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Oznámení
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu ČR

Začátek
školního roku
Na bránu školy zaklepal nový školní rok, třídy udělaly škatule hejhejte se a uvolnily místo pro ty první.
Z mateřinek přišla „koťátka“, „berušky“ a „kuřátka“,
aby se z nich stali právoplatní prvňáčci.
Tuto náročnou přeměnu jim prvního září zpříjemnili starší žáci pásmem písniček a básniček i krátkou
pohádkou, aby se nové děti přesvědčily, že se ve škole
jenom neučíme, ale také si hrajeme. Že jde o důležitý
krok v jejich životě, jim potvrdili svým přivítáním pan
starosta i nový pan ředitel Mgr. Vladimír Soukop.

Po krátkém pobytu s paní učitelkou v nazdobených
třídách si odnesli domů první učební pomůcky, dárečky a spoustu dojmů. V dalších dnech se rychle seznámí se svými spolužáky, naučí se číst a brzy si
budou říkat starou známou básničku: první třída kašička, druhá třída myšička, třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída darebáci, pátá třída medvědi, protože nic
nevědí.
Hodně zdaru a radosti ve vašem úsilí, prvňáčci.
Mgr. Jana Formánková

Nejmladší
Tyršováci

První školní den jsme na naší ZŠ Tyršova přivítali 22 nových prvňáčků. Byl to pro ně úplně první den ve škole,
a tak jsme se snažili, aby byl co nejvíce slavnostní. Po přivítání se děti představily, něco o sobě pověděly a ti
nejodvážnější zazpívali písničku nebo řekli básničku. Kromě pomůcek do první třídy dostali malí žáčci také
tašku s dárečky. Všichni se do školy moc těšili, a tak jim přejeme, ať se jim ve škole daří.
I. Majárková

Starosta města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát,
podle § 27 zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
a Senátu ČR se uskuteční:
dne 17. 10. 2008 od 14 do 22 hodin
a dne 18. 10. 2008 od 8 do 14 hodin.
(Pokračování na str. 5)

Vážení a milí spoluobčané
S přicházejícím podzimem, tak jak zahrádkáři sklízí
zasloužené plody své celoroční práce, i my hodnotíme
stav plnění našich investičních záměrů a naši připravenost
na nadcházející období.
Ve stejném čase loňského roku jsme stáli před rozhodnutím, jaké investiční záměry projekčně připravit tak, abychom se mohli ucházet o možnost žádat o účelové dotace
na realizaci investičních akcí, díky nimž by došlo k dalšímu rozvoji našeho města, vytvoření pohody pro vás,
naše spoluobčany, i pro návštěvníky, kteří do Slavkova
u Brna pravidelně či nahodile přijíždějí. Cílem bylo směřovat naše záměry vyváženě do širšího spektra oblastí,
jako jsou školství, sport a volný čas, kultura a historie, cestovní ruch, životní prostředí, zdravotnictví, infrastruktura a bydlení. Začátek letošního roku byl plný prací souvisejících se zpracováním a podáním žádostí o dotace
z fondů a programů, jež byly postupně jejich správci vypisovány a my jsme tyto mohli na naše záměry využít.
Stejně jako v minulých letech naše žádosti byly směřovány na Ministerstvo financí ČR (dále jen MF ČR)
a státní rozpočet, ze kterého se nám podařilo získat tři dotační tituly. Částku 1 000 000 Kč na přístavbu ke stávající tělocvičně na ZŠ Tyršova, nové prostory budou sloužit jako zázemí pro uskladnění nářadí a také jako
posilovna pro potřeby žáků školy (spoluúčast vlastních
zdrojů města činí 250 000 Kč). Částku 800 000 Kč na rekonstrukci bazénových žlabů a terasy kolem severozápadní části velkého bazénu na městském koupališti (spoluúčast 200 000 Kč). Částku 800 000 Kč na kompletní
výstavbu a instalaci závlahového systému na hlavní fotbalové hřiště na městském stadionu (spoluúčast 200 000
Kč). Jako bývalý fotbalista mám velkou radost, že toto
moderní zařízení dnes již plně funguje a zelený trávník si
naši fotbalisté velmi pochvalují.
I letos díky dotaci ve výši 3 500 000 Kč z Ministerstva
kultury ČR (dále jen MK ČR) z Programu záchrany architektonického dědictví pokračují práce na opravě fasád
městského zámku, díky čemuž se stále více stává tato
dnes již národní kulturní památka dominantou našeho
(Pokračování na str. 7)

Příští číslo vyjde 1. listopadu

Václavský jarmark
sobota 20. září

Foto na straně: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

37. řádná schůze RM – dne 25. 8. 2008
16. RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení: „Zastupitelstvo města prohlašuje, že bezúplatné
nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č.
1650/1; 1650/41; 1650/47; 1650/48; 1650/49;
1650/50; 1650/51; 1650/52; 1650/53; 1650/54;
1650/55; 1650/56; 1650/57; 1650/58; 1650/59;
1650/60; 1650/61; 1650/62; 1650/63; 1650/64;
1650/65; 1650/66; 1650/67; 1650/68; 1650/69;
1650/70; 1650/71; 1650/72; 1650/73; 1650/74;
1650/75; 1650/76; 1650/77; 1650/79; 1650/80;
1650/81; 1650/82; 1650/84; 1650/85; 1650/86;
1650/88; 1650/89; 1650/91; 1650/92; 1650/93;
1650/94; 1650/95; 1650/96; 1650/97 vesměs ostatní
plocha – zeleň, je ve veřejném zájmu, neboť nabývané nemovitosti slouží k plnění veřejných úkolů
nebo plnění veřejné služby, kterou obec vykonává
jako svou zákonem svěřenou působnost.“
17. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
části pozemku parc. č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2
z vlastnictví města do vlastnictví pana Radka Slaniny
a pana Leoše Partyky za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2. Prodávaná část pozemku bude oddělena geometrickým plánem. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
18. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 347/9 orná půda o výměře 4 155 m2
v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.
19. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 340/1 ostatní plocha o výměře 1988

m2; parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře 1938 m2;
parc. č. 340/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
96 m2; parc. č. 342 ostatní plocha o výměře 89 m2
a části parc. č. 341/6 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna a postupuje tento záměr ZM.
20. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o výpůjčce technického vybavení pro informační
systém správní evidence a dopravních registrů s Českou republikou – ministerstvem vnitra.
21. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se společností Vera spol. s r.o. ve věci rozšíření předmětu
pronájmu v předloženém znění.
22. RM schvaluje Dodatek č. 4 Směrnice o sociálním fondu v předloženém znění.
23. RM po projednání stanovuje Rubensův sál
jako obřadní síň, na sobotu dne 18. 10. 2008, bez
obvyklých poplatků.
24. RM vydává platový výměr paní Marii Drápalové, která je dočasně pověřena vedením ZŠ Tyršova
977 Slavkov u Brna v přiloženém znění.
25. RM ukládá FO předložit žádost o příspěvek na
opravu varhan v kostele Vzkříšení Páně opětovně
v jednání RM po vyhodnocení III. čtvrtletí 2008.
26. RM bere předložený dopis TTC Sokol Slavkov na vědomí.
27. RM vyhovuje předložené žádosti MO ODS
o povolení užívání veřejných ploch v areálu zámeckého parku.
28. RM přebírá záštitu nad chovatelskou akcí a vyhovuje předložené žádosti ZO ČSCH.

6. mimoﬁádné zasedání ZM – dne 4. 8. 2008
1. ZM mění svůj jednací řád 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.“
2. ZM schvaluje: 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, RO č. 12 – místní úprava dopravního
značení U stadionu.
3. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši
34 083 935 Kč na akci „Přístupová komunikace
a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“ z ROP Jihovýchod a způsob financování vlastních zdrojů
k poskytnuté dotaci ve výši 3 963 563 Kč z proZprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
nabízí
■ veřejný internet
■ veřejný fax
■ možnost tisku
Otevírací doba informačního centra v říjnu:
úterý–sobota
9–11.30 a 12–16 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

středků získaných z prodeje Zelnic a předfinancování uznatelných nákladů do doby přijetí dotace
z volných finančních prostředků získaných z prodeje
pozemků v lokalitě Zelnice.
4. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 5 051 753
Kč na akci „ZŠ Tyršova – víceúčelové sportoviště“
z ROP Jihovýchod a 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.
5. ZM souhlasí v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, se zpracováním a předložením záměru projektu na marketing a propagaci Slavkova u Brna do
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 2.2. Zároveň ukládá RM zajistit zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu včetně vlastního podílu spolufinancování.
6. ZM schvaluje: přijetí úvěru ve výši
7 000 000 Kč ke krytí revitalizace polikliniky
I. etapy, uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s., pověření RM schválením úvěrové
smlouvy, pověření starosty města k podpisu úvěrové
smlouvy.
7. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 3 450 000 Kč.
8. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o výstavbě bytových jednotek formou půdní
vestavby v obytných domech ve vlastnictví města
(Pokračování na str. 4)
Upozornění

