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Vydařené oslavy 770. výročí
první písemné zmínky o Slavkově u Brna

Glitter Stars

Z v˘stavy ovoce a zeleniny

Z vystoupení rockov˘ch skupin

Poãasí oslavám pfiálo Obecenstvo se bavilo

Koncert zámecké kapely

Václavsk˘ jarmark v zámecké parku

Ivan Kfiivánek Odpoledne s Junákem

Úspû‰ní úãastníci cyklostezek ze SlavkovaNejmlad‰í úãastnice cyklostezek dostala dort

22. a 23. září 2007



Návštěva vzpomínkových akcí v polském městě Ostrolenka

Slavkovská delegace
v Holandsku
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3SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU9/2007

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

16. řádná schůze rady města – 3. 9. 2007

Informační Regionální
Centrum AUSTERLITZ

1. RM bere na vědomí plnění usnesení z 1.–74.
schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–15. schůze
RM z období 2006–2010.

2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města a předkládá ji v jed-
nání řádného zasedání ZM.

3. RM bere na vědomí návrh souboru rozpočto-
vých opatření RO č. 22–23/2007 a doporučuje tyto
úpravy schváleného rozpočtu Města Slavkova
u Brna na rok 2007 ke schválení (RO č. 22 – pří-
spěvky od obcí na LSPP - 241 300,-Kč, RO č. 23 –
příspěvek na žáka. 

4. RM schvaluje jednostranné zvýšení nájem-
ného z bytů v domech ve vlastnictví města Slavkov
u Brna o částky nejvýše přípustné podle zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování ná-
jemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
k 1. lednu 2008.

5. RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě
o půjčce z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území
města Slavkova u Brna, uzavřené s paní Mgr. Lud-
milou Palečkovou, Slavkov u Brna na stavební
úpravy rodinného domu ČSA č.p. 1188, kterým se
snižuje výše půjčky z 85 000 Kč na 60 000 Kč.

6. RM rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 7, o velikosti 2+1 v sídlišti Nád-
ražní č.p. 1155, Slavkov u Brna paní Renatě Do-
lejší, Slavkov u Brna na dobu určitou jednoho roku,
od 1. října 2007 do 30. září 2008, za smluvní ná-
jemné ve výši 29,26 Kč/m2.

7. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ zahá-
jit jednání s firmou REISTAV, s.r.o., Slavkov
u Brna o konkrétních podmínkách smlouvy o vý-
stavbě.

8. RM pro akci „Revitalizace budov polikliniky“
schvaluje okruh firem k výzvě na podání nabídky.

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o právu
provést stavbu mezi Jihomoravským krajem, Měs-
tem Slavkov u Brna a FUERTES DEVELOP-
MENT, s.r.o.

10. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou
vyhlášku o podrobnostech stejnokroje strážníků
městské policie a o jeho nošení.

11.  RM projednávala s Ing. Danielm Fuskem,
jednatelem Prelax, spol. s r.o. otázky týkající se
provozu a využití Společenského centra Bonaparte.
Ing. Fusek informoval členy RM o variantách další
možné spolupráce na objektu Bonaparte a o dalších
případných záměrech firmy PRELAX spol.
s r.o. Základní probraná témata: střecha budovy,
příp. ubytovací zařízení, Restaurace Josefína, malý
a velký společenský sál, provoz celého komplexu,
pozemek u Tenryu – údržba.

12. RM bere zápis č. 8/2007 z jednání komise
pro výstavbu a rozvoj  města Slavkova u Brna na
vědomí.

13. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 69 (budova bývalého pa-
pírnictví) a 70 (sousední proluka) v k.ú. Slavkov
u Brna a postupuje tento záměr ZM.

14. RM postupuje záměr prodeje pozemku
parc.č.2653 v k.ú. Slavkov u Brna ZM.

15. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku parc. č. 623 (pozemek pod
rampou u objektu „Kořínek“ na Koláčkově náměstí)
v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.

16. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje částí pozemků parc.č.776/2; 793; 791
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby garáží
(ulice Špitálská) a postupuje tento záměr ZM.

17. RM rozhodnutí o prodeji pozemků parc.
č. 340/2 a 340/3 (bývalá cukrovarnická váha)
v k.ú. Slavkov u Brna odkládá, protože tyto po-
zemky nejsou ve vlastnictví města.

18. RM předkládá vyjádření k interpelaci Ing. Ji-
řího Matyáše na nejbližší zasedání ZM. 

19. RM schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku z položky na humanitární účely Svazu Dia-
betiků, územní organizaci Slavkov u Brna ve výši
8000 Kč, a to na pořádání Dia výstavy částku
5000 Kč a na zajištění cvičení pro seniory a pro
diabetiky částku 3000 Kč.

20. RM doporučuje ZM schválit uzavření pře-
dloženého dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce
a o úpravě některých vzájemných vztahů ze dne
28. 6. 2005 se Sportovním klubem – SK Slavkov
u Brna a ukládá funkcionářům města projednat al-
ternativu znění čl. I. odst. 3. tohoto dodatku.

21. RM schvaluje uzavření předložené dohody
mezi městem, Historickým muzeem ve Slavkově
u Brna a Orionreal, spol. s r.o., Brna.

22. RM doporučuje zastupitelstvu města změnit
jednací řád zastupitelstva města tak, že v § 10a
odst. 4. se na konci věty první nahrazuje tečka čár-
kou a za ni se doplňuje text: „před hlasováním

Otevírací doba IRC Austerlitz v říjnu: úterý–neděle 9–17 hodin

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

k němu.“, a v § 14 odst. 3 se za slova „- průběh roz-
pravy se jmény řečníků“ vkládá text „ (včetně pod-
staty stanovisek a vystoupení občanů)“.

23. RM doporučuje ZM udělit cenu města a me-
daile města bývalé ředitelce Základní umělecké
školy Františka France paní Evě Cupákové za dlou-
hodobý významný přínos k rozvoji uměleckého
školství a kulturního života ve městě.

24. RM bere na vědomí smluvní vztah s provo-
zovatelem podzemí a rozpoložkovanou bilanci pro-
vozních nákladů a výnosů HM z podzemí ke dni
30. 6. 2007.

25. RM bere na vědomí plnění usnesení ze zase-
dání ZM města z minulých volebních období
a z volebního období 2002–2006.

26. RM bere zprávu na vědomí a schvaluje pro-
gram IV. řádného zasedání ZM.

27. RM neakceptuje na nabídku vydavatelství
GARN – nabídka knihy Slavkovský okres.

28. RM bere na vědomí vyjádření k petici ob-
čanů se sídliště Polní a ukládá řediteli TSMS po-
slat ji  kontaktní osobě Mgr. Martině Leitnerové,
Polní 1194, Slavkov u Brna.

29. RM schvaluje služební cestu zástupců města
Slavkova u Brna do partnerského města Zeist-Aus-
terlitz ve dnech 13.–17. 9. 2007. 

30. RM schvaluje služební cestu Ing. Ivan Char-
váta a p. Radoslava Lánského do polského města
Ostrolęky ve dnech 7.–10. 9. 2007.

31. RM souhlasí s pomocí TSMS při zabezpe-
čení Běhu Terryho Foxe.

32. RM zamítá žádost Českých drah, a.s. o pří-
spěvek v souvislosti s průjezdem historického
vlaku městem Slavkovem u Brna dne 13. 10. 2007
u příležitosti 120 let dráhy.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
RM.

2. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností
Fuertes Development, s.r.o. Kuřim, v předloženém
znění. RM současně doporučuje ZM dát souhlas ke
směně částí pozemků parc. č. 2713/1; 2712/1;
2703/12 a 2714/1 z majetku města  o celkové vý-
měře 217 m2 za část pozemku parc. č. 3775/2 o vý-
měře 10,9 m2 z majetku ČR – Ředitelství silnic
a dálnic a dát souhlas s nabytím částí pozemků
parc. č. 3775/1 a 2712/4 od Jihomoravského kraje,
formou bezúplatného převodu.

3. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností
MIRROR CZ, spol. s r.o., Brno a s Pavlem Šmer-
dou, Brno, v doplněném znění (využitelná šířka
chodníku při stání vozidel bude minimálně 1,7 m). 

4. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně po-

IX. mimořádná schůze RM – dne 9. 8. 2007
zemku parc. č. 2733/17 ostatní plocha o výměře
3111 m2 a pozemku parc. č. 2735/6 o výměře 170
m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
Slavkov u Brna za pozemky parc. č. 2727/2 o vý-
měře 34 m2 ; 2719/25 o výměře 611 m2; 2719/26
o výměře 1225 m2; 2727/1 o výměře 146 m2;
2728/4 o výměře 921 m2; 2728/3 o výměře 337 m2

a 2731/2 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví p. Martina Doubka, Slavkov u Brna
(1/4) a společnosti M plus, s.r.o., Praha. Vypraco-
vání geometrického plánu  na rozdělení pozemků
města  a znalecké posudky uhradí Povodí Moravy,
s.p. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do
KN uhradí rovným dílem  město a směnitelé.

5. RM dává souhlas SBD Žuráň k provedení za-
střešení lodžií bytových domů čp. 1499, 1500
a 1501 na ulici Litavská ve Slavkově u Brna.

6. RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových
prostor – restaurace stadion. RM současně schva-
luje dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě
některých vzájemných vztahů s SK Slavkov
u Brna.

7. RM vyhovuje žádosti TJ Sokol Slavkov
u Brna o součinnost příspěvkových organizací
města při Běhu Terryho Foxe.

8. RM schvaluje cenu pohlednic pro prodejce ve
výši 5 Kč/kus (včetně DPH) a doporučuje stanovit
prodejní cenu koncovému zákazníkovi ve výši
7,50 Kč (včetně DPH).

9. RM schvaluje program 1. mimořádného ZM
města.

10. RM bere na vědomí informace k organizaci
Napoleonských dnů a k žádosti o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje. 
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1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření RO č. 24 (výplata příspěvku na péči
oprávněným osobám) a RO č. 25 (výplata pří-
spěvku na péči oprávněným osobám).

2. RM souhlasí se  zveřejněním záměru směny
částí pozemků parc. č. 3750/38 a 3750/37
v k.ú. Slavkov u Brna.

3. RM doporučuje ZM přispět na opravu cír-
kevních objektů na území města těmto žadatelům:
Náboženská obec Církve československé husitské
ve Slavkově u Brna, farní úřad Jiráskova 959,
Slavkov u Brna přispět částkou ve výši 35 000 Kč
na opravu modlitebny na ulici Jiráskova 959 ve
Slavkově u Brna a Farní sbor Českobratrské cír-
kve evangelické v Heršpicích, Heršpice 117 při-
spět částkou ve výši 25 000 Kč na opravu modli-
tebny na ulici Fügnerova ve Slavkově u Brna. 

4. RM doporučuje ZM schválit částku 2500 Kč
na dovybavení expozice v budově bývalé židov-
ské školy na Koláčkově náměstí.

5. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o pod-
mínkách zřízení a o budoucí smlouvě o právu
věcného břemene na pozemcích p. č. 2712/1;
2703/12 a 2713/1 v k. ú. Slavkov u Brna se spo-
lečností  E.ON Distribuce, a.s., České Budějo-
vice, zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.,
České Budějovice a FUERTES DEVELOP-

MENT, s.r.o., Kuřim. RM současně dává souhlas
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 2714/1
a 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna se společností Vo-
dovody a kanalizace Vyškov, a. s., Vyškov a FU-
ERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Kuřim. Dále
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 2712/1;
2703/12 a 2713/1 v k. ú. Slavkov u Brna s Tele-
fónica O2  Czech Republic, a.s., Praha a FUER-
TES DEVELOPMENT, s.r.o., Kuřim a k uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 2712/1 a 2714/1
v k.ú. Slavkov u Brna s JMP Net, s.r.o., Brno
v zastoupení Jihomoravskou plynárenskou a.s.,
Brno, a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.,
Kuřim.

6. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc.č.2702/6 ostatní plocha v k.ú. Slav-
kov u Brna.

7. RM ukládá odboru IR předložit radě zprávu
o genezi plynofikace a možnosti případné vý-
stavby plynovodního řadu včetně finančního krytí
v ulici Zámecká.

8. RM ukládá finančnímu odboru podat stano-
visko k hospodaření Historického muzea k 31. 8.
2007. 

XI. mimořádná schůze RM – dne 12. 9. 2007 Upozornění pro řidiče
Opět upozorňujeme na nutnost výměny řidič-

ských průkazů vydaných od 1. července 1964 do
31. prosince 1993. Platnost takto vydaných ři-
dičských průkazů končí dnem 31. 12. 2007!

K výměně řidičského průkazu je potřeba při-
nést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo
cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku a lhůta pro
převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní.
Od 1. 10. v této souvislosti budou úředními
dny na úseku řidičských průkazů i úterky,
a to v době 8–13 hodin.

Bližší informace naleznete na odboru dopravy
MÚ ve Slavkově u Brna nebo na internetových
stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů
výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlou-
hým a nepříjemným čekáním ve frontách na pověře-
ném obecním úřadě. Nelze ani opomenout, že říze-
ním vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
 dopouští dopravního přestupku. Proto prosím, ne-
otálejte s výměnou řidičských průkazů za nové!

Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy 

Několikaměsíční přípravy zahraničního vystou-
pení slavkovské Zámecké dechové hudby (ZDH)
vyvrcholily ve dnech 14.–16. září zájezdem do
partnerského městečka Austerlitz. Společně s námi
odjela do Holandska také skupina pracovníků slav-
kovského zámku a oficiální delegace vedení města
(viz samostatný článek).

Páteční program byl muzikantsky oddychový.
Po příjezdu a uvítání při malém občerstvení (jak
jinak než s šálkem holandské kávy) následovala
procházka obcí s výkladem o historii místa, které
bylo dva roky po svém založení pojmenováno po
místě vítězné bitvy Napoleona Bonaparta Auster-
litz. Odpolední program nás přivedl do Amster-
damu, který jsme začali poznávat díky plavbě sítí
kanálů, průplavů a ramen řeky Amstel. Z netradič-
ního úhlu pohledu jsme poznali některé zajímavé
památky, jiné jsme viděli při krátké pěší návštěvě
středu města. Centrum v okolí náměstí Damu,
Rembrandthuis, uličky osvětlené červenými lam-
pičkami, Rokin se sochou populární královny Wil-
helminy – tato místa jsme navštívili i přes občasné
dešťové „osvěžení.“

Součástí večerního programu bylo oficiální uví-
tání skupiny Čechů ze Slavkova starostou Zeistu
(zároveň i Austerlitz) p. Jansenem.

Sobotní dopoledne jsme strávili v Naardenu.
Pochodovým tempem s českými melodiemi jsme
přišli před Comenius Museum – místo posledního
odpočinku J. A. Komenského (expozice o životě
a díle „Učitele národů“). Celé muzeum existuje
hlavně díky dobrovolnické práci českých emi-
grantů a je opravdu důstojným místem památky na
historickou postavu přesahující svým významem
hranice českých zemí. 

Pietní skladbu v kapli u hrobu J. A. K. vystří-
dalo polední pásmo českých písniček v centru Na-
ardenu. Obliba české a moravské hudby i našeho
kraje mezi holandskými obyvateli byla znát díky
nemalému počtu přihlížejících posluchačů. I přes-
tože členové zájezdu nestále rozdávali propagační
materiály, bylo jich stále nedostatek.

Druhým místem, které jsme navštívili, byl Zeist,

město vzdálené od Austerlitzu necelé čtyři kilo-
metry. Třída Slotlaan vedoucí od místního zámku
se stala místem promenádního koncertu slavkov-
ské Zámecké dechové hudby. 

Sobotní večer patřil opět hudbě. Večerní za-
hradní slavnost provázela nejen spousta rozhovorů
Čechů s Holanďany, ale také několik hudebních
vstupů s lidovými i populárními kusy. Žesťové ná-
stroje stejně jako akordeon náladu rozhodně nepo-
kazily a některé známé lidové písničky dokázali
zazpívat zpěváci z moravského i holandského Aus-
terlitzu.

Nedělní program začal prohlídkou zámku
v Zeistu. Barokní zámek ležící v centru města byl
v době svého vzniku letním sídlem šlechty, v sou-
časnosti je kromě historických prohlídek využí-
ván k organizaci recepcí i svateb.

Další dvě vystoupení se konala nedaleko Py-
 ramidy u Austerlitzu a při slavnostním výkopu
místního fotbalového týmu. 

Muzikantský vrchol celého zájezdu byl ale ještě
stále před námi – účast na místním Festivalu de-
chové hudby. Soutěžní program obsahoval mo-
ravské lidové písničky v aranžmá známých skla-
datelů i skladby populární hudby. Z celkového

Zámecká kapela po třech letech v Holandsku
počtu 10 hudebních skupin se ZDH umístila na
třetím místě (na vítěze jsme ztratili 2,5 bodu ze 70
možných). Kromě klasické dechovky se festivalu
účastnily i skupiny složené převážně z bubnů.

