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Letošní Napoleonské dny provázela nepřízeň počasí

Malé ohlédnutí za Napoleonskými dny 2008
tejně jako v minulých letech, již dlouhou
dobu před termínem pořádání tradičních Napoleonských dnů pořádaných pravidelně
v půlce srpna k připomínce narození císaře Napoleona Bonaparte (tentokrát již 239.), jsme řešili,
jaký bude mít tato akce obsahový rámec
a rozsah a jak bude financována. Jedná se
o akci, která zcela bezpochyby propaguje nejen naše město, s historií
Napoleona úzce spjaté, a díky
jeho nejvýznamnějšího a nejslavnějšímu vítězství známé
v celé Evropě i v celém světě
pod názvem Austerlitz, ale
i celé slavkovské bojiště a region jižní Moravy. Chtěli
jsme i tentokrát navázat na program a scénář z roku 2007, rozšířit nabídku doprovodných akcí
pro návštěvníky všech věkových
kategorií a také soustředit vojenské jednotky a jejich činnost do jednoho místa,
co nejvíce na území našeho města. S odstupem
krátkého času, při ohlédnutí se za celým víkendem, kdy akce probíhaly, si myslím, že se náš
záměr zdařil naplnit.

S

Nedûlní pﬁehlídka vojsk na námûstí

(Pokračování na str. 5)

Příští číslo vyjde 27. září

Nádhern˘ sobotní ohÀostroj

Napoleonské dny 2008

Ukázka bojov˘ch akcí v zámeckém parku

Boj muÏe proti muÏi

Generálové

Nedûlní nástup na námûstí

Spoleãenské setkání v Historickém sále zámku

Zahájení spoleãenského setkání – Milan Venclík a Ivan Charvát

VII. roãník golfového turnaje Napoleon Golf Cup 2008

Ivan Vystrãil vyznamenává Milana Venclíka

Veãerní defilé vojsk na námûstí
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

35. řádná schůze RM – dne 21. 7. 2008
a doporučuje ZM ke schválení způsob financování
vlastních zdrojů k poskytnuté dotaci ve výši
3 963 563 Kč z prostředků získaných z prodeje Zelnic a předfinancování uznatelných nákladů do doby
přijetí dotace z volných finančních prostředků získaných z prodeje pozemků v lokalitě Zelnice.
9. RM dává souhlas k pronájmu sloupu VO
č. 005.03.012 na ulici Bučovická ve Slavkově u Brna
uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě na pronájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města
Slavkova u Brna, uzavřené se společností SEPES
MEDIA.
10. RM Ukládá MěÚ zajistit realizaci instalace
stanovené místní úpravy dopravního značení v ulici
U Stadionu ve Slavkově u Brna spočívající v instalaci tří příčných zpomalovacích prahů a stanoveného
svislého dopravního značení. RM současně doporučuje ZM schválit: RO č. 12 – místní úprava dopravního značení U stadionu.
11. RM Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zpracování PD akce „Celková oprava komunikací
Čapkova–Mánesova–Tylova ve Slavkově u Brna“
s Ing. Stanislavem Beránkem – Projektování staveb,
inženýrská činnost.
12. RM bere informaci o záměru výstavby nové
MŠ ve Slavkově u Brna na vědomí a předkládá ji
v jednání nejbližšího zasedání ZM.
13. RM ukládá funkcionářům jednat se spol.
Kaláb o nabytí části poz. p.č. 354/1 a s p. Smutným
a p. Leitnerem o změně Smlouvy o budoucí smlouvě
podle závěrů uvedených ve zprávě.
14. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc.č.2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2
z vlastnictví města.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
částí pozemků pod plánovanou veřejně prospěšnou
stavbou komunikace kolem průmyslové zóny Čs.armády parc. č. 2984/6 ostatní plocha; 2984/8 ostatní
plocha; 2984/11 ostatní plocha; 2984/19 ostatní plocha a 2984/31 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím vojenského objektu – podzemního betonového úkrytu
na části pozemku parc. č. 3392/3 a 3392/4
v k.ú. Slavkov u Brna Ministerstva obrany ČR, zastoupeného Vojenskou ubytovací a stavební správou
Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znûní na www.slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
nabízí předprodej vstupenek na divadelní představení
■ Don Quijote de la Ancha
v rámci akce Podpora kultury na památkových objektech se představí Divadlo Klauniky Brno
(režie: B. Polívka), které se uskuteční v sobotu 6. září 2008 od 19 hod. na nádvoří slavkovského zámku.
Ceny vstupenek: dospělí
120 Kč (na místě 150 Kč)
děti do 15 let 100 Kč
Otevírací doba informačního centra v září:
úterý–neděle
9–11.30 a 12–17 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

v Brně, do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 2928/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 116 m2 na ulici Topolová v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
18. RM doporučuje ZM doplnit program rozvoje
města na období 2007–2010 o kapitolu č. 6 – Ekonomický rozvoj města s textem: Mezi ekonomické
cíle rozvoje města v oblasti podnikání patří především podpora malých, středních i velkých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a služeb. Cílem je
rozšiřovat počty kvalifikovaných pracovníků v regionu a podporovat takové projekty, které umožní plnění tohoto cíle. Jedná se například o projekty zaměřené na tvorbu pracovních míst ve výzkumu či
vývoji nebo o projekty výstavby vývojových center.
19. RM nedoporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje
domu č.p. 656 na ul. Úzká ve Slavkově u Brna. RM
zároveň ukládá MěÚ zařadit do návrhu plánu vedlejší
činnosti pro rok 2009 opravu střechy na domě
č.p. 656 na ul. Úzká ve Slavkově u Brna, proti zamokání a v nejnutnějším rozsahu.
20. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 08/08 s MUDr. Naďou Dufkovou na tři dny v týdnu a dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 7/2004 ze dne
8. 9. 2005 uzavřené s MUDr. Zdenkou Koldovou, na
dva dny v týdnu v objektu pronajímatele Poliklinika
Slavkov u Brna, Malinovského nám. 551, předmětem
nájmu jsou místnosti č. 2.22, č. 2.23 a č. 2.24 o celkové ploše 52,25 m2.
21. RM v souladu s ustanovením § 149 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, schvaluje podání žádosti
o zápis změny v rejstříku škol z důvodu nástupu
Mgr. Vladimíra Soukopa do funkce ředitele ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov ke
dni 1. 8. 2008.
22. RM bere na vědomí dočasné vedení Základní
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov
současnou zástupkyní Marií Drápalovou s účinností
od 1. 8. 2008.
23. RM odkládá zprávu „Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2008 ze škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna“ a ukládá MěÚ zprávu doplnit a upřesnit.
24. RM povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské
škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní rok
2008/2009, pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví. Výjimka se povoluje ve třídách: MŠ Zvídálek Malinovského nám.: Berušky – výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě, Kuřátka – výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě, Koťátka – výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě; MŠ Zvídálek Komenského
nám.: Včelky – výjimka na 4 děti, celkem 28 dětí ve
třídě, nová třída – výjimka na 4 děti, celkem 28 dětí
ve třídě; MŠ Zvídálek Koláčkovo nám.: Sluníčka –
výjimka na 1 dítě, celkem 11 dětí ve třídě (logopedická třída).
(Pokračování na str. 4)
Upozornění

1. RM doporučuje ZM schválit „Pravidla pro prodej obecních bytů v domech na sídl. Nádražní
č.p. 1153 až č.p.1158“, ve znění dle přílohy. RM doporučuje ZM vyhlásit záměr privatizace bytů v domech na sídlišti Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156 podle
z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,
tj. prodejem jednotlivých bytů oprávněným nájemcům, neprodleně po jejich zápisu do katastru nemovitostí.
2. RM doporučuje ZM schválení uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě bytových
jednotek formou půdní vestavby v obytných domech
ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č. p. 1153
a č. p. 1154, v předloženém znění. RM zároveň doporučuje ZM přijetí úvěru k částečnému financování
revitalizace na sídlišti Nádražní č.p. 1153–1154 od
Komerční banky a.s. se splácením na dobu do deseti
let od podpisu úvěrové smlouvy s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR+0,09 p.a. RM současně
doporučuje ZM souhlasit s použitím finančních prostředků z orj. 8 – bytové a tepelné hospodářství
a z položky č. 42 – Fond BTH na dofinancování revitalizace sídliště Nádražní č.p. 1153–1154 z vlastních zdrojů.
3. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
3 450 000 Kč na pořádání Napoleonských dnů
a Vzpomínkových akcí v roce 2008.
4. RM bere na vědomí program a předložené návrhy plakátů a banneru na Napoleonské dny 2008.
5. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 8 – výdaje na volně pobíhající psy, RO č. 9 – úprava vstupu
na koupaliště, RO č. 10 – rekonstrukce prostor na
DPS pro Oblastní charitu Hodonín, RO č. 11 – rekonstrukce budovy polikliniky.
6. RM po projednání zprávy „Revitalizace polikliniky – financování realizace I. etapy“ bere tuto
zprávu na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
přijetí úvěru ke krytí revitalizace polikliniky I. etapy
s pohyblivou sazbou 1MP + 0,05%, p.a. s délkou
splatnosti 10 let od podpisu úvěrové smlouvy, uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s., pověření RM schválením úvěrové smlouvy, pověření
starosty města k podpisu úvěrové smlouvy.
7. RM po projednání zprávy „ZŠ Tyršova – schválení projektu k financování“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení způsob financování vlastních zdrojů k poskytnuté dotaci ve výši
2 265 038 Kč z prostředků získaných z prodeje Zelnic a předfinancování uznatelných nákladů do doby
přijetí dotace z volných finančních prostředků získaných z prodeje pozemků v lokalitě Zelnice.
8. RM po projednání zprávy „Zámek – schválení
projektu k financování“ bere její obsah na vědomí

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 15. září do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších
příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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35. řádná schůze RM – dne 21. 7. 2008
(Dokončení ze str. 3)

25. RM souhlasí s navrhovanými odměnami pro
Mgr. Evu Juráskovou a Mgr. Jaromíra Pytelu a dále vydává platové výměry pro ředitele ZŠ Komenského 495
Slavkov u Brna Mgr. Vladimíra Soukopa a ředitelku ZUŠ
Františka France Slavkov u Brna Mgr. Janu Jelínkovou.
26. RM doporučuje ZM přijmout dotaci z rozpočtu
JmK na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb. RM současně schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK obcím
na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb po přijetí dotace ZM.
27. RM po projednání Dodatku č. 2 veřejnoprávní
smlouvy (projednávání přestupků) bere jeho obsah na
vědomí a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 se všemi
navrženými obcemi.
28. RM bere na vědomí informaci o odmítnutí některých občanů města činit i nadále údržbu zeleně před
svým domem na své vlastní náklady.
29. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2008.
30. RM doporučuje ZM změnit jednací řád zastupitelstva města tak, že v § 10a odst. 4. se na konec doplňuje věta „Vznáší-li občan připomínky a dotazy
podle odst. 3 ústně v rámci programového bodu diskuse, může tak učinit v jediném vystoupení v délce
nejvýše pět minut s možností následné jednominutové reakce na odpověď (je-li dávána okamžitě ústně

členy zastupitelstva); přičemž při překročení této doby
předsedající může občanovi slovo odejmout“.
31. RM schvaluje program 6. mimořádného zasedání ZM v upraveném znění.
32. RM nevyhovuje žádosti p. Jakuba Hučíka.
33. RM bere předloženou žádost o kompenzaci
nájmu tělocvičen a užívání sportovního areálu na vědomí a ukládá místostarostovi města jednat ve věci
předmětu žádosti s vedením TJ Sokol.
34. RM ve věci „Odvolání proti rozhodnutí RM“
postupuje tuto ZM na jeho řádné zasedání a ukládá odboru IR připojit důvodovou zprávu.
35. RM souhlasí s použitím znaku města na informační mapy města Slavkova u Brna pro firmu DAPA
Radějov.
36. RM bere žádost p. Petra Hlásenského podle zákona č. 106/1999 Sb na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání ZM.
37. RM schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ se stávajícím nájemcem bytu
Zlatá Hora č.p. 1227, v přiloženém znění.
38. RM souhlasí s užitím znaku města pro p. Ivana
Křivánka a s poskytnutím propagačních materiálů pro
jeho záměr.
39. RM schvaluje odměnu řediteli ZS-A Ing. Aleši
Šilhánkovi ve výši dle předloženého návrhu a zároveň
schvaluje odměnu řediteli TSMS p. Radoslavu Lánskému ve výši dle předloženého návrhu.
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XXVII. mimoﬁádná schÛze RM – dne 15. 7. 2008
1. RM na základě doporučení výběrové komise
jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Bc. Dagmar Janebovou vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství s účinností od 1. 10. 2008. Součástí jmenování
je dohoda o sjednání tříměsíční zkušební doby Bc.
Dagmar Janebové.
2. RM schvaluje okruh firem k podání nabídky na
akci: „Zpracování výběrového řízení na stavební
práce – Zámek Slavkov“. Zároveň ukládá MěÚ na
jednání RM předložit obdržené nabídky k posouzení.
3. RM schvaluje okruh firem k podání nabídky na
akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova – příprava výběrového řízení“: Současně schvaluje složení hodnotící komise a kritéria hodnocení nabídek.

XXVIII. mimoﬁádná schÛze RM – dne 4. 8. 2008
1. RM povoluje parkování na škvárovém hřišti ve
dnech 5. 8.–10. 8. 2008 pod podmínkou, že firma
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s., zajistí na
vlastní náklady úklid po parkujících vozidlech a případnou náhradu vzniklých škod.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci
a financování jednotlivých akcí u příležitosti Napoleonských dnů 2008 se společností DAVAY COMMUNICATIONS, s.r.o. v předloženém znění.
3. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Veřejné osvětlení Slavkov u Brna 2008“ s firmou Ivan Durek.

