenská party
Halloweenská taneční party v duchu Oldies,

House, Dance, RnB, Hip Hop, Rock, Pop! Jen
pro dospělé! Sobota 31. října od 20 hodin v zá-
meckých kasematech. Hrát bude DJ Savana.
Těšit se můžete na modní přehlídku spodního
prádla a šatů, kterou pro vás připravuje Sva-
tební ráj a přehlídku plavek, kterou připravují
pánové z Aesthetic fitness. Jo, bude to hů-
ůůůůstýýý. Přijít můžete v kostýmu, bez kos-
týmu, můžete se tu nechat halloweensky
nalíčit! Omezený počet vstupenek! Předprodej
vstupenek zajišťuje D. Živníčková 604 135 582.



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

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 12. 11. 2015. Odpov dnost 
za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci� kace a vybavení bez p edchozího 
upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI 
PRO VÁŠ SKV LÝ VÝKON AKCE

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

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila s výkonným motorem X-Torq. Je vyba-
vena systémem RevBoost™ pro rychlou akceleraci a vyšší výkon 
a systémem AutoTune™ s automatickým nastavením karburátoru.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,7 kg.

HUSQVARNA 536Li XP®

Lehká akumulátorová pila s vysokým výkonem, vysokou rychlostí 
et zu a vynikající ergonomií. V cen  je zahrnuta nabíje ka a dva 

akumulátory pro nep etržitou práci.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez ezné 
ásti a akumulátoru 2,6 kg, rychlost et zu max. 20 m/s.

HUSQVARNA 535RX
Univerzální k ovino ez pro náro né používání. Velmi odolný 
a výkonný. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou 
hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA TC 338
Výkonný zahradní traktor pro celoro ní práci. Dvouválcový motor 
se snadno startuje pomocí funkce automatického syti e. Pedálem 
ovládaná hydrostatická p evodovka a široká ada p íslušenství.
Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW p i 2600 ot./min, ší ka sekání 97 cm, 
sb rný koš 320 l.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila pro r zné práce.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

18 890 K
B žná cena: 20 290 K

Ak ní cena:

21 690 K
B žná cena: 23 290 K

Ak ní cena:

103 490 K
B žná cena: 111 290 K

Ak ní cena:

13 990 K
B žná cena: 15 190 K

Ak ní cena:

6 290 K
B žná cena: 6 750 K

Ak ní cena:

11 890 K
B žná cena: 12 790 K



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

www.volkswagen.cz

Nový Touran s bezpečnostní 
technologií Front Assist.  
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji. 

V autě plném divočiny 
se hodí mít někoho,  
kdo dává pozor.

Občas je důležité udržet si odstup. Proto nový Touran nabízí řadu chytrých technologií včetně 

bezpečnostního systému Front Assist, který automaticky hlídá prostor před Vámi, parkovacího 

asistenta nebo technologie Car-Net Cam-Connect. Nový Touran je již v prodeji, přijďte si ho 

vyzkoušet ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.

1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore. 

2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci. 

3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.

AUTO - BAYER, s.r.o.