Vystoupení na festivalu zakončilo náš pobyt
v Austerlitz. Příjemné a pohostinné  podmínky nás
velmi mile překvapily a na ochotu všech organi-
zátorů pod vedením Wima Oerlemanse můžeme
ještě dlouho vzpomínat.

Vystoupení ZDH v Holandsku se uskutečnilo
s finanční podporou z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje i města Slavkova u Brna, nemalý
díl nákladů uhradila holandská strana, pod-
poru jsme získali také ze zámecké Černé ku-
chyně. Všem, kteří nás podpořili, na tomto místě
děkujeme.

Rovněž kapelník Zámecké kapely Milan Hraz-
dílek děkuje všem členů kapely za vzornou repre-
zentaci při koncertech.

Fotografie z letošního festivalu i z minulých
ročníků této hudební akce můžete zhlédnout na in-
ternetové adrese organizátora – skupiny Erica:
http://www.fanfarecorpserica.nl/

Za zámeckou kapelu i ostatní účastníky
Hynek Charvat

Foto: R. Lánský
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Ve víkendových dnech 8. a 9.září proběhla
v polském městě Ostrolenka (Ostrołęka), na-
cházejícím se v Mazovském vojvodství
(v blízkosti Mazovských jezer), vzpomínková
akce při příležitosti letošního 200. výročí
vzniku Varšavského velkovévodství a návratu
generála Dombrowského do Polska současně
s 200.výročím francouzsko-ruské srážky, jež
následně pokračovala velkou bitvou u Pol-
ského Jílového. Akci, jež byla uspořádána
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví,
na pozvání prezidenta (starosty) Ostrolenky
a pořadatelů akce navštívili Ing. Ivan Charvát,
starosta města a Radoslav Lánský, radní
města. Při této příležitosti starostové obou
města, Ostrolenky a Slavkova u Brna, za
účasti dalších zahraničních partnerských měst
města Ostrolenky a významných osobností
města Ostrolenky i celého vojvodství, pode -
psali deklaraci o budoucí spolupráci posta-
vené na společném zájmu připomínat a zhod-
nocovat historii napoleonské doby.   

Akce se zúčastnilo asi 600 členů spolků vo-
jenské historie z Polska, Česka, Slovenska,
Ruska, Běloruska, Lotyšska a Litvy v unifor-

mách polské, francouzské, ruské a rakouské
armády z dob napoleonských válek. Na pro-
gramu bylo ležení vojsk, výcvik, večerní slav-
nostní defilé městem s přehlídkou na náměstí,
během níž přítomné slavnostním proslovem
oslovili starostové měst Ostrolenka a Slavkov
u Brna. V neděli akce vyvrcholila velkolepou
rekonstrukcí bitvy inspirované průběhem
bitvy ze 16. února 1807. Role generála Sava-
ryho, velitele francouzských sil v této bitvě,
byla svěřena Ivanu Vystrčilovi, prezidentu
Středoevropské napoleonské společnosti
(C.E.N.S.), který současně vedl jednání se zá-
stupci polských spolků vojenské historie
o možném rozšíření společnosti o armádu Var-
šavského velkovévodství. Dohoda o vzájemné
spolupráci bude slavnostně podepsána v prů-
běhu Vzpomínkových akcí Austerlitz 2007.

Sobotnímu defilé i nedělní ukázce bitvy při-
hlížely tisíce obyvatel i návštěvníku města Os-
trolenky. Samotná akce byla jako velmi
úspěšná hodnocena také jejími vlastními úča-
stníky, z nich celá řada se pravidelně účastní
i Napoleonských dní a Vzpomínkových akcí
ve Slavkově u Brna. ICH

V poslední době se stále více občanů obrací
na živnostenský úřad se stížnostmi na kvalitu
prací a služeb poskytovanou podnikateli, na ne-
dodržování reklamačních lhůt a snad nejvíce
stížností směřuje na „nepoctivé“ jednání podni-
katelů. I když se tedy tyto stížnosti týkají pod-
nikatelů a jejich podnikatelské činnosti, živnos-
tenský úřad není příslušným orgánem státní
správy k řešení výše uvedených problémů. Pra-
covníci živnostenského úřadu proto musí ve vět-
šině případů nespokojené zákazníky odkazovat
na Českou obchodní inspekci v Brně, která do-
zoruje jak poctivost prodeje a služeb (§ 3 zák.
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), tak

Živnostenský úřad informuje
problematiku týkající se celého reklamačního
řízení (§ 19 tohoto zákona).  Živnostenský úřad
tuto stížnost může pojmout jako podnět ke kon-
trole daného podnikatele, a to z hlediska do-
držování ustanovení živnostenského zákona
a předpisů s ním souvisejících.  

Problematika reklamace a s ní související od-
povědnost za vady prodané věci je rovněž upra-
vena v §§ 619–627 občanského zákoníku
č. 40/1964 Sb.,  které upravují práva a povinnosti
kupujícího. Vzhledem k tomu, že vztah kupují-
cího a prodávajícího je v tomto případě vztahem
občanskoprávním, nemůže živnostenský úřad
tento vztah řešit. Pokud se kupující domnívá, že

byl zkrácen na svých právech a prodávající po-
rušil svou povinnost, může se ochrany svých
práv domáhat u příslušného soudu. 

Závěrem uvádíme kontakt na ČOI Brno, tř.
kpt. Jaroše 5, tel. 545 244 461-3. Dále každou li-
chou středu od 13 do 16 hod. působí na Obec-
ním živnostenském úřadě ve Vyškově pracov-
ník ČOI Brno, který je „nespokojeným
zákazníkům“ k dispozici. V České republice pů-
sobí rovněž Sdružení obrany spotřebitelů
„SOS“, které spotřebitelům mimo jiné  pomáhá
zorientovat se v jejich právech. Informace o čin-
nosti tohoto sdružení naleznete na www.po-
radna.spotrebitele.info. (ŽÚ) 

Náv‰tûva vzpomínkov˘ch akcí v polském mûstû Ostrolenka

Víkend 22. a 23. září byl pro naše město
oslavou 770. výročí od 1. písemné zmínky
o Slavkově, která se objevila v roce 1237
v listině českého krále Václava. I. Bohatý
program probíhající na náměstí za krásného
slunečného podzimního počasí přilákal ná-
vštěvníky všech věkových kategorií. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
na přípravě a realizaci těchto oslav podíleli
i všem účinkujícím, kteří zde vystupovali.
Poděkování patří i pořadatelům doprovod-
ných akcí, které probíhaly na Společenském
domě (oblastní výstava ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků pořádaná ZO ČSZ ve Slav-
kově u Brna) a v zámeckém parku (tradiční
řemeslný jarmark pořádaný Historickým
muzeem ve Slavkově u Brna a program pro
děti připravený ZO Junák ve Slavkově
u Brna). 

Ivan Charvát, starosta města

Oslavy 770 let
od první  písemné
zmínky o Slavkovû
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Foto: R. Lánský
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Základní pravidla (§ 3 vyhlášky)
1. Každý má právo užívat veřejná prostranství v sou-

ladu s jejich posláním, pokud to není v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy včetně městských vyhlá-
šek, pravidly občanského soužití, nebo rozhodnutím or-
gánu města. Přitom je současně povinnen se zdržet
všeho, co by nepřiměřeně omezovalo nebo obtěžovalo
ostatní uživatele veřejných prostranství nebo přilehlých
nemovitostí.

2. Využívat veřejná prostranství k nakládání a skládání
věcí, k obchodní činnosti (prodej zboží a poskytování slu-
žeb), k reklamě, ke skladování věcí a materiálu, k parko-
vání vozidel, k dopravě v obytných zónách a k pořádání
kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí
(dále jen „zvláštní užívání“) lze pouze za podmínek uve-
dených v § 4 až 10.

3. Na veřejných prostranstvích je zakázáno
a) odhazovat papíry, obaly, nedopalky cigaret a jiné

odpadky mimo odpadkové koše nebo nádoby
k tomu určené

b) vylévat splaškové vody a jiné tekutiny
c) umývat motorová vozidla, případně provádět vý-

měnu oleje
d) vypouštět volně domácí zvířata kromě koček a ven-

čit psy na veřejných prostranstvích (trávníky, dět-
ská hřiště, sportoviště, chodníky atd.)

e) poškozovat stromy, keře, trávníky, okrasnou zeleň,
zejména trháním a lámáním větví,

f) vjíždět na zelené plochy,
g) znečišťovat, přemísťovat nebo poškozovat umě-

lecká díla, odpadkové koše, lavičky, informační
a reklamní tabule, dopravní a turistické značky, ve-
řejné osvětlení a jiná veřejně prospěšná zařízení,

h) poškozovat budovy, stavby a jiné objekty a zařízení
psaním a malováním jakýchkoliv znaků a symbolů,

i) vylepovat plakáty a obdobné tiskoviny mimo plo-
chy k tomu účelu vyhrazené,

j) vykonávat bez souhlasu městského úřadu jakou-
koliv jinou činnost, při níž by mohlo dojít ke znečiš-
tění veřejného prostranství, k nepřiměřenému ome-
zování nebo obtěžování jeho ostatních uživatelů
nebo k rušení nočního klidu.

4. V době od 22 do 6 hodin v pracovních dnech a do
7 hodin o sobotách, nedělích a svátcích jsou všichni uži-
vatelé veřejných prostranství povinni dodržovat noční
klid.

Nakládání a skládání věcí (§ 4 vyhlášky)
1. Skládat a nakládat věci na vozidla je dovoleno na

veřejných prostranstvích jen, nelze-li to bez zvláštních
obtíží provést ve dvorech, průjezdech, garážích nebo ji-
ných neveřejných prostorách. Složení a naložení musí
být přitom provedeno co nejrychleji.

2. Věci určené k naložení mohou být na veřejném pro-
stranství připraveny bezprostředně, nejdéle však 8 hodin
před odvozem. Toto platí i pro odvoz starých a nepo-
třebných věcí z domácností, stavební sutě a podobných
odpadů. Složené věci musí být z veřejného prostranství
odstraněny neprodleně, nejpozději do 22 hodiny téhož
dne. Věci připravené k naložení jakož i složené věci
nesmí nepřiměřeně překážet provozu na místní komuni-
kaci a nesmí být znečišťovány fasády domů a místní ko-
munikace. Při překročení uvedených lhůt se platí popla-
tek za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky
č. 38/2002 města Slavkova u Brna.

Skladování věcí a materiálu (§ 8 vyhlášky)
1. Používat veřejná prostranství ke skladování věcí lze

pouze na základě povolení městského úřadu, které se
vydává po zaplacení příslušných poplatků podle § 15.

2. Je zakázáno využívat veřejné prostranství ke skla-
dování paliva, beden, přepravek a jiných obalů, chlévské
mrvy a jiných produktů ze zemědělské činnosti.

Obecná ustanovení o čištění (§ 11 vyhlášky)
1. Kdo způsobil znečištění veřejného prostranství, je

povinnen znečištění bezodkladně odstranit. Nemůže-li
tak učinit, je povinen oznámit znečištění neprodleně
městskému úřadu.

2. Znečistí-li veřejné prostranství pes, kůň nebo jiné
domácí zvíře, je jeho majitel povinen znečištění bezod-
kladně odstranit.

3. Osoby, které využívají veřejné prostranství k ob-
chodní činnosti, jsou povinny uklidit tu část veřejného

prostranství, kterou využívaly a její bezprostřední okolí
vždy okamžitě po ukončení své činnosti, nejméně však
jednou denně.

4. Osoba, která veřejné prostranství využívala pro na-
ložení nebo složení věcí, nebo na veřejném prostranství
skladovala materiál, je povinna po skončení užívání ve-
řejné prostranství neprodleně očistit, podle potřeby i po-
kropit a uvést do původního stavu. To platí i pro osobu,
která využívala veřejné prostranství pro účely stavby.

5. Provozovatelé obchodních a hostinských živností,
sportovišť, parkovišť a veřejných dopravních zařízení jsou
povinni zajistit čistotu veřejných prostranství před svými
provozovnami a v jejich bezprostřední blízkosti. Jsou po-
vinni vybavit provozovny dostatečným množstvím od-
padních nádob a pečovat o jejich stav a pravidelné vy-
prázdnění.

Odvoz domovního odpadu (§ 14 vyhlášky)
2. Popelnice, kontejnery a obdobné nádoby, pří-

padně pytle na odpadky musí být umísťovány zejména
v průjezdech, dvorcích a jiných prostorách, kde neruší
estetický vzhled ulic a nebrání provozu chodců a vozi-
del. Na ulici mohou být umístěny pouze po dobu nutnou
k odvozu, nejdéle však 24 hodin před odvozem a 24
hodin po odvozu.

Poplatky (§ 15 vyhlášky)
1. Za zvláštní užívání veřejných prostranství (§ 4 až 10)

se platí místní poplatek podle zvláštního předpisu (vy-
hláška města Slavkova u Brna o místních poplatcích).

2. Za vydání povolení k užívání veřejného prostran-
ství, kterým je silnice nebo komunikace, se platí kromě
poplatku podle odst. 1 též správní poplatek podle zvlá-
štního předpis (vyhláška o správních poplatcích).

Sankce (§ 16 vyhlášky)
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou

bude stíháno jako přestupek proti veřejnému pořádku
podle § 48 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších změn a doplňků, nepůjde-li o pře-
stupek přísněji postižitelný nebo trestní čin.

odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna 

Připomenutí existence vyhlášky
města Slavkova u Brna č. 20 o veřejných prostranstvích 

Odbor investic a rozvoje, MěÚ Slavkov u Brna, by chtěl využít velkého zájmu
občanů o informace ve Zpravodaji a připomenout, že  vyhláška č. 20 města Slav-
kova u Brna o veřejných prostranstvích, která nabyla účinnosti 1. 1. 1996, je stále
v platnosti a občané města i pracovníci MěÚ ji musí respektovat. 

Tato vyhláška vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při
užívání veřejných prostranství, péči o jejich čistotu a stanoví podmínky zvláštních
způsobů užívání veřejného prostranství. 

Veřejným prostranstvím  jsou dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  všechna ná-
městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další  prostory přístupné kaž-
dému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnic-
tví k tomuto prostoru.

Vzhledem  k obsáhlosti vyhlášky  č. 20  uvedeme pouze některé její části.
Celou vyhlášku si mohou občané přečíst na webových    stránkách města -
www.slavkov.cz.

Městský úřad Slavkov u Brna obdržel pod-
nět občanů se žádostí o provedení deratizace
z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců v ně-
kterých částech města.

Deratizace se provádí pokládkou požero-
vých nástrah. Tyto nástrahy se pokládají sa-
motné nebo se míchají s kousky potravin, aby
se zvýšila jejich atraktivnost pro hlodavce.
Nástrahy se pokládají do speciálních plasto-
vých nebo papírových nástrahových staniček.
Tím se částečně zamezí přístupu domácích
zvířat, případně dětí. Staničky i nástrahy jsou
různé dle předpokládaného druhu hlodavců.
Otázku deratizace řeší právní předpisy České
republiky, např. zákon o ochraně veřejného
zdraví, zákon o vodovodech a kanalizacích,
zákon o chemických látkách a chemických
přípravcích a další právní předpisy.

Podle rozsahu lze rozdělit na deratizaci
běžnou a deratizaci plošnou speciální.

Plošnou speciální deratizaci je možné vy-

hlásit pouze v případě, že je v obci objektivně
zjištěna existence zvýšeného výskytu pů-
vodců a přenašečů infekčních onemocnění
a tento výskyt je spojen s ohrožením zdraví
lidí. Takovou deratizaci celé obce nebo její
části lze nařídit teprve poté, kdy výskyt hlo-
davců nelze zvládnout běžnými deratizačními
zásahy prováděnými v jednotlivých objek-
tech. Plošnou deratizaci nařizuje obec obecně
závaznou vyhláškou podle zákona o ochraně
veřejného zdraví a podle zákona o obcích.
Bezdůvodné preventivní a opakované použ-
ívání deratizačních prostředků určených pro
speciální plošné ochranné deratizace může
způsobit rezistenci hlodavců, případně po-
škodit zdraví lidí nebo životní prostředí.

Ve Slavkově u Brna se provádí jednak
běžná deratizace kanalizační sítě, jednak de-
ratizace v budovách.

Deratizace kanalizace se provádí jedenkrát
za rok. Deratizace kanalizace v sídlištní zá-

Začátkem října proběhne ve Slavkově deratizace 
stavbě je prováděna dvakrát ročně – na jaře
a na podzim. V případě lokálního přemnožení
hlodavců se provede mimořádná deratizace
daného místa. Pro společnost VaK Vyškov,
a.s., která je správcem kanalizační sítě, zajiš-
ťuje deratizaci brněnská firma Pařez. 