36. řádná schůze RM – dne 11. 8. 2008
1. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – FŽP na realizaci kompostárny ve výši 498 716 Kč. Pro případ schválení
přijetí dotace ZM schvaluje uzavření smlouvy
č. 303/2008/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (FŽP JMK) v předloženém
znění.
2. RM odkládá zprávu „Separovaný sběr na ulici
Polní – Jednota Moravské Budějovice“ k dopracování.
3. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 13 – dotace z rozpočtu JMK – Vzpomínkové akce (příjmy:
Zařazení nové položky – dotace z rozpočtu JMK –
Vzpomínkové akce ve výši 3 450 000 Kč, výdaje:
Zvýšení položky č. 115 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny ve výši 3 450 000 Kč), RO č. 14 – zpevněná plocha na stání kontejnerů (příjmy: Zvýšení položky č. 2 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
v hodnotě 20 000 Kč, výdaje: Zařazení nové položky
– zpevněná plocha na stání kontejnerů ve výši 20 000
Kč), RO č. 15 - umělé zavlažování tréninkové plochy
stadionu Slavkov (příjmy: Zvýšení položky č. 2 – daň
z příjmů fyzických osob ze SVČ v hodnotě 28 000
Kč, výdaje: Zvýšení položky č. 62 – Rekonstrukce
stadionu ve výši 28 000 Kč).
4. RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného
z bytů v domech ve vlastnictví města Slavkov u Brna
o částky nejvýše přípustné podle zákona č. 107/2006
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, k 1. lednu 2009, s výjimkou bytů dle přiložené tabulky.
5. RM souhlasí s dohodou o výměně bytů mezi
Evou Urbancovou a Marií Jeřábkovou, od 1. 9. 2008.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
určitou, do 31. 12. 2010, s paní Marií Jeřábkovou.
6. RM nemění usnesení přijaté pod bodem 4.16. na
své 34. řádné schůzi dne 25. 6. 2008 ve věci žádosti
o snížení nájemného v bytech na sídlišti Nádražní
1155-56.
7. RM doporučuje ZM uvolnit formou RO z fondu
BTH finanční prostředky na provedení úprav vytápění domů sídl. Nádražní ve výši 615 985 Kč.
8. RM ukládá MěÚ zadat vypracování prováděcí

projektové dokumentace na „Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 727, úprava vytápění budovy“ firmě
ELMAR group s. r.o., s technickým řešením dle nabídky ze dne 30. 7. 2008. Zároveň ukládá MěÚ zařadit do návrhu plánu vedlejší činnosti pro rok 2009
provedení uvedeného záměru v rozsahu dle prováděcí projektové dokumentace.
9. RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na
provádění servisu a údržby zařízení pro vytápění bytů
na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna a podle návrhu ve zprávě stanovuje okruh firem, které budou
osloveny k jejímu předložení a schvaluje navržené
složení hodnotící komise.
10. RM schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ s Pavlem Chvátalem, v přiloženém znění.
11. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna s Hot Reality plus,
s.r.o., od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou, nájemné ve
výši 1000 Kč/m²/rok.
12. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem kanceláře č. 216 ve II. NP budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna s Žasni s.r.o., na dobu
neurčitou, nájemné ve výši 1000 Kč/m²/rok.
13. RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje
domu č.p. 706 na ul. Lomená ve Slavkově u Brna,
s pozemkem na němž dům stojí, formou výběrového
řízení, s předem stanovenými kritérii.
14. RM dává souhlas s uzavřením smlouvy na
zpracování veřejné zakázky na dodavatele stavebních
prací na akci: „Přístupová komunikace a parkoviště
k zámku Slavkov – Austerlitz“ se společností ikis,
s.r.o.
15. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
pozemků parc. č. 2657/9 trvalý travní porost o výměře 105 m2; parc. č. 2650/2 zahrada o výměře 4 m2
z vlastnictví města; zároveň nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2650/3 zahrada
o výměře 292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře
124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr
ZM.
16. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru směny
části pozemku parc. č. 1787/30 orná půda v k.ú. Slav-

kov u Brna o předpokládané výměře cca 69 m2
z vlastnictví města.
17. RM souhlasí s vydáním územního rozhodnutí
o umístění stavby „I/54 Heršpice, křižovatka“ na části
pozemku parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice a se
vstupem na pozemek parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice pro investora stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing.Pavlem Kremitovským, ředitelem ŘSD ČR, Správa Brno. Zároveň souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.
č. 1349/266 orná půda v k. ú. Nížkovice.
18. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc. č. 3553/5 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2
z vlastnictví města.
19. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 3073/40 orná půda o výměře 20 533
m2 a parc. č. 3073/50 orná půda o výměře 26 022 m2
v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.
20. RM ruší usnesení 35. schůze RM konané dne
21. 7. 2008 k bodu č. 3. 16.
21. RM dává souhlas Ing. Zbyňku Nejezchlebovi
vybudovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p. č. 2056/1 odstavnou plochu pro dvě osobní
vozidla dle předloženého návrhu PD.
22. RM dává souhlas k umístění informační tabule
MK Austerlitz na Komenského náměstí ve Slavkově
u Brna mezi tabule Junáka a DDM za podmínek uvedených ve zprávě.
23. RM souhlasí se záměrem provedení rekonstrukce vytápění objektu zámku. Současně ukládá vedení ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ zabezpečit součinnost k vypracování potřebné PD.
24. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o výpůjčce ve věci vysokorychlostního internetu s Jihomoravským krajem.
25. RM bere žádost o.s. Oživení o informace
a návrh odpovědi na vědomí.
26. RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., na
stavbu kompostárny dle předložené nabídky. Současně souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
AGROSTROM, a. s., na dodávku vybavení kompostárny dle předložené nabídky.
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Doprovodné akce na námûstí

Malé ohlédnutí za Napoleonskými dny 2008
(Dokončení ze str. 1)

Přes výraznou nepřízeň počasí, které narušilo
plánovaný, velmi pracně připravený program, kdy
jsme museli na poslední možnou chvíli přesunout
pořádání pátečního Festivalu folk a country ze zámeckého nádvoří do městského kina, i v sobotu,
kdy noční vytrvalý déšť znemožnil ranní přesun
vojáků na kopec Urbánek, kde měla proběhnout
ukázka bitvy. Přesto bylo pro všechny pořadatele,
účastníky (vojáci) i účinkující (herci, kejklíři, muzikanti) odměnou, že na hlavní i doprovodné akce
přišlo značné množství lidí. Velmi dobře byly hodnoceny též již tradiční akce úzce spjaté s Napoleonskými dny, 7. ročník golfového turnaje pro
partnery Napoleonských dní a Vzpomínkových
akcí „Napoleon Golf Cup“ a V. ročník mezinárodní výstavy vín „Grand Prix Austerlitz“.
I tak ve mně zůstával po celý den pocit zkla-

mání a zmaru, že nepřízeň odradila od návštěvy
našeho města a účasti na těchto akcích velké
množství lidí. Přesto tyto mé pocity byly
v samém závěru sobotního večera alespoň částečně potlačeny radostí a dobrým pocitem z večerního závěrečného defilé vojsk a nádherného, to
slovo je zde zcela namístě, slavnostního ohňostroje, který rozzářil nejen oblohu nad naším zámkem, ale i úsměv ve tvářích nás pořadatelů, že
akce proběhla, mimo vlivu již několikrát zmiňovaného počasí, bez problémů a náš cíl se naplnil.
Ptáte se jaký cíl? Že se konečně koná pouze jediná, s ostatními spolupracujícími obcemi společně koordinovaná akce, kterou vnímají návštěvníci jako „smíření“ na slavkovském bojišti. Že
jsme se všemi našimi partnery schopni připravit
pro návštěvníky zajímavou akci s pestrým programem. Že se nám podařilo přesvědčit i zastupi-

telstvo Jihomoravského kraje, které nám na pořádání letošních Napoleonských dnů i Vzpomínkových akcí přidělilo účelovou finanční podporu ve
výši 3 450 000 Kč. Toto vše považuji za náš velký
společný úspěch a věřím, že podpora ze strany
JmK již nebude pro letošní rok pouze nahodilá,
ale do budoucna trvalá.
Chtěl bych toto cestou poděkovat všem, kteří
se na přípravě a pořádání Napoleonských dnů
2008 podíleli. Zvláště bych chtěl poděkovat vojákům, bez jejichž nadšení by konání těchto akcí
bylo nemožné. Především jim patří dík za to, že
udržují tradice, baví nejen sebe, ale i nás návštěvníky a diváky.
Ivan Charvát, starosta města

Městská policie informuje
Městská policie je ze zákona č. 553/1991
Sb. § 2 odst. 1 pís. e) oprávněna kontrolovat
dodržování obecně závazných právních předpisů.
Vyhláška Města Slavkova u Brna č. 23/96
čl. 4 říká, že je nepřípustné:
• vypalovat travní porosty
• lámat větve nebo jinak poškozovat stromy,
keře a jiné části zeleně
• znečišťovat plochy zeleně včetně venčení
psů, svévolně přemisťovat veřejná zařízení, vyvěšovat plakáty, upevňovat dopravní značení
a jiné předměty na dřeviny
• vjíždět vozidly na plochy zeleně, a to i na
plochy připravené pro jejich realizaci,

• umisťovat skládky materiálů, instalovat
prodejní stánky, reklamní panely, kontejnery
a jiná zařízení omezující růst, rozvoj a údržbu
zeleně
• provádět jakékoliv úpravy a výsadby na
veřejných plochách bez souhlasu odboru životního prostředí města.
Pojem veřejná zeleň: parky, zahrady, trávníky, lesy, louky a jiné zelené plochy
Parkováním na zeleni se řidiči též dopouští
neoprávněného záboru veřejného prostranství
podle zák. č. 200/1990 Sb., § 47 odst. 1, pís. g,
kde může správní orgán ve správním řízení uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Velitel MP: Pavel Ehrenberger
Ivan Vystrãil a Milan Venclík

Telefonní kontakty:
služebna MP
544 121 156
mobil služba
725 746 436

První vyznamenan˘ ve 3. kohortû
âestné legie C.E.N.S.
V sobotu 16. srpna byl v Historickém sále
slavkovského zámku v rámci společenského
setkání při příležitosti konání Napoleonských
dnů 2008 slavnostně vyznamenán Čestnou
legií C.E.N.S. s modrou stuhou Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje. Stal se tak prvním členem „3. kohorty“,
jež je určena pro civilisty, kteří nenosí uniformu re-anactmentu, a přesto mimořádným
způsobem podporují činnost společnosti.
Prezident C.E.N.S. a vrchní velitel francouzské
(historické) armády Ivan Vystrčil tím vyjádřil
oceněným díky za dlouholetou podporu a záštitu nad Napoleonskými dny a Vzpomínkovými akcemi.
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Jak se správně zachovat při dopravní nehodě?
Všichni potřebujeme dojíždět do zaměstnání,
do školy, o víkendech jezdíme na chalupu
a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrůstající
provoz na silnicích a železnicích přináší zvýšené
riziko dopravních nehod. Hasičský záchranný
sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno vám připravil několik důležitých rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní nehodě, ať už
jste přímými účastníky nebo svědky.

Nejdůležitější je záchrana života
a zdraví účastníků nehody
Vypněte chod motoru havarovaného vozidla
(vyndejte klíče nebo kartu ze spínací skříňky), jeli to s ohledem na aktuální situaci možné. Opusťte
havarované vozidlo a pokud je to možné, pomozte
ostatním opustit vozidlo a místo nehody.
Dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdříve zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření – použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty.
Pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují
bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava
dechu), věnujte se nejprve zraněným. Teprve po
stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.

Přivolání pomoci
Pokud již nevolal na tísňové linky někdo
z ostatních účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc. Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zraněným nebo ohroženým je zákonná povinnost každého! Pokud jde
o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy volejte
tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím budou
přivoláni:
• hasiči (uhašení požáru, vyproštění osob, likvidace úniku látek),

• zdravotnická záchranná služba
(ošetření a odvoz raněných),
• policie (zabezpečení místa nehody,
organizace dopravy, vyšetření nehody).
Operátorovi nahlaste: co se stalo, kde
se to stalo a kdo volá. Hned nezavěšujte,
je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo
upřesnění údajů.
Při drobných nehodách („pomačkané plechy“)
nemusíte volat záchranáře ani policii vůbec,
pokud se všechny strany dohodnou na vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob a nehoda vážně
neohrožuje ostatní účastníky provozu.

Činnost na místě nehody
do příjezdu záchranářů
Především si rozdělte činnosti, které je třeba
udělat. Nebojte se požádat kolemjdoucí o pomoc
a spolupráci.
Zajistěte poučenou osobou provizorní regulaci
nebo odklon dopravy. V případě požáru, odůvodněného podezření na možný výbuch nebo únik
nebezpečných látek opusťte místo nehody společně se všemi účastníky, včetně zraněných, kteří
snesou transport (tj. kterým nehrozí poranění páteře, které by mohlo zhoršit zranění). Ujistěte se,
že opravdu všichni jsou v bezpečné vzdálenosti.
Nezapomeňte ani na přepravovaná zvířata, která je
třeba po vyproštění uklidnit.
Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí
přístroj vhodného typu, použijte jej. Jak správně
použít hasicí přístroj, naleznete na webové stránce
h t t p : / / w w w. f i r e b r n o . c z / v a s e - c e s t y - k bezpeci/hasici-pristroje.
Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte částí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Změny v souvislosti s novelou živnostenského
zákona – vazba na obchodní rejstřík
Novela živnostenského zákona zrušila s účinností od 1. 7. 2008 živnostenské listy a koncesní
listiny jako průkazy živnostenského oprávnění.
Podnikatel, který získal oprávnění k provozování živnosti před účinností novely, předkládá soudu při zápise do obchodního rejstříku (OR) jako dosud živnostenský list nebo
koncesní listinu.
Podnikatel, který ohlásil živnost nebo požádal o koncesi po 1. 7. 2008, bude již prokazovat
své oprávnění k provozování podnikatelské činnosti výpisem z živnostenského rejstříku (ŽR).
Pro zápis do obchodního rejstříku je možno tento
výpis soudu předložit. Nezbytným údajem je však
tzv. identifikátor (číslo ID RŽP) uvedený
v levém dolním rohu výpisu ze ŽR. Toto číslo
jednoznačně identifikuje pro soud údaj o živnostenském oprávnění dané osoby. Ve formuláři
pro návrh na zápis nového podnikatele do OR,
příp. pro změnu zápisu existující právnické osoby
k údaji o předmětu podnikání je třeba tento identifikátor uvést.
Redakãní rada

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

S účinností od 1. 7. 2008 došlo ke změnám
v zařazení živností v rámci příloh živnostenského zákona, příp. ke slučování živností či
změně jejich názvu. Tyto změny je třeba promítnout do údaje o předmětu podnikání zapsaném v OR. V současné době se připravuje možnost úpravy databáze OR a automatické změny
údajů o předmětu podnikání osob zde zapsaných
tak, aby odpovídal nové právní úpravě.
Není proto třeba podávat samostatné návrhy na změny v OR, které by se měly týkat
pouze předmětu podnikání.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Ministerstvo průmyslu a obchodu společně
s Hospodářskou komorou ČR a spotřebitelskými
organizacemi uvedlo do provozu Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
(ADR). Cílem projektu je zrychlení a zjednodušení řešení spotřebitelských sporů jako alternativa k jejich stávajícímu zdlouhavému projednávání soudní cestou.
Na stránkách MPO v sekci „ochrana spotřebitele“ lze nalézt podrobnější informace vč. formuláře a seznamu kontaktních míst.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

smysl, hoření by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru, popř.
otevřeným okénkem do prostoru kabiny.
Teprve pokud nikomu na místě nehody nehrozí nebezpečí, můžete se začít
věnovat dalším činnostem. Nejdříve zajistěte volnou cestu pro příjezd záchranářů.
Pokud lze předpokládat přílet vrtulníku
záchranné služby, vytipujte bezpečné místo pro
přistání (bez stromů, elektrického vedení a křovinatého porostu). Při příletu vrtulníku signalizujte např. reflexní vestou nebo za zhoršené viditelnosti svítilnou svoji pozici a možné místo
přistání (to však především musí vyhodnotit
pilot).
Poté lze řešit méně důležité činnosti, např. zabezpečení vraku proti dalšímu poškození, zajištění stop po nehodě, které upřesní vyšetřování
(zakreslení pozice havarovaných vozidel, pokud
je třeba s nimi dále manipulovat). Nezapomeňte
na zabezpečení majetku uvnitř i vně vozidel.
Vždy si zapište kontaktní údaje účastníků
i svědků nehody.

Na co nezapomenout po příjezdu
záchranářů
Buďte k dispozici veliteli zásahu (velitel té
složky, která dorazí jako první nebo řídí zásah,
obvykle hasič). Popište mu, jaká hrozí nebezpečí
a co jste již udělali pro jejich omezení. Upozorněte
na osoby či zvířata, které jste nebyli schopni vyprostit a nahlaste jejich počet a vámi zjištěné údaje
o jejich stavu. Vždy se řiďte pokyny záchranářů
a buďte jim nápomocni.
Až jako jeden z posledních kroků se postarejte
o svoje havarované vozidlo – kontaktujte svoji pojišťovnu a zajistěte si odtahovou službu.
M. Kučerová, kancelář tajemníka

Výzva pro podnikatele
Nové webové stránky města Slavkova
u Brna mimo jiné obsahují také nový registr
podnikatelských subjektů ve městě a okolí.
Podnikatelé mají možnost stávající údaje
opravit nebo zrušit, přihlásit se mohou také
nové subjekty. V případě zájmu o opravu
nebo zapsání nových údajů se prosím obracejte na správce sítě p. Ladislava Stehlíka na
tel. čísle: 544 121 185.
Ladislav Stehlík, správce sítě MěÚ

Oznámení
Matrika Městského úřadu ve Slavkově
u Brna přijímá v souladu s ust. § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
žádosti o vydání voličského průkazu pro volby
do Senátu ČR. Tyto žádosti musí být podávány
v písemné formě, a to buď osobně, nebo s ověřeným podpisem voliče.
Voličské průkazy budou voličům vydávány
od 2. 10. 2008, a to buď osobně nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo může být voliči zaslán poštou
oproti podpisu (doručenka). Voličské průkazy
budou vydávány taktéž na matrice Městského
úřadu ve Slavkově u Brna.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Sídli‰tû NádraÏní

Budova polikliky – pohled ze dvora

Nov˘ vzhled sídli‰tû NádraÏní

Poliklinika v novém kabátě

Jak jste si jistě všimli, na počátku roku začala na bytových domech č. p. 1155-6 stavební
činnost, která má zajistit zlepšení tepelně-technických vlastností budovy. Spolu s touto investicí města je prováděna půdní vestavba do
stávající střešní konstrukce, kterou vzniknou
nové 4 bytové jednotky. Tato investice je prováděna soukromou společností. Celá akce bude
ukončena do konce letošního roku. Záměr celkové revitalizace bytových domů byl schválen
zastupitelstvem města a je v plánu rozvoje
města společně s regenerací veřejných ploch
na sídlišti. Na srpnovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno financování revitalizace
dalších bytových domů č.p.1153-4, která by
měla proběhnout v příštím roce. Předpokládáme, že započatá revitalizace bude probíhat
i na ostatní domech. V současné době město
usiluje o získání dotace na regeneraci veřejného prostranství kolem zmíněných domů.
Součástí regenerace by mělo být především vytvoření nových parkovacích stání, kterých je
v této lokalitě citelný nedostatek.
Odbor investic a rozvoje MÚ

Budova polikliniky se brzy dočká nového kabátu. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na
svém srpnovém zasedání, kde byla schválena revitalizace budovy na ulici Malinovského č. p. 551.
Jedná se vlastně o nejstarší budovu, která spolu
s ostatními třemi č. p. 288 a č. p. 324 tvoří areál
polikliniky ve Slavkově u Brna. Důvodem opravy
právě této budovy je na místě. Jak již bylo zmíněno, jedná se o nejstarší budovu a tím i nejzanedbanější. Součástí oprav (revitalizace) bude především výměna výplní otvorů (okna, dveře),
zateplení fasády minerální vatou a výměna rozvodů vody a kanalizace. Dále se opravy dotknou
částečně konstrukce zastřešení, sociálních zařízení jak pro personál, tak i pro veřejnost a povrchových úprav stěn a podlah. Práce by měly pro-

V˘chovnû rekreaãní tábor
pro dûti v roce 2008 pod
zá‰titou Mûstského úﬁadu
Slavkov u Brna a Mûstského úﬁadu Buãovice
V době od 27. 7. do 5. 8. se konal dětský
letní výchovně rekreační tábor pro děti ze
správního území Slavkova u Brna a Bučovic.
Ubytování bylo zajištěno v chatkách a bungalovech rekreačního střediska Okluky u Malého
Hradiska v okrese Prostějov. Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku 7–15 let, které byly
rozděleny do čtyř oddílů. Program tábora zajišťovali čtyři oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra
„Harry Potter.“ Každý oddíl byl na začátku tábora zařazen do koleje, pod kterou celý týden
soutěžil. V duchu Harryho Pottera začínal
každý den – výroba pergamenu, kouzelnické
hůlky, zaklínadla, stejnokroje, masky. Nemo-
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bíhat od září roku 2008 do června 2009. Po tuto
dobu prosíme občany o toleranci k možnému narušení přirozeného provozu polikliniky. Vše bude
v závěru vyváženo novým příjemným prostředím.
I na ostatní budovy polikliniky je myšleno a neměly by do budoucna zůstat pozadu. Dvorní jednopodlažní přístavba se při příznivých finančních
okolnostech dočká nového pláště v příštím roce
a nová třípodlažní budova na ulici Tyršova bude
řešena dotačními prostředky ze státního fondu životního prostředí. Vypsání vhodného dotačního
titulu předpokládáme začátkem příštího roku.
Doufáme, že se všechny tyto záměry podaří zrealizovat a do budoucna tak vytvořit odpovídající
zdravotnické zařízení sloužící celému regionu.
Odbor investic a rozvoje MÚ

Náv‰tûva zoologické zahrady na Svatém kopeãku u Olomouce

hla chybět hodina lektvaru a Famfrpál. Celá hra
byla poslední den ukončena hledáním kamene
mudrců, spojená s plněním úkolů a nalezením
pokladu.
Vzhledem k tomu, že tábor se nacházel nedaleko Olomouce, uskutečnili jsme celodenní
výlet do zoologické zahrady na Svatý kopeček
a druhý výlet na Plumlovskou přehradu, kde se
děti i koupaly.
Ve volném čase se děti nejvíce zabývaly
sportovními hrami, vědomostními úkoly a nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků, který
k táboru neodmyslitelně patří.
Do programu byla zařazena přednáška Měst-

ské policie Brno „Z hlouposti do závislosti“
a „Kamarád“. V průběhu a především na konci
tábora byly děti odměňovány za své každodenní výkony cenami. Fotografie, které byly
pořízené v průběhu tábora, budou dětem předány na CD v průběhu měsíce září na odboru
sociálních věcí MěU Slavkov u Brna.
Současně děkujeme Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně za finanční podporu, firmě E-COM Slavkov u Brna a firmě
Pegas-Gonda za sponzorský dar poskytnutý
na pořádání letního tábora.
Město Slavkov u Brna
odbor sociálních věcí

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Odcházející ředitel bude cestovat, ale i učit
Učitelství se věnoval bezmála čtyřicet let, polovinu z toho řediteloval žákům Základní školy Komenského. Teď Jaromír Pytela přenechává pomyslné žezlo svému
nástupci a těší se na zaslouženou penzi.
• Kolik let jste působil ve školství?
To už je hodně dlouhá doba. Začal jsem v devětašedesátém roce, dvacet let učil v Rousínově
a osmnáct let na ZŠ Komenského.
• Co Vám léta přinesla? Vzala vám naopak něco?
Doufám, že jen přinesla. Že za tu dobu jsme
udělali veliký kus práce. Škola slavila loni sté
výročí, skutečně se nám povedlo provést řadu
rekonstrukcí, jak staré budovy, tak i různé přístavby, vybudovali jsme novou sportovní halu,
gymnastický sál, vestavěli dům dětí. Jestli mi
něco vzala? Nic mě nenapadá.
• Vzpomenete si na nějaký milý zážitek, který
vám během ředitelování utkvěl v paměti?
Milých zážitků byla celá řada. Nejlepší bylo,
když byly peníze a mohli jsme tak něco opravovat.
• Spousta mladých vystudovaných pedagogů
se v dnešní době do učitelství příliš nehrne, co
by se podle vás mělo změnit?
Mělo by se zlepšit hlavně finančních ohodnocení. Je celá řada výborných učitelů, kteří
umí perfektně pracovat na počítači nebo skvěle

ovládají jazyky, ale raději volí zaměstnání, kde
dostanou za svoji práci víc peněz.
• Jak hodnotíte svého nástupce Vladimíra
Soukopa?
Pana ředitele Soukopa znám velice dlouho,
protože když jsem v devadesátém roce začínal
na Základní škole Komenského, tak byl jedním
z našich učitelů. Vím, že se po celá léta věnuje
hodně věcem v našem městě, je radním, a tak
dále. Myslím, že je to člověk na svém místě.
• Jak budete trávit volný čas?
Na to už se velice těším. Největším mým koníčkem je cestování, za posledních patnáct let
jsem projel čtrnáct států. Podíval jsem se například na Kanárské ostrovy, do Egypta, Tunisu, Portugalska, Řecka, Turecka, Kypru, Itálie. Dalším mým koníčkem je literatura, mám
doma docela velkou knihovnu s cestopisy, historickými knihami i detektivkami, například od
Agáty Christie. Ty mám téměř všechny. Takže
nemám obavu, že bych v důchodu neměl co
dělat. Také ještě budu učit, mám smlouvu na
deset hodin zeměpisu, čili méně než poloviční
úvazek. Abych úplně nevyšel ze cviku.

Nový ředitel školy se zaměří na ekologii
Předtím, než zvítězil v konkurzu na ředitele Základní školy Komenského,
šéfoval pět let další slavkovské škole v Tyršově ulici. Jaké má Vladimír Soukop
cíle a chystá na novém pracovišti nějaké změny? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.
• Proč Vás začalo lákat být ředitelem ZŠ Komenského?
Rozhlížel jsem se, že půjdu někam jinam, už
jsem byl dlouho na jednom místě. Měl jsem
pocit, že by bylo dobré začít s novými lidmi
někde jinde.
• Chtěl jste zůstat ve školství?
Ano chtěl. A pak se naskytla příležitost, když
se ředitel ZŠ Komenského rozhodl jít do důchodu. Je to větší škola, s více lidmi, s větším
provozem nebo třeba s jídelnou. Nechtěl bych
hodnotit, zda je práce jednodušší, složitější,
lepší. Je zkrátka více obohacená.
• Chystáte ve Vašem novém působišti nějaké
zásadnější změny, například personální nebo
v systému výuky?
Personální změny nechystám momentálně
vůbec žádné. S lidmi se teprve budu seznamovat. Učitelé, kteří byli dohodnutí s bývalým vedením na odchodu, ze školy odešli. Ti, kteří
mají nastoupit nově, přijdou v prvním týdnu.
Teď se seznamuji se školním vzdělávacím programem, teprve pak se musím dohodnout s kolegy, jestli budou nějaké změny.
• Takže se žáci nemusí obávat třeba časnějšího
vstávání do školy?
To nemusí. Je sice pravda, že teď se hodně
zabýváme řazením rozvrhu, ale ještě uvidíme.
Bude to když tak výjimečná záležitost, a zase
vyučování skončí o půl jedné místo o půl
druhé.

• Máte nějaký cíl, na který se chcete konkrétně
zaměřit?
Docela mě zaujala environmentální výchova.
V češtině to znamená něco jako ekologická, v angličtině má slovo environmentální význam i jako
vztah k něčemu. Když jsem šel do konkurzu, tak
jsem si svůj vzdělávací program pracovně nazval
„Škola dobrých vztahů“. Nevím, jak moc se mi to
podaří, to bude záležet na tom, jak se mi povede
přesvědčit kantory, jak moc budeme chtít při práci
vynaložit, kolik budeme mít peněz.
• Dá se říct, že jste věnoval většinu letních
prázdnin přípravě na nové pracoviště? Nebo
jste si stačil užít i dovolenou?
Nebyl jsem vůbec nikde. Akorát pracovně
dva dny ve Francii v Darney a dva dny v Praze.
Jinak jsem se připravoval, přebíral školu, veškeré dokumenty. To byly celé moje prázdniny.
Za rozhovory s Mgr. Jaromírem Pytelou a Mgr.
Vladimírem Soukopem děkuje Martina Vilímová
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Mateřská škola
Zvídálek informuje
Po dohodě se stavební firmou Reistav,
s.r.o., je předpokládané ukončení přestavby
třídy na ZŠ Komenského urychleno.
Z toho plyne, že všechny děti budou moci
od 1. září 2008 nastoupit k docházce do mateřské školy.
Prosíme rodiče, aby se ve vlastním zájmu
o nástupu dětí do mateřské školy aktuálně
informovali. Potřebné informace, termín nástupu a seznamy dětí v jednotlivých třídách
budou vyvěšeny na vstupních dveřích budovy MŠ Zvídálek na Malinovského náměstí
od 27. 8. 2008.
Informativní schůzka pro rodiče všech dětí
docházejících do Mateřské školy Zvídálek se
bude konat v úterý 2. září 2008 v 15.30 hodin
v nadstavbě (velkém sále) budovy MŠ Zvídálek
na Malinovského náměstí 280 ve Slavkově
u Brna.
Eva Jurásková, ředitelka školy

Běh naděje je nová sportovně společenská
humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí
pořádanou na podporu výzkumu rakoviny –
Běh Terryho Foxe, která v České republice probíhala v letech 1993–2007 a na níž Běh naděje
volně navazuje.
„Běh naděje“ je dobrovolná humanitární
akce spojená s veřejnou sbírkou. Jeho účelem
je absolvovat předepsanou trať jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na kole, invalidním vozíku, s kočárkem… podle vlastních sil.
Všechny prostředky získané od účastníků
akce jako dar jsou věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky jsou shromažďovány na účtu
číslo 5001005500/5500. Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků než z výtěžku sbírky.
Ve Slavkově se první ročník „Běhu naděje“
uskuteční v úterý 9. září ve 13 hodin. Start
a cíl bude u dolní kašny ve slavkovském zámeckém parku.
Prezentace bude průběžně probíhat od 11.45
hodin v místě startu.
Zúčastnit se může každý bez omezení – občané všech věkových kategorií, od seniorů po
novorozence.
Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce
– přispějete na výzkum v boji proti rakovině.
Pořadatel – Základní škola Tyršova

Den evropského kulturního dědictví
Na sobotu 6. září si Zámek Slavkov – Austerlitz připravil v rámci Dnů evropského a kulturního dědictví pro své návštěvníky prohlídky běžně nepřístupných zámeckých depozitářů.
Srdečně vás zveme na netradiční prohlídky zámeckých depozitářů, kam návštěvník zámku
v průběhu sezóny běžně nezavítá. Začátky prohlídek s výkladem se plánují v 11.00, 13.00
a 14.30 hodin. Vzhledem k tomu, že kapacita prohlídky je omezená doporučujeme rezervaci
vstupenek na tel. č.: 544 227 548. Rezervované vstupenky bude možné před začátkem zakoupit v pokladně zámku za jednotné vstupné 30 Kč.
Hana Partyková, ZS-A
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Na fotbalovém hřišti se již závlaha provádí automaticky

Pﬁedání závlahového systému na stadionu do provozu

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ DDM Slavkov, ‰kolní rok 2008/2009
Název kroužku

Pololetní poplatek

Vedoucí

Věkové omezení

Mgr. J. Klašková
Mgr. J. Klašková, J. Kaláb, L. Charvát
Mgr. P. Jeřábek
PaedDr. M. Charvát
S. Ondrušková
S. Ondrušková
S. Ondrušková, T. Uhlířová
S. Ondrušková
T. Uhlířová
S. Ondrušková
T. Uhlířová
Z. Marada
Z. Marada
S. Ondrušková
P. Martinková
Mgr. F. Meitner
T. Uhlířová
S. Ondrušková
S. Ondrušková
J. Hovězák
P. Martinková
P. Martinková
J. Kachlíková, B. Knesl
R. Vágner
Mgr. B. Slanina
P. Martinková
P. Martinková
S. Ondrušková, P. Martinková, T. Uhlířová
p. Benýchová
Ing. M. Merta
T. Moric
T. Moric
pracovnice DDM

2.-4. třída
pokračují soutěž OP
5.-6. třída
7.-9. třída
1.-4. třída ZŠ
5.-9. třída ZŠ
5-7 let
*1.-3. třída ZŠ, *4.-5.tř. ZŠ
6.-9. třída ZŠ
*1.-3. třída ZŠ, *4.-5.tř. ZŠ
*6.-7. třída ZŠ, *8.-9. tř. ZŠ
od 3. tř. ZŠ
pokračují
*5-7 let, *1.-3. třída
od 3. tř. ZŠ
dle zájmu
začátečníci
pokročilí
1.-4. třída ZŠ
od 3. tř. ZŠ
4.-9. tř. ZŠ
5-7 let
neomezeno
2.-9. tř. ZŠ
od 13 let
1.-4. tř. ZŠ
5.-9. tř. ZŠ
1.-3. tř. ZŠ max.15 dětí!
*8-13 let, *14-18 let
od 2. tř. ZŠ
začátečníci
pokročilí
neomezeno

Šachový klub pro mládež a dospělé
Basketbal pro mládež
Zdravotní preventivní cvičení

Ing. M. Merta
Mgr. J. Klašková
Mgr. T. Floriánová

neomezeno
studenti SŠ + muži
(1 skupina)

Kondiční cvičení – gymbally

Mgr. H. Charvátová

Aerobik pro dívky a ženy
Cvičení na míčích – gymbally

Mgr. I. Majárková
P. Martinková

Baby klub (3 skupiny)

P. Martinková, T. Uhlířová

Cvičení rodičů s dětmi (2 skupiny)

T. Uhlířová, I. Olejníková

(není-li uvedeno jinak)

Četnost
schůzek

Začátkem srpna 2008 byl na místním sportovním areálu předán do užívání automatický závlahový systém. Tím se město Slavkov u Brna přidalo
k dalším obcím a městům, které již mají tento
systém zavedený. Tato investice je bezesporu přínosem pro provozovatele a uživatele fotbalového
hřiště. Navíc je příjemné, když z městské pokladny
na tuto akci byly vydány finanční prostředky jen
v částce 197 000 Kč a zbytek ve výši 800 000 Kč
se podařilo vedení města zajistit formou dotace
z prostředků Ministerstva financí České republiky.
Stavební práce proběhly v rekordním termínu, kdy
za měsíc a půl byly provedeny práce na podzemní
akumulační jímce na 30 m3, přívodu vody z veřejného zdroje, přívodu a instalace elektrické energie
s regulací a v rozvodu vody po hřišti s osazením 13
samostatně ovladatelných tryskových hlavic. Jedná
se o systém RAIN BIRD, který pochází ze Spojených států amerických. Výhodou tohoto systému je
i nižší spotřeba závlahové vody než doposud. Je
uvažováno s max. denní dávkou 24 m3. Automatický systém sám vyhodnocuje množství dešťových srážek, které mají vliv na četnost závlah.
Jsme velmi rádi, že se tento projekt podařilo zrealizovat a bude sloužit ke zkvalitnění sportovní činnosti ve městě.