Deratizace budov, které jsou ve vlastnictví
města Slavkova u Brna, se provádí obvykle
dvakrát ročně. Jedná se o kotelny, polikliniku,
budovu DPS, společné sklepní prostory byto-
vých domů atd. Pravidelnou deratizaci naplá-
noval odbor BTH na začátek října. V byto-
vých domech SBD Žuráň se dle vyjádření
zástupců družstva deratizace neprovádí.
Vlastníci rodinných a bytových domů by měli
provádět běžnou deratizaci dle potřeby.

Pokud občané zjistí výskyt hlodavců v by-
tových domech, měli by informovat vlastníka
domu, v případě hlodavců z kanalizační sítě
je nutné kontaktovat VAK Vyškov. 

Odbor životního prostředí
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Před radnicí v holandském Zeistu. Zleva: A. Šilhánek, B. Macháčková, V. Soukop, J. J. L. M.
Janssen (starosta Zeistu), R. Lánský, J. Blažek

Jednání v Zeistu
Ve dnech 14.–16. 9. se setkali zástupci na-

šeho města a zámku s představiteli partnerského
města Zeist v Holandsku. Spojuje nás nejen his-
torie z let 1804 a 1805, ale také obdobné sta-
rosti, vyplývající z péče o objekty zámků, které
jsou v našem vlastnictví.

Náš pracovní pobyt navázal na srpnovou ná-
vštěvu zástupců vedení radnice a zámku Zeist
ve Slavkově u Brna. Cílem pracovního setkání
bylo poznat, jakým způsobem spravují zámek
v Zeistu. Jejich výchozí situace je však výrazně
příznivější, protože v minulém roce dokončili
jeho velmi rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci.
Po obsáhlé diskuzi lze konstatovat, že v mnoha
směrech je strategie péče o tento majetek velmi
podobná. Proto si můžeme vzájemně pomáhat.
Jednání se ukázalo jako velice přínosné a pod-
nětné. 

Bylo dohodnuto, že spolupráce mezi oběma
městy bude pokračovat i v příštích letech, pro-
tože si máme vzájemně co nabídnout.

Mgr. Vladimír Soukop, člen RM

Vydařené oslavy 770. výročí
první písemné zmínky o Slavkově u Brna
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V úterý 4. září byla zahájena za přítomnosti
pana Ivana Křivánka v OK galerii slavkovského
zámku výstava „Fenomén cestování“. 

Cestování provází člověka již od prvopočátků
civilizace. Způsob trávení a směřování cest se
však neustále mění dle aktuálních trendů, stejně
tak se vyvíjejí nejrůznější cestovní prostředky,
pomůcky a vybavení. Jak cestovali naši předci?
To se můžete alespoň částečně dozvědět na vý-
stavě, kterou je přístupná do 11. listopadu v OK
galerii slavkovského zámku. Uvidíte zde neje-
nom dopravní prostředky či jejich součásti, ale
také např. kufry a jejich důmyslné vybavení,
krabice na klobouky nebo skládací cestovní ne-
cesery, různé osobní potřeby – příbory, nůžky,

V sobotu 8. září 2007 si mohli nejen slav-
kovští občané prohlédnout netradiční prostory
nádherného slavkovského zámku, kterými byly
půdní prostory severního křídla. S jeho výstav-
bou bylo započato v roce 1731, kdy byl majite-
lem zámku Maxmilián Oldřich Kounic, který si
na tuto práci najal stavitele Václava Petruzziho.

Prohlídky půd se uskutečnily podruhé a tě-
šily se velkému zájmu veřejnosti. Návštěvník
si mohl prohlédnout nejen prostory, ale mohl

Pfiedná‰ka Jifiího Pernese
Ve čtvrtek 18. října 2007 se

uskuteční v 17 hod. v Ruben-
sově sále slavkovského zámku
přednáška známého morav-
ského historika PhDr. Jiřího
Pernese, PhD. z Ústavu pro sou-

dobé dějiny Akademie věd v Brně. Posluchači
přednášky s názvem Krvavé události ve Slav-
kově roku 1905 se přenesou o více než sto let
do minulosti, kdy v českých zemích vrcholilo
úsilí o zavedení všeobecného volebního práva.
Jednání a demonstrace však nebyly jen po-
klidné, ale často bouřlivé. Ovšem pouze na
třech místech došlo při střetech s četnictvem
k obětem na lidských životech – v Praze, Brně
a ve Slavkově. O tom, proč právě v tomto
malém moravském městě byla prolita 28. lis-
topadu 1905 lidská krev se zájemci dozví
přímo od Jiřího Pernese v rámci cyklu předná-
šek Historického muzea ve Slavkově u Brna.

Mgr. Martin Rája, HM

Prohlídky zámecké půdy a krovů
I tento pohled se mohl návštěvníkům naskytnout Foto: J. BlažekZájem návštěvníků o zámecké půdy byl opět velký

také srovnat práci původních a dnešních ře-
meslníků.

Tentokrát tyto prostory spatřilo přes 50 ná-
vštěvníků, kteří potvrdili, že krovy slavkov-
ského zámku patří k mimořádně cenným do-
kladům barokní stavební kultury, a to jak
rozsahem, tak kvalitou řemeslného provedení.

Děkujeme všem za návštěvu a budeme se
těšit příště na viděnou.

Jana Pospíchalová (HM)

picí soupravy aj. Prostě vše potřebné k pohodl-
nému cestování. Některé předměty na výstavě
pocházejí z majetku posledních Kouniců – Vác-
lava a Josefíny Kounicové nebo také z napo -
leonského období.

Součástí expozice jsou také předměty a tro-
feje dvou slavkovských rodáků – PhDr. Milana
Zyky a Ivana Křivánka, kterým jejich koníček –
cyklistika – přinesl řadu významných sportov-
ních výsledků. Milan Zyka se zúčastnil jako čs.
reprezentant v dráhové cyklistice OH v Mni-
chově a MS ve Varese, je několikanásobným mi-
strem republiky a držitelem čs. rekordu v jízdě
za motorovými vodiči výkonem 72,4 km/hod.
Ivan Křivánek se věnuje cyklistice jiného druhu
– je dvojnásobným mistrem světa v jízdě na dre-
sině – replice dřevěného kola bez pedálů.  

Přijměte tedy pozvání do starých časů, kdy se
i krátké vzdálenosti překonávaly v nepoměrně
delších časech a kdy každá cesta v sobě nesla
příslib dobrodružství. Ilona Zyková (HM)

Výstava Fenomén cestování

Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jifií BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlífiová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

V úterý 11. 9. proběhla v Moravském Krum-
lově pracovní schůzka účastníků mezinárodního
hudebního festivalu 13 měst Concentus moraviae.
Zúčastnili se jí kromě organizátorů z Mezinárod-
ního centra slovanské hudby také starostové jed-
notlivých měst nebo vyslaní pracovníci kultur-
ních institucí. 

Zhodnocení letošního ročníku je pro Slavkov
potěšující. Oba koncerty byly považovány za velmi
podařené. Vynikající klarinetistka Sharon Kam vy-
stupuje v České republice zcela ojediněle a rovněž
výkony violoncellisty Jiřího Bárty a houslistky
Chloë Hanslip byly v každém ohledu naprosto
strhující. Druhý koncert ostatně navštívila i vel-
vyslankyně britského království paní Linda J. Duf-
field. Celkem se v rámci celého festivalu uskuteč-
nilo 47 koncertů, které si přišlo poslechnout na
osm tisíc hudbymilovných posluchačů.

Druhá část schůzky byla věnována přípravě
dalšího ročníku. Ten se bude konat v rozmezí od
31. května do 29. června 2008 a jeho ústřední
téma zní „Stará hudba z Visegrádu.“ Na slavkov-
ském zámku se opět uskuteční dva koncerty, další
podrobnosti a zajímavosti se dočtete v dalších čí-
slech Zpravodaje.

Mgr. Jiří Blažek (HM)

Pfiíprava festivalu Concentus
moraviae 2008



9SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU9/2007

Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,
vážení spoluobčané, mám tu čest vás na tomto
místě poprvé oslovit z pozice ředitele Histo-
rického muzea. 

To, že jsem byl jmenován
do této funkce, je pro mne
velkou ctí a jako rodilý Slav-
kovák cítím současně i velký
závazek. Stejně jako mnozí
z vás jsem hrdý na to, že naše
krásné město má tak skvělou
památku a dominantu, která
se nesmazatelně zapsala do
jeho historie.

Svou prací chci navázat na
vše pozitivní, čeho bylo
v minulosti dosaženo. Po-
chopitelně budu usilovat
o nápravu a zlepšení toho, co
se nám občanům i návštěvní-
kům města nelíbilo nebo
jsme k tomu měli připomínky či výhrady.

Historické muzeum jako příspěvková orga-
nizace by se měla stát ještě ve větší míře cen-
trem kulturního dění a aktivit našeho města.
Mým záměrem je rozvíjet činnosti, které by
pro vás přinášely silné kulturní zážitky ve
skvělém prostředí zámku. Jedná se nejen o vy-
nikající koncerty vážné hudby v rámci festi-
valu Concentus moraviae a pravidelné úspěšné
letní hudební festivaly, ale také o výstavy, za-
jímavé přednášky a další akce.

Jsem si vědom toho, že při takovém rozsahu
aktivit HM bude obtížné alespoň z počátku
přijít s nějakými převratnými novinkami. Nic-

méně v záměru je příprava nových prohlídko-
vých tras, zajímavých expozic i akcí v ko-
merční oblasti. Mezi ně se v příštím roce ne-

pochybně zařadí velmi
atraktivní výstava obrazů Jo-
sefa Lady. V úvahách jsou
také letní divadelní předsta-
vení ve spolupráci s Národ-
ním divadlem Brno. Ale to
již příliš předbíhám. O dal-
ších neméně zajímavých ak-
tivitách vás budeme já i mí
kolegové průběžně informo-
vat.

Za jednu ze stěžejních
a velmi citlivých oblastí
však považuji aktivity spo-
jené s napoleonskou temati-
kou. Zastávám názor, že by
Slavkov u Brna měl být
nejen součástí, ale i jakýmsi

středem těchto aktivit. Měl by spolupracovat
se všemi subjekty, kterých se to historicky do-
týká a které o to mají zájem. V minulosti se
ukázalo, že roztříštěnost vede k určitému
chaosu a je ve svém důsledku kontraproduk-
tivní. Základ k novému pojetí dala společná
deklarace města Slavkova a obce Tvarožná
z června 2007. Osobně ji považuji za průlo-
movou. Jsem přesvědčen, že tato deklarace
jako výzva nalezne pozitivní odezvu i u ostat-
ních potenciálních partnerů. Všem občanům
pak přinese to, co od této oblasti očekávají a co
zůstalo v minulosti opomíjeno nebo jen na
okraji zájmu minulého vedení HM.

Domnívám se, že zámek je jakousi „vý-
kladní skříní“ města a že je třeba takto k němu
přistupovat. I nadále budou postupně pokračo-
vat práce na obnově fasády zámku, ale budu
usilovat i o realizaci nezbytných oprav, které
si tato památka zaslouží. Je zřejmé, že v této
oblasti je naše město odkázáno na mimořádné
zdroje a že bude ve spolupráci se zřizovatelem
nutná orientace na státní dotace, granty
a fondy z EU. Bez řešení těchto problémů by
totiž v dlouhodobém časovém horizontu ne-
bylo možné plnohodnotně zajistit veškerou
kulturní činnost a aktivity, které ve spojitosti
se zámkem pozitivně vnímá veřejnost a které
všichni očekáváme.

Jako občan Slavkova vnímám nepopsatelně
blízký vztah každého obyvatele města
k zámku jako kulturní památce. Budu velmi
potěšen tím, když se na mne kdokoliv obrátí
s podnětnými návrhy či náměty. Tím chci také
napravit určité odcizení HM občanům Slav-
kova, které nastalo v uplynulém období. Jistě
k tomu přispěje i iniciativa vznikajícího
„Klubu přátel zámku Slavkov“, o které jsem
byl informován.

Věřím, že i pod mým vedením bude Histo-
rické muzeum a jeho prostřednictvím zámek
jako kulturní památka zaujímat v našem vě-
domí i v srdcích takové místo, kterému náleží.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel HM

Aleš Šilhánek: Zámek je výkladní skříní města

5. oÏivené prohlídky podzemí
Na sobotu 20. října jsou připraveny letos v po-

řadí páté oživené prohlídky unikátního dvoupo-
dlažního podzemí zámku. Prohlídky probíhají tra-
dičně za sporého osvětlení svíčkami, které
v těchto prostorách vytváří neopakovatelnou ta-
jemnou atmosféru. O doprovod se postarají prů-
vodci v dobových kostýmech.

Návštěvníky tentokrát čeká setkání se členy
slavkovského podsvětí 16. a 17. století, kteří ožijí
v rámci rekonstrukce vybraných skutečných pří-
padů, které musel řešit slavkovský soud. Seznámí
se nejen s fungováním hrdelního soudnictví ve
Slavkově u Brna (včetně práce kata) ale i s jed-
notlivými prohřešky tehdejších měšťanů a tresty,
které za ně byly udělovány.  

Prohlídky probíhají od 15 do 19 h. Prodej vstu-
penek bude zajišťovat pokladna zámku. Po tuto
dobu bude pro návštěvníky otevřena také kavárna.

Hana Pavézková (HM)

I letošní účastníci Běhu Terryho Foxe, který se
konal v úterý 11. září, doběhli za krásného
slunečného počasí, přestože dopolední déšť nám,
organizátorům, při značení trasy v zámeckém
parku tradiční trička s logem Terryho Foxe zcela
promočil. Účastníky byly převážně děti, kterým
bylo vedením škol zkráceno vyučování.

K prvnímu startu, který absolvovali účastníci na
kolech, se přidalo také několik dospělých. Všichni
společně vyrazili na rozmoklou trasu po cestách
zámeckého parku ve 13 hodin. Více účastníků se
shromáždilo u druhého startu, který byl určen pro
běžce, pěší, vozíčkáře a maminky s kočárky.
Celkem se na obou startech sešlo 155 účastníků. 

Všichni tak vyjádřili svou radost z pohybu
a snahu svým způsobem pomoci v boji proti
zákeřné chorobě. V cíli byli odměněni účast-
nickým diplomem a drobným občerstvením,
které poskytli naši sponzoři.

Organizátor celé akce TJ Sokol Slavkov ve

spolupráci s MÚ Slavkov a HM Slavkov děkuje
touto cestou všem, kteří se této akce zúčastnili
a přispěli tak na konto Běhu Terryho Foxe. Stejné
poděkování patří i všem firmám a organizacím,
které svojí finanční, materiální a organizační pod-
porou přispěly k úspěšnému průběhu této hu-
manitární akce. Jedná se především o firmy
LIKO-S, CDC Golf, Svářečská škola Dráždil
a Potraviny Svoboda, které přispěly finančními
dary a materiální podporou. S organizačním
zabezpečením významně pomohly DDM
Slavkov, TS Slavkov a ZŠ Tyršova Slavkov.

Částka, kterou letos účastníci BTF v našem
městě přispěli, činí 6896Kč. Byla odeslána na
konto „Běhu Teryho Foxe“ a bude využita na
výzkum rakoviny v ČR.

Těšíme se na vaši účast na Běhu T. Foxe v roce
příštím. Nestyďte se projít cílem Běhu Terryho
Foxe a ukázat tak svoji fyzickou i morální sílu.

Za pořadatele TJ Sokol Ing. Milan Florian

Běh Terryho Foxe
2007

Foto: R. Lánský

Ředitel HM Ing. Aleš Šilhánek
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (53)
Pohlednice (pokračování)
MORAVSKÉ MÁLKOVICE
Obec Moravské Málkovice se rozkládá po obou

březích Lysého potoka asi jedenáct km východně
od Vyškova. Vzhledem k tomu, že nedaleko leží
obec Bohaté Málkovice a nejstarší písemné zprávy,
které hovoří pouze o Málkovicích, neupřesňují,
o kterou obec se jedná, nelze s určitostí zjistit, ke
které obci dané zmínky patří.  Zpráva z roku 1307
hovoří o Hodislavu z Málkovic, z roku 1337 pak
o Unkovi z Málkovic. Věrohodná je již informace
z 15. století, kdy ves patřila do majetku hradu
Orlov. V roce 1578 pak Málkovice patřily společně
se vsí Orlovice a dalším majetkem Jindřichovi
Pšovlckému z Mukoděl, od r. 1578 pak Volfovi Lo-
rantovi z Inky. V 16. století změnily Málkovice
majitele ještě několikrát. Od roku 1583 je vlastnil
Petr Pražma z Bílkova, od r. 1590 pak Jan Jetřich
ze Žerotína a následně ještě v témže roce Balcar
Amštejn ze Štukyně. V roce 1599 se majitelem Or-
lovic a Málkovic stal Bernart Janauer ze Stracho-
nova. Od této doby byly Málkovice přičleněny
k Moravským Prusům. 