PRO DĚTI
Míčové hry s basketbalovou přípravou
Basketbal dívky
Basketbal pro mírně pokročilé
Basketbal
Aerobik mladší
Aerobik starší
Sportovní hry pro předškoláky
Sportovní hry mladší
Sportovní hry starší
Florbal mladší
Florbal starší
Kung-fu začátečníci
Kung-fu pokročilí
Pohybová průprava – dívky
Cvičení na míčích – gymbally
Stolní tenis
Rytmik – taneční dovádění
Rytmik – taneční dovádění
Gymnastika
Modelářský kroužek
Šikovné ruce
Tvořivá dílnička
Chovatelský kroužek
Rybářský kroužek
Magic the gathering (karetní hra)
Malá školička vaření
Školička vaření
Odpolední hrátky (po–pá)
Italština začátečníci
Šachový klub pro děti
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Počítačová herna, internet

300,1x týdně
500,2x týdně
350,2x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
350,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
300,1x týdně
250,1x týdně
250,1x týdně
250,1x týdně
400,1x týdně
350,1x týdně
350,1x týdně
50,-/rok
1x měs.
70,- /rok
1x měs.
150,1x týdně
500,- (vč. surovin) 1x týdně
500,- (vč. surovin) 1x týdně
200,1x týdně
500,1x týdně
200,1x týdně
400,1x týdně
400,1x týdně
10,- Kč/hod. dle možností

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
200,300,300,- Kč nebo
30,- Kč jednotl. vstup
(2 skupiny)
300,-Kč nebo
studentky + ženy
30,- Kč jednotl. vstup
7.-9. tř. ZŠ, dívky SŠ, + ženy
30,- Kč jednotl. vstup
pro maminky s dětmi
300,- Kč nebo
30,- Kč jednotl. vstup
pro maminky s dětmi
300,- Kč nebo
30,- Kč jednotl. vstup
rodiče a děti od 2 do 5 let 350,- Kč nebo
30,-Kč jednotl. vstup

1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
2x týdně
1x týdně
1x týdně
dopoledne
1x týdně

Pokud máte zájem, vyzvedněte si během září co nejdříve přihlášku v DDM denně od 8 do 16 hod., v pondělí a ve středu od 8
do 17 hodin. Bližší informace v DDM Slavkov, Komenského nám. 495, tel. 544 221 708, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz

Závlahy na stadionu

Oznámení
Matrika Městského úřadu ve Slavkově
u Brna bude od 22. září zadávat termíny svatebních obřadů na rok 2009.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Čechomor ve Slavkově
Na poslední prázdninovou sobotu 30. srpna připravil Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s agenturou Glanc, s.r.o., pro příznivce živé hudby
koncert oblíbené skupiny Čechomor. Všechny
dosavadní koncerty této skupiny byly mimořádně
zdařilé a zařadily se mezi nejnavštěvovanější a nejúspěšnější akce pořádané v parku. Při letošním
koncertu se skupina představí již potřetí, jako hosté
a předkapely vystoupí Cimbálová muzika Martina Hrbáče a Vlasta Horváth se skupinou.
Koncert se uskuteční za každého počasí a začíná
ve 20 hod., park bude zpřístupněn již od 17 hod.
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním
centru (tel.: 544 220 988).
Přijměte tedy pozvání k příjemně strávenému
poslednímu prázdninovému večeru v krásném prostředí zámeckého parku. Mgr. Kavková, ZS-A

Václavský jarmark
V sobotu dne 20. září od 8 do cca 16 hod.
si nenechejte ujít návštěvu tradičního a velmi
oblíbeného řemeslného jarmarku v zámecké
zahradě. Vstup do areálu je zdarma. Těšíme
se na vaši návštěvu. Věra Marková, ZS-A
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Anna Šabatová předala Slavkovu knižní dar
Bývalá zástupkyně ombudsmana a nynější předsedkyně Českého helsinského výboru, Mgr. Anna Šabatová, navštívila Slavkov u Brna. Věnovala při té příležitosti městské knihovně a Domovu pro seniory knižní dar. Zároveň se jako čestný host zúčastnila
vernisáže výstavy Ivy Hüttnerové. Po setkání s místními občany jsme ji požádali o krátký
rozhovor.
• Paní Šabatová, dobrý den. Šest let jste působila
ve významné funkci, do níž jste byla v roce 2001
zvolena Poslaneckou sněmovnou. Veřejný
ochránce práv (ombudsman) se mezitím stal
respektovanou institucí s mimořádně vysokou
důvěrou. To se nepodařilo zdaleka ve všech
zemích, kde ombudsman existuje…
Jsem ráda, že se to u nás povedlo, výzkumy ukazují důvěru přes 70 %, což je opravdu vysoké
číslo. Je to asi důsledek toho, že „ochránce“ –
kromě toho, že nabízí snadno dostupnou pomoc
a ochranu jednotlivcům – přispěl také k lepšímu
fungování různých institucí a úřadů. Ombudsman
si získal autoritu, která vybízí státní instituce k respektování práva a nápravě nepřijatelného jednání.

• Někdy se v těchto souvislostech mluví o úspěchu tandemu Motejl–Šabatová…
To mne samozřejmě těší, já bych ráda vyzdvihla práci mnoha mladých kolegů, kteří dělají svou
práci s maximálním nasazením i potřebným
citem.
• Nyní jste předsedkyní Českého helsinského výboru, v čem výkon funkce spočívá?
Je to čestná funkce, kterou vykonávám při
svém zaměstnání vysokoškolské pedagožky.
Český helsinský výbor vznikl už v roce 1988
a transformoval se do demokratických poměrů.
Dnes jej tvoří předsednictvo, které pracuje na
dobrovolnickém principu, a další lidé, kteří tvoří
samotný úřad. Poskytujeme poradenské služby

Anna ·abatová a Jiﬁí DoleÏel na besedû v Domû pro seniory v Polní ulici



Nové knihy

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

z daru paní Šabatové a nakladatelství DOPLNĚK

Alexandr Kramer: Interview – pětisvazkový
soubor obsahující přes 400 novinářských rozhovorů s mnoha českými osobnostmi politického
i kulturního života. Tyto rozhovory vycházely
od roku 1997 zejména v deníku Právo. Text je
doplněn fotografiemi a aktualizovanými medailony zpovídaných osob. Autor obdržel v roce
2003 cenu K. H. Borovského za přínos nezávislé české publicistice.
Jiří Ort: Pozdní divoch (Láska a život Leoše
Janáčka v dopisech a operách) – netradiční životopis Leoše Janáčka. V knize je citována
dosud nezveřejněná korespondence Leoše Janáčka s Maxem Brodem. Dějem se prolínají
i vzpomínky Zdenky Janáčkové. Janáčkova pozdní Múza Kamila Stösslová zde rovněž vystupuje v přímé řeči. Přesto nejde o beletrizovaný
životopis, protože je opřen jak o faktografii vyvozenou z literatury, tak o některé archivní prameny.
Tomáš Dacík: Pekelník – autor, známý antropolog a publicista, předkládá čtenářům kromě
různých, zpravidla až hororových pověstí a zkazek, i fakta, jež konečně osvětlují život a postavu Františka barona Trencka

Vašíčková: Dobrodružství starého Brna –
čtivé a napínavé vyprávění dvou příběhů z brněnské historie, kde hraje hlavní úlohu důvtip
a statečnost dětských hrdinů
Lev Davidovič Trockij: Zrazená revoluce práce doplňující pohled na dějiny první poloviny 20. století o důležitý rozměr. Česky vyšla
v roce 1937, pak až v roce 1995, doplněná doslovem P. Uhla.
Alois Mikulka: Lupiči a policajti – podtitul
– Veselé zkazky pro mládež, trampy, noční šoféry
a vědce, seniory i opalující se krásky, čtení na
deštivou dovolenou u táboráku, ve škole pod lavicí, pro učitele, kteří tuto knížku zabaví, jakož
i pro ty, kteří toto dílko někomu ukradnou – napovídá, komu je kniha určena. Pohádky se zabývají neobvyklými tématy, např. o banditovi,
který měl rád svoji maminku, Dědečkova pomsta, o zlém duchu výtahů apod. Své příběhy
autor již tradičně doplnil vtipnými ilustracemi.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Anna ·abatová a Iva Hüttnerová

a monitorujeme situaci v právní oblasti, podle
toho, na jaké projekty se seženou grantové peníze. Teď má ČHV velmi zajímavé projekty týkající se dětí a seniorů.
• Ve svém životě jste se setkala s mnoha zajímavými lidmi. Kdo Vás nejvíce ovlivnil?
I když jsem se setkávala a spolupracovala
s mnoha zajímavými lidmi a s některými z nich se
dokonce přátelím, nejvíc mě ovlivnili rodiče, ve
„věcech veřejných“ pak především můj otec. Hluboce mě zasáhla atmosféra roku 68, ta sounáležitost a chuť k společnému dílu, pocit solidarity, drtivá většina národa tehdy chápala srpnový vpád
vojsk jako nepřátelskou okupaci…
• Jaký je Váš vztah ke Slavkovu?
Blízko slavkovského bojiště, u obce Prace,
jsem v době vysokoškolských studii historie dělala zajímavou brigádu pro Studentservis. S kamarády jsme přes prázdniny pracovali na údržbě
Mohyly míru, čistili jsme ocelovými kartáči její
pískovcový povrch. Večer jsme pak rozjařeni
z místní restaurace zpívali protisovětské písničky,
za což jsme byli popotahováni Státní bezpečností,
psal se už rok 1969… Ze stále krásnějšího Slavkova pochází má dobrá kamarádka a kolegyně
z kanceláře veřejného ochránce práv Marcela Horáková, ta nedá na Slavkov dopustit. Marcela je
dokonce členkou Napoleonské společnosti, vím
tedy o Slavkově mnohé… (směje se).
• Věnovala jste knihovně a DPS několik desítek
krásných i poučných knih. Máte, při vašem pracovním vytížení, vůbec čas na čtení?
Nezastírám, že dar slavkovské knihovně a Domovu pro seniory tvoří můj příspěvek do senátní
kampaně. Připadá mi rozumnější věnovat knihy
veřejné knihovně, kde mohou být prospěšné
a sloužit všem, než zkrátka polepit kraj billboardy… Sama mám na beletrii bohužel času
málo, i po večerech sahám častěji po literatuře
odborné. Mám pocit, že čím jsem starší, tím čtu
méně (směje se)… Naštěstí jsem hodně četla zamlada, ve Slavkově se mi zřetelně připomnělo
Tolstého líčení bitvy ve Vojně a míru…
• Jistě ale máte nějaké oblíbené knihy, ke kterým
se ráda vracíte. Můžete se o ně s našimi čtenáři
podělit?
V mládí jsem četla oblíbené tituly vícekrát,
vracela jsem se ke klasikům, jako jsou Dostojevský nebo právě L. N. Tolstoj, dnes na návraty
mnoho času nemám. Z našich autorů mi jako
první vytane na mysl Bohumil Hrabal, v jeho pábitelství je poezie i moudrost, byl to spisovatel,
který rozuměl lidem…
Děkuji Vám za rozhovor.
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Konference „JUDr. Václav Kounic a jeho doba”
Ve dnech 30. září a 1. října
se v Divadelním sále slavkovského zámku uskuteční pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka
a rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy,
PhD. vědecká konference věnovaná osobnosti hraběte
JUDr.
Václava
Kounice
(1848–1913), posledního významného příslušníka starobylého rodu Kouniců a dějinám
českých zemích na přelomu 19. a 20. století.
Konferenci pořádají Zámek Slavkov – Austerlitz, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy v Brně a Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
Vystoupí zde přední historikové, historikové
umění a archiváři z vědeckých institucí, archivů
a muzeí České republiky (Brno, České Budějovice, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice,
Praha, Slavkov u Brna) i ze zahraničí. Účastníci

si vyslechnou přednášky o společenské a politické činnosti, ale
i láskách Václava Kounice.
Z obecnějších témat zazní příspěvky o životě šlechty sledovaného období a o vývoji vysokého školství a životě studentů
na Moravě.
Konference se koná (stejně
jako výstava) v prostorách
Zámku Slavkov–Austerlitz při
příležitosti 100. výročí svatby
Václava Kounice a Josefíny Horové a 160. výročí narození Václava Kounice.
Na konferenci se můžete přihlásit na emailové adrese: raja@zamek-slavkov.cz nebo prostřednictvím klasické pošty Zámek Slavkov –
Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov
u Brna, případně osobně nebo telefonicky (tel.:
544 221 205). Konferenční poplatek byl stanoven na 350 Kč. Podrobný program konference
naleznete na www.zamek-slavkov.cz.
Těšíme se na vaši případnou účast.
Mgr. Martin Rája, ZS-A
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Promenádní koncert
v zámeckém parku
V neděli dne 31. srpna v zámeckém parku
opět zazní hudba. Po sobotním vystoupení skupiny Čechomor se v nedělním odpoledni rozezní
tóny vojenské dechové hudby z Rakouska.
Příjemné prostředí zámeckého parku a promenádní koncert vojenské dechové hudby bude
určitě příjemným zpestřením posledního prázdninového nedělního odpoledne. Srdečně tedy
zveme všechny zájemce od 16 do 19 hodin do
zámeckého parku. Vstup na koncert je volný, občerstvení je zajištěno.
Hana Partyková, ZS-A

Termín pro svatby na zámku
ve Slavkově navíc
O nový termín, a to o sobotu
4. října 2008 v Kapli sv. Kříže,
se pro velký zájem rozšířil
„svatební kalendář“ na
zámku ve Slavkově u Brna.
Pokud chystáte svatbu
ještě v letošním roce a chcete
svůj sňatek uzavřít v krásných
a romantických zámeckých prostorách, neváhejte a kontaktujte
matriku ve Slavkově u Brna:
Silva Skokanová, tel.: 544 121 114 nebo
Vladislava Winterová, tel: 544 121 122, e-mail:
svatby@meuslavkov.cz
Hana Partyková, ZS-A