V obci se nacházel mlýn, který zanikl v 50. le-
tech 20. století. 

Od roku 1885 se děti z Moravských Málkovic
učily ve vlastní jednotřídní škole, která byla v roce
1905 rozšířena na dvojtřídní, od roku 1945 pak na
trojtřídní. V současné době se zde škola nenachází.

V roce 1857 Moravské Málkovice zachvátil
požár, při kterém vyhořelo 14 domů. Další neštěstí
obec postihlo v roce 1866, kdy 18 lidí podlehlo
epidemii cholery.

K pamětihodnostem patří zvonička na návsi.
V blízkosti obce je koupaliště s hřištěm.  

Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nacházejí 3 černobílé pohled-
nice z I. poloviny 20. století, z nichž jedna je dato-
vána do r. 1934. Dvě pohlednice zobrazují dálkové
pohledy na Moravské Málkovice. Nejstarší pak zá-
běry na náves se zvonicí a křížem, uliční tahy a cel-
kový pohled na obec.

MORAVSKÉ PRUSY
Obec leží 7,5 km jihovýchodně od Vyškova. Od

roku 1964 byly k Moravským Prusům připojeny
Boškůvky. 

Nejstarší zpráva pochází z roku 1349, kdy dvůr
a mlýn společně s dalším majetkem držel Nedví-
dek z Voděrad. Údajně již v této době se v Morav-
ských Prusích nacházel farní kostel. V písemných
zprávách se však první zmínka o něm objevuje až
v roce 1384. 

Moravské Prusy byly markraběcím lénem.
V roce 1368  markrabě Jan dal v léno několik
statků Jakubu Končíkovi, Jankovi, Ctiborovi a Ja-
náčovi. Kolem roku 1384 pak zde drželi léno Mys-
libor z Radověšic a poté vladykové z Melic. V 15.
století pak Znata z Prus a jeho synové. Další maji-
telé se střídali poměrně často. K významnějším
majitelům v 16. století patřili např. Heřman ze Zá-
střizl a Vilém z Pernštejna, v 17. století pak Lev
Vilém z Kounic, který je připojil k panství slav-
kovskému. V roce 1625 byl dvůr v Moravských
Prusích osvobozen od robot. 

Škola zde působila již v roce 1692. V roce 1885
zde vyučoval první redaktor brněnské Rovnosti
Pankrác Krkoška. Současná budova školy byla do-
stavěna v roce 1932 a od 3.1.1933 se zde začalo
pravidelně vyučovat.

K památkám obce patří kostel sv. Jiří, který
v roce 1700 vyhořel. Byl však obnoven do nynější
barokní podoby. 

Ve sbírkách HM se nacházejí tři černobílé po-
hlednice z první poloviny 20. stol. V roce 1924 byla
odeslána pohlednice s celkovým záběrem na obec
v horní části a kostelem a farou v části dolní. Další
pohlednice zachycují kostel sv. Jiří s farou a dál-
kový pohled na Moravské Prusy.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Moravské Málkovice

Moravské Prusy – 20. léta 20. stol.

Setkání s občany
Město Slavkov u Brna si vás dovoluje po-

zvat na setkání s občany města, které se koná
ve středu 17. října 2007 v 15 hod. v jídelně
Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna, Tyršova 129.

Program: 
Úvodní slovo starosty
Vystoupení žáků ZUŠ
Sociální služby ve městě a jejich rozvoj
Seznámení se socio-demografickou analýzou
Diskuse a náměty občanů
Občerstvení. 
Vstup zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu! 

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je
pondělí 15. října do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny
články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

p
o
z
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Ocenění Evy Cupákové
Zastupitelstvo města na svém IV. řádném

zasedání, které se konalo ve středu 19. září,
udělilo bývalé ředitelce Základní umělecké
školy Františka France paní Evě Cupákové
za dlouhodobý významný přínos k rozvoji
uměleckého školství a kulturního života ve
městě cenu města a medaile města. Ocenění
převzala paní Eva Cupáková osobně přímo
na zasedání zastupitelstva z rukou starosty
města Ing. Ivana Charváta.

Foto: R. Lánský

Knihu lze zakoupit na těchto místech:
• Trafika Walterová
• Knihy Skaliãková–Pokorná
• Knihy–papír–drogerie A. Hlásensk˘
• Infocentrum
• pokladna zámku
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Slavkovská iniciativa smíření je pravidelné
ekumenické setkávání zástupců různých křes-
ťanských a občanských církví v České republice
(ale i ze zahraničí – Slovensko, Polsko) mezi
sebou i s širokou veřejností a k vedení vzájem-
ného dialogu o problémech, které je doposud
rozdělovaly. Cílem a hlavní myšlenkou je na-
vrátit křesťanské hodnoty do vzájemných vztahů
mezi lidmi, překonání rozporů, hledání všeo-
becného smíru a toho, co nás spojuje.

Protože v pohnuté historii Slavkova u Brna
vyvstává několik období nadčasového významu,
které mohou být reflexí na úsilí Slavkovské in-
iciativy smíření, uskutečňují se setkání od roku
1996 právě v tomto městě. Činnost Slavkovské
iniciativy probíhá od počátku pod záštitou Eku-
menické rady církví ČR a České biskupské kon-
ference. Zúčastňují se jí i vedoucí představitelé
různých křesťanských denominací a organizací,
zastupitelé měst a obcí mikroregionu Ždánický
les a Politaví, zástupci veřejného a politického
života a oficiální hosté ze zahraničí. Publicitu
zajišťují rádia Proglas a TWR a nově vzniklá te-
levizní společnost TV Noe.

První shromáždění se konalo 28. září 1996
a bylo prologem Evropskému ekumenickému
setkání se Štýrském Hradci. S touto iniciativou
je spojeno i ideové motto: „Smíření skrze Ježíše
Krista s Bohem, s lidmi, se sebou samým
a s přírodou“. Na závěr byla přijata výzva k ve-
řejnosti a u místního chrámu zasazen Strom
smíření.

Letošní, již 12. ročník, se uskuteční ve dnech
5. a 6. října v historických prostorách slavkov-
ského zámku. Koncert, přednáška i ekumenická
bohoslužba jsou přístupné nejširší veřejnosti. 

PROGRAM SETKÁNÍ

Pátek 5. 10. 2007 
14.00-16.00 semináfi a beseda

starostÛ s církev-
ními pfiedstaviteli
v kulturním domû
ve Vele‰ovicích
téma: mezilidské vztahy a nezdravé sebevû-
domí (prosazování se na úkor druh˘ch)
Mons. J. Mikulá‰ek pfiipraví pfiíspûvek
z materiálÛ ze Sibiu
PhDr. ThLic. R. Mezuláník – pfiíspûvek po
dohodû se starosty

16.30-18.00 bohosluÏba v kostele ve Vele‰ovi-
cích
pfiedsedající: biskup Mons.Vojtûch Cikrle

19.00-20.30 koncert v zámku ve Slavkovû (Histo-
rick˘ sál)
Festivia Chorus z Velké Lhoty a okolí
Houslista Luká‰ Novotn˘
Ladislav Lakom˘ recituje Jana Skácela, mo-
deruje Radek Mezuláník 

Sobota 6. 10. 2007 
10.00-12.30 DUCHOVNÍ EKUMENISMUS – semináfi

a beseda – zámek, RubensÛv sál
pfiedná‰ející: P. Martin Holík (rádio Pro-
glas), Dr. NadûÏda Kavalierová (KPV), Bo-
humil Robe‰ (KPV), sestra Katefiina

Ekumenická bohosluÏba
pfiedsedající: biskup Vladislav Voln˘,
SCEAV; promluva: profesor Teologické fa-
kulty Ko‰ice. Pfiíspûvky: Dr. Kavalierová,
p. Robe‰, sestra Katefiina

Mgr. Jifií BlaÏek (HM) 

Slavkovská iniciativa smíření 2007
Zájezd do divadla

DDM zve všechny rodiče a děti do divadla
Radost v Brně na představení PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA v neděli 14. října. Odjezd od
kostela ve 13.30 hod., návrat kolem 16 hod. Cena
130 Kč (v ceně je vstupné a doprava autobusem
pro jednu osobu). Pedagogický doprovod zajištěn.

Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději  do
středy 10. října. Bližší informace přímo
v DDM Slavkov u Brna, Komenského nám.
495 nebo na tel. 544 221 708.

Drakiáda
DDM ve spolupráci s firmou Slafpark po-

řádá v neděli 7. října na střelnici tradiční a ob-
líbenou Drakiádu. Sraz ve 14 hodin. Bohaté
občerstvení a sladké odměny pro děti.

Chovatelský kroužek
DDM zahajuje nový CHOVATELSKÝ KROU-

ŽEK (pro děti od 1.–9.tříd ZŠ. 1. schůzka pro-
běhne ve středu 10. října od 16 do 17 hodin
v hale chovatelů ve Slavkově.
- pravidelné schůzky budou 1x za měsíc, v případě

velkého zájmu 2x za měsíc
- náplní ZK budou odborné přednášky,návštěvy

chovatelů, doporučení vhodných zvěrolékařů…
- možnost osobní porady s vedoucí ZK p. Kachlí-

kovou (Po–Ne)
V případě zájmu je nutno vyplnit a odevzdat

přihlášku v DDM a uhradit zápisné 50 Kč na celý
školní rok. Těší se na vás vedoucí ZK p. Kachlí-
ková a p. Knesl. Rodiče, přijďte na 1. schůzku spo-
lečně s dětmi!

Léto s DDM prožilo letos celkem 125 zájemců z řad dětí, mládeže
a veřejnosti. Nejprve se uskutečnil zájezd do Chorvatska na ostrov
Rab – Banjol. V kempu Padova III. prožilo koncem června 45 rodičů
s dětmi nádhernou dovolenou plnou sluníčka, teplého moře, výletů
a zábavy.

Dále vyvrcholením celoroční činnosti DDM je každoročně v červenci
letní 12denní tábor. V rekreačním areálu Kamínka Roštín se ho zúča-
stnilo 80 dětí ve věku od 7 do 16 let. Název letošní celotáborové hry byl
„TROSEČNÍCI“ a všem vedoucím, instruktorům patří velký dík za ná-
ročnou přípravu a realizaci. Olejníková Ivana, DDM Slavkov

Léto s DDM Slavkov

DDM informuje
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Do každé třídy odjakživa patřily kromě žáků i
lavice, židle a tabule. Tabule, na kterou se píše
křídou a která se maže hadrem nebo houbou.

Ale v budoucnu už to tak nebude. Jaké tabule
budou běžné ve školách za pár let, mohou vy-
zkoušet žáci i učitelé naší školy s novou INTE-
RAKTIVNÍ tabulí, zakoupenou v červnu letoš-
ního roku. Co je to za tabuli? 

Interaktivní tabule je tabule, na kterou se ne-
píše křídou, která  funguje jako monitor počítače
ovládaný pohyby speciálního pera. Pomocí této

Poprvé do školy
Již 100 let uplynulo od chvíle, kdy ZŠ

Komenského otevřela své brány dětem ze
Slavkova a okolí. Nejinak tomu bylo i letos
3. září, kdy jsme přivítali 31 nových žáčků,
prvňáčků. V tento sváteční den přišli v do-
provodu svých nejbližších, plni očekávání,
nadšení, ale i s drobnými obavami. V mul-
timediální pracovně 1. stupně je postupně
přivítali pan ředitel školy Mgr. Jaromír
 Pytela a zástupci města v čele s panem sta-
rostou Ing. Ivanem Charvátem. Součástí
slavnostního uvítání bylo pásmo písniček,
básniček a tanečků, které si připravily děti
z vyšších tříd.

V jubilejním roce oslav 100. výročí ZŠ
Komenského přejeme všem prvňáčkům, os-
tatním žákům a rodičům hodně radosti
a úspěchů v tvůrčí práci.

Mgr. Alena Hudcová 

Třídění odpadu
na ZŠ Komenského

Člověk během svého života vyprodukuje
mnoho odpadu, ale naštěstí se ve vyspělých
společnostech rozmáhá trend třídění odpadu
a jeho následná recyklace. Také naše škola se
do této prospěšné činnosti zapojila, neboť dob-
rým návykům je třeba učit děti od mládí. A tak
se na všech chodbách objevily koše na plas-
tové lahve a nápojové kartony a ve třídách kra-
bice na papír. Každý tak může přispět svojí
trochou ke zlepšení našeho životního pro-
středí. Lenka Záleská

Letošní přípravný týden začal pro náš peda-
gogický sbor poněkud netradičně. Zúčastnili
jsme se totiž třídenního kurzu týmové spolu-
práce, který je součástí projektu „Cesta mezi
školami“.

V pondělí ráno nás autobus odvezl do Svo-
janova na Olomoucku. Tam, obklopeni krás-
nou přírodou, jsme pod dohledem čtyř in-

Projekt Adopce na dálku
V loňském školním roce se naše třída roz-

hodla zúčastnit se projektu Adopce na dálku.
Do projektu se zapojili i žáci z jiných tříd, kteří
přispěli finanční částkou na vzdělání čtyřleté
holčičky jménem Jeannete Sia Kamano z Gui-
ney. Díky našim peněžním příspěvkům může
Jeannete navštěvovat mateřskou školu a vzdě-
lávat se.

Chtěli bychom poděkovat všem žákům,
kteří se do projektu zapojili, a hlavně naší paní
třídní učitelce L. Půčkové, která nás v adopci
společně s panem ředitelem plně podporuje.

Za žáky 8.B P. Dvořáková a M. Raušerová

Pfiivítání nov˘ch prvÀáãkÛ
Konec bezstarostného hraní a začátek po-

vinností přinesl nový školní rok také dětem,
které nastoupily 3. září do první třídy. První
školní den svých ratolestí si nenechali ujít
nejen jejich rodiče, ale ani mnohé babičky.
Hodně úspěchů dětem i jejich rodičům přišel
popřát pan ředitel Mgr. V. Soukop a také za-
stupitelé města v čele s panem starostou
Ing. I. Charvátem. Doufáme, že se dětem bude
v naší škole líbit, že si zde najdou brzy kama-
rády a učení je bude bavit.

Š. Maturová 

tabule se může žákům promítnout film, prezento-
vat obrázky, pouštět hudba i s videoklipy. A nejen
tato zábava. Pomocí výukových programů se žáci
mohou aktivně podílet na výuce téměř všech
předmětů od řešení matematických příkladů přes
doplňovačky z českého jazyka až po práci se sle-
pou mapou v zeměpise. Vše takovou formou,
která jistě zaujme všechny -náctileté.

Nevěříte? Přijďte se podívat na Den otevřených
dveří konaný při příležitosti oslav 100. výročí ZŠ
Komenského 13. října.  MiL

Naše babičky by se divily

struktorů absolvovali bohatý program zamě-
řený na aktivity podporující rozvoj týmové
spolupráce.

Ve středu po obědě jsme celý kurz zrekapi-
tulovali a stručně zhodnotili a pak už nás če-
kala zpáteční cesta domů.

Zbývající dva dny přípravného týdne jsme
pak věnovali přípravě tříd a dalších věcí po-
třebných k zahájení nového školního roku.

P. Pitronová

Kurz týmové spolupráce

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na
oslavy 100. výročí založení naší školy, které se
konají 13. října v prostorách ZŠ Komenského ve
Slavkově. Po celý den si budete moci vybírat z
našeho pestrého programu:
• Prohlídka školy (učeben, pracoven, tělocvičen)

a DDM
dopoledne 9–11 hod.
odpoledne 13–15 hod.

• Akademie školy 15 hod. ve sportovní hale
1. Country tance
2. Gymnastky
3. Glitter Stars
4. Hip Hop
5. Vystoupení absolventů školy:

a) taneční skupina Ego
b) Karin Urbanová, absolventka Ježkovy

akademie v Praze
c) Tereza Tupá, posluchačka Taneční kon-

zervatoře v Brně
d) Martin Křížka, hostující herec Měst-

ského divadla Brno
• Školní divadelní představení Školočáry

10 hod. v tělocvičně ve staré budově
• Setkání současných a bývalých pedagogic-

kých pracovníků školy
17 hod. ve školní jídelně

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že se
k nám budete vracet i v budoucnu.

Mgr. Jaromír Pytela, ředitel ZŠ

Jeannete Sia Kamano
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Platnost nabídky od 1. 10. do 31. 10. 2007

Prvňáčci v ZŠ Tyršova

Prvňáčci v ZŠ Komenského Dar přátel z holandského Austerlitzu
V srpnovém zpravodaji jste mohli na straně 2 najít obrázky z progra-

mově velmi pestrých oslav letošních Napoleonských dní, jichž se tento-
krát na pozvání vedení našeho města zúčastnili také oficiální delegace
všech čtyř spřátelených měst, jmenovitě polského Slawkova, rakouského
Hornu, francouzského Darney a holandského Austerlitzu. Právě holand-
ští přátelé přistoupili ke své návštěvě nejaktivněji a přišli s nápadem při-
pravit návštěvníkům sobotního jarmarku prezentaci svého města. A tak
ve spolupráci s členy komise pro zahraniční vztahy při radě města Slav-
kova vznikla ve vstupních prostorách zámku až nečekaně milá expozice,
která se zájemcům pokusila přiblížit atmosféru tohoto městečka a zároveň
mapovala vývoj našich vztahů od počátku 90. let. Kromě toho nabídli ho-
landští přátelé návštěvníkům k zakoupení drobné upomínkové předměty
a projevili přání výtěžek této akce, který činil 3800 Kč, věnovat někte-
rému ze slavkovských školských zařízení. Volba nakonec padla na ZUŠ
F. France, která tyto prostředky použije na nákup kostýmů pro členy svého
tanečního oddělení. Dar převzala nově jmenovaná ředitelka ZUŠ F. France
paní Mgr. Jana Jelínková (na snímku s členy komise pro zahraniční vztahy
při radě města K. Rotroeklem a K. Fikarem) a její poděkování touto ces-
tou předáváme do holandského Austerlitzu. Ing. Karel Fikar

Okénko z MŠ Nížkovice
Zveme vás na prohlídku naší MŠ, která je otevřena všem dětem ze ši-

rokého okolí ve věku od tří do šesti let. Hlavní důraz klademe na rozvoj
a utváření osobnosti dítěte a zajišťování jeho individuálních potřeb. Ma-
teřská škola velmi úzce spolupracuje se ZŠ, ŠD a OÚ v naší obci. Výho-
dou MŠ je vlastní kuchyně přímo v budově, přičemž jídelníček je možno
upravovat dle individuálních potřeb dětí (diety, nechutenství, alergie).

Vedeme děti k samostatnosti při prostírání a přípravě svačinek. Děti tak
získávají sociální i kulturní návyky a dovednosti, které pak mohou uplat-
ňovat  při přípravě slavnostních pohoštění u příležitosti oslav narozenin,
Vánoc, Dne dětí, hodů atd.

Účastníme se i nadstandardních aktivit – předplaveckého výcviku, ná-
vštěv kulturních akcí (např. divadla Radost, výstav a promítání pohádek
ve Slavkově aj.), letních výletů nebo také výtvarných, sportovních i jiných
soutěží. Vyvrcholením docházky šestiletých dětí je jejich pasování na před-
školáky.

Společně OÚ a ZŠ pořádáme poznávací a stmelovací odpoledne pro děti,
rodiny a občany Nížkovic i okolí. Těmito akcemi jsou např. táborák se zpě-
vem, Drakiáda, Uspávání broučků, Čertovská tancovačka, Vánoční koncert,
Vajíčkový den či recitační soutěž. Při těchto příležitostech mají děti mož-
nost předvést to, co se naučily. Do soutěží jsou často zapojeny celé rodiny. 

Díky spolupráci se zřizovatelem MŠ a jeho finanční podpoře se každo-
ročně mateřinka modernizuje, vybavuje novým zařízením a hračkami. Tato
podpora se viditelně odráží i na velmi nízkém školném – celodenní děti
platí 100 Kč a čtyřhodinové 50 Kč. Předškoláci mají možnost navštěvovat

kroužek, kde se pod vedením
své budoucí třídní učitelky
připravují na plynulý pře-
chod z MŠ do ZŠ.

Máte zájem se s námi se-
známit osobně? Přijďte se
mezi nás podívat. Těší se na
vás kolektiv pedagogů.
Bližší informace získáte na
tel. čísle 544 222 629.

Mgr. Ivona Princlíková
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Čechomor
Slavkov u Brna
31. srpna

Foto: R. Lánský
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Vzpomínka

Dne 12. září 2007 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil pan

LADISLAV PŘIKRYL
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery Věra a Alena
a syn Ivan s rodinami.

Vzpomínka

Dne 27. září 2007 by se dožil 60 let pan

STANISLAV PIKOLA
policejní rada

Vzpomínají manželka Alena, děti s rodinami, matka a sestra.

JINLONG CLUB ŘÍJEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

5. 10. DJ PeeJay  / Dance – R&B music
6. 10. DJ Jabko / Rockotéka

12. 10. DJ Tomaazo – Vyškov- Dance mix
13. 10. DJ Denyf  / Dance – R&B - Club music
19. 10. DJ Denyf  / Dance – R&B - Club music
20. 10. Rockotéka live - Direkt - Zetör

Celou nocí doprovází DJ Jabko
Vstupné 50 Kč

26. 10. DJ Jaroš Petr / Oldies music
27. 10. HIP-HOP PARTY LIVE 

Moja reč (SK) Tafrob (CZ)  
De fuck to (CZ) DJ Smith 
SC Bonaparte, vstupné 140 Kč

27. 10. DJ LKG vs. DJ PeeJay  Hip Hop vs. R&B
2.11. DJ PeeJay  / Dance – R&B music

www.jinlong-club.cz

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Dvojice D. Kufa s Dumkem se stala vítězem
čtvrtého turnaje Sony Ericsson Cupu, který se
konal o tomto víkendu v beachvolejbalovém
areálu na koupališti ve Slavkově za účasti domácí
špičky a přední slovenské dvojice Litva–Varga
(nakonec obsadili 5 místo). Dvojice
D. Kufa–Dumek ve finále porazila  R. Kufu s Ro-
treklem v poměru 2:1 (19, –19, 11) a potvrdila
tak svoji vítěznou formu z minulého turnaje.
V souboji o třetí místo zvítězili  bratři Benešové
nad dvojicí Weiss–Šimko 2:0 (15, 16). 

Semifinálové výsledky:
Rotrekl, Kufa–bratři Benešové 2:0 (16, 18)
Dumek, Kufa–Weiss, Šimko 2:0 (19, 19)
Zápas o třetí místo: bratři Benešové–Weiss,

Šimko 2:0(15,16). Finále: Dumek, D. Kufa–Ro-
trekl, Kufa 2:1 (19, –19, 11).

Ve Slavkovû zvítûzili Kufa s Dumkem a Nováková se ·mídovou
Hlavní turnaj byl určen v obou kategoriích pro

16 dvojic. U mužů z domácí špičky chyběl pouze
Tichý s Bízou, kteří se účastní turnaje Světové
série v italském Milánu. V náročné páteční kvali-
fikaci bojovalo dalších patnáct dvojic o čtyři po-
stupová místa. Ve finálovém zápase žen se proti
sobě postavily býválé úspěšné spoluhráčky Ry-
šavá a Nováková. V napínavém zápase se rozho-
dovalo až v koncovkách a v nich byli překvapivě
úspěšnější Nováková se Šmídovou, kteří tímto
potvrdily, že zisk titulu mistra ČR nebyl náhodný.
Z tohoto pohledu je třeba zmínit výborný výkon
mladé a velice nadějné Šmídové. V souboji o třetí
místo zvítězily sestry Tychnovy nad zkušenější
dvojicí Šotkovská–Zelinková.

Semifinálové výsledky: Šotkovská, Zelin-
ková–Nováková, Šmídová 0:2 (–13, –13), sestry
Tychnovy–Ryšavá, Petrová 0:2 (–12, –12). Zápas
o třetí místo: sestry Tychnovy–Šotkovská, Ze-
linková 2:0 (16,20). Finále: Nováková, Šmí-
dová–Ryšavá, Petrová 2:0 (18, 20)

Lubomír Kuchta

Pozvánka na v˘lov rybníka
Rybářství Hodonín pořádá pro veřejnost tra-

diční výlov rybníka Dvorský na Písečné
u Lužic v sobotu 27. října a v neděli 28. října.
Program: ukázka starého tradičního rybář-
ského řemesla, slavnostní pasování na rybáře,
skutečná rybářská svatba, prodej živých ryb,
rybí speciality – kapr na zelenině, smažený
pstruh, halásle a další pochoutky, výstava ryb
v akváriích, prodej bazénových ryb, rybářské
kolo štěstí, atrakce pro děti.

Občerstvení zajištěno. Celou akci moderuje
vodník Čochtan.Vstup a parkování zdarma! 

Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu se hrají na Městském stadionu

tato mistrovská utkání:
Sobota 6. října
st. a ml. žáci Slavkov–Blansko, zač. v 9 a 10.45 h
Neděle 7. října
Slavkov B–Nížkovice B, zač. v 15.30 h
Sobota 13. října
Slavkov A–Rajhrad, zač. v 15.30 h
dorost – volno
Sobota 20. října
st. a ml. žáci Slavkov–Čebín, zač. v 9 a v 10.45 h.
Slavkov B–Mouřínov, zač. v 15 h
Sobota 27. října
st. a ml. žáci Slavkov–Rousínov, zač. v 9
a v 10.45 h
Slavkov B–Nesovice B, zač. ve 14 hod.
Provádíme nábor žáků do našich mládežnických
mužstev. Ročníky a bližší informace: 99, 00, 01
– p. Krejčík, tel. 544 220 099, r. 97, 98, 93, 94
– Mgr. Půček, tel. 603 590 886. rs

Mistrovství ČR opět ve Slavkově
Po loňské úspěšné premiéře proběhne v sobotu 14. října od 10.30 hodin na slavkovském kou-

pališti další ročník mistrovství ČR v zimním plavání. Na startu se představí kompletní česká
špička zimního plavání s několika účastníky mistrovství světa a přemožiteli kanálu La Manche
a Gibraltarského průlivu. Přijdťe zhlédnout kvalitní soutěž a povzbudit nejen závodníky z brněn-
ského oddílu FIDES, který děkuje Městu Slavkov u Brna a Technickým službách města Slavkova
za podporu pro svoji přípravu a uspořádání mistrovství ČR. Ing. Petr Mihola
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Opustili nás
Marie Lepková (81) 15. 9.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

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 60 Kč.

Vzpomínka

Dne 21. října 2007 vzpomeneme 10. výročí úmrtí, kdy nás opustil
pan

RUDOLF VÁGNER

S láskou vzpomínají družka Iva, synové Jiří a Petr,
dcera Marcela a vnuk Petřík a Jakub.

Vzpomínka
Bez Tebe, tatínku, se těžko životem kráčí. Při vzpomínce na Tebe se slzy do očí

tlačí. Nestihli jsme si sbohem dát a za vše, co jsi pro nás udělal, poděkovat.
Smutno je bez Tebe, smutno je všem, chybíš nám, tatínku, všude a všem.

Dne 16. října 2007 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

VLASTISLAVA NOVÁKA
S láskou a bolestí vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 18. září 2007 uplynuly 4 smutné roky od úmrtí mé jediné sestry,
paní

MARGITY PROKOPOVÉ

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná sestra Olga Pruchová s rodinou.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 11. října 2007 uplyne 5 let od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana

VLASTIMILA VRÁNY

S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. října 2007 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás navždy

opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna

Prosíme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Hana s rodinou, vnuk Josef a snacha s rodinou.

Vzpomínka

Dne 3. října 2007 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

KAREL BLISA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 26. září 2007 by se dožila 90 let naše maminka, babička, paní

MARIE POLÁČKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk s manželkou
a vnuci Michal, Zdeňka a Jaroslav.

Vzpomínka

Dne 5. září 2007 vzpomínáme 6. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky, paní

FRANTIŠKY BAYEROVÉ

Dne 17. září by se dožila 84 let.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

PRODÁM DB 3+1 ve Slavkově, převod do OV,
cihla bez balkonu, ihned k nastěhování. Plas-
tová okna, jinak původní stav. Část hotově, zby-
tek splátky, úvěr zajištěn. Tel.: 602 591 582.
WE ARE LOOKING for an English teacher –
purely native speaker – for a group of 2–3
people. Phone: 723 609 061.
HLEDÁME muže na hlídání objektů (casina,
hotely, recepce) na pracovní poměr nebo na
dohodu. Znalosti v oboru vítány. Požadujeme
bezúhonnost, spolehlivost, flexibilitu. In for-
mace na tel. 774 356 507. Nabízíme dobré
pracovní podmínky, odpovídající výdělek.
VYMĚNÍM byt 2+1, Slavkov za RD, doplatek
respektuji. Tel.: 602 591 582.
PRODÁM dva staré obrazy s motivem ve Slav-
kově u Brna. Karel Muharovica: Milenci v do-
bovém oblečení se loučí v pokoji ve slavkov-
ském zámku 107x76, olej na plátně. Kchýn:
Krajina od starého rybníka, stromy topoly, kos-
tel 92x68, olej na plátně. Tel. 577 142 238.
PRODÁM ŠKODU FAVORIT. R. v. 1992, STK
duben 2009, tažné zařízení. Cena dohodou.
Tel.: 602 167 540.
PŘIJMU ZEDNÍKY i stav. dělníky na veškeré
stavební práce v Brně i jinde. Tel. 720 484 232
nebo 724 760 886.
KOUPÍM nemovitost ve Slavkově u Brna
a okolí, dům nebo byt. Tel. 606 767 728.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu nebo rodinného
domu ve Slavkově u Brna na 1 rok. Nejsem
RK. Předem děkuji za nabídky, spěchá! Tel.
774 150 084.
AUTOBATERIE do os. i nákl. vozidel za nejlepší
ceny, záruka, dovoz do domu i firmám. Více na
www.lumia.cz nebo 723 954 902, 515 537 081.
PRONAJMU BYT 2+1 ve Slavkově od 1.11. 2007,
parkovací místo před domem. Tel. 776 750 929.
PRODÁM fotoaparát Sony, poloprofesio-
nální digitální fotoaparát Sony Cyber-shot
DSC-F717 • rozlišení 5 Mpix • optika Carl
Zeiss • 5x optický zoom • display 4,6 cm •
kloubový objektiv • laserové ostření ve tmě
• night shot • akumulátor li-ion • polari-
zační filtr • karty MemoryStick 36, 128
a 256 MB • brašna s popruhem. Cena:
8400 Kč • tel.: 604 706 900.

INZERCE

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

300: BITVA U THERMOPYL. DAVID WENHAM, VINCENT
REGAN. Krev, akce a divok˘ vizuální styl znovuzrozen˘ v inten-
zivní smûsi Ïivé akce a poãítaãové animace. ZaÏijte historii i fil-
mafiinu na ostfií meãe. 

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. OLD¤ICH
KAISER, IVAN BARNEV, JULIA JENTSCH. O Ïivotní dráze
ãí‰níka, pozdûji hoteliera a nakonec cestáfie v dobû politick˘ch
zvratÛ první poloviny dvacátého století.

HANNIBAL: ZROZENÍ. GASPARD ULLIEL, DOMINIC WEST,
MAREK VA·UT. Za druhé svûtové války pfii‰el jeden kluk v Litvû
o oba rodiãe. Po dûsivém utrpení, které proÏil, je uvûznûn v dût-
ském sirotãinci. Vzpírá se proti krut˘m pravidlÛm. On není
obyãejn˘m klukem. On je Hannibal Lecter. 

SPIDER-MAN 3. TOBI MAGUIRE, KIRSTEN DUNST. Spider-
man ãelí nejtûÏ‰í zkou‰ce. Najde-li v sobû pravé Já, má ‰anci
zvítûzit. KdyÏ se mu to nepodafií, padne. 

NEZNÁM¯ SVÒDCE. BRUCE WILLIS, HALLE BERRY. Co
v‰echno jste schopni udûlat proto, abyste udrÏeli tajemství?

KRÁâEJÍCÍ SKÁLA: SPRAVEDLNOST. KEVIN SORBO. Jedin˘
muÏ se musí vypofiádat s obrovskou pfiesilou. 

VELKEJ BIJÁK. Va‰e oblíbené postavy z tûch nejvût‰ích holly-
woodsk˘ch trhákÛ se vrací v ‰ílené parodické komedii epick˘ch
rozmûrÛ. Je to va‰e zlatá vstupenka k nekoneãnému smíchu
a velkolepé zábavû. 

JEDNOTKA P¤ÍLI· RYCHLÉHO NASAZENÍ. Jsou to mizerové.
Chystají smrtonosné pasti. Mají smrtonosné zbranû. 

ST¤ELEC V OHROÎENÍ. WESLEY SNIPES. Akãní thriller
o ‰piãkovém stfielci, kter˘ se po nepodafieném atentátu na vÛdce
teroristické skupiny sám ocitá na útûku. 