Důležité upozornění

Don Quijote de la Ancha
PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ PRODLUŽUJE ŽIVOT
V sobotu 6. září v 19 h ožije zámecké nádvoří
jedním z nejhranějších evropských představení
na motivy románu Miguela Cervanta y Saavedra
v podání herců brněnského Divadla Klauniky.
Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota
a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí
humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po
formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav
Polívka cestu didaktické klaunikyády.
DIVADLO KLAUNIKY bylo založeno žáky
Boleslava Polívky, Ing. Zdeňkem Mazáčem

a PhDr. Zdeňkem Korčianem v roce 1986. Od
roku 1990 se jednalo o první soukromou scénu
humoru v bývalém Československu a studiovou
scénu Divadla Bolka Polívky.
Nenechte si ujít toto humorné představení
v prostorách Zámku Slavkov – Austerlitz, jehož
premiéra se odehrála již v r. 1988!
Účinkují: Monika Flajšingrová, Monika
Mušková-Rajská, Zdeněk Korčian, Zdeněk
Mazáč. Předprodej vstupenek v informačním
centru (tel.: 544 220 988).
Mgr. M. Kavková, ZS-A

Upozorňujeme návštěvníky slavkovského
zámku a zámeckého parku, že zámecký park
bude v neděli dne 7. září po celý den z provozních důvodů uzavřen. Příchod do zámku
bude přes nádvoří.
Zámecký park a salla terrena (vstupní
hala) budou v pátek dne 26. září z provozních
důvodů uzavřeny. Příchod do zámku bude nádvořím (levá strana) u Kaple sv. Kříže, kde
bude i prodej vstupenek na prohlídkové trasy.
Mgr. M. Kavková, ZS-A

Ohlédnutí za mezinárodní výstavou vín
V sobotu 16. srpna proběhl již V. ročník Mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz,
který byl i letos součástí Napoleonských dnů.
Bylo to sice teprve podruhé, co se tato akce
uskutečnila na nádvoří zámku (dříve probíhala
v sále kulturního domu), ale opět se potvrdilo, že
i pro akce tohoto druhu může být nalezeno
vhodné prostředí s využitím slavkovského
zámku. Vždyť podobné prestižní akce se jinde
vesměs odehrávají právě v takovýchto prostorách!
Vystavovatelé z tuzemska i ze zahraničí předvedli 205 vzorků vín mnoha odrůd. O jejich výborné kvalitě snad hovoří to, že 130 vzorků vín
obdrželo od poroty soutěže ocenění vyšší než

80 bodů! Z těch potom porota vybrala a ocenila
v každé kategorii ty nejlepší. Podrobné výsledky
zájemci najdou na webových stránkách Moravské banky vín.
Téměř 400 návštěvníků výstavy ocenilo připravenost pořadatelů i na nepřízeň počasí. K příjemné pohodě přispěla také cimbálová muzika
Ponava. Lze si jen přát, aby se s podobným příznivým ohlasem i kvalitou vystavovaných vín setkal i příští ročník.
A malé překvapení na závěr – v sobotu 15. listopadu 2008 se uskuteční premiérově akce Svatomartinská vína na zámku. Už nyní jste
všichni zváni!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Mezinárodní v˘stava vín

O ko‰t vín byl obrovsk˘ zájem
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Výstava paní Ivy Hüttnerové
Vernisáž této známé a velice sympatické malířky a herečky proběhla za málokdy vídané
účasti cca 300 osob v Divadelním sále slavkovského zámku, kde ochotně odpovídala na dotazy
přítomných a podepisovala svoje díla, které si
návštěvníci přinesli anebo je si mohli zakoupit
v pokladně zámku.
Paní Iva byla nadšena nebývale velkou účastí
přítomných návštěvníků a hlavně prostředím, ve
kterém vystavovala – byla to její první výstava
v zámeckých prostorách.
Její další pobyt byl zpestřen večeří v Černé
kuchyni, výletem po okolí, a následně druhý den

prohlídkou parku, zámku
a města. Domů odjížděla nadšená, plná dojmů a přislíbila
další spolupráci v nejbližší
době formou besedy.
Věřím, že všichni, kdo tuto
výstavu navštívili, odcházeli
velmi spokojeni a plni nádherných prožitků. Z jejich obrázků
totiž vyzařuje, klid, pohoda
a „Domácí štěstí“.
Ilona Zyková, ZS-A

Autogramiáda paní Ivy Hüttnerové

V˘stava letniãek v podzemí slavkovského zámku
S kytkou Y. Nováková

VernisáÏ v˘stavy obrazÛ
a keramiky Yvony Novákové
a Marie Hladné
Rubensův sál zámku, 21. srpna

Tým pracovníků Květinářství Iva Kopečná
ze Slavkova pro návštěvníky slavkovského
zámku ve dnech 14.–22. 8. připravil krásnou
letní floristickou výstavu v podzemí, na které
mimo aranžmá z letních květin bylo k vidění
vše, co ke správnému létu patří.
Ve čtvrtek 14. srpna v 17 hodin započala tuto
barevnou letní výstavu vernisáž s malou módní
přehlídkou. A opravdu bylo na co koukat. Inspirativní nápady, křehké květinové vazby
a krásné dívky, které předvedly svatební kytice
nebo voňavé šperky z květů, potěšily oko všech
přítomných.

Zámecké podzemí se tak na týden proměnilo
v krásnou zahradní slavnost a všichni, kdo inspirativní výstavu navštívili, jistě nelitovali.
Hana Partyková, ZS-A

Obraz M. Hladné

Obraz Y. Novákové
Ukázka vazby

Ale‰ ·ilhánek a Iva Kopeãná
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Cop

Nezmaﬁi

Folk a country na zámku
V pátek 15. srpna proběhl v našem městě 10.
ročník přehlídky Folk a country na zámku. Už
odpoledne cestou na zámek jsem cítil ve vzduchu dusno. Na Slavkov se hnaly černé mraky
a taky ano, přišla průtrž, která nám dala najevo,
že letos budou s naší přehlídkou potíže.
Po první průtrži se vyčasilo, takže zvukař postavil aparát, ale jen co dodělal svou práci, přišla druhá bouře, která urychlila rozhodnutí přestěhovat akci do kina Jas. Koncert měl začít v 19
hodin a považte, že se vše podařilo přestěhovat
a přeorganizovat tak rychle, že se začalo hrát
v 19.30 h. Jako první vystoupila kolínská kapela
Wyrton, která týden před naší přehlídkou vybojovala ve Francii třetí místo na festivalu bluegrassových kapel z celé Evropy.
O tom že je to talentovaná skupina na úrovni
svědčí i to, že museli dvakrát přidávat, tak se líbili necelé dvoustovce diváků, kteří večer na festival přišli. Druzí hráli Poutníci, skoro domácí
kapela, které jsem členem. Po delší době s námi
hrál jako host emeritní Poutník Zdeněk Kalina.

ZDARMA KVALITNÍ
ČESKÁ OSUŠKA
VERATEX
PŘI NÁKUPU
NAD 3000 Kč.
MIMOŘÁDNÁ AKCE –
DÁREK OBRŽÍTE
I V PŘÍPADĚ JINÝCH
REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE
PO ODEVZDÁNÍ
KUPONU.

JINLONG CLUB

Myslím, že i naše vystoupení se povedlo, o čemž
svědčí také jeden přídavek.
Závěr celého pátečního večera vytvořily dvě
legendy českého folku – skupiny Cop z Plzně
a Nezmaři z Českých Budějovic. Obě kapely
shodou okolností letos slaví 30 let od svého
vzniku, takže jejich vystoupení se neslo právě
v duchu jejich výročí, a posluchači, kteří přišli,
slyšeli průřez tvorbou obou skupin a jejich největší hity a také si vynutili svým aplausem přídavky na těchto skupinách.
Osobně si myslím, že se celá akce povedla,
i když nás vytrvalý déšť vyhnal z krásného nádvoří slavkovského zámku, takže spíš by se letošní festival měl jmenovat Folk a country
v kině.
Já bych na závěr poděkoval všem zaměstnancům a vedení zámku za jejich aktivní přístup
a k rychlosti řešení složité situace s počasím.
Taktéž děkuji panu Horváthovi, že dokázal
promptně zajistit občerstvení i v kině. Divákům
děkuji za jejich víru, že akce proběhne i přes nepřízeň matky přírody.
Také musím poděkovat
za přispění na tuto akci
Městskému
úřadu,
firmě ECOM a Hudební nadaci OSA.
Doufám, že problémy, které letos nastaly kvůli přírodním
živlům, neodradí vedení Zámku Slavkov –
Austerlitz a že i v příštím roce se setkáme při
jedenáctém ročníku našeho festivalu Folk
a country na zámku.
Váš Jiří Karas Pola

ZÁŘÍ

Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
5. 9. DJ PeeJay –Freeparty
6. 9. DJ Jabko / Rockotéka / New metal,
Rock, Pop, metal
12. 9. DJ Rony – clubing
13. 9. DJ Beat in the mix – Dance mix party
19. 9. DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré
pecky, pro večerní pohodu
20. 9. DJ Jabko / Rockotéka / New metal,
Rock, Pop, metal
26. 9. DJ Beat in the mix – Dance mix party
27. 9. DJ PeeJay –Freeparty
WWW.DUDS.CZ • www.jinlong-club.cz

Kurz jógy
Mateřské Centrum Ententyky, Heršpice společně se sdružením Jóga v denním životě otevírají opět kurz jógy. Začíná se 1. září 2008. Kurz
bude pravidelně jednou týdně každé pondělí od
19 hod., tělocvična KD Heršpice, cena je 30 Kč
jedna lekce = 1 hod. 30 min., s sebou karimatku,
deku, pohodlné oblečení s dlouhým rukávem,
cvičí se bez bot v ponožkách. Cvičitel: paní Monika Zimlová, akreditace, cvičitelský průkaz.
Cvičení je zaměřené proti bolesti zad a kloubů,
obsahuje relaxaci a dechová cvičení, vhodné pro
věkové kategorie od studentů po seniory,
vhodné pro začátečníky i pokročilé.
iz

Podûkování mûstsk˘m stráÏníkÛm
Děkuji Městské policii ve Slavkově u Brna za
nalezení a rychlé vrácení dokladů, peněz
a dalšího drobného majetku, které jsem nevědomky ztratil. Jejich počin mi ušetřil celou řadu
nepříjemností a vyřizování na úřadech.
Zdeněk Poláček, Slavkov u Brna

Příhody včelích medvídků
Mateřské Centrum Ententyky, Heršpice pořádá divadelní představení pro děti, které se koná v neděli 14.
září v 15 hod. v kulturním domě Heršpice. Na programu jsou Příhody včelích medvídků, Divadlo Věž
Brno. Poeticky laděná pohádka, podle známé večerníčkové předlohy,
plná humoru, dobrodružství a nakažlivých písniček. Dramatizace: Martin Kudlička. Scéna a kostýmy: Eva Peřinová, Hudba: Jan Zrzavý, Režie:
Vlastimil Strubl, Hrají: Kateřina Sikorová a Vlastimil Strubl, Postavy ze
zvukového záznamu: Jan Zrzavý a Martin Kudlička.
iz

Platnost akce
do 26. září.

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
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Pﬁíprava k uvedení do víry pro dospûlé
K plnosti prožívání katolické víry patří nejen
přijetí křtu, ale také dalších svátostí – biřmování,
smíření a eucharistie (prvního sv. přijímání). Pro
vás dospělé, kteří jste tyto svátosti ještě nepřijali,
nebo hledáte ve svém osobním životě v oblasti
víry, nebo jste byli v dětství u svatého přijímání,
a potom následovala ve víře dlouhá pomlka, nabízím v novém školním roce účast na této duchovní přípravě. Budeme procházet témata základů víry, např. bible, modlitba, svátosti,
desatero a život křesťana v dnešní době, a budeme
je směřovat k osobnímu životu s Bohem.
Zvu vás na první setkání v neděli 28. září v 19 h,
kde se dohodnou termíny příprav. Další informace
mohu poskytnout i osobně nebo na tel. 604 280 160.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Můžeme ronit slzy, protože odešel, nebo se usmívat, protože žil.
Můžeme zavřít oči a chtít, aby se vrátil, nebo otevřít a dívat se na vše, co po něm zbylo.
V červenci 2008 uplynulo 15 let od úmrtí pana

MUDr. M. KRAKOVCE
V srpnu by se dožil 100 let.
Vzpomíná rodina.
Vzpomínka
Dne 5. září 2008 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil pan

J O S E F VA Ď U R A
učitel v. v.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami.

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle
8.30 a 18.00, úter˘ 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.
První m‰e svatá pro dûti, pondûlí 1. 9. kostel
18.00.
Svátost smíﬁení ãtvrtek 4. 9. kostel 18.00–19.00.
Modlitba první soboty 6. 9. v 7.30 (rÛÏenec, m‰e sv.).
PouÈ na Lutr‰téku, bohosluÏby v pondûlí 15. 9.
v 18.30 a v nedûli 21. 9. v 8.00, 9.00 a 10.30
Slavnost sv. Václava, nedûle 28. 9. kostel v 8.30
m‰e sv. Pûveck˘ sbor Gloria „Fibichova missa brevis“
k 20. v˘roãí postavení varhan.
Náv‰tûvy nemocn˘ch budou 3. ﬁíjna.
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00, pátek 15.00–17.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

8/2008

Vzpomínka
Dne 9. září 2008 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše maminka
a babička, paní

M A R I E C H R O M E Č K OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Libuše Nedomová, syn Oldřich Chromeček s rodinami.
Vzpomínka
Jak radostné by bylo Ti blahopřát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 17. září 2008 by se dožila 60 let naše milovaná a drahá maminka, paní

EMILIE TRČKOVÁ
rozená B O Ř K OVÁ ve Slavkově u Brna
S láskou a bolestí stále vzpomínají zarmoucené děti –
dcera Ilona a syn Milan z Písku
a sourozenci Josef a Zdenka s rodinou.

Rozvrh vyučování náboženství
Milí rodiče, zveme vaše děti na hodiny katolického náboženství. Přihlášku si můžete vyzvednout v kostele u vchodu nebo lze přihlásit
dítě e-mailem (rkf.slavkov@biskupstvi.cz).
Vyučování začne v týdnu od 15. září na faře
ve Slavkově.
(DSR = Dům sv. Rodiny, Malinovského ul.)
předškoláci od 3 let pondělí 15.00 DSR
předškoláci od 4 let pondělí 14.00 DSR

1. roč. čtvrtek 13.00 DSR
2. roč. čtvrtek 14.00 DSR
3. roč. středa 13.00 fara
4. roč. středa 14.00 fara
5. roč. čtvrtek 14.00 fara
6. roč. čtvrtek 15.00 fara
7. a 8. roč. středa 15.00 fara
9. roč. čtvrtek 17.00 fara
Speciální škola – úterý.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Jen vydržet
Letošní farní tábor se konal v Rakoveckém
údolí 26. 7. až 5 .8. za účasti 35 dětí.