·ARLOTINA PAVUâINKA. Nadãasov˘ bestsellerov˘ dûtsk˘
pfiíbûh. Nejnovûj‰í a nejoblíbenûj‰í rodinn˘ velkofilm. 

NORBIT. EDDIE MURPHY, CUBA GOODING Jr. Udûlali jste nûkdy
obrovskou chybu? Eddie Murphy ãtyfiikrát jinak!

ALPHA DOG. BRUCE WILLIS, JUSTIN TIMBERLAKE, SHARON
STONE. Drama je zaloÏeno na Ïivotû Jesseho Jamese Holly-
wooda, drogového dealera, kter˘ byl nejmlad‰ím muÏem na sez-
namu hledan˘ch osob FBI. Hollywood byl na útûku pût let.
V roce 2005 byl chycen v Brazílii. Proces s ním stale
pokraãuje…

LEDOVÉ OST¤Í. WILL FEREL, JON HEDER. Není dÛleÏité zúãast-
nit se, ale zvítûzit! 

KRVAVÁ SKLIZE≈. HILARY SWANK. Mraãna kobylek. Krev
místo vody. Z nebe pr‰í oheÀ. Znovu se tu odehrává deset bib-
lick˘ch pohrom.  

DOPISY Z IWO JIMY. Dosud nevyprávûn˘ pfiíbûh japonsk˘ch
vojákÛ, ktefií bránili svou zemi proti americké invazi na sklonku
druhé svûtové války. Dosud nevídanou taktikou zmûnili amer-
ick˘ pfiedpoklad bleskoé poráÏky ve ãtyfiicet dní hrdinského a vy-
nalézavého boje. 

BERLÍNSKÉ SPIKNUTÍ. CATE BLANCHET, GEORGE CLOONEY,
TOBEY MAGUIRE. JestliÏe válka je peklo, co pfiijde po ní?.

MOST DO ZEMù TERABITHIA. Jesse a jeho nova kamarádka
si vytvofií v lese imaginární království, v nûmÏ spolu vládnou.
Magické místo se stává jejich útoãi‰tûm. 

VELKÉ DOBRODRUÎSTVÍ. Kouzeln˘ pfiíbûh neãekané lásky
mezi mnichem Tripitakou a princeznou z jiného svûta! 

PUSINKY. SANDRA NOVÁKOVÁ, PETRA NESVAâILOVÁ,
RICHARD KRAJâO, MATùJ RUPPERT. Na konci prázdnin ãeká
tfii kamarádky parádní cesta plná neobyãejn˘ch záÏitkÛ…

O·KLIVÉ KAâÁTKO A JÁ. Klasick˘ pfiíbûh o O‰klivém kaãátku
pfienesen˘ do souãasnosti. 

ZÁZRAâNÍ PEJSCI 2. V hlavní roli ãtyfinozí miláãci. Obyãejní
pejsci mají zázraãnou moc pomáhat lidem a uzdravovat je. 

BAREVN¯ ZÁVOJ. NAOMI WATTS, EDWARD NORTON. Kitty
a Walter se v odlehlé ãínské vesnici uãí jeden druhého chápat,
milovat a odpou‰tût…Nejdel‰í cesta mÛÏe vést mezi dvûma
srdci. 

AKTA X – 1.SÉRIE. GILLIAN ANDERSON, DAVID DUCHOVNY.
Hrdinové kultovního seriálu se vracejí.

AKTA X – 2.SÉRIE. Poprvé na DVD. Pravda je tam venku. 
PRAVIDLA NÁSILÍ. GILLIAN ANDERSON, DANNY DYER.

Zloãin, kter˘ si zaslouÏí krutou pomstu. 
SHALAKO. SEAN CONNERY, BRIGITTE BARDOT. Boj o pfieÏití

skupiny bûlochÛ na indiánském území. Jedin˘, kdo mÛÏe
v˘pravu zachránit, je dobrodruh Shalako. 

RIVALOVÉ POD RUD¯M SLUNCEM. CHARLES BRONSON,
URSULA ANDRESS, ALAIN DELON, TOSHIRO MIFUNE. âtyfii
stateãní v jednom z nejpoutavûj‰ích westernÛ v‰ech dob!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Dny se krátí, teploty zvolna klesají a cvičení
Tai Chi se zase vrátí ze zámeckého parku do
gymnastického sálu v ZŠ Komenského… 

Tai Chi je staré čínské bojové umění, které
má výrazný zdravotní, harmonizační a spiritu-
ální rozměr. Ve formě, kterou cvičíme, je po-
hybově nenáročné a začátky zvládne každý,
kdo je schopen chodit. Měkké a vláčné pohyby
rozvíjejí koordinaci, zbavují tělo i mysl napětí
a odstraňují poznenáhlu následky stresu. 

Cvičební hodiny zůstanou beze změny
i v nadcházející sezóně: úterý od 18 do 20
hodin, první hodina je vyhrazena pokročilej-
ším, druhá pak těm „služebně mladším“. Cvi-

čení zahájíme 25. září v 18 h v gymnastickém
sále. Začneme základní sestavou, ale v prů-
běhu roku budeme pokračovat i v sestavě
s mečem. 

Nábor nových zájemců – začátečníků, spo-
jený s ukázkami cvičení a besedou,  proběhne
v úterý 16. a 23. října v 18 hodin v gymnastic-
kém sále ZŠ Komenského, přihlásit se je
možno až do 6. listopadu. Přijďte se podívat,
ale pozor! Cvičení Tai Chi vyvolává návyk
a údajně může způsobit i dlouhověkost :-)

Všem příznivcům, sympatizantům i aktiv-
ním cvičícím přeji pěkný podzim.

Milan Kovár, lektor

Cvičení Tai Chi ve Slavkově

Příspěvek k poznávání dřevin, jejich význam
pro ekologii a rozmanitost v přírodě, lidové tra-
dice.

Paměť stromů se ukládá v letokruzích po
celou dobu jejich života. Z letokruhů stromů
i starých dřevěných staveb lze vyčíst mnoho po-
znatků z naší minulosti.

Při pochůzkách zámeckým parkem a okolím
v každou roční dobu máme možnost vycítit este-
tickou krásu při pohledu na krajinu, stromy a os-
tatní přírodu, která se neustále mění. Přesvědču-
jeme se, že náš zámecký park má nemalý
význam a hodnotu sadovnickou a dendrologic-
kou svým bohatstvím domácích i cizokrajných
druhů stromů. Živé stromy mají své osudy spo-
jené s osudy našeho města.

Zámecký park, jak popisuje znalec stromů
Karel Hieke z přelomu sedmdesátých a osmde-
sátých let minulého století, prodělal několik zá-
sadních změn. Již v roce 1774 po dokončení vý-
stavby zámku byl park rozšířen a pozměněn,
doplněn o zajímavé dřeviny. Později, kolem
roku 1809, byl pozměněn podle anglického
slohu. Byly zrušeny některé vodní nádrže, dě-
lení parku bylo situováno podél hlavní podélné
osy. V sedmdesátých létech minulého století po
uhynutí mnoha jilmů na houbovou chorobu bylo
provedeno odstranění starých a suchých stromů
a rekonstrukce odstraněním většiny ovocných
stromů a silně bylo zredukováno keřové patro.
Zachovány byly keře chráněné, jako svída dřín,
cenné druhy jako zimolezy, javor tatarský
a další. Původní bohatá sochařská výzdoba ce-
lého parku, patrně dílo G. Giulianiho ještě za
Dominika Ondřeje Kounice byla z velké části
z parku odstraněna. 

Velkorysé řešení parku, které navazuje až
čtyřřadou stromovou výsadbou do přilehlé části
města, tvoří charakteristický, krajinářsky vý-
znamný celek. Dnes se dá říci biokoridory při-
lehlých ulic s bývalou Bažantnicí, dnešní Obo-

rou. Zámecký park byl svou podobou a napoje-
ním na okolní výsadbu zpodobňován jako
zmenšená kopie parku ve Versailles. 

V současnosti jsme svědky další historické
a přírodně krajinářské úpravy parku podle od-
borně zpracovaného projektu současně s úpra-
vou budov zámku likvidací náletových dřevin,
doplněním výsadeb vhodnými dřevinami a vy-
zdravováním korun stromů. S touto činností je
veřejnost průběžně seznamována. Bylo dohod-
nuto rozšířit tyto informace o jednotlivé druhy
stromů v parku a okolí rostoucích, jejich kulti-
vary, zahradní formy, keře i bylinné patro i ži-
vočichy, kteří jsou na tomto prostředí závislí.                                      

Milan Hrabovský 

Dřeviny zámeckého parku a okolí

Kvalitnû zpracujeme
Va‰i knihu, ãasopis, broÏuru, prospekt…

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

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

www.bmtypo.cz
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V srpnu jsem se účastnil s 23 mladými naší
farnosti týdenního Celostátního setkání křesťan-
ské mládeže v Táboře. Přesto, že se z celé repu-
bliky sjelo téměř 6000 mladých, naše  média
o této akci neinformovala. Zřejmě proto, že akce
proběhla v poklidu a bez násilností. A o takové
zprávy není zájem. Rozhodl jsem se vás o ní in-
formovat.

Byli jsme ubytovaní ve školách a internátech.
Ráno probíhaly modlitby na 22 místech, jednu
dokonce vedly slavkovské řeholní sestry s naší
pěveckou scholou. Program byl buď společný na
hlavní tribuně, nebo způsobem workshopů po
celém městě. Osobně na mne zapůsobilo vidět
tolik mladých lidí, kteří se spolu modlí a slušně
se chovají v autobusech a na veřejnosti, zvláště
když v takovém počtu zaplavili město. Nebylo
slyšet žádná sprostá slova. Bylo radost vidět,
s jakým zájmem využívali každý den z 50 nabí-
dek přednášek, diskuzí a dílen, na některých se
sešlo až několik set účastníků. Když skončil roc-
kový koncert  americké zpěvačky Rebeccy St.
James, všichni v poklidu odcházeli. Pro organi-
zátory bylo silným zážitkem, že po koncertu
bylo na louce méně odpadků, než kdy viděli
před koncertem. 

Připojuji ještě osobní ohlédnutí jednoho
z účastníků, Jirky ze Slavkova: 

„Na Celostátní setkání mládeže v Táboře jsem

se těšil již delší dobu před jeho začátkem. Roz-
hodně se nevyplnilo rčení, že když se člověk na
něco těší, tak to potom nestojí za moc. Naopak.
Byl jsem velmi mile překvapen. Tolik usměva-
vých a příjemných lidí ochotných vždy pomoci,
v době, kdy většinou každý myslí především na
sebe, tolik radostných a povzbuzujících slov
v každodenní všednosti, tolik porozumění a po-
chopení beze slov, jsem opravdu nečekal. Ze se-
tkání mládeže jsem si odvezl krásně prožité
chvíle ve společenství mladých lidí. Načerpal
jsem novou sílu, radost, inspiraci a odvahu do
svého života. Dostal odpovědi na některé svoje
otázky. Poznal zajímavé lidi… ale hlavně jsem
zase trochu více pochopil, co znamená Kristova
Církev.“

Rád budu na toto setkání vzpomínat, těch
sedm dní prožitých s mladými lidmi mne po-
vzbudilo a potvrdilo, že je dobré se jim věnovat. 

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Požár
Jednoho podzimního večera překvapilo oby-

vatele japonské vesnice zemětřesení. Protože si
uvykli častému chvění země, vrátili se po chvíli
bez problémů ke své práci. Nahoře nad vesnicí
však starý rolník zpozoroval, že se moře chová
nějak divně. Jde proti větru, pryč od pevniny. 
„Přines mi pochodeň!“ zavolal na svého vnuka,
když si uvědomil, co to znamená. Musíme va-
rovat lidi ve vesnici. Rychle pospíchal ke svému
rýžovému poli, které bylo právě připraveno
k bohaté sklizni – byl to jeho celoroční výdělek.

Zvuk velkého zvonu z vesnice zakrátko ozna-
moval požár. Lidé se rychle vydali po strmém
srázu na kopec, aby zachránili rýži svého sou-
seda. Mysleli si, že se pomátl. Když vyšli až
úplně nahoru, uviděli na horizontu dlouhou za-
hnutou křivku. Obrovská vlna pak narazila na
sráz a jejich domy odnesla s sebou jako zápalky.
Dlouho nikdo neřekl ani slovo. Až později do
ticha promluvil starý muž: „To je důvod, proč
jsem zapálil svou rýži...“ 

„Láska je jedinou věcí, která roste, rozdá-
váme-li ji plnou náručí.“ (R. Huchová)

„Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni
lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mo-
hutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova
věrnost je věčná!“ (Žalm 117)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve na
sobotní bohoslužby 13. a 27. října na adresu Li-
dická č. 307, Slavkov. V 9 hodin začíná spo-
lečné studium Božího slova a školka pro děti,
od 10.30 pak následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel
Roman Mach) http:// www.casd.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: ne-

dûle v 8.30 a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro
dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

4. 10. M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek v 8.00 h
5. 10. Náv‰tûvy nemocn˘ch

21. 10. Misijní nedûle, sbírka na misie

Rozvrh vyuãování náboÏenství od 10. 9.
Nabízíme kfiesÈanskou v˘chovu v náboÏenství, dítû je

moÏné pfiihlásit v hodinû.
(DSR = DÛm sv. Rodiny, Malinovského ul.)
pfied‰koláci od 3.let  pondûlí 15.00 DSR
pfied‰koláci od 4.let  pondûlí 14.00 DSR
1. roã. ãtvrtek 13.00 DSR
2. roã. ãtvrtek 14.00 DSR
3. roã. stfieda 13.00 fara
4. roã. ãtvrtek 14.00 fara
5. roã. ãtvrtek 15.00 fara
6. a 7. roã. stfieda14.00 fara
8. a 9. roã. stfieda 15.00 fara
Speciání ‰kola
1.-4. roã. úter˘ 12.10 DSR
od 5. roã. úter˘ 13.10 DSR
individuálnû úter˘ od 14.00 DSR
Úfiední hodiny na fafie: stfieda 9.30–12.00, pátek

15.00–17.00 h
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.30 hod.
7. 10. Budete  žít tak, abyste viděli očištěnou Zemi?

14. 10. Obnovujme ducha obětavosti
21. 10. Vzkříšení zvítězí nad smrtí!
28. 10. Na čí sliby spoléháte?

Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.
Nedělají se žádné peněžité sbírky.

Jaké bylo setkání pro 6000 mlad˘ch v Tábofie?

Přijde kouzelník!
Pro vás, děti, i pro dospělé, p. Karel

Meizner z Olomouce v pátek 19. října 2007,
od 16 hod., na faru Církve československé
husitské, Jiráskova 959 ve Slavkově u Brna. 

Přijd’te se pobavit, žasnout a dát se pře kva -
povat! Vstupné je dobrovolné.

Zve vás M. Vostřel, farář CČSH

Lešení u věže farního kostela stojí z důvodů
opravy římsy, na které bylo potřeba vyměnit
tašku bobrovku. Jedná se o poslední plánova-
nou etapu opravy pláště kostela. Nátěr fa-
sády věže byl v roce 2002 proveden horolezci
z lan, protože lešení kolem celé věže by bylo
velmi nákladné. P. Mgr. Milan Vavro, farář

Foto: R. Lánský

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
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Co na Slavkově oceňují především, jsem se
zeptala přímo pana Zieglera:

Kromě klasických památek obdivujeme fan-
tastická zákoutí, scenérie, nádhernou přírodu
i mystická místa. Často ukazuji našim přátelům
obličeje na hradbách, výhled od Urbánku, židov-
ský hřbitov i synagogu, chodíme na procházky do
parku, na golfové hřiště, k rybníkům. Nesmím za-
pomenout na údolí mezi Slavkovem a Holubi-
cemi, no prostě nádhera.
• V názvu jezdeckého klubu i restaurace stojí
jméno Vergoz. Co toto jméno znamená?

Rodové jméno Vergoz pochází ze 16. stolení
a vztahuje se hlavně k Alexandru Jacques Phi-
lippe Le Vergoz (1722–1765), jehož zásluhou byl
rodu Vergoz udělen hraběcí titul francouzským
králem. Tehdy se naši předci stali správci ostrova
La Reunion (u Madaskaru)
a panství v západní Francii.
Začala nejen tradice chovu
koní rodinou Vergoz, v které
se snažíme pokračovat. Název
i znak Vergoz je jménem
a erbem naší rodiny, který
nám svěřila do rukou ma-
minka mé ženy hraběnka He-
lene Vergoz.
• K jízdárně ve Slavkově neodmyslitelně patří také
restaurace. Jak zvládáte vedení klubu a restau-
race zároveň?