Wilma neměla dobrý start do života. Dětská
obrna jí pokřivila levou nohu, a tak musela chodit
s berlemi. Po těžkých sedmi letech léčení mohla
konečně chodit bez opory.
Když jí bylo 12 roků, zkoušela hrát v basketbalovém družstvu, ale moc se jí nedařilo. Rozhodla se
však, že se nevzdá. Každý den trénovala s kamarádkou a dvěma chlapci, až se po roce opět stala
členkou družstva. Školní trenér, který Wilmu při
hře pozoroval, jí navrhl, že by ji rád trénoval jako
běžkyni.
Když jí bylo 14 roků, předběhla nejrychlejší
sprintéry Spojených států. V roce 1956 se stala
členkou olympijského týmu, ale na samotných
hrách úspěšná nebyla. Toto trpké zklamání ji motivovalo k tomu, aby byla na sebe ještě přísnější
a víc trénovala.
Výsledek? Na olympijských hrách v Římě v roce

1960 získala Wilma Rudolphová tři zlaté medaile,
což se žádné ženě před ní nikdy nepodařilo.
„Smělost, spojená s energií a vytrvalostí, přemůže
i nepřekonatelné těžkosti, dodává sílu, důraz a nepřipustí žádný ústup. (S. Smiles)
„Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající
kolena a ,vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé,
docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.“ (Bible)
Přejeme všem žákům a studentům v nadcházejícím školním roce hodně vytrvalosti a úspěchů.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází
k sobotním bohoslužbám ve Slavkově na adrese
Lidická 307 (sál nad zubní ordinací). Začínáme
vždy v 9 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 hod. následuje kázání. V měsíci září vás
zveme na soboty 6. a 20. 9.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Jak radostné by bylo Ti k narozeninám blahopřát, pár krásných květů Ti do dlaní dát.
Ty však navěky už sníš svůj sen a v myšlence Ti drahý pošleme hubičku jen.
Slzami zkropíme tu bílou kytičku a na hrobě zapálíme svíčku.

Dne 15. srpna 2008 by se dožil 60 let můj milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr, strýc, švagr, pan

S TA N I S L AV M A R A D A
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují a s láskou vzpomínají
manželka, syn Kubík a děti s rodinami
Vzpomínka
Dne 18. srpna 2008 uplynulo 10 let, co nás tiše opustil můj manžel,
tatínek, dědeček i pradědeček, pan

O TA K A R F O J T
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery Jana a Zdena,
syn Otakar s rodinami.
Vzpomínka
Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám popřáli.
My však můžeme jen k hrobu jít, kytičku orosenou slzami a svázanou
stuhou vzpomínek Ti dát, svíčku zapálit, tiše postát a vzpomínat.
Dne 19. srpna 2008 by oslavil 56. narozeniny pan

JAN PEČÍNKA
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 28. srpna 2008 uplynulo 7 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Měl jsem Vás rád – musel jsem odejít.
Dne 28. srpna 2008 jsme vzpomněli 6. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan

15

Opustili nás
Marie Dvořáková (60)
Božena Mrázová (82)
Verona Oslíková (82)
Věroslava Partyková (83)
Jan Brunclík (80)

19. 7.
20. 7.
3. 8.
12. 8.
13. 8.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM ruské digitální hry – Vlk, jen počkej,
Chobotnice, Kuchař apod. Tel. 604 706 900.
MÁTE 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC – www.pracezdomu.com
KOUPÍM BYT 3+1 ve Slavkově. Spěchá,
platba v hotovosti. Tel. 728 172 548.
KOUPÍM BYT na Polní. Platím v hotovosti.
Tel.: 775 631 096.
KOUPÍM PĚKNÝ RD nebo byt ve Slavkově.
Pozdější stěhování možné. 775 674 572 i sms
SAY “HELLO” kurzům angličtiny. Více info na:
ivolfova@yahoo.com
HLÍDÁNÍ DĚTÍ v rodinách i v okolí Slavkova
od 3 měsíců do 3 roků. Diplomovaná au-pair.
ivolfova@yahoo.com
HLEDÁM SPOLEHLIVOU paní na výpomoc pro
starší maminku. Slavkov, 2–4 hodiny denně dopoledne mimo víkendy. Kontakt tel. 724 570 214.

LUBOMÍR STUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn.
Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, Tvé srdce utichlo,
avšak v srdcích našich a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 29. srpna 2008 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
mého milovaného bratra, pana

ZDEŇKA ČERMÁKA
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkuje za celou rodinu
sestra Dobromila Nečasová.
Vzpomínka
Dne 31. srpna 2008 by oslavil 80. narozeniny náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ZDENĚK JELÍNEK
Zároveň si připomeneme 22. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Proč musel jsi jít od nás dál? Když ses vždycky tak rád smál?
Věz, že v našich srdcích místo navždy máš, tatínku náš.

Letos v srpnu uplynou 3 smutné roky, co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, budoucí dědeček a dobrý kamarád, pan

A N T O N Í N P O L ÁČ E K
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují děti Michal, Lucie, Valerie a modlí se za něj Jarmila.

Diamantová svatba
Dne 1. srpna oslavili diamantovou svatbu
v obřadní síni Městského úřadu ve Slavkově
u Brna manželé Stanislav a Sylva Olbrichtovi.
Dne 1. 8. 1948 vykročili na společnou cestu
životem. Své „ano“ si tehdy řekli v kostele
Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Vychovali
tři děti. Nyní se radují z úspěchů svých vnoučat
a velké potěšení jim přináší jejich pravnučka.
Výročí svého sňatku si připomněli v kruhu své
rodiny a svých přátel.
ss
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.
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (8)
MANEROV
Křížový
kámen
v Manerově patří mezi
drobné kamenné památky, které kolemjdoucí snadno minou
bez povšimnutí. Je to
dáno značným poškozením kamene, z něhož se
dochovalo pouze torzo 66 cm vysoké, 65 cm široké a 12 cm silné. Na přední ploše kamenné
desky byl vytesán plasticky vystupující kříž, po
jehož stranách bylo možno ještě ve 30. letech
20. století přečíst následující text:
... SPVSOBEM
. LSTIWI(M) . PRZIDALI .
. ZAMORDOWANI CE
. DVSSI . PAN . BUOH
IZA . MILOSTIW . BYTI . A

Již v té době byla zcela zničena horní část nápisu i první slova výše uvedených pěti řádků.
Dnes lze rozeznat už jen několik písmen v levé
části: AM...VSSI...LOS.
Dochovaná
část nápisu
(vpravo zvýraznění písmen)
Alois Procházka zaznamenal ve Vlastivědném
sborníku okresu vyškovského pověst, kterou slyšel od místních obyvatel: „V dávných dobách
bylo celé nynější území manerovské zalesněno,
dnešní hospoda byla myslivnou. Jeden ze zdejších myslivců zastřelil v lesích svoji milenku

a sebe, poněvadž bylo jim bráněno v uzavření
sňatku. A na památku jejich společné smrti byl
prý postaven kámen, jenž stál původně uprostřed
pole Machalova.“
A. Procházka však soudí, že tato pověst neodpovídá textu nápisu. Podle jeho názoru byla
obětí jen jedna osoba, kterou pachatelé „zamordovali způsobem lstivým (cestou) se přidavše.“
Vyobrazení kamene
podle A. Procházky
Zmínku o kameni nalezneme také ve školní
kronice Bohdalic. Jiné
prameny ani literaturu vztahující se k této památce se mi objevit nepodařilo.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Hudební festival SVÍCAFEST 2008
Přijměte pozvání na již pátý ročník hudebního multižánrového festivalu SVÍCAFEST,
který se tentokrát bude konat 12. 9. 2008 v areálu SLAFPARK (střelnice). Plánovaný začátek
celé akce je na 17 hod. Obsazení festivalu je jako
vždy velmi atraktivní. Přijedou vám zahrát finalisté soutěže
X-factor ALL X, pop-rocková legenda DALIBOR JANDA, metalová legenda DEBUSTROL, tradiční účastník a jediný zástupce žánru
pornofolk ZÁVIŠ, brněnští ANIMÉ, RAY
CHARLES REVIVAL BAND, IRONCROSS
a nebudou chybět ani slavkovští zástupci ve
FORREST JUMP a seskupení MARTIN
KŘÍŽKA a ORIGINÁL. Jako perličku jsme
pro vás letos přizvali moderátora akce, kterého
jste taktéž mohli spatřit v soutěži X-factor
RUDU Z OSTRAVY. Mimo moderování se
můžete těšit i na jeho hudební vystoupení.
Vstupenky si můžete pořídit v předprodeji za
skvělých 150 Kč, na místě potom za 220 Kč.
Předprodej pro Slavkov probíhá v tabáku Šafářová na náměstí, po 18. hodině je možno zakoupení vstupenek v Kavárně u Templu na Koláč-

kově náměstí. Samozřejmě se můžete jako vždy
těšit i na bohaté občerstvení, které by mělo být
letos ještě obohaceno o míchané drinky. Více na
www.slafpark.cz.
Budeme se těšit na vaši návštěvu festivalu
a věříme, že budete s pátým ročníkem SVÍCAFESTU velmi spokojeni.
Slafpark a Je-Bal-Az

Úspěšná sezona
slavkovského pétanque

Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853

Motoklub Austerlitz informuje
Milí čtenáři, po krátké letní přestávce se svolává schůze MK Austerlitz na 21. září. Hlavním
tématem bude projednání a příprava podzimních
akcí Motoklubu Austerlitz.
Juniorský motokros ve třídách 50, 65, 85 ccm,
nazvaný „EBLA CUP“, termín uspořádání je
6. září t. r. Další závod 27. září „MORAVIA
CUP“ Austerlitz Pitbike = chalenge – malých
moto Pitbike.
Nakonec nejoblíbenější podnik na juniorské
trati u firmy Liko-s, a to tradiční již 5. ročník
Fechtl cup na strojích JAWA 50, který se pořádá
18. října. Opět bude tento závod pro jezdce závislý na počasí a doufáme, že se vydaří v hojné
účasti startujících. Pro lepší informovanost členů
MK i občanů města požádal MK Austerlitz
městský úřad o povolení k umístění vývěskové
skříňky před ZŠ Komenského.

Dále je nutné se zmínit před VC Brno – Mistrovství světa silničních motocyklů, že Kája
Májek nedostal divokou kartu jako loni. Ředitelství VC Brno má k dispozici 3 divoké karty, které
dostali K. Pešek, M. Prášek a M. Šembera. Kája
skončil výsledkově čtvrtý. Dvě karty má k dispozici FIM a jednu z nich získala Andrea Toušková. Je to škoda, K. Májka letos provází smůla.
Naopak nejúspěšnější sportovec našeho Motoklubu Honzík Musil se dobře umístil ve Španělsku i Francii v biketrialu, a to v celkovém průběhu na 2. místě za španělským reprezentatem.
V pátek 15. 9. t. r. Honzík odlétá do Japonska
a bude bojovat o získání titulu „Mistra světa“.
Jistě to ve velké konkurenci nebude mít lehké,
a proto mu držíme palce. Podrobné výsledky závodů a průběžné umístění budou zveřejněny po
Japonsku v příštím vydání zpravodaje.
J. M.

I letos se může slavkovský klub pétanque pochlubit úspěšnými výsledky práce s mladými
hráči. Největších úspěchů opět dosáhl Filip Bayer.
Po zdařilém začátku sezony byl nominován do juniorské reprezentace. S ní úspěšně absolvoval sérii
turnajů kategorie Masters ve Francii a Holandsku.
Nezklamal ani na juniorském mistrovství ČR. Nejvíce si ovšem cení 3. místa na mistrovství ČR dospělých, mimo jiné i proto, že byl v historii českého pétanque nejmladším hráčem, kterému se
podařilo stát na stupních vítězů.Vrcholem sezony
bylo mistrovství Evropy juniorů v Holandsku, kde
Filip se svými spoluhráči zvítězil v Poháru národů.
26. července pořádal náš klub tradiční mezinárodní turnaj v zámeckém parku. Tento turnaj se
zařadil mezi nejkvalitnější a nejlépe hodnocené
turnaje v ČR. PC AUSTERLITZ 1805 tímto děkuje pracovníkům zámku za výbornou spolupráci.
Děkujeme i všem příznivcům a sponzorům: Pivnice Bučanda, Nářadí-nástroje J. Hála, Papírnictví
Hlásenský, Euro-nářadí Rousínov, Nomiplast
Brno, Klona Brno a všem ostatním.
PC AUSTERLITZ 1805

Pozvánka na podzimní akce
motoklubu MK Austerlitz
6. 9. EBLA CUP 2008 – juniorský motokrosový závod ve třídách 50, 65, 85 ccm
27. 9. MORAVIA CUP – Austerlitz PitBike Challenge 2008 – oficiální volný závod PitBike
18. 10. FECHTL CUP #5 – tradiční off-roadový
závod legendárních strojů Jawa 50
(Výše uvedené akce se budou konat na juniorské trati v areálu firmy LIKO-S, a. s., ve Slavkově
u Brna). Další informace na www.fechtl.cz.
Všichni závodníci a příznivci motorismu jsou srdečně zváni.
MK Austerlitz a pořadatelé
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40. výročí srpnové okupace Československa

Otiskujeme dosud nezveřejněné fotografie ze Slavkova, které byly pořízeny
21. srpna 1968 na křižovatce ul. Čs. armády a Slovákova. Jejich autorem je Jan
Mahr a ve svém archivu je uchovává Luděk Ruffer. Prosíme občany, kteří vlastní
z této doby nějaké fotografie, o zapůjčení k otisknutí ve zpravodaji.
red.

Junák Slavkov – nabídka programu pro volný čas
Stanový tábor – karneval – výlety na jaře, v létě,
na podzim a v zimě – Mikulášská besídka – zájezd
do Bílých Karpat – zimní tělocvična – Vánoční nadílka – táboření v přírodě – závody a hry – samostatnost – přátelství a pomoc kamarádům – slavkovské i celostátní závody – skautská stezka…
… nejen tato slova a aktivity tvoří program slavkovských skautek a skautů. Tři oddíly Junáka Slavkov nabízejí program pro děti ze Slavkova a okolí.

Chlapci a děvčata všech tříd základní školy
se s námi mohou setkávat na pravidelných schůzkách v klubovně ve Slavkově. Schůzky, které se
konají vždy jedenkrát týdně, doplňují jednodenní
i vícedenní výlety. Podílíme se i na celostátních akcích Junáka, členové slavkovských oddílů v minulosti dosáhli několika úspěchů v závodech mladších i starších skautů a skautek, pomáhali jsme
s organizací mezinárodních akcí.
O naší činnosti se můžete víc dozvědět ve vývěsce na Komenského nám., případně na webových stránkách www.skautislavkov.org, www.berusky.estranky.cz, www.vlcataslavkov.wz.cz. Lze
volat i na telefonní čísla vedoucích oddílů: Hana
Pavézková (737 125 205), Hedvika Nováková (732
131 662), Hynek Charvat (776 811 580).

První týden s Junákem
Tábor v Jasenici

Táborák na Urbánku není jedinou akcí, kterou
jsme připravili pro veřejnost v první zářijovém

Vozatajské mistrovství v Hodějicích
V nedalekých Hodějicích se o víkendu 9. a 10.
srpna konal již III. ročník soutěže v orbě koňmo.
Zvítězil Oskar Sněhota ze Žarošic. Druhý se umístil loňský vítěz Jiří Daněk. Třetí místo obsadil jeden
z hlavních organizátorů, který se o zahájení nové
tradice v Hodějicích nejvíc zasloužil, místní obyvatel Zdeněk Musil. Komise hodnotila, jestli je
brázda pěkně rovná, jak koně reagují na povely
apod. Posuzuje se 25 znaků, např. i to, jak jsou koně
ustrojení a oráč oblečený. Proto jsme viděli převážně oráče v kloboucích s přepásanou zástěrou.

Málo vidûn˘ obrázek na na‰ich polích

Větší část víkendu ovšem zabralo Mistrovství
republiky malých koní ve vozatajských soutěžích, které se letos konalo poprvé, jejichž součástí byla i sedlová skoková soutěž. Pro koně
připravila obec i krmivo.
V krásném areálu v blízkosti Litavy bylo po
celé dva dny připraveno pro více než tisícovku
diváků bohaté občerstvení, mj. i opékané sele,
které na závod věnoval jeden ze sponzorů. Ze soboty na neděli zpestřila všem soutěžícím i divákům večer a letní noc taneční zábava.
red.

Vítûz O. Snûhota

týdnu. Ve středu 3. září se uskuteční hodinový program pro žáky ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova. Ve
čtvrtek odpoledne se sejdeme na Urbánku, kde
bude pro děti i jejich rodiče připraven táborák i několik aktivit nejen ze skautské praxe. V pátek odpoledne se uskuteční schůzky oddílů (Jednička se
sejde podle červnového upozornění již ve středu 3.
září!) v klubovně Junáka (sídliště Nádražní).
Informace o akcích najdete na plakátech v našem
městě a ve vývěsce na Komenského nám. Dotazy
zodpovíme i na výše uvedených tel. číslech.

Letní program Junáka nejen na Vysočině
Letošní prázdniny mohli prožít členové oddílů
Junáka Slavkov na několika táborech a vícedenních akcích.
Začátkem července se uskutečnila výprava skautů
a skautek ze 4. a 1.
oddílu do Českého
ráje.
Několikadenní
putování
mezi skalami tohoto známého regionu sice provázel
občasný
déšť, Trosky
účastníci a účastnice se zpět vrátili v dobré náladě
s nepřeberným množstvím zážitků.
Necelý měsíc poté se konal tradiční stanový
tábor na Vysočině. Poblíž vesničky Jasenice se
v letošním roce vystřídaly dva turnusy skautů
a skautek ze Slavkova a z Jalubí. I v tomto případě
nám přálo počasí, děti se vydaly na etapovou hru
do staré Číny, vyzkoušely svoje schopnosti při
„Univerzitě Panda“, při mnoha zkouškách, hrách
i soutěžích.
Závěr léta patří v programu Junáka Slavkov Příměstskému táboru. Do uzávěrky zpravodaje
tábor nezačal, proto informace o jeho průběhu uveřejníme v příštím čísle.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem starším
členům i dospělým příznivcům Junáka ze Slavkova, Jasenice i jiných obcí, kteří k úspěchu všech
akcí přidali volný čas, úsilí i obětavost. Děkujeme
řidičům p. Petru Chybovi, Svaťce Matuštíkové, kuchařkám Heleně Pavézkové, Heleně Jelínkové
a Blance Maradové.
Vedoucí oddílů Junáka
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okénko

âlun na hladinû rybníka

Rychlé čluny
na slavkovském
rybníku

J. DoleÏel pﬁedává pohár vítûzi

V sobotu 19. července se uskutečnil 8. ročník setkání majitelů modelů lodí opatřených
15 ccm metanolovými motory AUSTERLITZ
CUP 2008. V letošním roce byla vypsána
i nová kategorie s benzinovými motory o obsahu 35 ccm.
Obě kategorie se jely jako dva samostatné
vytrvalostní závody na jednu hodinu. Pohár pro
vítěze metanolové kategorie věnoval starosta
Města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát a pro
soutěž benzínů místostarosta Ing. Jiří Doležel,
který ceny osobně předal.
Dobrovolný svazek obcí Ždánický
les a Politaví zve na vyhodnocení cykloakce Za poznáváním obcí a měst
mikroregionu, která se koná v Bošovicicích na nádvoří tvrze v neděli 28.
září 2008 ve 14 h.
Každý úspěšný účastník, který odevzdal průkazku s razítky všech 27 obcí
svazku, obdrží diplom a dárek od DSO
Ždánický les a Politaví. Odměnu dostane také nejmladší účastník cykloakce. Všichni úspěšní účastníci mohou
v tombole získat ještě další hezké ceny.
K dobré pohodě bude hrát folková
kapela Náhodou. Možnost prohlídky
historické památky. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve vedení DSO Ždánický les a Politaví.
red.

Jako zpestření pro početné diváky byly i dvě
rozjížďky atraktivní kategorie FSR O, jedná se
o modely lodí s benzinovými motory 26 ccm
a lodním šroubem za zádi lodě. Tyto lodě díky své
atraktivní jízdě nad hladinou dosahují rychlosti až
90 km/hod. a jsou vždy středem pozornosti.
Vítězové: 1. FSR V-15 ccm – Bílek Michal,
Přerov, 2. FSR V- 35 ccm – Knedlík Petr, Ustí
nad Labem, 3. FSR O-35 ccm – Mátl Luděk,
Slavkov u Brna
Luděk Mátl,
předseda klubu lodních modelářů Slavkov

Vyhodnocení
cyklostezek 2008

15. ročník leteckého festivalu v Tuřanech
Jihomoravský kraj získal před čtyřmi lety do
svého majetku letiště v Brně-Tuřanech. Přes
všechny pesimistické prognózy se nám za těch několik let podařilo udělat z opomíjeného a přehlíženého místa fungující a viditelný bod na letecké
mapě Evropy.
V minulých letech se vedly debaty o tom, jestli
v Brně CIAF zachovat, jestli je pro město a kraj
přínosem. Každoroční účast několika desítek tisíc
návštěvníků, příznivců letecké techniky, odborníků
i novinářů dává jasný signál o správné volbě. Také
rostoucí kvalita přehlídky ukazuje, že pořádání letecké přehlídky v Brně smysl má. Jde o jednu z významných možností pro prezentaci našeho kraje
nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Jihomoravský kraj rád nabízí této akci zázemí. Samozřejmě po dobu, kdy nebude kolidovat s kvalitním fungováním civilní letecké dopravy na letišti.
Přijměte tedy pozvánku na letošní ročník leteckého festivalu CIAF o víkendu 6. a 7. září. Díky

15. výročí akce, 90. výročí vzniku československého letectva a 90 let od konce 1. světové války,
slibují pořadatelé opravdu mimořádnou podívanou. Už nyní je přihlášeno čtrnáct vojenských letectev a předpokládá se, že další účastníci do září
ještě přibudou. Patnáctý ročník přehlídky CIAF
bude podle všeho opravdu stát za to.
Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana JmK

Cviãení oddílu v‰estrannosti
Rozpis cvičebních hodin TJ Sokol
Slavkov u Brna, oddíl všestrannosti ve
cvičebních roce 2008/2009.
Cvičíme v pondělí a čtvrtek
od 18.30 do 19.30 hod. ženy
od 19.30 do 20.30 zdravotní cvičení
vedoucí cvičení L. Krahulová
Začínáme 8. září v 18.30 h. obě skupiny
v gymnastickém sále ZŠ Komenského nám. lk

Od 5. do 14. září si jedeme prodloužit léto do
Itálie. V 18 hodin vyjíždí jeden autobus s účastníky zájezdu do střední Itálie, středisko Marcelli
di Numana, odkud chceme podniknout výlet do
Říma. Ve 21 hodin odjíždí dva autobusy do
oblíbeného přímořského lázeňského městačka
Bibione. Všichni si přejeme pěkné počasí
a šťastný návrat domů.
Pro zpestření naší činnosti uspořádáme pro
své členy dva podzimní autobusové zájezdy, financované našimi sponzory. V úterý dne 30. září
odjíždíme v 7.30 hodin z parkoviště na ulici B.
Němcové ve Slavkově. První zastávka bude
v Brně, kde se setkáme s představiteli Jihomoravského krajského úřadu a budeme moci
s nimi diskutovat o problematice zdravotnictví
v našem kraji. Naše cesta bude pokračovat do
Tišnova-Předklášteří, kde navštívíme Podhorácké muzeum a prohlédneme si unikátní
památku Portu coeli (Bránu nebes) u cisterciáckého kláštera. Společný oběd bude v Nedvědici v penzionu Barborka. Odpoledne
uskutečníme prohlídku hradu Pernštejn a bude to
poslední prohlídka v letní sezoně. V sobotu dne
25. října už tradičně navštívíme výstavu „Den
s diabetem“ v Kongresovém centru brněnského
výstaviště. Odjezd bude v 8 hodin z parkoviště
na ulici B. Němcové a budeme pokračovat přes
Velešovice do Brna. V odpoledních hodinách
navštívíme kulturní akci, na kterou všem účastníkům zaplatíme vstupné. Protože je o tyto zájezdy dost velký zájem, přihlaste se co nejdříve
v naší kanceláři v úterý v dopoledních hodinách.
V září už také pokračujeme se zdravotnickými
přednáškami. Tentokrát se sejdeme ve čtvrtek
25. září ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov, Palackého nám. 65.
Besedu povede paní Marie Kosmáková na téma:
Využití energetické diagnostiky a přírodních
produktů firmy Star Life. Jedná se o nové
metody diagnostiky našich zdravotních potíží,
o včasnou prevenci a posílení našeho imunitního systému.
Již teď připravujeme regionální výstavu dia
výrobků a pomůcek pro diabetiky a to právě na
Světový den diabetu, který je 14. listopadu.
V dopoledních hodinách se můžete zúčastnit ve
Společenském domě Bonaparte ve Slavkově
prodejní výstavy DIA výrobků a výrobků zdravé
výživy a odpoledne na půlhodinovém „Pochodu
proti diabetu“. Pěší chůze je nenáročná tělesná
aktivita, které se může účastnit každý. Jednotlivci i kolektivy se mohou přihlásit na internetu na www.dendiabetu.cz, nebo na tel.
č. 777 102 349, kde dostanete bližší informace.
Pokud máte vlastní zahrádku a na ní nějakou
jabloň, můžete si připravit z padaných jablek
jablkový ocet. Potřebujete 1 kg jablek, které
zbavíte okvětí a stopky. Na struhadle z umělé
hmoty je nastrouháte i se slupkou a ohryzkem
a hmotu vložíte do 4 l láhve a zalijete 2 l studené
převařené vody. Necháme deset dnů přikryté
pláténkem, občas zamícháme vařečkou. Po uplynutí dané doby jablečnou hmotu přecedíme
a uložíme na 20 dnů do láhve vykvasit a už
nemícháme. Nepracujeme s kovovými předměty. Užíváme třikrát denně dvě lžičky
jablečného octa do sklenice vody. Je vhodný na
hubnutí, protože spaluje tuky a zabraňuje jejich
usazování, ale je vhodný i na přípravu zeleninových salátů.
Pěkný konec léta přeje Marie Miškolczyová
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Fotbal v září

Zleva kapitán družstva Vilém Ráček, Lukáš Jankovič, Tadeáš Sedláček, Jakub Kovář, Richard Frank,
Adam Studený, Hynek Koudelka, Jana Giacintova, vedoucí TCM GCA, Karek Vopička, ČGF.

Slavkov‰tí mistﬁi republiky v soutûÏi druÏstev do 18 let v golfu
Slávu Slavkova šíří po republice hráči a hráčky
golfového klubu. Práce Tréninkového centra mládeže, které zahájilo svou sezonu pod novým vedením se začíná ukazovat a potvrzovat svými výsledky. Od listopadu loňského roku začali hráči
naplno a systematicky trénovat pod vedením španělského trenéra Joaquina Millána Navarry. Turnajová sezona začala ukazovat předzvěst dobrých

výsledků a vyvrcholením byla 4 denní vrcholná
soutěž družstev do 14 a do 18 let. Slavkov reprezentovaly dvě družstva vynikajícími výsledky –
zlato získali a Mistrovským titulem se mohou
chlubit chlapci do 18 let a stříbrem smíšené družstvo do 14 let. V říjnu plánuje den otevřených
dveří TCM GCA pro děti ze slavkovských základních a středních škol.
Jana Giacintova

A mužstvo – I. A. tř. JmKFS
So 6. 9. – 16.30 h. Slavkov–Bučovice
So 20. 9. – 16 h. Slavkov–Veselí n. M.
B mužstvo – IV. tř. OFS Vyškov
So 13. 9. – 16 h. Slavkov–Slavíkovice B
So 27. 9. – 16 h. Slavkov–Heršpice
Dorost – I. tř. JmKFS
So 6. 9. – 14 h. Slavkov–Bučovice
So 20. 9. – 13.30 h. Slavkov–Hovorany
Trenér R. Májek, asistent J. Půček, ved. S. Ryšánek
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 13. 9. – 9 a 10.45 h. Slavkov–Bučovice
So 27. 9. – 9 a 10.45 h. Slavkov–Bystrc B
Přípravka – OS OFS Vyškov
St 10. 9. – 17 h. Slavkov–Bučovice
Ne 21. 9. – 10 h. Slavkov–Hodějice
Trenér J. Šebeček
Zveme všechny příznivce SK, přijďte do ochozů
městského stadionu povzbudit naše mužstva při
mistrovských zápasech! I nadále provádíme nábor
do řad našich mládežníků. Kontaktní spojení a informace: J. Šebeček, tel. 728 471 364 a J. Krejčík,
tel. 776 894 422.
rs
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Slavkovská iniciativa smíření 2008
Letošní Slavkovská iniciativa smíření se bude
konat v sobotu 4. října a její motto zní: Máme
rádi naši zemi.
Hlavní program se uskuteční v Křenovicích.
Předběžný program:
10.00 Kulturní sál, Václavská ulice – zahájení
Vystoupení Křenováčku
10.15 Doc. Liborová – přednáška na téma Máme
rádi naši zemi
11.00 Diskuse
12.00 Oběd

13.00 Vystoupení Křesťanské mládeže
13.15 100 let obnovení duchovní správy v Křenovicích
14.30 Přesun k pomníku Kutuzova a na hřbitov,
položení věnce obětem válek
15.30 Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince
Ve Slavkově u Brna se v letošním roce uskuteční pouze slavnostní koncert Dětského pěveckého sboru z Považské Bystrice v sobotu v Historickém sále zámku. Začátek je v 19 hodin. red.

Info (objednávky)
na tel. 605 742 853
nebo 544 220 661
e-mail info@bmtypo.cz

• exkluzivní barevné
fotografie Slavkova
v průběhu roku
• významné akce pořádané
ve Slavkově v roce 2009
vyznačené přímo
v příslušných dnech
• velmi vhodný dárek firem
pro své zaměstnance
a obchodní partnery

Kalendář akcí – září 2008
Datum

druh

akce

6. 9.

kult.

6. 9.

19.00 kult.

sport.
spol.
sport.
sport.
sport.
sport.
sport.
spol.

Den evropského kulturního dědictví – mimořádné prohlídky zámeckých depozitářů,
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
vstupy ve 13.00 a 14.30 hodin, nutná rezervovace na pokladně zámku, tel.: 544 227 548
Don Quijote de la Ancha. Divadelní představení Divadla Klauniky Brno (režie: B. Polívka)
nádvoří zámku
Zámek Slavkov - Austerlitz
v rámci akce Podpora kultury na památkových objektech předprodej vstupenek v informačním centru, tel: 544 220 988
O podnikatelský měšec. Střelecká soutěž
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
6. závod MČR Slavkov. Závody automobilových modelů (on-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony) areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
Slavkovská pípa – 35. ročník Hostinec Na Špitálce pořadatel APPA ing. Jiří Kyjovský & Co
trasa: start Slavkov (hostinec Na Špitálce) - Křenovice - Hrušky - Vážany n. Lit. - Slavkov
(obč. Demel) - cíl Slavkov (hostinec Na Špitálce k příjemného posezení na zahrádce bude hrát slavkovská OSADA
EBLA Cup & PitBike Challenge 2008. Juniorský motokrosový závod ve třídách: 50, 65, 85 ccm a PitBike 125 ccm Klubová trať v areálu LIKO-S
MK Austerlitz
Běh naděje. I. ročník dobrovolné humanitární akce spojený s veřejnou sbírkou
zámecký park
ZŠ Tyršova
pro občany všech věkových kategorií. Prezentace účastníků od 11.45 hod. u spodního bazénu
Svícafest. Vystoupí: All X, Dalibor Janda, Debustrol, Záviš, Animé, Forrest jump, Iron cross,
střelnice pod Oborou
Slafpark
Ray Charles revival band, Martin Křížka a originál.
SKI a GOLF Cup – klubový turnaj
golfové hřiště
GCA
Václavský jarmark – tradiční řemeslný jarmark
zámecký park
Zámek Slavkov - Austerlitz
7. závod MČR Slavkov. Závody automobilových modelů on-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony
areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
Czech Golf Amateur Tour 2008 – Presindent Masters
golfové hřiště
GIA
Podzimní setkání seniorů
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
8. závod MČR Slavkov. Závody automobilových modelů on-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony
areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
Mistrovství klubu ve hře na rány
golfové hřiště
GCA
Konference „JUDr. Václav Kounic a jeho doba“
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

výst.
výst.

Výstava „JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš“
Výstava kreseb a keramiky Yvony Novákové a Marie Hladné

6. 9.
6. a 7. 9.
6. 9.

hod.

10.00–16.00 sport.
sport.
16.00 sport.

6. 9.
9. 9.

sport.
13.00 sport.

12. 9.

17.00 kult.

14. 9.
20. 9.
od 8.00
20. a 21. 9.
20. 9.
27. 9.
10.00–16.00
27. a 28. 9.
27. 9.
30. 9.–1. 10.
Výstavy:
do 12. 10. 2008
do 12. 10. 2008

místo konání

poﬁadatel

Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Galerie OK
Zámek Slavkov - Austerlitz
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VIDEOPŮJČOVNA
Rady do zahrady – září
Pranostika: Sv. Václav víno chrání, po něm bude
vinobraní.
V září se loučíme s létem. Pěkné slunečné počasí
vybarvuje ovoce a dovoluje nám začít se sklizní
dozrávajících plodů podzimních a zimních odrůd
jablek a hrušek. Pokračujeme ve sklizni švestek,
stolních hroznů vína, lískových oříšků a bezu černého. Ještě před sklizní si připravíme prostory pro
uskladnění ovoce a skladovací obaly. Vše je nutno
vydezinfikovat a vybílit sklep, který by měl být
chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být
příliš sucho. Pro skladování vybíráme jen kvalitní
ovoce, které se nemá uskladňovat v sousedství
brambor, řepy, celeru, cibule, póru, česneku a výrazně aromatické zeleniny, protože ovoce může
tyto pachy přijímat. Při sklizni odřezáváme zasychající, suché nebo polámané větve. Po sklizni
ovoce stromy hnojíme draselnými a fosforečnými
hnojivy v menší dávce, pokud tyto již nebyly dříve
přihnojeny. Červivé a deformované ovoce, které
nebudeme skladovat zpracujeme na mošt. Naše
moštárna pracuje v ulici Lomená v pondělí,ve
středu a v sobotu. Nahnilé pak odvezeme do sběrného dvora RESPONA. Koncem měsíce upevňujeme na kmeny lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní.
Potom si již připravíme pozemek, kůly, chrániče a vykopeme jámy pro podzimní výsadbu
ovocných stromků.

doporučuje
OBJEDNÁVKY OVOCNÝCH STROMKŮ
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu nových ovocných stromků a keřů. Naše organizace
bude opět zajišťovat kvalitní sadbový materiál
z uznaných ovocných školek. Pokud budete mít
zájem předejte své objednávky do 12. října 2008
do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády 252.
Uveďte druh a odrůdy, adresu, popřípadě telefon.
VÝSTAVA OVOCE
ZO ČZS Slavkov u Brna a Územní sdružení
ČZS Vyškov na Moravě pořádají v sobotu 20.
září od 8 do 17 hod., v neděli 21. září od 8 do 17
hod. pro veřejnost a v pondělí 22. září pro školy
již 3. oblastní výstavu ovoce a zahrádkářských
výpěstků ve Společenském domě Bonapart. Na
výstavě bude vyhodnoceno jablko roku 2008.
Součástí výstavy je expozice včelařů a bude
možno si zakoupit několik druhů medu, dále jablečný mošt, švestková povidla a vyhrát některou
z cen ve velké tombole. V zámeckém parku bude
po celý den probíhat Václavský jarmak.
Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a výpěstky přinesli v pátek od 16 do 18
hodin do místa konání výstavy. Vstupné dobrovolné. Zvou pořadatelé.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža.

Pﬁíroda Slavkovska
Do našich mokřadů se navrací užovky a obojživelníci
Hadi nepatřili nikdy do skupiny zvířat člověkem oblíbených. V našem blízkém i vzdálenějším okolí jsou to především až 3 druhy nejedovatých užovek. Na našich rybnících i menších
vodních plochách kolem Litavy je
to nejznámější a nejčastěji vídaná
užovka obojková. Ještě v sedmdesátých letech před úpravou koryta
řeky byla zde vzácně vídána
i užovka podplamatá. Této užovce
chybí žluté půlměsíčky za hlavou.
Obě užovky jsou vázány na vodu
obsazenou drobnými rybami
a obojživelníky. Třetí druh, užovka
hladká, dosud obývá blízké lesy
Přírodního parku Ždánický les, kde
se s ní lze stále setkat. Lidé si ji
často zaměňují se zmijí. Má hnědou kresbu na temeni hlavy a tmavé
skvrny nebo pruhy podél těla. Bývá
i více útočná než zmije. Spolehlivým rozpoznávacím znakem je tvar
zornice oka, u užovek vždy kulatá,
u zmijí má zornice tvar svisle oválný až štěrbinovitý.
S čistou vodou se do našich stojatých vod
vrací 2 druhy zeleně zbarvených skokanů. Na
jaře a počátkem léta je slyšet jejich koncerty
hlavně u chráněné vodní plochy na západě
města, také i v upraveném korytě Litavy od východního mostu a kolem rybníka. Ještě i koncem
léta se nenápadně opět ozývá i kuňka ohnivá
v prohřátých mělčinách Šámového rybníčka,
kdysi hojná ve slepém korytě Litavy.
Užovka obojková se nevyhýbá ani blízkosti
lidí. Protože nepatří k živorodým hadům, klade

vajíčka a zimuje i na místech vzdálenějších od
vody. Svá kožovitá vajíčka klade také do kompostů v polích a zahradách, kde se můžeme setkat i s mláďaty, která se živí i hmyzem. Dospělé
užovky často loví i drobné hlodavce. Dokáže se bránit kousnutím
a vypouštěním páchnoucího obsahu
análních žláz. Hlavní její potravou
jsou obojživelníci v každém stadiu
vývoje, někdy se úloha predátora
vymění. Bylo pozorováno, že
mladé užovky se stávají kořistí skokanů zelených.
Opět můžeme spatřit tyto nádherné hady, jak se vztyčenou hlavičkou a svým pružným tělem čeří
vodu, na sluncem ozářené hladině
vytváří elegantní vlnovky. V těchto
dnech byla pozorována i pod výpustí velkého rybníka na slepém rameni Litavy, jak pod rozkvetlými
trsy šmele okoličnatého číhá na kořist.
Bylo by velmi prospěšné při nynější úpravě
rybníka a nádrže starého koupaliště, aby vodní
plocha nesloužila opět jen jako nádrž na výrobu
ryb bez vegetace vodních rostlin a hmyzu. Niva
této části Litavy a vodních ploch je dosud mnoha
druhy vodních živočichů vyhledávána. Rybníky
a ostatní plochy jsou ze zákona významným krajinným prvkem, předmětem ochrany přírody
a krajiny, aby nedošlo k ohrožení dosavadní ekologické funkce. Podle legislativy EU jmenovaní
plazi i obojživelníci jsou podle příloh zařazeni
mezi druhy Společenství živočichů vyžadující
přímou ochranu.
Milan Hrabovský

TAHLE ZEMù NENÍ PRO STAR¯. TOMMY LEE
JONES, JAVIER BARDEM, WOODY HARELSON. Mezi
úlovky nalezl spoustu heroinu a penûz. Neodolal poku‰ení a zapoãal tím zbûsilou ‰tvanici.
NEÎ SI PRO NÁS P¤IJDE. JACK NICHOLSON,
MORGHAN FREEMAN. Dva pﬁátelé s nevyléãitelnou
rakovinou uteãou z nemocnice, aby si splnili pﬁed
smrtí pár vûcí.
SPÁLENÉ VZPOMÍNKY. HALLE BERRY, BENICIO DEL
TORO, DAVID DUCHOVNY. Dojemn˘, pozoruhodn˘
pﬁíbûh o pﬁeÏití, rodinû a pﬁátelství.
TOHLE JE SPARTA. Bláznivá legraãní parodie doplnûná o celou armádu hysterick˘ch historick˘ch bonusÛ!
ARCHA PRAVDY. Hvûzdná brána – t˘m Stargate ãeká
pátrání po starodávném artefaktu a také stﬁet s tyransk˘mi Orii, kteﬁí plánují závûreãn˘ útok na Zemi.
CLONA. Na fotografiích novomanÏelÛ se objevuje stín
mladé Ïeny. Nevysvûtliteln˘ pﬁízrak moÏná souvisí
s jejich minulostí a obûma chystá nemilosrdnou pomstu, ze které není úniku.
ÚHEL POHLEDU. DENIS QUAID, FOREST WHITAKER,
SIGOURNEY WEAVER. ·okující politick˘ akãní thriller, kter˘ nabízí rÛzné úhly pohledu na smrt amerického prezidenta.
TO CO D¯CHÁM. BRENDAN FRASER, ANDY GARCÍA,
FOREST WHITAKER. Pﬁíbûh inspirovan˘ star˘m asijsk˘m pﬁíslovím, podle kterého ve‰ker˘ Ïivot ﬁídí ãtyﬁi
emoce: ‰tûstí, Ïal, poÏitek a láska.
NAKAÎENI SMRTÍ. Dûsupln˘ horor o muÏi, kter˘ se
podvodem dostává do ústavu pro mentálnû postiÏené
a zji‰Èuje, Ïe jsou pouÏíváni k nelegálním pokusÛm.
NIKDY TO NEVZDÁVEJ. Studiem bojov˘ch umûní
chce získat nejenom vítûzství, ale koneãnû pochopit,
k˘m vlastnû je.
FANTASTICK¯ MAZEL. Okouzlující moderní pohádka. Z chlupatého ply‰áka se vyklube vesel˘ mimozem‰Èan, kter˘ je schopen konat zázraky.
HRANICE SMRTI. Parta zlodûjÛ prchá s ukraden˘mi
penûzi pﬁes hranice. Narazí ale na gang neonacistÛ,
kter˘ je pronásleduje. Zaãíná boj o hol˘ Ïivot!
V RYTMU STEPU. Divoké taneãní variace hlavnû díky
skvûlé hudbû od Missy Elliott, busta Rhymes a Lil’Mama. Pohybovû a hudebnû fenomenální.
ODSOUZENI K BOJI. Uniformovaní chlapci se prohánûjí ulicemi mûsta za zvuku tvrdé muziky a ochutnávají adrenalin hry na vojáãky, jeÏ se v okamÏiku
krize promûní v tragickou realitu.
SVATBA PODLE MARGOT. NICOLE KIDMAN, JACK
BLACK. Spisovatelka pﬁijíÏdí na svatbu své sestry. Do
harmonie mladého páru zasadí semínko pochybnosti
a jak se blíÏí svatba, následuje jedno ne‰tûstí za druh˘m.
ÚTùK DO DIVOâINY. EMILIE HIRSCH, WILLIAM
HURT. Splnûn˘ sen stojí nûkdy bohuÏel víc neÏ hromada penûz.
P¤EVRAT. Pﬁíbûh ‰védského velvyslance v Chile
a jeho hrdinné záchrany nevinn˘ch lidí po vojenském
pﬁevratu 11. záﬁí 1973. Podle skuteãné události.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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ZÁ¤Í–¤ÍJEN 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

2. 9. úterý
3. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

OKO BERE
123 min.
Příběh podle skutečných událostí o skupině studentů bostonské MIT, kteří pod vedením svého neortodoxního profesora
přišli na to, jak využít svých matematických schopností a přijít si v Las Vegas na velké peníze. Film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

6. 9. sobota
7. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

HANCOCK
92 min.
Hancock je sice superhrdina, ovšem jeho dobré skutky se zpravidla tak nějak vymknou, takže není divu, že jeho popularita
je mezi obyvateli L. A. na bodu mrazu. Napraví mu reputaci odborník? Akční komedie USA v české mluvě!
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

9. 9. úterý
10. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

SEX VE MĚSTĚ
146 min.
Milostné ekapády čtveřice půvabných Newyorčanek skončily na televizní obrazovce před čtyřmi lety happy endem,
nyní se máme dozvědět odpověď na otázku stejně logickou jako nebezpečnou – co se stalo pak? Film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži do 18 let nepřístupno

13. 9. sobota
14. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

16. 9. úterý
17. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

TEMNÝ RYTÍŘ
152 min.
Batmanův boj se zločinem je čím dál riskantnějsí. Město Gotham City je třeba zbavit nebezpečných organizací. Mezi obyvateli šíří
strach a zmatek další nevypočitatelný zločinec Joker. Akční fantastický film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

20. 9. sobota
21. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
144 min.
Sourozenci Pevensieovi se vracejí do tajemné říše Narnie. Zatímco v jejich světě ale uplynul pouhý rok, v Narnii uběhla staletí
a současnost je neutěšená… Dobrodružný fantastický film USA v české verzi!
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

23. 9. úterý
24. 9. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

SPEED RACER
135 min.
Mladý talentovaný automobilový závodník musí bojovat jak se sportovními soupeři, tak se zákulisními machinacemi mocného
magnáta. Film podle japonského animovaného seriálu USA, v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

27. 9. sobota
28. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
110 min.
Hrdina seriálu je umírněnou parodií na Jamese Bonda s tím, že agent Smart je neschopný jen místy a svou krásnou kolegyni,
agentku 99, dokáže i překvapit. Kriminální komedie USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

30. 9. úterý
19.30 hod.
1. 10. středa 16.30 hod.

HORTON
87 min.
Animovaný film o dobráckém slonovi a městečku, ležícím ve smítku prachu. Zachraňuje svět miniaturních človíčků. Horton
nešilhá, jenom dobře slyší. Film USA v české verzi mluví Z. Svěrák, M. Dejdar, P. Rychlý, J. Boušková a další.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

4. 10. sobota 19.30 hod.
5. 10. neděle 19.30 hod.

WANTED
109 min.
Adaptace komiksu, jehož hrdina, nenápadný úředníček Wesley Gibson, dostane nabídku, jež posune jeho život zcela novým
směrem – stane se z něj nájemný vrah. Akční film USA, který se natáčel v České republice.
Mládeži přístupno od 12 let

7. 10. úterý 19.30 hod.
8. 10. středa 16.30 hod.

ZAPOMENUTÝ OSTROV
96 min.
Rodinná komedie o malé Nim, žijící na kterémsi ztraceném ostrově a spisovatelce dobrodružných románů, která ji musí zachránit
poté, co Nimin otec zmizí v bouřce. Film USA v české verzi!
Mládeži přístupno

11. 10. sobota 19.30 hod.
12. 10. neděle 16.30 hod.

JAK UKRÁST NEVĚSTU

102 min.

V životě mladého muže plném žen je Hannah životní jistotou nejlepší kamarádky. Když se ale zasnoubí s jiným,
pozdě pochopí, že právě ona je ta pravá – jak se ale zbavit ženicha? Romantická komedie USA.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

VALL-I

103 min.

Animovaný hit letošního roku. Titulní hrdina, malý počišťovací robot, poslední z armády jemu podobných, kterého lidstvo
zanechalo, aby Zemi vyčistil. Film USA, český dabing.
Mládeži přístupno

14. 10. úterý 19.30 hod.
15. 10. středa 19.30 hod.

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
104 min.
Agenti Mulder a Scullyová znovu v akci. Jejich nový případ je přísně tajný. Jezero v Západní Virginii skrývá děsivé tajemství. Kdo
je únoscem mladých žen? Kriminální film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

18. 10. sobota 19.30 hod.
19. 10. neděle 19.30 hod.

BATHORY
139 min.
Výpravný koprodukční film o ženě známé jako Čachtická paní. Režisér Juraj Jakubisko se držel všech historických údajů
a známých faktů, jen do zaplňování bílých míst historie zapojil svoji fantazii.
Mládeži přístupno od 12 let
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