Obojí si vyžaduje plné nasazení a hodně práce.
Mnoho času nám zabral výběr dodavatelů a hle-
dání kvalitních potravin pro přípravu jídel, např.
pizzu pečeme výhradně z italských produktů, jed-
noduše se snažíme vše dělat pečlivě a kvalitně.
Abychom vše stihli, rozhodli jsme se otevírat res-
tauraci pouze o víkendu, přes týden trénujeme
koně a lidi a pořádáme klubové akce.
• A nyní konečně ke koním. Jak jste se Vy osobně
dostal k jezdeckému sportu?

Začal jsem relativně pozdě (v 18 letech), kdy
jsem poznal vztah koní a člověka u lesních děl-
níků, kteří s koňmi stahovali dřevo. Tehdy to byla
jedna z mála možností jak se dostat ke koním.
Hned po revoluci jsem vycestoval do Rakouska
a pak přes Německo do Itálie, kde už nebyl prob-
lém stát se členem jezdeckých klubů. Tam jsem si
pořídil také prvního koně. Najímal jsem si trenéry
a snažil jsem se získat co nejvíce znalostí z koň-
ského světa. Přelomem bylo setkání s vynikají-
cím trenérem Edwinem Wittverem ze Švýcarska,
který mne zasvětil do tajů komunikace s koňmi,
a také po návratu s českým legendárním parkuro-
vým jezdcem a trenérem Michaelem Fojtou. Jak
on říká: „Vzdělávání u koní nikdy nekončí.“
• Kdy začala historie jezdeckého sportovního
klubu Vergoz? Kolik koní je nyní pod střechou Va-
šich stájí?

Historie JSK Vergoz je krátká, založili jsme ho
po příchodu do Slavkova. Ve Slavkově máme
v současnosti ustájených sedm koní, nedávno se
od nás odstěhovala huculka se svým hříbětem

a k nám zase přibyl koník
jménem Karel.
• Jaká plemena koní cho-
váte? Plánujete přírůstky?

Ve Slavkově převážně české
teplokrevníky, ale měli jsme tady i huculku s letos
narozeným hříbětem. Časem bychom měli rozší-
řit chov o starokladrubské klisny a doufejme
i o další koně jiných majitelů u nás ustájených.
Rozšíření chovu je hodně závislé na možnostech
pastvin, tedy bude záležet kolik půdy se nám pod-
aří získat, ať už do nájmu či do vlastnictví. 
• Kolik stálých členů má JSK Vergoz? Projevuje
i mládež zájem o jezdectví?

Číslo stále kolísá v rozmezí mezi deseti a dva-
ceti členy. Hlásí se k nám i děti a mládež, z nichž
někteří vydrží a někteří ne. Bohužel, dnešní člověk

má velmi málo času věnovat se
sám sobě a svým zálibám. Mnoho
lidí si také představuje, že být
s koněm znamená jen sedět na
něm jak na motorce. To se týká
i mládeže. Ale chovat koně není
jen hlazení a mazlení, je to také
práce, sebevzdělávání a získávání
znalostí, bez kterých by život
s koňmi mohl být nebezpečný.

• Při výchově jezdců a koní se řídíte zásadami
Pata Parelliho. Můžete nám krátce popsat, co tyto
zásady obnáší?

V krátkosti je těžké tento systém popsat. Nejde
až tak o zásady, jako spíš o studijní systém. Pat
Parelli vytvořil vzdělávací systém založený na
znalostech koňské psychologie a komunikace.
Všechny principy vycházejí z koňských potřeb,
stádových pravidel a života loveného zvířete.
Těchto znalostí využíváme k výcviku a tréninku,
jehož výsledkem je harmonický vztah člověka
s koněm, oboustranná důvěra a ochota spolupra-
covat. Jízda a práce s koněm je tak bezpečnější,
zábavnější a efektivnější. Studium však vyžaduje
hodně práce na sobě samém, hodně odříkání a se-
bekontroly. Výsledky však stojí za to. Ale proč
o tom mluvit, přijďte se sami podívat.
• Plánujete ve Slavkově pořádat nějaké větší akce
pro lidi a koně? Má Slavkov dobré podmínky pro
takové aktivity?

Na dny od 20. do 26. srpna byl plánován Kurz
komunikace pro lidi z Česka i Slovenska, kteří se
zabývají komunikací s koňmi. Tuto akci pořádala
naše asociace Horseman (Klub českých jezdců),
kterou jsme letos založili.  Bohužel úřady v ČR
pracují divně. Včas jsme podali žádost o schvá-
lení Řádu na ochranu zvířat Ústřední komisi
ochrany zvířat, ale ta nebyla schopná za pět mě-
síců řád projednat, připomínkovat a schválit…
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni akci zrušit.

Pracujeme dále také na dohodě o spolupráci se
slavkovským zámkem. Když se vše podaří, bu-
deme moci rozšířit nabídku zámku i o nějaká
show, jízdu na koni či v kočáře či malou školičku
výuky jízdy. 20. a 22. 8. a následně 27.–29. 8.
jsme pořádali dvoudenní kurzy komunikace
s koňmi pro začátečníky, které budeme opakovat
na podzim, včetně kurzů pro pokročilé. 

Stejně jako loni, kdy jsme se v prosinci úča-
stnili průvodu napoleonských oslav s alegoric-
kými vozy, doufáme, že se nám podaří zapojit se
i letos. Slavkov je nádherné a významné město,
určitě má co nabídnout, myslím, že koně ke Slav-
kovu neodmyslitelně patří, podmínky je však po-
třeba vytvářet a zdokonalovat. Chovat koně není
žádný velký byznys, spíše je to dobrovolná práce
pro společnost. Bez věcné podpory a faktické po-
moci města toho mnoho nezmůžeme.
• Má také laická slavkovská veřejnost možnost
účastnit se (aktivně nebo v pozici diváků) Vámi
pořádaných akcí?

Samozřejmě, proto tady jsme. Byly za námi
děti z mateřské školy, často se potkáváme s dětmi
a občany v parku, chodí k nám rodiny s dětmi,
někdy jen tak, podívat se na koníky a někdy se
trochu povozit. Pár lidí se chodí v úterý odpo-
ledne (prozatím jediný fixní termín) koukat, jak
trénujeme. Zkrátka, žijeme veřejně a to je fajn.
• Říká se, že „Nejkrásnější pohled na svět je
z koňského hřbetu“. Jako milovník koní s tím jistě
budete souhlasit. Čím je právě pro Vás pohled ze
sedla výjimečný? V čem je jeho kouzlo?

Ano, Masarykova slova jsou výstižná, ale
v čem přesně toto kouzlo spočívá, lze jen těžko
říct. Pro každého je pohled z koňského hřbetu
velmi individuálním prožitkem. Já rozlišuji jízdu
na koni a jízdu na koni, se kterým mám přátelský
vztah. Mohu jezdit na každém koni a pohled
z jeho hřbetu může být velmi příjemný, ale pro
mne je podstatné, že mi můj kůň dovolí dívat se
z jeho hřbetu na svět naplněný důvěrou a harmo-
nií a nemusí mít na sobě ohlávku, udidlo ani
sedlo. Potom se cítím být neuvěřitelně svobodný.

Za spolupráci na článku a rozhovor děkuje
panu Pavlu Zieglerovi

Hana Sokoltová

Nikdo z nás si nemohl nevšimnout, že se po delší odmlce v ohradách u Slavkova
znovu prohánějí koně. Ještě před pár lety opuštěná jízdárna a restaurace ožila, z vý-
běhů zmizel přerostlý plevel – zkrátka a dobře, věci se daly do pohybu a vypadá to,
že k lepšímu. Za tyto příjemné změny vděčíme manželům Zieglerovým, kteří jíz-
dárnu a restauraci před dvěma lety odkoupili, aby ji dali do pořádku a rozšířili.
Pavel a Samantha Zieglerovi se do České republiky přistěhovali z Itálie. Zami-
lovali si Slavkov a jeho okolí jako turisté, a proto se zde rozhodli usadit.

Povídání (nejen) o koních
s panem Pavlem Zieglerem
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V září (14. 9.) jsme si připomněli 70. výročí úmrtí
prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka. Ve funkci prezi-
denta Masaryk velmi rád cestoval po tehdejším Česko-
slovensku, kdy projel kromě větších měst i malé vesnice.
Dvakrát navštívil i Slavkov – poprvé to bylo 18. 5. 1924
a pak 5. 7. 1931.

Na popud České obce legionářské bylo rozhodnuto
o postavení Masarykovy sochy na Palackého náměstí. Na

zveřejněných fotografiích je zdokumentován postup při
stavbě podstavce a i umístění sochy, kterou vytvořil aka-
demický sochař František Fabiánek. Slavnostní odhalení
sochy proběhlo 14. srpna 1928 (horní fotografie). Socha
vydržela na náměstí až do roku 1939, kdy byla na nátlak
okupačních orgánů odstraněna. V padesátých letech
skončila v základech přístavby vchodu polikliniky. red.

Foto: archiv Stanislava Olbrichta

Tomáš Garrigue Masaryk a Slavkov u Brna

ORANŽOVÉ DNY
O víkendu 29. a 30. září od 9 do 17

hod. je možné bezplatně vyzkoušet mo-
tokrosové a enduro motocykly KTM
(modely 2008). K dispozici budou jak
stroje pro mládež (85 ccm), tak i stroje
s objemem 125, 250, 450 a 530 ccm.
K vypůjčení je třeba základní výstroj
s doklady totožnosti, podepsat směnku
a pro malý potěr někoho, kdo to za vás
právoplatně udělá, aby si kluci (nebo
i holky) mohli vyzkoušet motokroso-
vou trať za firmou Liko-S, kde celá
akce proběhne. Věříme, že tyto špič-
kové stroje půjdou z ruky do ruky. 

AUSTERLITZ FECHTL CUP 
Po předchozích třech závodech je zde

opět pokračování populárního Auster-
litz Fechtl Cupu. Tentokrát se ti „blázni
na fechtlech“ budou na motokrosové
trati za firmou LIKO-S honit v sobotu
6. října celých 7 hodin – od 10 do 17 h.
Už jenom názvy týmů Andělé pekelní,
Drtiči hrud, Nukleární hovada, Hustí
borci, Fastum gel nebo Kobra 11 slibují
zajímavou a hlavně legrační podívanou.
Pořadatelé museli odmítat další nové
zájemce o tuto disciplínu. Na startu
bude 161 jezdců rozdělených do 40
týmů. Přijďte se podívat, co nadšenci
z okolí Slavkova dokázali ze starých
strojů JAWA 50 udělat a co z nich a ze
sebe dokáží na trati vymáčknout.

Více informací o činnosti MK AUS-
TERLITZ je na www.fechtl.cz. LM

Motoklub Austerlitz na podzim
Po sportovně úspěšném a teplém létě připravují motocyklisté z MK

Austerlitz další akce na podzimní období, než zima pošle jejich stroje
k dočasnému spánku v garážích či ložnicích.
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okénko
Rady do zahrady – říjen

Pranostika: V říjnu dobře pohnoj pole, hoj-
nost bude ve stodole.

Pomalu a tiše se blíží zima. Je čas sklidit po-
slední úrodu ze zahrad, sadů a vinohradů.
U vinařů a zahrádkářů naplno probíhá vino-
braní a z modrých odrůd vinné révy se připra-
vují kvalitní vína.

Ve správné sklizňové zralosti postupně sklí-
zíme všechny zimní odrůdy jablek a hrušek.
Skladujeme je v dobře větraných a chladných
sklepech. 

Chceme-li omezit houbovou strupovitost ja-
bloní a hrušní ošetříme stromy krátce před
opadem listů postřikem krystalického hnojiva
močoviny( 5–7 % koncentrace).

Nemocné a odumírající stromy odstraníme
i s kořeny. Ve druhé polovině měsíce začíná
období výsadeb nových ovocných stromů
a keřů. Do 10. října je poslední možnost ob-

jednat si ovocné stromky a keře u naší organi-
zace a to vhozením objednávky do schránky
v domě zahrádkářů Čs. armády 252. U většiny
druhů ovocných stromů, s výjimkou bro-
skvoní, dáváme přednost podzimní výsadbě.
Před výsadbou ponoříme kořeny na 24 hodin
do vody.

V místech, kde není sad oplocen, obalíme
kmínky pevnými chrániči. U nízkokmenů se
vyplatí natřít kromě toho místo rozvětvení nad
chrániči některým z repelentních přípravků,
který odpuzuje zvěř. Zaoráváme rostliny (pe-
lušku, svazenku, hořčici) vytvářející dostateč-
nou hmotu na zelené hnojení.

Vodu, kterou před mrazy vypustíme, použi -
jeme k důkladnému zavlažení všech stromů
a keřů.

Bohatou úrodu a radost ze zahrádky přeje
za ZO ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža

Uběhlo léto a skončili jsme s letními aktivi-
tami, jako bylo cvičení s plaváním na letním
koupališti a pétanque. Také ozdravný pobyt v ital-
ském přímořském středisku Bibione se vydařil.
Ale naše sportovní a pohybová aktivita nekončí.
Už 1. října začíná cvičení v tělocvičně ISŠ zase
pod vedením Mgr. Jany Sekerkové. Cvičení pro
diabetiky a seniory se bude konat každé pondělí
od 15.30 hod. Přijít může každý, kdo si chce
udržet dobrou kondici do vysokého věku. Protože
VZP pro své klienty opět obnovila plavání za
sníženou cenu, uskutečníme zájezd na plavání do
krytého bazénu ve Vyškově v úterý 23. října a 20.
listopadu. Odjezd v 17 hodin od polikliniky ve
Slavkově. Přihlášky a poplatek Kč 50,– alespoň
týden předem v naší kanceláři.

Ve středu 17. října pořádáme zajímavou před-
nášku p. Jany Kyjovské: Prevence nádorového
onemocnění prsou. Přednáška spolu s praktick-
ými ukázkami vyšetřování a prevence tohoto
onemocnění se uskuteční ve 14 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově.

Vyvrcholením naší celoroční práce jsou akce
pořádané u příležitosti Světového dne diabetu.
V sobotu dne 3. listopadu v 8 hodin odjíždíme od
polikliniky na výstaviště do Brna, kde se koná
v Kongresovém centru Den s diabetem. Pořádá
ho DIA centrum fakultní nemocnice U sv. Anny
spolu s brněnskou organizací Svazu diabetiků
a firmou Johnson & Johnson. Autobusový zájezd
je zdarma, zájemci se mohou přihlásit v naší
kanceláři.

Jak jsme vás již informovali, 14. listopad je
vyhlášen Světovým dnem diabetu na počest
narozenin objevitele inzulinu Dr. Frederika
Granta Bantinga. Naše územní organizace Svazu
diabetiků ČR připravuje ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Slavkov a Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou Vyškov pro občany našeho regionu
DEN PRO ZDRAVÍ. V prostorách Společen-
ského domu Bonaparte, Palackého nám. ve
Slavkově můžete navštívit v době od 9 do 13
hodin prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb pro
diabetiky a výrobků zdravé výživy. Využijte
jedinečnou možnost nakoupit si se slevou od
našich a zahraničních firem glukometry, testovací
proužky, zdravotní obuv, vitaminy, čaje, bylinné
přípravky, sladidla, nápoje, potravinové doplňky,
koření. Můžete si dát zdarma změřit glykémii,
tlak krve, obsah tuku a tělesnou hmotnost podle
BMI. Můžete ochutnat netradiční potraviny
zdravé výživy. Svoje výrobky zde bude nabízet
přes dvacet farmaceutických firem, výrobců
a prodejců potravinových doplňků a pochutin.

V odpoledních hodinách se připojíme
k celosvětové akci prevence diabetu půlhodi-
novým Pochodem proti diabetu. Postavme se di-
abetu čelem a pohybem.

Zveme všechny občany - věnujte alespoň jeden
den v roce prevenci svého zdraví! Děkuji všem,
kteří nás podporují a zúčastňují se na naší práci
v prospěch diabetiků.

Marie Miškolczyová

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853

Chtělo by se říci: „Vítězové se mění, tradice
zůstává“. První zářijová sobota v roce a parta
aktivních běžců, občasných běžců, chodců a do-
konce i jeden odražeč na historické drezíně se
vydává na známou trasu kolem Slavkova,
ke zdolání 11,5kilometrového okruhu se čtyřmi
zastávkami za účelem občerstvení se, při každé
z nich, jedním půllitrem zlatavého moku. Účast-
níci jsou  jak rodu mužského, tak i ženského,
s patřičnou dávkou odhodlání doběhnout do cíle
nejpozději v předepsaném limitu. 

Měl jsem tu čest běžet ve vítězném slavkov-
ském družstvu, ve složení Pavel Nosek, Petr
Žižlavský a já, Honza Boubín. A protože jsem
letos sladil běh s nutnými zastávkami na občer-
stvení, podařilo se mně zvítězit. Velkým soupe-
řem, který doběhl o pověstnou špitálskou ro-
vinku na druhém místě, byl také Slavkovák
Vašek Drbal, který když vydrží a dotrénuje pit-
nou kúru, tak má velkou šanci v příštím jubilej-
ním 35. ročníku dosáhnout opět vysoko. 

Putovní vítězná trofej v podobě opravdové
zlaté pípy byla vítěznému družstvu PAPEJ –
PAvel, PEtr, Jenda – předána nestorem a jedním
ze zakladatelů tohoto  ojedinělého běhu Zdeň-
kem Poláčkem a je po dobu jednoho roku
„zdarma“ k nahlédnutí po dohodě u některého
člena vítězného družstva. 

Slavkovská pípa je historicky prověřená kva-
lita a následný 35. ročník si zaslouží být opět
u toho! H. Boubín

Slavkovská pípa – 34. ročník

Foto: R. Lánský

STAVEBNÍ FIRMA
• provádíme veškeré stavební práce
• dodatečné izolace vlhkého zdiva
• dodávky plastových oken do tří týdnů + montáž

AVIA kontejner 3,5 t
• prodej palivového dříví, uhlí, písků 
• odvoz odpadů, suti, hlíny

PŘIJMEME ŘEMESLNÍKY DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMùRU

• Hledá nemovitosti pro konkrétní klienty
Naše služby pro prodávající zdarma s právní zárukou.

REALIT
    SERVIS

Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 108

602 578 374, 606 736 283
E-mail: realit-servis@centrum.cz

REALIT-SERVIS
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22000077
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5. a 6. 10. spol. Slavkovská iniciativa smíření. Ekumenické setkání církví Zámek Slavkov Historické muzeum
6. a 13.1 0. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
7. 10. 14.00   spol. Drakiáda na střelnici. Soutěž o nejkrásnějšího draka areál Slafpark DDM
13. 10. od 9.00 spol. Oslavy ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna (Program viz strana 12 zpravodaje) ZŠ Komenského ZŠ Komenského
13. 10. 9–11 a 13–15 spol. Den otevřených dveří DDM DDM
13. a 14. 10. sport. 7. závod MČR Slavkov. Sobota: EKO + volný 1:10 IC, neděle: Touring Cars areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
14. 10. 10.30 kult. Mistrovství ČR v z imním plavání koupaliště
14. 10. 13.30 kult. Zájezd do divadla Radost v Brně na pohádku O perníkové chaloupce divadlo Radost Brno DDM

Cena: 130,- Kč na osobu (doprava + vstupné)
17. 10. 14.00 spol. Přednáška na téma: Prevence nádorového onemocnění prsou. Přednáší Jana Kyjovská zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
18. 10. 17.00 spol. Krvavé události ve Slavkově roku 1905. Přednáška známého moravského historika PhDr. Jiřího Pernese, PhD. Rubensův sál zámku Historické muzeum
20. 10. 15.00–19.00 spol. Oživené večerní prohlídky v podzemí. Návštěvníky tentokrát čeká setkání se členy slavkovského zámecké podzemí Historické muzeum

podsvětí 16. a 17. století, kteří ožijí v rámci rekonstrukce vybraných skutečných případů, které musel řešit slavkovský soud
20. a 21. 10. sport 8. závod MČR Slavkov. Sobota: MČR 1:8 Buggy, neděle: MČR 1:8 Truggy + volný areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
25. a 26.10. 8.00–16.00 spol. Podzimní prázdniny s DDM. Dvoudenní příměstský tábor pro děti s bohatým programem DDM DDM

strava 3x denně, provoz : od 8 do 16 hod., cena: 100 Kč na den
27. 10. 10.00–16.00 sport. Slavkovská „50“ – střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
27. a 28. 10. sport. 9. závod MČR + 2 hod. Slavkov areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
Golf
4. a 11.10. www.niclaus hcp čtvrtek golfové hřiště GIA
5. a 12.10. Komerční turnaj golfové hřiště GIA
7. 10. TEXAS SCRAMBLE dvojic golfové hřiště GIA
8. 10. Jihomoravský seniorský pohár golfové hřiště GIA
27.10. PRESIDENT TROPHY 2007 - Pilsner Urquell golfové hřiště GIA
Výstavy 
do 11. 11. Fenomén cestování. Výstava o cestování ze sbírek Technického muzea v Brně a HM ve Slavkově u Brna Historické muzeum
do 14.10. Cestička do školy. Výstava ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna přízemí zámku Slavkov Historické muzeum

(ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a Historického muzea ve Slavkově u Brna
celoročně Virtuální bitva 1805 Zámek Slavkov

Vážení občané, rád bych se s vámi podělil
o stručné poznatky z mimořádného zasedání slav-
kovského zastupitelstva, které se konalo 20. 8. 2007.
Protože to jednání bylo mimo řád, měl jsem zájem se
ho zúčastnit. 

Poznatek první. Proč bylo toto jednání svoláno
mimo řád a je nutno spěchat (řádné se koná 19. září).
Cituji ze zápisu „Ing. Ivan Charvát odpověděl, že
toto mimořádné zasedání bylo svoláno hlavně kvůli
zprávě z finančního odboru… nicméně jsme využili
toho, že nás požádala firma Fuertes Development
s.r.o…“. Tak nevím, kdo koho mimořádně svolává.
Program schválen jednomyslně (14 zastupitelů).

Poznatek druhý. Zápis z jednání ZM neodpovídá
skutečnosti  Jsou tam vynechaná celá souvětí. Na-
příklad zde není zdůvodnění místostarosty ing. Do-
ležala, proč on sám podporuje výstavbu hypermar-
ketu. Cituji „je dobré, když zde bude další
konkurence, protože se prosadí lepší “. Nebo dotaz
na Mgr. Kostíka „proč skončili obchodníci na Fili-
pově, na Rousínovské, na Brněnské a další. Je to
snad proto, že všichni byli neschopní?“ Nebo jsem
požádal zastupitele „aby směnu pozemku nepodpo-
řili“ a mohl bych pokračovat v dalších vadách. Zápis
ověřen a schválen (4).

Poznatek třetí. Zastupitelé rozhodují o směně po-
zemků a nemají všechny informace v dostatečném
předstihu. Musejí se spolehnout na pravdivost a úpl-
nost informace až na zasedání zastupitelstva (možná
proto mimořádné?). Cituji ze zápisu „ing. Jiří Černý

předložil členům ZM barevnou mapu formátu A3
a vysvětlil situaci na mapě.“ A kde je čas na to, aby
zastupitel před rozhodnutím o našem majetku infor-
moval a získával informace od občanů, co je veřej-
ným blahem? 

Poznatek čtvrtý. Zastupitelé nerozhodovali svo-
bodně o směně pozemků na výstavbu kruhového ob-
jezdu. Cituji ze zápisu „Mgr. Bohuslav Fiala (práv-
ník města)… v případě odmítnutí nebo blokování
záměru se město vystavuje nebezpečí, že na něj
firma podá žalobu, protože město již schválilo záměr
v územním řízení.“ Je otázkou, zda je toto usnesení
platné. Schváleno jednomyslně (14).

Poznatek pátý. Pro koho je kruhový objezd důle-
žitý. Pro občany Slavkova nebo pro soukromého in-
vestora? Majitel pozemků bývalého cukrovaru bude
moci díky kruhovému objezdu rozvíjet svoji podni-
katelskou činnost. To je pořádku, kdyby to nemělo
tyto negativní dopady pro některé občany Slavkova.

1. Obecně zamýšleným rozvojem tohoto prostoru
dojde k navýšení dopravy uvnitř města se všemi ne-
gativními dopady, které automobilismus přináší. 

2. Občané budou dlouhodobě přispívat na údržbu
a opravy tohoto objezdu. (Kde je prospěch?)

3. Zvýší se riziko úrazu. Objezd bude narušovat
chodník na vlakové nádraží a na sídliště.

4. Nevíme, zda občané nebudou obtěžováni hlu-
kem, prachem nebo zápachem z rozvíjejícího se bý-
valého cukrovaru.

5. Nejdříve cituji ze zápisu pana ing. Charváta

„Na stávající křižovatce je problém s odbočením
směrem na Kyjov a výjezd na obchvat.“ Kruhový
objezd vyřeší problém u budoucího hypermarketu.
Ale je otázkou, zda při navýšeném provozu, silnice
mezi obchvatem na Bučovice a kruhovým objez-
dem, má dostatečnou kapacitu pojmout všechny sto-
jící auta směrem na výjezd, protože že nebudou
moci odbočit na obchvat. Nedojde k zablokování
kruhového objezdu? Na obchvatu kruhový objezd
není nebo ho tam také postavíme tentokrát za své až
zjistíme následné problémy?

Poznatek šestý. V usnesení 2.2 Směna pozemků
v lokalitě Polní – Mirror CZ. V tomto usnesení ne -
jsou čísla pozemků a jejich velikost, které se smlou-
vou o budoucí smlouvě zavazují občané Slavkova
směnit s firmou Mirror. Schváleno jednomyslně
(14).

Poznatek sedmý. V usnesení 2.3 Směna pozemků
pro protipovodňovou ochranu města. Občané Slav-
kova směňují prostřednictvím rozhodnutí zastupitelů
pozemek o rozloze 3111 m2, sousedící s pozemkem
bývalého cukrovaru, za břeh u Litavy, táhnoucí se
podél bývalého cukrovaru. Přičemž tento břeh není
v záplavové oblasti. (Nesměňte to, když je to tak dů-
ležité a výhodné pro občany). Děkuji občanovi Slav-
kova, který mě na mapu záplavových oblastí upo-
zornil. Schváleno jednomyslně (14).

Poznatek osmý. V diskusi na závěr zasedání za-
zněly příspěvky od některých zastupitelů, které se
nesly v duchu cenzurovat Slavkovský zpravodaj
a donutit vydavatele k poslušnosti, aby se neotisko-
valy kritické články (cituji slova paní Hany Frim-
merové v Rovnosti: „Chceme vydávat list pro po-
hodu čtenářů.“) Vyvrcholením mimořádného
zastupitelstva bylo ukončení jednání zastupitelstva
starostou města Slavkova panem ing. Ivanem Char-
vátem, i když jsem se hlásil v diskusi o slovo, ne-
bylo mně umožněno hovořit. V jednacím řádu § 12
říká: „Předsedající prohlásí zasedání za ukončené,
byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí
o slovo.“ Nikdo ze zastupitelů se mě nezastal v tom
smyslu, že s mými názory nemusí souhlasit, ale
udělá vše proto, abych mohl svůj názor vyjádřit.
Schváleno jednomyslně (14).

Vážení občané, pokud si myslíte, že zastupitelé,
které jsme volili, jednali dobře, tak je pochvalte.
Pokud si myslíte, že jednali špatně, požádejte je
o nápravu. Alois Hlásenský

Stručné poznatky z mimořádného zasedání zastupitelstva�

Úspěšně proběhly teplé zkoušky před zahájením
řepné kampaně v závodě slavkovského cukrovaru.

Komín nám stojí, světla svítí …
Plánovaný kruhový objezd s křižovatkou bude

plně využit při bezpečné dopravě cukrovky do fa-
briky. Příslib, že bude zdárně dokončen v termínu je
potvrzen investorem. 

Nábor kampaňových pracovníků byl letos
úspěšný, díky Městskému úřadu práce. Jednotlivé
provozy a zaměstnanci jsou rovněž připraveni na
kampaň. Balírny cukru mají dokonce vše sbaleno.
Letošní teplé a suché léto zapříčinilo tak vysokou
digesci, že laboratoře nejsou schopny uvést prav-
divé % cukernatosti. Ekonomické oddělení závodu

naplánovalo, že se dá vyrobit 15 až 20 kostek cukru
z jedné bulvy. Mzdy v porovnání s rokem 1989
budou dosahovat celostátního průměru přidáním
jedné nuly ke každé výplatě.

Základní surovina pro náš závod Slavkov u Brna
byla smluvně zajištěna až v zahraničí. Zemědělci
v našem rajonu již cukrovku nepěstují. Důvod –
bylo přeřepařeno a není motyk. Dozorčí radu živit
nehodláme a proto dotace nepožadujeme. 

Kdy začínáme? V pátek 19. října v 16 hodin,
v Zámecké vinárně ve Slavkově. Co se bude po -
dávat? Při vstupu ruka pana vedoucího Edy.

Zveme všechny, komu leží cukrovar na srdíčku.
A.H.

Setkání bývalých pracovníků cukrovaru
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2. 10. úterý 19.30 hod. PŘEDTUCHA 97 min.
3. 10. středa 19.30 hod. Příběh ženy, jíž osud nabídl vizi budoucnosti a s ní i možnost ji změnit. Nechá její Linda svého muže zemřít? V zoufalé touze

zachránit svou rodinu se pustí do souboje s časem a osudem. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

6. 10. sobota 19.30 hod. FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER 92 min.
7. 10. neděle 16.30 hod. Čtveřici superhrdinů čeká nejtěžší protivník – tajemný posel Silver Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši planetu

připravil na její zánik. Nová dobrodružství akční komiksové adaptace. Film USA v české verzi!
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

9. 10. úterý 19.30 hod. SIMPSONOVI VE FILMU 87 min.
10. 10. středa 16.30 hod. Homer, Marge, Bart, Líza, Maggie, prezident Schwarzenegger a Spider – vepř v jednom z nejlepších animovaných filmů měsíce!

Film USA v českém znění: V. Zavřel, M. Dejdar, J. Lábus, H. Štáchová, J. Schwarz, D. Klapka a další.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

13. 10. sobota 19.30 hod. TRANSFORMERS 144 min.
14. 10. neděle 19.30 hod. Autoboti a Decepticoni si to rozdávají na Zemi a lidé se jim do toho drobet pletou… Steven Spielberg a Michael Baye

nám servírují invazi mluvících skládacích robotů z vesmíru. Akční sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

16. 10. úterý 19.30 hod. BOURNEOVO ULTIMATUM 116 min.
17. 10. středa 19.30 hod. Příběh o tom, jak nakládáme se svěřenou mocí sobecky. A vztahu k druhým neosobně. O pokusu  získání vlastní lidské identity v

současném problémovém světě. Akční film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

20. 10. sobota 19.30 hod. RUSH HOUR 3 – TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI 91 min.
21. 10. neděle 19.30 hod. V paříži je nejmocnější a nejznámější kriminální syndikát na světě. Čínský inspektor Lee a detektiv Carte se vydávají do Paříže, aby

zastavili spolčení kriminálních gangů. Akční komedie USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

23. 10. úterý 19.30 hod. OKAMŽIK ZLOMU 114 min.
24. 10. středa 19.30 hod. Zabil svou ženu. A přiznal se. Anthony Hopkins opět vraždí a kuje pikle. Díky charismatu mu prochází všechno. Kriminální film USA.

Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

27. 10. sobota 19.30 hod. DIVOKÉ VLNY 86 min.
28. 10. neděle 16.30 hod. Animovaný dokument o mistrovství světa tučňáků v surfování? Ano! A je to velká legrace. Tučňáci si nesou pod křídlem surfové

prkno a naučí nás, jak „chytit správnou vlnu“. Animovaný film USA v české verzi!
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

30. 10. úterý 19.30 hod. KOŘENÍ ŽIVOTA 105 min.
31. 10. středa 19.30 hod. Recept na štěstí, který v žádné kuchařce nenajdete… Kate je prvotřídní kuchařka v manhattanské restauraci. Když se do týmu

dostane odborník na omáčky, její dosavadní život to změní. Je třeba objevit správnou chuť do života. Romantická komedie USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

3. 11. sobota 19.30 hod. HAIRSPRAY 117 min.
4. 11. neděle 19.30 hod. Tracy vidí v televizi taneční show Cornyho Collinse a rozhodne se, že v této show musí účinkovat. Přestože je spíše obézní

teenagerka, dosáhne svého cíle a všechno dobře skončí. Tracyinu ještě obéznější matku hraje John Travolta! Hudební muzikál USA.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 11. úterý 19.30 hod. VDÁŠ SE, A BASTA! 102 min.
7. 11. středa 19.30 hod. Romantická komedie o jedné výstřední matce na pokraji šedesátky. Má tři krásné dcery, které má úporno snahu provdat. Provdám

svou dceru. Zn. Pro její dobro. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

10. 11. sobota 19.30 hod. EDITH PIAF 141 min.
11. 11. neděle 19.30 hod. Životopisný snímek o Edith Piaf, legendě francouzského šansonu. Pro dramatický a sebedestruktivní tragický osud si tento film už

kvůli známým šansonům nenechte ujít. Koprodukční film Francie/VB/ČR.
Mládeži nepřístupno

Nový film Jana Hřebejka MEDVÍDEK promítáme 20. a 21. listopadu!

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie