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření města za I. pololetí roku 2008.
2. RM doporučuje ZM ke schválení zprávu: „Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí 2008“.
3. RM doporučuje ZM ke schválení hospodaření
TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz za I. pololetí
roku 2008.
4. RM doporučuje ZM ke schválení zprávu: „Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008“.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru na
akci ,,Revitalizace polikliniky – I. etapa“ v předloženém znění.
6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru na
akci ,,Revitalizace bytových domů č. p. 1153 a č. p.
1154 na sídlišti Nádražní“ v předloženém znění.
7. RM ruší usnesení přijaté pod bodem 3.8. na své
36. řádné schůzi dne 11. 8. 2008 a souhlasí s předloženým návrhem na financování úprav vytápění v domech sídliště Nádražní 1155-1156.
8. RM schvaluje návrhy „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ sepsané s Radimem Vágnerem a s Janou Kosteleckou v přiloženém znění.
9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 9. 2005 na pronájem bytu
uzavřené s manželi Davidem a Evou Zoubkovými
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31. 8. 2011.
10. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 2007 na pronájem bytu
uzavřené s paní Renatou Dolejší obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31. 9. 2009.
11. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2007, uzavřené dne 6. 11. 2007, ve znění pozdějších dodatků,
na pronájem nebytových prostor uzavřené s Diecézní
charitou Brno, ve znění dle přílohy.
12. RM souhlasí s provedením úpravy vytápění
v bytech č. 1, sídl. Nádražní 1155, č. 3 a č. 4, sídl.
Nádražní 1156 podle předloženého návrhu s tím, že
nájemci bytů uhradí podíl na nákladech ve výši za
nákup zdroje tepla formou umořování nájemného dle
dohody ve znění dle přílohy.
13. RM souhlasí s časovým plněním akce revitalizace bytových domů č. p. 1153-4 na sídlišti Nádražní
od 1. 11. 2008 do 30. 11. 2009 a ukládá odboru IR zapracovat tuto podmínku do návrhu dotčených smluv.
14. RM ukládá funkcionářům města zahájit jednání se správci komunikace III/0476 o možnosti spolufinancování nebo spolupodílení se na realizaci stavebních úprav nutných ke zřízení přechodu pro
chodce na ulici Tyršova.
15. RM souhlasí s podmínkami zadávací dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky na stavební
práce v podlimitním otevřeném řízení na akci: „Přístupové komunikace a parkoviště k zámku SlavkovAusterlitz“.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 20. října 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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6. mimoﬁádné zasedání ZM – dne 4. 8. 2008
(Dokončení ze str. 3)

v sídl. Nádražní č.p. 1153 a č.p. 1154, v předloženém
znění s tím, že RM projedná a aktualizuje termíny výstavby jednotek a provede revitalizaci podle této
smlouvy. ZM zároveň souhlasí s přijetím úvěru ve
výši 1 650 000 Kč k částečnému financování revitalizace domů na sídlišti Nádražní č.p. 1153–1154 od Komerční banky a. s. a souhlasí s použitím finančních
prostředků z orj. 8 – bytové a tepelné hospodářství ve
výši 1 517 000 Kč a z položky č. 42 – Fond BTH ve
výši 209 122 Kč na dofinancování revitalizace sídliště
Nádražní č.p. 1153–1154 z vlastních zdrojů.
9. ZM odkládá projednávání zprávy „Pravidla pro
prodej obecních bytů v domech na sídl. Nádražní
č.p. 1153 až č.p. 1158“ na řádné zasedání ZM v září
2008. ZM zároveň ukládá RM doplnit „Pravidla pro
prodej obecních bytů v domech na sídl. Nádražní
č.p. 1153 až č.p. 1158“ o připomínky vznesené na jednání ZM dne 4. 8. 2008.
10. ZM bere informaci o záměru výstavby nové
MŠ ve Slavkově u Brna na vědomí.
11. ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Hodonín, na rekonstrukci nebytových prostor v suterénu Domu s pe-

čovatelskou službou ve Slavkově u Brna, které budou
využity jako zázemí pro charitu, charitní ošetřovatelskou službu, charitní sociálně právní poradnu a denní
stacionář pro seniory ve výši 443 841 Kč a na vybavení interiéru nově vybudovaných prostor finanční
příspěvek ve výši 100 000 Kč.
12. ZM doplňuje 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.
13. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu komunitního plánování
v oblasti sociálních služeb.
14. ZM souhlasí se sjednáním rozvazovací podmínky ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ve věci
výkupu pozemku pro rozšíření komunikace v ulici Sadová ve Slavkově u Brna s panem Jiřím Šebečkem.
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XXIX. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 21. 8. 2008
1. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemku parc. č. 354/11 orná půda a části pozemku parc. č. 354/12 orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.
2. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 2863/1 zahrada o výměře 450
m², parc.č. 2865/1 o výměře 483 m² a parc. č.
2867 zahrada o výměře 526 m², vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

XXXII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 9. 9. 2008
1. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
na akci: „ZŠ Tyršova – víceúčelové sportoviště“,
v předloženém znění a smlouvu o poskytnutí dotace na akci: „Přístupová komunikace a parkoviště
k zámku Slavkov – Austerlitz“, v předloženém
znění.

38. řádná schůze RM – dne 1. 9. 2008
1. RM bere uvedenou zprávu o průběžném plnění
programu rozvoje města ke konci měsíce srpna 2008
na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání
ZM
2. RM předkládá ZM rozbory hospodaření města
za I. pololetí roku 2008 v doplněném znění.
3. RM odkládá zprávu „Návrh koncepce činnosti
ZS-A“.
4. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 2/2008
– auto pro městskou policii a zároveň doporučuje ke
schválení pořízení osobního automobilu značky
Dacia Logan Ambiance+ 1,4 MPi, přímým nákupem
v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH (přímý
nákup včetně polepů, majáku a dělicí příčky kufru).
5. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 16 – propagace města, RO č. 17 – dotace z rozpočtu JMK na
komunitní plánování, RO č. 18 – příspěvek na žáka,
RO č. 21 – účelové příspěvky. RM současně odkládá
RO č. 19/2008 a RO č. 20/2008 a ukládá MěÚ upřesnit potřebnost čerpání finančních prostředků na dofinancování investičních akcí: přístupové komunikace
a parkoviště k Zámku Slavkov – Austerlitz a ZŠ Tyršova – víceúčelové sportoviště, v roce 2008.
6. RM bere na vědomí zprávu o stavu vymáhání
pohledávek, které vznikly z důvodu nezaplaceného
nájemného a záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví města k datu 6/2008 a informaci o placení poplatku z prodlení v případě nezaplacení do pěti dnů po splatnosti. RM současně
schvaluje návrhy „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři“, sepsané s Petrem Pilátem a s Irenou
Hrdovou, v přiloženém znění.
7. RM souhlasí s výpovědí nájmu bytů bez přivolení soudu podle § 711 odst. 2), písm. b) občanského
zákoníku v platném znění nájemcům bytů č. 2 na ul.
Fügnerova 109 a č. 5 na ul. Litavská 1498 ve Slavkově u Brna, neboť nezaplatili nájemné a úhradu za
plnění poskytovaná s užíváním bytu.
8. RM odkládá zprávu „Privatizace části bytového
fondu ve vlastnictví města, prodej bytů v sídlišti Nádražní č. p. 1153–1158“ a ukládá odboru BTH zpracovat do „Pravidel pro prodej obecních bytů v domech na sídl. Nádražní č. p. 1153 až č.p.1158“
připomínky členů rady města.
9. RM souhlasí s vydáním předběžného souhlasu
k umístění rozvodů závlahového systému manželů
Cigánkových v pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p. č. 1480 v k.ú. Slavkov u Brna v trase
dle předložené situace. V případě, že stavba závlaho-

vého systému nebude odborem stavebního a územně
plánovacího úřadu povolena, pozbývá tento souhlas
platnost.
10. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 2912/4 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
části pozemku parc. č. 1349/266 orná půda v k. ú.
Nížkovice o výměře cca 10 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví ČR – ŘSD ČR, zastoupené Ing. Pavlem
Kremitovským, ředitelem ŘSD ČR, Správa Brno.
Cena bude stanovena dle znaleckého posudku na základě geometrického plánu a platné vyhlášky o oceňování.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou
části pozemku parc. č. 1787/30 v k. ú. Slavkov u Brna
o předpokládané výměře cca 69 m2 z vlastnictví
města za část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 31 m2
z vlastnictví pana Víta Mikesky. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem. Doplatek na dorovnání rozdílu směňovaných
výměr ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou
uhradí p. Vít Mikeska.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemků parc. č. 2847/6 ostatní plocha o výměře 114
m2 a parc. č. 2816/1 ostatní plocha o výměře 208 m2
oba v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Miroslavy Malé do vlastnictví města. Kupní cena výši
300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení
kupní smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu po
skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem uhradí město.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
části pozemku parc. č. 3553/5 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2
z vlastnictví města do vlastnictví p. Marie Králové
a p. Anny Křížové. Přesná výměra prodávané části
pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupní
cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy, náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
pozemků parc. č. 2657/9 trvalý travní porost v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře 105 m2 a parc. č. 2650/2 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 4 m2 z vlast-

nictví města do vlastnictví p. Markéty Řehákové.
Kupní cena ve výši 700 Kč/m2 bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
16. RM odkládá zprávu „Návrh plánovací smlouvy
na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova
– Tyršova ve Slavkově u Brna“.
17. RM ruší usnesení č. 3.2. z 36. schůze ze dne
11. 8. 2008 a současně souhlasí s uzavřením smlouvy
se společností DURIT s.r.o., na stavbu kompostárny
dle předložené nabídky a dále souhlasí, aby náklady
na propagaci kompostárny, které nebyly zařazeny do
žádosti o dotaci a náklady na stavební dozor, byly
hrazeny z rozpočtu města z kapitoly 13 Kompostárna.
RM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Miroslavem Rysem na provedení stavebního dozoru na
stavbu kompostárny.
18. RM bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
do roku 2009 a předkládá ji k projednání ZM.
19. RM bere informaci na vědomí informaci
o změně místa konání svatebních obřadů.
20. RM projednala dopis MO ČSSD, doručený dne
27. 8. 2008, se sdělením, že předseda komise pro výstavbu a rozvoj města p. Jan Hudec nebude v této komisi dále pracovat.
21. RM schvaluje program VIII. řádného zasedání
ZM v předloženém znění.
22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova“.
23. RM odkládá zprávu „Oprava střechy budovy
radnice čp. 65“ a ukládá MěÚ doložit podklady pro
nabídku a nabídku samotnou. RM zároveň ukládá
MěÚ připravit RO pro financování vícenákladů na
opravu střechy radnice čp. 65.
24. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
části pozemku parc. č. 2750/37 orná půda a části pozemku parc. č. 3750/38 orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.
25. RM ruší komisi pro výstavbu a rozvoj města.
26. RM jmenuje Mgr. Jiřího Blažka kronikářem
města.
27. RM souhlasí s nákupem 30 ks knihy Oldřicha
Klobase „Jak se chodí v laně“ od Mgr. Dagmar Klobasové za cenu 200 Kč/kus.
28. RM ukládá MěÚ připravit způsob vypsání veřejné umělecké soutěže na ztvárnění připomínky
bitvy tří císařů v lokalitě předzámčí na Palackého náměstí.

9/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

XXX. mimořádná schůze RM – dne 4. 9. 2008
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 a zároveň doporučuje 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 ke schválení: RO č. 19 –
Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz, RO č. 20 – ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště, RO č. 22 – střecha MěÚ.
3. RM odkládá zprávu „Prodej pozemků v lokalitě Nádražní“.
4. RM souhlasí s navrženým umístěním pozemku určeného ke směně podle smlouvy
o smlouvě budoucí s p. Ivanem Smutným ze dne
14. 5. 2004, pozemek bude geometrickým plánem
oddělen a zůstane označen jako parc. č. 354/12
o výměře 606 m2. Zároveň doporučuje ZM zavázat
se, že po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru
směny částí pozemků parc. č. 375/37 a 3750/38
v k. ú. Slavkov u Brna na svém nejbližším následujícím zasedání dá souhlas k uzavření dodatku ke
smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne 28. 6.
2005 s manž. Ing. Štěpánem a Ivetou Leitnerovými
a p. Slavojem Leitnerem, kterým se směňované pozemky města změní na část pozemku odpovídající
výměry z parcel č. 3750/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna, lokalita Zlatá Hora. RM dále doporučuje ZM dát souhlas ke směně pozemku parc.
č. 354/11 o výměře 606 m2 a části pozemku parc.
č. 354/12 o výměře cca 350 m2 (tato část bude geometrickým plánem z parcely č. 354/12 oddělena

a přisloučena k parcele č. 354/11, takže předmětem
směny bude jedna parcela označená č. 354/11)
z vlastnictví města za dvě části pozemku parc.
č. 354/10 o celkové výměře cca 956 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka a M plus, s.r.o. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KALÁB – stavební firma, spol.
s r.o. Kupní cena ve výši 167 250 Kč bude uhrazena
před podpisem kupní smlouvy; náklady spojené
s prodejem uhradí kupující.
6. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
akci „Revitalizace polikliniky ve Slavkově u BrnaI. etapa“ je nabídka firmy REISTAV, s.r.o., a dává
souhlas k uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
7. RM souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na
akci: „Víceúčelové hřiště – sportovní areál Slavkov
u Brna“ a souhlasí s navrženým okruhem projekčních ateliérů, které budou osloveny pro podání nabídek na zpracování projektové dokumentace
včetně rozpočtu.
8. RM po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – Tyršova ve Slavkově
u Brna mezi městem Slavkov u Brna a společností
SKR stav, s.r.o. doporučuje ZM dát souhlas k jejímu
uzavření.
9. RM souhlasí s navrženým postupem opravy
střechy radnice čp. 65.
10. RM bere zprávu ředitele školy ZŠ Komenského na vědomí a uděluje výjimku pro školní rok
2008/2009 z počtu žáků ze současných 30 na 34.

Pozvánka pro zástupce zájmov˘ch organizací a sdruÏení ve Slavkovû
Vzhledem k probíhajícímu plánování akcí na rok 2009 připravilo Město Slavkov u Brna společenské setkání pro zástupce zájmových organizací a sdružení Slavkova společně se zástupci města,
které se uskuteční v pátek 3. října od 16 h v obřadní síni na Městském úřadě ve Slavkově u Brna.
Srdečně vás tímto zveme a v případě vašeho zájmu, prosím, potvrďte svou účast nejpozději do
1. října 2008, a to telefonicky na číslo 544 121 180 (pí Gehrová) nebo na číslo 544 121 162 (pí Macháčková). Bude mi potěšením se s vámi při této příležitosti setkat.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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XXXI. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 8. 9. 2008
1. RM bere zprávu o záměru nabytí pozemků
v lokalitě Sady Pod Oborou na vědomí a předkládá ji v jednání ZM.
2. RM ukládá odboru IR projednat s uživateli
pozemků v lokalitě Nádražní parc. č. 2863/1 zahrada o výměře 450 m2, parc. č. 2865/1 zahrada
o výměře 483 m2 a parc. č. 2867 zahrada o výměře
526 m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna ukončení nájemních smluv dohodou ke dni 31. 10. 2008; pro
případ, že nedojde k uzavření dohody podle odst.
1, schvaluje výpověď nájemních smluv na uvedené pozemky. RM zároveň doporučuje ZM dát
souhlas s prodejem pozemků parc. č. 2863/1 zahrada o výměře 450 m2, parc. č. 2865/1 zahrada
o výměře 483 m2 a parc. č. 2867 zahrada o výměře
526 m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města do vlastnictví Ing. Ladislava Střeleckého
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Slavkovská iniciativa smíﬁení 2008
O Slavkovských dnech
smíření jsme vás již informovali v minulém čísle zpravodaje. Nyní proto jen stručná
připomínka akce v sobotu 4.
října, která se ponese v duchu
motta „Máme rádi naši zemi.“
Vzhledem k významnému letošnímu jubileu
– 100 let obnovení duchovní správy v Křenovicích – se hlavní program uskuteční právě zde.
Začátek je stanoven na 10 hod. v místním kulturním sále v Křenovicích.
Ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince v 15.30 hod. bude celebrovat gen. vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, kázání
prosloví emeritní biskup SCEAV Vladislav
Volný.
Ve Slavkově v Historickém sále zámku vystoupí od 19 hod. dětský hudební soubor Melódia z Považské Bystrice. Vstup na akci je
volný.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu âR
(Dokončení ze str. 1)

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu ČR
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829–830, 835–837, 846–847, 867, 869, 879–880,
923, 959, 1170–1172, 1178–1180, 1220–1223,
1226, Kounicova, Komenského náměstí, Lidická,
Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Příční, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561, 563,
U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.

patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čs. Červeného kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí,
Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká,
Za Branou, Zámecká.

• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 4
je místnost pro hlasování v Základní škole Komenského nám. čp. 495 – nová budova, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243–1246,
1348–1376.

• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 3
je místnost pro hlasování v Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376, 378,
384, 401–403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471–474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 529,
565, 566, 599, 610, 616, 690, 1225, 1461, 1462,
1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod Oborou, Pod
Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova
část čp.: 131–133, 208, 303, 345, 346, 348, 363,
424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466,
475, 479, 486, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826,
881, 882, 920, 977, 999, 1011–1016, 1025, 1034,
1085, 1094–1126, 1224, 1249, 1289, 1290, Zlatá
Hora část čp,: 271, 272, 277, 291, 293, 295, 337,
377, 1227–1242, 1467.

• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské
služby Polní ulice čp. 1444, II patro, místnost
Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová,
U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu ČR hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do zastupitelstva JmK a Senátu ČR
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

6

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

9/2008

Charitní centrum denních sluÏeb Slavkov u Brna
K 1. 10. 2008 se podařilo otevřít tolik očekávané nové středisko sociálních služeb ve Slavkově u Brna, a to Centrum denních služeb v budově DPS na Polní ulici č. 1444. Co si pod tímto
pojmem představit? V tomto zařízení se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služby budou zajišťovat tři pečovatelky, které
splňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, sociální pracovnice a vedoucí za-

řízení. Telefon: 731 425 498. Provozní doba
Centra denních služeb bude v pracovní dny od
6.30 do 16.30 hodin.
Součástí bude poskytnutí stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti dále využití Střediska sociálních služeb – pomoc při osobní hygieně, pedikúra.
Služby budou poskytovány za úhradu dle platného ceníku Centra denních služeb, který je v souladu s vyhláškou MPSV.
J. Dvořáčková, Oblastní charita Hodonín

Charitní sociálnû právní poradna ve Slavkovû u Brna
Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách zahrnující:
- zprostředkování kontaktu se společenských prostředím prostřednictvím zprostředkování navazujících služeb
- sociálně-terapeutickou činnost, tj. poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních
systémech, práva, bydlení, mezilidských vztahů,
lidských práv, majetkových práv a zaměstnání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí:
a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů
s přirozeným sociálních prostředím.
Posláním Charitní sociálně právní poradny je
umožnit lidem, kteří se na ni obrátí orientovat se
v současných sociálních a právních systémech,
napomáhat k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace
tak, aby se mohli znovu za pomoci služeb poradny
plně začleňovat do společenských vazeb a širší
sociální sítě. Jsme tu proto, abychom byli lidem na
blízku, tam, kde žijí a v problémech, které prožívají. Mohou od nás očekávat podporu, porozumění, pomoc, nerozhoduje věk, bydliště, státní
příslušnost, pohlaví a náboženské přesvědčení.
Služba je ze strany pracovníků poradny přijímána jako povolání k lásce k bližnímu a vychází
z principu křesťanství. Posláním poradny je provádět bezplatné a kvalitní sociálně právní poradenství. Jedná se o velkou oblast, která není nijak
pokryta, pomoci sociálně slabých lidem.

Poradna se zaměřuje :
• Oběti domácího násilí
• Osoby v krizi
• Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• Rodiny s dítětem (dětmi)
Forma poskytované služby:
Ambulantní v poradně v Bučovicích, Zámecká
550 (budova Sokolovny), telefon: 517 380 451,
mobil: 737 234 086, e-mail-poradna.bucovice@caritas.cz
Od 1. 10. 2008 bude provoz poradny rozšířen na pobočku ve Slavkově u Brna, která je
umístěna v přízemních prostorách domu s pečovatelskou službou na ulice Polní 1444.
Provozní doba poradna bude upřesněna dle požadavků klientů, v úřední den bude prodloužená
pracovní doba do 17 hodin.
Pracovník na mobil: 739 389 126.
Okruh osob, kterým se sociální služba určena:
• Mladí dospělí
• Dospělí
• Mladší senioři
Poradna vytváří takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůle a jednat na základě vlastního
svobodné rozhodnutí s porozuměním důsledků
své volby. Poradna uplatňuje politiku rovných
příležitostí, a to z hlediska pohlaví, rady, věku
náboženského a politického přesvědčení.
Všechny služby poradny jsou bezplatné,
klienti nepotřebují žádné doporučení.
J. Dvořáčková, Oblastní charita Hodonín

Konference „JUDr. Václav Kounic a jeho doba”
Jak již bylo uvedeno v předchozím čísle Slavkovského zpravodaje, ve dnech 30. září–1. října
se uskuteční v prostorách slavkovského zámku
konference s názvem JUDr. Václav Kounic a jeho

Promenádní koncert – omluva
Zámek Slavkov – Austerlitz se tímto omlouvá
všem, kteří se chystali navštívit promenádní
koncert vojenské dechové hudby z Rakouska,
který se neuskutečnil v plánovaném termínu v neděli 31. 8. v zámeckém parku.
Z důvodů na straně pořadatelů mezinárodní přehlídky vojenských dechových hudeb v Kroměříži,
v rámci které mělo proběhnout i vystoupení ve
Slavkově u Brna, byl tento koncert na poslední
chvíli přesunut na sobotu 30. srpna a uskutečnil se
neplánovaně na Palackého náměstí.
Přijměte tedy omluvu za tuto změnu, která
ovšem nebyla způsobena naší vinou. Děkujeme
za pochopení.
ZS-A (programové oddělení)

doba. Konference je určena pro odbornou i laickou
veřejnost. Předkládáme její stručný program:
Úterý 30. 9. 2008
10.00
zahájení konference
programové bloky
10.20–12.30 JUDr. Václav Kounic, jeho rodina
a veřejné působení I.
14.00–16.00 JUDr. Václav Kounic, jeho rodina
a veřejné působení II.
16.40–18.20 Šlechta a společnost na přelomu 19.
a 20. století
Středa 1. 10. 2008
9.00–11.30 Vysoké školství, studenti a Morava
počátku 20. století
12.00
ukončení konference
Kompletní podrobný program konference naleznete na našich internetových stránkách
www.zamek-slavkov.cz. Případní zájemci o účast
na konferenci se mohou hlásit e-mailem (raja@zamek-slavkov.cz) nebo telefonicky (tel. 544221205;
544221204).
Mgr. Martin Rája, ZS-A

Dne 18. září byl na Městskou policii ve Slavkově u Brna odevzdán nalezený pes – kříženec.
Pohyboval se na obchvatu města ve společnosti
ještě dalšího psa, kterého bohužel přejelo auto.
Případný majitel nebo zájemce o psa ať se přihlásí
na služebnu strážníků na Palackého nám. 65.

Z ãinnosti na‰ich stráÏníkÛ
Minulý měsíc slavkovští strážníci spatřili na
Bučovické ulici vozidlo, jehož řidič kličkoval po
celé vozovce. Z tohoto důvodu hlídka MP pojala
podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky, a proto přistoupila k jeho
kontrole. Řidiči vozidla byla naměřena hodnota
2,48 promile alkoholu v dechu. Dopustil se tedy
trestného činu a celá věc poputuje před soud.
Městská policie varuje všechny řidiče, jízda
pod vlivem alkoholu se nevyplácí. Řidiči si musí
uvědomit, že tak ohrožují nejen sami sebe, ale
i ostatní účastníky silničního provozu.
V uplynulých měsících byla na služebnu
Městské policie ve Slavkově u Brna postupně
odevzdána tři jízdní kola.
Jedná se o pánské horské, dámské a dětské
kolo. Případní majitelé ať se přihlásí na služebnu
MP.
Velitel MP: Pavel Ehrenberger
Telefonní kontakty:

služebna MP
mobil služba

544 121 156
725 746 436

Upozornění
S blížící se zimou se objevují na veřejných
prostranstvích před domy skládky palivového
dříví. Upozorňujeme tímto občany, že na veřejných prostranstvích není možné dříví skladovat a žádáme všechny, kterých se toto upozornění týká, aby přemístili palivové dříví na
své nemovitosti do uzavřeného objektu.
odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

Výzva
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slavkov u Brna vyzývá občany, aby na odbor dopravy předávali připomínky k jízdním řádům integrované dopravy
a způsobu zajištění dopravní obslužnosti ve
svém okolí. Zajímá nás rovněž vaše zkušenosti se zabezpečováním veřejné dopravy
jednotlivými dopravci a náměty na její zlepšování. Své podněty prosím předávejte do
9. 10. 2008 na odbor dopravy a SH, tel:
544 121 132, e-mail: dsh@meuslavkov.cz.
Městský úřad Slavkov u Brna
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Vážení a milí spoluobčané
(Dokončení ze str. 1)

města (spoluúčast 1 500 000 Kč). Díky další dotaci
ve výši 620 000 Kč (z MK ČR) z Programu městských památkových zón, se podařilo zahájit práce na
I. etapě rekonstrukce střechy a krovů historické budovy radnice (spoluúčast 1 103 000 Kč).
Ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen
SFŽP) nám byla na základě zpracované žádosti
a předloženého projektu „Systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostárna pro
Město Slavkov u Brna“ přiznána dotace ve výši
8 478 000 Kč. Jedná se celkem o 90 % celkových nákladů na výstavbu kompostárny a potřebného strojního vybavení souvisejícího se sběrem a svozem odpadů ze zeleně a jeho zpracováváním. Kompostárna
bude provozována od příštího roku Technickými službami města Slavkova u Brna a bude umístěna v prostorách rekultivované městské skládky. Tento projekt
byl mimo výše uvedenou dotaci ze SFŽP podpořen
i účelovou dotací ve výši 499 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Spoluúčast města činí pouhých
zbývajících 5 % celkových nákladů, tj. 499 000 Kč.
V červnu letošního roku byla kladně posouzena
naše žádost a projekt „Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov u Brna –Austerlitz“ předložená do Regionálního operačního programu pro
region Jihovýchod (jižní Morava a Vysočina). Dotace činí 34 084 000 Kč, což představuje plných
92,5 % celkových uznatelných nákladů na kompletní rekonstrukci zámeckého nádvoří, přístupové
cesty k zámku ze severní strany, výstavbu parkovišť
se stáními pro osobní automobily i autobusy u sta-
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se o rozhodnutí o prodeji a současně i formě zástavby
lokality Zelnice, čímž město získalo finanční zdroje
ve výši 25 001 000 Kč. O použití těchto mimořádných finančních zdrojů velmi zodpovědně rozhoduje
a i v budoucnu bude rozhodovat Zastupitelstvo města
ve Slavkově u Brna. Část těchto zdrojů v celkové
výši 6 229 000 Kč bylo použito na dofinancování
podílu města k výše uvedeným dotacím na investiční
akce „Přístupové komunikace a parkoviště k zámku
Slavkov u Brna – Austerlitz“ (3 964 000 Kč) a „Víceúčelové sportoviště v areálu ZŠ Tyršova“
(2 265 000 Kč). Částka 6 500 000 Kč bude použita
k dofinancování rekonstrukce budovy městské polikliniky (hlavní budova na Malinovského náměstí),
jedná se 50 % celkových nákladů na rekonstrukci tohoto zdravotnického zařízení využívaného pacienty
z celého slavkovského regionu. Zásadní bylo taktéž
rozhodnutí o zahájení prvních dvou etap revitalizace
bytových domů na sídlišti Nádražní, z nichž 1. etapa
se v současné době zdárně blíží ke konci. Po ukončení stavebních prací získají uživatelé těchto bytových domů ke svému bydlení nejen větší komfort
a pohodlí, ale obdrží i nabídku na odkoupení jednotlivých bytových jednotek do svého osobního vlastnictví. Naším cílem je v nastartované revitalizaci bytových domů na sídl. Nádražní a sídl. Zlatá hora,
které jsou v majetku města, pokračovat.
Tak jak jsem uvedl v úvodu tohoto článku, i my,
stejně jako již zmínění zahrádkáři, po roce příprav
našich záměrů, projektů a žádostí, letos začínáme
sklízet plody své práce a svých snah. Myslím si, že
úspěšně. Přesto vše jsme si vědomi, že těmito dílčími úspěchy naše práce nekončí. Potřeb města
a z nich vyplývajících úkolů pro nás je i nadále
mnoho.
Ivan Charvát, starosta města

dionu a za kostelem včetně přístupové cesty k zámecké vinárně (o této investici píšeme podrobněji na
straně 8 tohoto čísla SZ).
V červenci letošního roku pak bylo taktéž z Regionálního operačního programu pro region Jihovýchod rozhodnuto o přidělení dotace naší žádosti
a projektu „Víceúčelové sportoviště v areálu ZŠ Tyršova“. Dotace činí 5 052 000 Kč a představuje 70 %
celkových uznatelných nákladů na výstavbu tohoto
„malého stadionu“ ( podrobněji na str. 6 SZ).
Věřím, že v současné době je uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové dotace na realizaci II. etapy
protipovodňových opatření ochrany našeho města
pouze otázkou formalit. O přiznání této dotace, jejíž
výše činí 82 468 000 Kč, jsme byli jako zpracovatel
žádosti o poskytnutí této dotace a jako navrhovatel
těchto opatření informováni Ministerstvem zemědělství ČR v minulých dnech. Přestože tato investiční akce nebude realizována přímo prostřednictvím
rozpočtu našeho města, jejím provedením dojde ke
kompletnímu završení ochrany majetku města a majetku jeho občanů před možnými povodněmi započaté předchozí revitalizací toku Litavy.
Po přečtení výše uvedeného se přesvědčíme, že
v letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z různých mimorozpočtových zdrojů v celkové rekordní výši 137 301 000 Kč. Tyto zdroje jsou
směřovány, jak již bylo výše taktéž uvedeno, do širokého spektra oblastí a potřeb města.
Z dalších investičních záměrů, k rozhodnutí o jejichž realizaci došlo v letošním roce, bych se chtěl
zastavit u tří, které považuji za zcela zásadní. Jedná

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny

Společnost Elektrowin, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje
výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů.
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Náklady na odpadové hospodářství našeho
města neustále narůstají – z částky 1,8 milionu
korun v roce 2003 vzrostly náklady na 3,5 milionu
v roce letošním. Odbor ŽP hledá způsoby, jak tyto
náklady snížit. Jednou z možností je zpětný odběr
elektrospotřebičů. Kromě úspory, která je dána
rozdílem cen sběru odpadů a zpětného odběru,
jsou příjmem do městské pokladny množstevní
bonusy a také bonusy za uveřejnění článků ve
Slavkovském zpravodaji.
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kabely a vodiče

Malé spotřebiče
Velké spotřebiče

směs kovů

drahé a ostatní kovy

Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů
neželezné kovy

Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se
s odevzdaným vysloužilým spotřebičem nakládá
dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem. Přesto je ale
dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé Evropě zní – „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých
elektrospotřebičů, které musí každý členský stát
EU vybrat ročně na každého obyvatele, existují

Pečlivý výběr zpracovatelů

železné kovy

Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem

Účelem řízení je vždy vybrat technologie na
nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady
na zdraví lidí a životní prostředí. Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěžnosti využitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné
dosáhnout kvót stanovených zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné
k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového
využití elektroodpadu, případně způsobu jejich
odstranění.

i kvóty na množství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo
ve spalovnách smí skončit vlastně jen nepatrné
množství celkového objemu těchto zařízení.
Některé spotřebiče obsahují nebezpečné látky,
se kterými umějí nakládat jen zkušení a vysoce
specializovaní zpracovatelé. Například chladničky se nejdřív odborně zbaví nebezpečných freonů a olejů a pak putují do zařízení, které oddělí
kovy a plasty k dalšímu využití.

Materiál
(obsah v %)

Odbor Životního prostředí opět využívá možnosti informovat občany o systémech sběru elektroodpadů v našem městě.
Průměrná česká domácnost používá šestnáct
různých druhů elektrospotřebičů – od nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím
méně obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když
některý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete
vyměnit za novější, výkonnější a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že
14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje.
Zhruba 15 % občanů hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru
či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na
chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé považují své znalosti, jak s vysloužilými
elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné. Přibližně čtyři z pěti obyvatel vědí o možnostech
nakládání s elektropřístroji jen málo a 16 % připustilo, že o tom neví vůbec nic.

20 10,99
1 2,58

Elektrospotřebiče je možné odevzdat na
sběrném dvoře společnosti RESPONO,
a.s. nebo při koupi nového spotřebiče přímo
v prodejně. Malá elektrozařízení (přehrávače,
telefony, rádia apod.) je možné vhodit do EBOXU na městském úřadě.
Děkujeme občanům Slavkova za spolupráci při
zpětném odběru elektrozařízení a třídění odpadů.
Upraveno z podkladů společnosti Elektrowin, a. s.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP MěÚ
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Na zámek míří miliony z evropských fondů
Město Slavkov u Brna bylo úspěšné při žádosti
o dotaci na projekt, který nese název: „Přístupová
komunikace a parkoviště k Zámku Slavkov – Austerlitz“. Žádost byla podána koncem měsíce února
tohoto roku a smlouva o poskytnutí dotace byla
podepsána 10. 9. 2008. Výše celkové přislíbené dotace je 34 083 935 Kč a povinná spoluúčast města
je 2 763 536 Kč. Jedná se tedy o 92,5 % dotaci.
Ostatní neuznatelné náklady činí 1 200 000 Kč.
Realizace celého projektu je plánována od měsíce
listopadu 2008 až do června roku 2010. Poskytovatelem dotace je Regionální operačním programem Jihovýchod. Jedná se o orgán, který přerozděluje evropské peníze na regionální úrovni.
Pod názvem projektu se ukrývají následující stavební akce. Jako hlavní a zásadní, která zcela změní

pohled na zámek, je provedení kamenné dlažby na
nádvoří zámku v rozsahu cca 3100m2. Tento záměr
byl od počátku roku několikrát konzultován se zástupci města, zámku a Národního památkového
ústavu a celé úsilí vyvrcholilo vydáním pravomocného závazného stanoviska povolující vydláždění
celého nádvoří. S touto akcí je spojeno provedení
odkanalizování povrchu, drenáž, hydroizolace kleneb a provětrávací kanálky kolem obvodových stěn
zámku a předzámčí. Všechny tyto práce zvýší
odvod dešťové vody do kanalizační sítě a zamezí se
tak masivnímu zatékání do podzemních prostor.
Další stavební objekty se dotýkají regenerace stávajících přístupových komunikací na zámek. Jedná
se o severní cestu k zámku a cestu k zámecké vinárně. Stávající štěrkové povrchy se nahradí dlaž-

bou a u severní cesty dojde k napřímení její osy
s osou aleje. Důležitou součástí dotace, která nám
zvyšovala naději na její poskytnutí, je vybudování
parkovacích stání pro autobusy a osobní automobily, které budou sloužit především návštěvníkům
zámku. Jedná se o opravu parkoviště u stadionu
a o nově navržené podélné stání před zdejším farním úřadem. Posledním stavebním objektem je veřejné osvětlení kolem severní přístupové cesty. Pro
lepší orientaci je k článku přiložena situace stavebních objektů. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Pokud
proběhne vše v pořádku může být uzavřena
smlouva s vybranou společností již v říjnu a práce
mohou začít dle harmonogramu.
Ing. Petr Lokaj, Odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

V areálu Z· Tyr‰ova vyroste nové víceúãelové sportovi‰tû pro ‰irokou veﬁejnost
Ano, je to tak. Již dnes můžeme říct, že v areálu Základní školy Tyršova, na místě bývalých
školních zahrádek, vyroste zcela nové víceúčelové sportoviště. Projektová dokumentace
byla vyhotovena již v roce 2005, ale až nyní se
pomocí evropských dotačních fondů podařilo na
tento projekt získat dotační prostředky. Přesněji
řečeno jedná se o prostředky Regionálního operačního programu Jihovýchod, který je zřízen
krajem Jihomoravským a Vysočina. Žádost o dotaci byla podána v březnu tohoto roku a rozhodnuto o poskytnutí dotačních prostředků bylo
oznámeno v červenci taktéž tohoto roku. Celková
výše poskytnuté dotace je ve výši 5 051 753 Kč

a spoluúčast města je 2 265 038 Kč. Jedná se tedy
o 70% dotaci. Do dnešní doby proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách, který započne práce v září
2008 a dokončeny budou v červnu 2009. Vzhledem k tomu, že přístup na staveniště těžké techniky je možný pouze přes sídliště Zlatá Hora, prosíme obyvatele této části o toleranci ke
zvýšenému dopravnímu provozu. V daných místech bude umístěno přechodné dopravní značení
omezující parkování po dobu výstavby v roce
2008, kdy budou probíhat hlavně terénní úpravy
a hrubé stavební práce. Jak je uvedeno v nadpisu
článku, bude se jednat opravdu o sportoviště slou-

žící veřejnosti, což je také podmínkou poskytnutí
dotace. Z těchto důvodů bude ve stávající zdi oddělující sídliště a současný pozemek ZŠ Tyršova
provedena branka a přístupový chodník. Sportoviště bude obsahovat běžecký ovál délky 200 m,
hřiště pro míčové hry, doskočiště pro skok daleký a vrhačský sektor. Jsme jenom rádi, že tento
projekt byl podpořen a může být uveden v život.
Nicméně město i nadále usiluje o podporu dalších
projektů, protože evropské fondy jsou otevřeny
pouze do roku 2013. Doufejme, že vše dobře dopadne a v červnu můžeme vyběhnou na nové
hřiště.
Ing. Petr Lokaj, Odbor IR MěÚ Slavkov u Brna
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Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna

Foto: archiv DDM

Letní tábor s DDM Slavkov
Tábor se konal tradičně uprostřed Chřibských
lesů v krásném rekreačním areálu „Kamínka“ – Roštín od 14. do 23. 7. Letos se ho zúčastnilo celkem
81 dětí, o které se staralo 10 zkušených a obětavých vedoucích.
Hlavním programem byla celotáborová hra
„HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR“. Účastníci tábora se tak stali kouzelníky Bradavické školy
a po celou dobu pobytu plnili čarovné úkoly, aby
získali co nejvíce pohárů pro svoji kolej. Soutěžili
mezi sebou např. ve vaření kouzelného lektvaru,
hledání čarovné vodní rostliny nebo výuce kouzelných zaříkadel. Samozřejmě nechyběl ani turnaj

v oblíbeném famfrpálu či ples s Krásnohůlkami.
Také se konal výlet do Kroměříže do podzámecké
zahrady, turistický výstup na rozhlednu Brdo, návštěvy místního koupaliště, oblíbené diskotéky, táboráky a závěrečná stezka odvahy.
Během tábora dostávaly děti za svoje výkony diplomy a sladké odměny. Na památku si domů
všichni odváželi skleněný pohár a kšiltovku s logem
DDM Slavkov, kterou věnovali sponzoři manželé
Maňasovi ze Slavkova u Brna. Pokud se vašim
dětem na táboře s námi líbilo, těšíme se na všechny
v létě 2009.
Kolektiv DDM Slavkov u Brna

Prázdniny s DDM Slavkov
Prázdniny s DDM prožilo celkem 165 dětí a 50
dospělých. Nejprve se v polovině června uskutečnil každoroční zájezd do Chorvatska pro rodiče
s dětmi na ostrov Rab, kdy si 25 rodičů a 20 dětí
užilo krásného slunného počasí a teplého moře,
potom následoval začátkem července devítidenní
sportovní tábor v Kosově u Zábřehu na Moravě.
Basketbalové soustředění proběhlo ve spolupráci
s trenérkou basketbalu a hlavní vedoucí tábora
Mgr. Jitkou Klaškovou a zúčastnilo se celkem 64
dívek a chlapců ze Slavkova, Kyjova a Šumperku.
Vyvrcholením celoroční činnosti DDM byl tradiční

desetidenní letní tábor na táborové základně „Kamínka“ v Roštíně u Kroměříže s účastí 81 dětí.
Všem vedoucím a trenérům patří velké poděkování
za pečlivou přípravu a bezvadný průběh všech akcí.
V letošním školním roce 2008/2009 nabízíme
dětem, mládeži a dospělým celkem 51 zájmových
kroužků a pokud máte zájem a vyberete si z naší
pestré nabídky, přijďte si co nejdříve pro přihlášku
(počet míst omezen kapacitou DDM) a bližší informace přímo na DDM denně od 8 do 16 hodin,
v pondělí a středu do 17 hod. nebo zavolejte na tel.
číslo 544 221 708.
Ivana Olejníková

Vzpomínka na prázdniny
Je třetí týden prázdnin a na ulici Opuštěná
v Bmě vládne čilý ruch. Rodiče se naposledy objímají se svými dětmi a ujišťují se, zda mají jejich
ratolesti sbalený pas v batohu. Děti nastupují do
dvoupatrového autobusu a vyjíždí vstříc třináctihodinové cestě do Chorvatska.
Ve dnech 16.–23. 7. se basketbalová družstva
Slavkova a Vyškova zúčastnila sportovně rekreačního pobytu v malebné vesničce Sveti Filip
i Jakov, aby si zde odpočinula po náročné basketbalové sezoně.
Společně jsme trénovali na místním basketbalovém hřišti, opalovali se na pláži, plavali a potápěli se v moři nebo jen tak odpočívali pod slunečníky. O zábavu během pobytu se starali naši
trenéři a ostatní účastníci zájezdu. Společně jsme
si zasportovali. Zazpívali, zahráli zajímavé hry
a zafandili našim „klukům“ na basketbalovém zápase proti Chorvatům.
Za zmínku určitě stojí i naše výlety. Pěšky jsme
navštívili nedaleký Biograd na moru, kde jsme

nakoupili pohledy a suvenýry domů. Autobusem
jsme docestovali do 20 km vzdáleného Zadaru,
abychom mohli obdivovat krásu jednoho z nejpřitažlivějších měst v Dalmácii.
Na konci našeho pobytu jsme si pronajali loď,
kterou jsme se plavili mezi ostrůvky poblíž pobřeží. U jednoho jsme i zakotvili a osvěžili se
v moři. Na pevnině po pár kopečcích zmrzliny
a společné večeři jsme nastoupili do autobusu, rozloučili se s naším kempem a vydali se směr domov.
Závěrem bych chtěla za nás všechny poděkovat paní Mgr. Jitce Klaškové, která celý tento
výlet vymyslela, zorganizovala a dotáhla do šťastného návratu. Poděkování také patří našim trenérům, Jirkovi Kalábovi a Lukáši Charvátovi, kteří
s námi celou dobu sportovali, měli trpělivost a starali se, aby se nikdo nenudil.
Do další sportovní sezony bych chtěla popřát
našemu týmu jen samá vítězství a štědré sponzory, které tímto hledáme.
K. Lónová, členka basketbalového oddílu

Tři čuníci nezbedníci
DDM ve Slavkově u Brna
zve rodiče a děti v neděli 19.
října do divadla Radost v Brně na představení Tři
čuníci nezbedníci. Odjezd od kostela ve 13.30 h,
návrat kolem 16. hod. Cena: 140 Kč (v ceně je
vstupné a doprava autobusem pro jednu osobu).
Pedagogický doprovod zajištěn. Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději do středy 13. 10.!
Bližší info v DDM Slavkov, Komenského
nám. 495, nebo na tel. 544 221 708.

Drakiáda
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve
spolupráci s firmou Slafpark pořádá v sobotu
5. října tradiční a oblíbenou DRAKIÁDU.
Sraz ve 14 hodin na Střelnici. Sladké odměny
pro děti… malé občerstvení pro všechny
(z důvodu rekonstrukce restaurace).
io

Podzimní prázdniny
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá
(vždy od 8 do 15 hodin) PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM. Pondělí 27. 10. a středa 29. 10.
Možnost přihlásit děti i na jednotlivé dny!
Cena: 100 Kč na jeden den (v ceně oběd,
svačina, provozní náklady). S sebou vezměte
přezůvky, sport. oblečení, svačinu, a pití. Pro děti
je připraven program plný her, soutěží, výtvarných
činností i vycházek. Počet míst je omezen! Děti
je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku
nejpozději do 22. 10. v DDM Slavkov, tel:
544 221 708! Přijďte, těšíme se na vás!
io

Z pobytu basketbalistek v Chorvatsku
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Otnice – počátek 20. století

Pístovice – počátek 20. století

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (63)
Pohlednice (pokračování)
OTNICE
Obec leží cca 11 km jihozápadně od Slavkova.
Název je odvozen od osobního jména Oten. Nejstarší zmínka pochází z roku 1255. Tehdy jsou
uvedeni Hipolyt se synem Jindřichem jako svědkové závěti znojemského purkrabího Bočka
z Obřan. Otnice a Otničky – dnes zaniklá obec,
byly již ve XIV. století rozděleny. Jako majitelé
jsou jmenováni Markéta, vdova po Tasovi mladším z Lomnice, klášter sv. Anny, Přibka z Otnic,
Filip a Jimram z Jakubova, Petr z Kelče, bratři Oldřich a Jan z Heraltic, Boček z Hradiště či Albrecht
z Otnic. I v dalším období 14. století se majitelé
střídali velmi často. V roce 1385 byly Otnice
i Otničky prodány dokonce třikrát. V 15. století se
o Otnice vedlo mnoho sporů. Jeden z nich byl
veden v roce 1464. Tehdy Aleš z Polanky a Jiříkovic žaloval Václava z Říčan a z Okarce o dědictví
v Otnicích a Jiříkovicích. Sám Aleš z Polanky pak
byl žalován Jaroslavem z Mrdic a Dambořic pro nesplacený dluh. Někdy kolem roku 1565 Otnice kupuje od Bohuše Sadovského Dorota Geraltovská
z Heraltovic – vdova po Petrovi z Kounic. Po její
smrti v r. 1570 Otnice zdědily její dcery Alina,
Mandalena a Dorota. Mandalena ve své závěti
z 1. 7. 1590 odkázala svůj dům ve Slavkově Bratřím Boleslavským.
V roce 1614 je zmiňována v Otnicích tvrz, dvůr
a mlýn, které byly postoupeny olomouckému biskupství. Tvrz stávala na kopci Strážka.V 17. století
kníže Maxmilián z Lichtenštejna připojil ves Otnice
i s tvrzí k panství ždánickému.
K památkám patří farní kostel sv. Aloise. Jde již
o třetí stavbu kostela. Původně byl zdejší kostel zasvěcen sv. Havlovi. V roce 1614 byl již velmi zchátralý. Nový kostel však byl postaven až v roce 1661
knížetem Hartmannem z Lichtenštejna. Současná
stavba pak pochází z let 1855–1856. Kostel byl následně vybaven vnitřním zařízením. V r. 1882
vznikla fresková výmalba.
K dalším památkám patří kaple Srdce Panny
Marie, postavená v r. 1895, socha sv. Jana Nepomuckého a pomník padlým za I. a II. světové války.
Škola se v Otnicích nacházela již od roku 1790.
V letech 1889 a 1890 byla postavena jednopatrová
školní budova. V r. 1891 byla jednotřídka rozšířena
na dvoutřídní, v r. 1898 na trojřídní. K přístavbě
k budově došlo v r. 1913. V roce 1951 byla vybudována nová školní budova. V současné době zde
škola zůstala zachována.
Na počátku 20. století byl v polích nad Otnicemi
navrtán hořký pramen, nazývaný „Léčivý Šternovský pramen“. Ten se pak prodával pod názvem
„Otnica, později Moravia či Šternovka“.
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Do katastru obce patří i zaniklá osada Sádkov,
připomínaná od roku 1358. V zápisech z r. 1481 se
o Sádkově píše již jako o pusté vsi.
V roce 1954 zde byl otevřen dětský domov pro
opuštěné děti. Od roku 1962 byly v domově soustředěny handicapované děti z jižní Moravy. Od roku
1992 byl domov přejmenována na „LILA domov
pro postižené děti Otnice“. Název LILA je zkratkou
pro cíl tohoto zařízení: „Lidskost a laskavost“
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 7 pohlednic. K nejstarším patří pohlednice se třemi záběry v secesních rámečcích. Jde
o celkový pohled na obec a záběry na školu a velkostatek. Další pohlednice, odeslaná v r. 1913,
představuje pohled na obec – v pozadí s kostelem sv.
Aloise. Dvě pohlednice z I. pol. 20. stol. představují
soubor pohledů na obec. Pohlednice odeslaná 16.
7. 1939 je kolorovaná. Z 60. let 20. století pak pocházejí pohlednice s Dělnickým domem v Otnicích
a dva dálkové pohledy na obec.

 Nové

PÍSTOVICE
Obec leží 8 km západně od Vyškova. Svůj název
získala od vlastního jména Pěst či Písta. V roce 1960
byly Pístovice sloučeny s Račicemi. Dějiny Pístovic
jsou již od roku 1376 úzce spjaty s Račicemi. Po
30leté válce (1618–1648) se ves částečně vylidnila.
V 19. st. zde pracovala soukenická továrna Františka
Holla, později rovněž vlnařská přádelna. Další pracovní příležitosti vznikly ve třech lomech a při výrobě
perleťových knoflíků. Působil zde rovněž mlýn a pila.
Od roku 1873 byla v Pístovicích zřízena škola,
v r. 1910 rozšířená na dvojtřídní. V roce 1962 byla
tato škola sloučena se školou v Račicích.
K turistickým zajímavostem patří přírodní koupaliště „Pístovická riviéra“.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz je 7 černobílých pohlednic. K nejstarším patří pohlednice se
záběry na obec v secesních rámečcích, která byla
odeslána v r. 1924. Pohlednice s lidovými ornamenty
po okrajích představuje celkový pohled, hostinec
a školu v Pístovicích. Pět pohlednic z I. a II. pol. 20.
stol. představuje různé pohledy na „Pístovickou riviéru“.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS - A

knihy

Ondřej Neff: Tma – autor v románu vykreslil
barvitý obraz společenských katastrof, jež by nastaly, kdyby ze světa zmizela elektřina jako technicky fungující síla. Zhroucení světa jak ho známe,
je zde popsáno s nelítostnou věrohodností, a právě
tak budování obnoveného středověku, ve kterém vítězí hrubá síla nad slušností a pověra nad věděním.
Právě v tom spatřuje Neff onu „tmu“ a ukazuje, jak
snadno by se naše civilizace mohla zhroutit.
Simona Monyová: Matka v krizi – říká se, že
mateřská láska je ten zvláštní příjemný pocit, který
žena vnímá, když všechny její děti spí. Monyová zastává názor, že mateřská láska je naopak věrným
odrazem toho, co jsme pro děti ochotné udělat, obětovat i vydržet, když jsou vzhůru. (Volné pokračování vás čeká v připravované knize Matka v koncích).
Arnošt Tabášek: Cesta k Modlitbě aneb Textař
Petr Rada vypráví – autobiografická kniha, doplněná mnoha autentickými fotografiemi a ukázkami
textů, přibližuje dramatické životní osudy, počáteční i současné dílo jednoho z nejznámějších českých textařů. Petr Rada patří k tvůrcům, které jednou provždy proslavila šedesátá léta, kdy české
písničky vyjadřovaly pocity celých generací. S pianistou Petrem Hapkou jeden čas tvořili nerozlučnou autorskou dvojici. Kniha přináší nová svědectví o známých osobnostech, které formovaly vývoj
české populární hudby.
Claire Messudová: Císařovy děti nemají šaty –
skvělá společenská mozaika ze současného New

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Yorku. V popředí stojí trojice spolužáků z elitní univerzity, kteří sem přišli plni nadějí a snů. Potácejí se
mezi frustracemi a euforií. Veškerá hra – na psaní
knih a kritik, na intelektuály a newyorskou smetánku – skončí ve chvíli, kdy do WTC narazí letadlo. Nejde však o výpověď typu „předtím a potom.“
Román přináší věcný a vtipný střet hodnot dvou generací.
Vladimíra Strnadelová – Jan Zerzán: Radost
z jídla – publikace objektivně a bez nadsázky seznamuje se zásadami správného a zdravého stravování, podává jednoduchý a srozumitelný návod, jak
efektivně a tvořivě změnit či rozvinout životní styl
a stravovací zvyklosti. Zároveň jde o návod k uplatnění tohoto zdravého způsobu života v prevenci
a léčbě.
Eric Kentley: Lodě – přehledně sestavená obrázková kniha přibližuje lodě a čluny od nejjednodušších plavidel z rákosí a kůže přes kánoe z březové kůry, ručně tesané pirogy, sportovní a rybářské
lodě až po moderní osobní, nákladní a vojenské
lodě. Důkladně zpracované ilustrace poslouží také
jako pomůcka modelářům nebo amatérským stavitelům lodí. Vychází v edici „Vidět – poznat –
vědět.“
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
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

9/2008
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Dýňobraní

Foto: J. BlaÏek

První divadelní představení na zámku
V sobotu 6. září proběhlo historicky první
divadelní představení profesionálních divadelníků na zámku. V rámci dne Evropského kulturní dědictví – propagace kultury v památkových objektech se svým velmi úspěšným
představením Don Quijote de la Ancha vystoupilo Divadlo Klauniky Brno (Bolka Polívky).
Netradičně pojaté klasické téma nepochybně
zaujalo všechny diváky nejen přístupem k předloze, ale zejména nevtíraným humorem i zapojením diváků do inscenace. Všichni, kteří si
v nádherný sobotní podvečer udělali čas a zavítali na zámecké nádvoří, odcházeli nepochybně velmi příjemně naladěni a spokojeni.
Škoda jen, že velmi příznivého počasí a předvedení divadelní hry v netradičním prostředí na
nádvoří zámku nevyužilo více diváků, zejména

Koncert
Čechomoru

ti, kteří po oživení kulturní nabídky tímto směrem volali. Lze si jen přát, aby příště návštěva
byla odpovídající úsilí, které všichni pracovníci zámku zajištění a přípravě divadelního
představení vynaložili.
Vedení zámku ve snaze oživit kulturní nabídku se rozhodlo jít tímto směrem a nabídnout
v budoucnu pravidelná divadelní představení
ve skvělém prostředí zámku, zámeckého nádvoří a parku. Domnívám se, že tímto představením byl položen základ nové kulturní tradici,
která ve Slavkově v posledních letech jednoznačně chybí. Jednalo se současně o poslední
akci na nádvoří zámku před jeho rozsáhlou rekonstrukcí, která započne v nejbližší době. Plánovaná rekonstrukce nádvoří zámku by k tomu
měla vytvořit i podstatně lepší podmínky.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
Foto: P. Maleãek

Zámek Slavkov –
Austerlitz vás srdečně zve na netradiční akci s názvem
Dýňobraní v sobotu
4. října od 14 hodin
na nádvoří zámku.
Na první říjnovou sobotu si pro všechny zájemce o výtvarné soutěžení Zámek Slavkov –
Austerlitz přichystal na zdejším zámeckém nádvoří netradiční akci s názvem Dýňobraní.
Jak název akce naznačuje, bude se celá akce
točit kolem na podzim velmi oblíbené zeleniny –
dýně. Každý z nás už v životě někdy dýni vyřezával a soutěžil s kamarády o co nejhezčího vyřezaného strašáka. Ve stejném duchu se ponese
i Dýňobraní – půjde o výtvarnou dílnu se soutěží
o nejkrásněji ozdobenou nebo vyřezáváním upravenou dýni. Pracovníci zámku prosí, aby si každý
zájemce o účast v soutěži přinesl pokud možno
vlastní dýni a také náčiní na vyřezávání. Odpoledne (v 16 hod.) budou všechna výtvarná dílka
vyhodnocena a následně i oceněna. Všichni návštěvníci Dýňobraní kromě soutěžení se budou
moci navíc inspirovat při praktických ukázkách
vyřezávání dýní. Účastníci akce budou mít vstup
do jakékoliv expozice na zámku za 20 Kč.
Doufáme, že vás pozvánka na zámecké Dýňobraní zaujala a že na našem zámku strávíte příjemné podzimní odpoledne.
Hana Partyková, ZS-A

Vamberecká krajka
Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na benefiční výstavu Vamberecké krajky, která se
uskuteční ve dnech 17. 10.–8. 11. 2008. Tato
výstava, která představí unikátní historickou tradici – paličkovanou krajku, patřící
mezi tzv. „české stříbro“,
proběhne ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí
v rámci projektu „Pomozte
dětem“ (známé kuře se záchranným kruhem).
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 17.
října v 17 h. na zámku ve Slavkově u Brna.
Záštitu nad výstavou převzal starosta města
Slavkov u Brna pan Ing. Ivan Charvát. Výstava
bude prodejní a její výnos bude uplatněn v projektu „Pomozte dětem“. Přijďte tedy i vy podpořit tuto záslužnou akci!
Srdečně zvou pořadatelé a pracovníci Zámku
Slavkov – Austerlitz

Pﬁedná‰ka „KeÀa, KilimandÏáro
a národní parky v˘chodní Afriky”

Poslední prázdninovou sobotu 30. srpna patﬁil zámeck˘ park oblíbené skupinû âechomor. Na koncertû vystoupili také Cimbálová muzika Martina Hrbáãe a Vlasta Horváth se skupinou. Zprvu
krásné poãasí, pﬁíjemné prostﬁedí a v˘borná atmosféra pﬁispûli k tomu, Ïe na koncert pﬁi‰lo více
neÏ 4000 náv‰tûvníkÛ, kteﬁí i pﬁes pozdûj‰í veãerní nízkou teplotu vytrvali aÏ do samého konce,
kdy si aplaudující dav vyÏádal od skupiny je‰tû pﬁídavek.
Hana Partyková, ZS-A

Opět po roce si budou moci zájemci na slavkovském zámku vyslechnout přednášku s cestovatelskou tematikou. Průvodcem Keňou, Kilimandžárem a národními parky východní Afriky bude
Mgr. Boris Vlach z bučovického gymnázia.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 23. října
2008 v 17 h v Divadelním sále slavkovského
zámku. Srdečně zvou pracovníci Zámku SlavkovAusterlitz.
Mgr. Marin Rája, ZS-A
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.
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Foto: 2x B. Maleãek

Více než 300 účastníků Běhu naděje
V úterý 9. září se ve Slavkově konal 1. ročník
Běhu naděje, jehož pořadatelem byla ZŠ Tyršova.
Běh naděje je dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. Volně navazuje na Běh
Terryho Foxe, který v ČR úspěšně probíhal v letech
1993–2007. Hlavním účelem obou akcí je jakýmkoliv způsobem (chůzí, během, jízdou na kole či
koloběžce atd.) absolvovat předepsanou trať (a tím
symbolicky udělat něco pro své zdraví) a zároveň
získat od účastníků finanční příspěvky na výzkum
rakoviny.

Slavkovského Běhu naděje se zúčastnilo 362 zaregistrovaných osob, zejména žáků obou zdejších
základních škol. Někteří trať projeli na kole či koloběžce, jiní se proběhli nebo si udělali příjemnou
procházku krásným zámeckým parkem. Nakonec
všichni účastníci za odměnu obdrželi malé občerstvení v podobě fruka či drobné sladkosti. Vzhledem k tomu, že akci provázelo nádherné počasí, ke
spokojenosti snad nikomu nic nechybělo. Od účastníků se vybralo 2745 Kč, částkou 1000 Kč (po
odečtení provozních nákladů) přispěli sponzoři.

Doufejme, že stejně zdárně, třeba i za větší
účasti širší veřejnosti, proběhnou i další ročníky
Běhu naděje v našem městě.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, a také hlavním partnerům a sponzorům slavkovského Běhu naděje, kterými jsou
DDM, Zámek Slavkov-Austerlitz, LIKO-S a.s. Slavkov u Brna, Svářecí technika Jiří Dráždil, Smíšené
zboží Oldřich Svoboda, CDC Golf s.r.o. Slavkov
u Brna, Stavební spořitelna České spořitelny a paní
Rotroeklová a Katzerová.
P. Pitronová

Šťastnou cestu, Vladimíre!

Přístavba tělocvičny

A je to tady! Na Tyršovce nastaly velké změny.
Náš ředitel přešel na školu sousední. Nový školní
rok začneme bez Vladimíra.
Zavládne panika? Zmatek? To určitě ne. Jen budeme vzpomínat. Na to, jak jsi po Mirkovi Charvátovi, se kterým jste zcela změnili přístup ke
škole, přebíral funkci. Jak jsme spolupracovali ve
škole i na akcích mimo ni. Na to, jak jsme pomáhali Tobě a Ty zase nám. Jak ses snažil, abychom
i přes náš drobný odpor a nedůvěru byli vždy
v první linii při zavádění novinek do českého škol-

Nový školní rok na Tyršovce pokračuje ve
znamení rekonstrukce tělocvičny včetně přístavby nových prostor. Nově upravené šatny poskytují více pohodlí a komfortu již od září. Dychtivě očekáváme, že v prvních podzimních
měsících bude dokončena přístavba tělocvičny.
Přistavené prostory plánujeme vybavit cvičebním náčiním a přístroji, na nichž budou moci
žáci posilovat a zpevňovat ochablé svaly, zejména zádové a břišní. Po dlouhých hodinách
strávených sezením v lavicích mají tělesná cvičení nemalý vliv na správné držení těla žáků. Pro
některé děti jsou hodiny tělesné výchovy ve škole
jediným aktivním pohybem za celý týden.
Nové prostory dále umožní vyučujícímu rozdělit žáky na skupiny, které se budou moci střídat při cvičení v hlavním sále tělocvičny i v nově
realizované přístavně. Přitom prostorové řešení
stavby umožňuje odborný dohled nad všemi
žáky.
Celá akce je realizována z rozpočtu zřizovatele
– Města Slavkova u Brna, část prostředků na vybavení přístavby byla získána z finančních darů
poskytnutých sponzory a zbývající část uhradí
škola. Nově vzniklé zázemí nebude pronajímáno
a bude sloužit výhradně žákům školy.
H. Petrová

ství. Na to, jak Ti vždy záleželo na
vysoké úrovni naší školy.
Doufáme všichni, že i Ty budeš na
léta strávená na Tyršovce vzpomínat
v dobrém (na to nepříjemné člověk rychleji zapomene ☺). U nás budeš mít dveře vždy otevřené (nebo
si zazvoníš). Věříme, že Tvým přestupem do jiného
týmu začíná období dobré spolupráce mezi oběma
školami. Tak díky za všechno a šťastnou cestu, Vladimíre (a nemyslíme tím jen tu jednu křižovatku po
cestě do školy navíc).
Učitelé ZŠ Tyršova

Informace pro rodiče vycházejících žáků
V novele školského zákona došlo v části, která se týká přijímání žáků na střední školy k významným změnám. Podávání přihlášek nebude zprostředkovávat základní škola, ale rodiče si vše budou
vyřizovat sami. Důležitou změnou je zápisový lístek, který musí být předán nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí. Pokud má žák zájem o školu, kde se koná talentová zkouška,
musí podat přihlášku do 30. listopadu. Ostatní do 15. března. Bližší informace získají rodiče
u výchovných poradců, v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy:
www.zs.slavkovub.indos.cz. Formuláře přihlášek jsou na webu MŠMT pod heslem Vzdělávání a dále
Střední školy.
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

Družinka v novém
Je 1. září a vychovatelky netrpělivě čekají na příchod
nových prvňáčků se svými rodiči. Proč je ale letos začátek nového školního roku přece jenom trošku jiný než

v ostatních letech? Máme totiž rozšířené
prostory ŠD v I. oddělení.
Úpravy začaly již v jarních měsících
minulého školního roku. Sloučením dvou
tříd vzniklo prostorné oddělení. Nové lino
a nátěry, barevná výmalba, s jejímž návrhem nám pomáhala uč. ZUŠ E. Hemalová,
umocnily ve výsledku celkový dojem.
A to, že se nové prostory líbí, jsme slyšeli
z pochval dětí, rodičů i kolegů na našem
pracovišti. Vychovatelky samotné z nich
mají nemenší radost a velmi je těší. Zároveň mohlo být zažádáno i o rozšíření kapacity, které bylo schváleno. Pro nás to
znamená možnost přijetí až 60 žáků v každém školním roce. za ŠD D. Andrlová

Nábor do oddílu Teamgymu
Chceš se naučit gymnastiku a hledáš ve volném
čase sportovní využití? To
ti nabízí náš nový oddíl,
který se těší na všechny
zájemce.
Dne 2. října se koná v 17 h v tělocvičně ZŠ
Komenského nábor dívek a chlapců ve věku
7–13 let do skupinové gymnastiky. Kdo má
zájem dozvědět se více, nechť se dostaví v uvedený termín i s rodiči na informativní schůzku.
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Slavkov u Brna na historických fotografiích

Zajímavý pohled na Špitálskou ulici od západu, s historizujícími fasádami původních přízemních domů. V pozadí se nachází kaple sv. Jana
Křtitele s budovou bývalého špitálu. Špitál zde byl založen řádem německých rytířů již ve 13. století. Kolorovaná pohlednice, stáří lze určit pouze
přibližně – kolem dvacátých let 20. století, možná i starší.
Pohlednice ze sbírek S. Olbrichta, popis PhDr. V. Zichová

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ

SLAVKOV U BRNA 2009
• 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

ZDARMA
TERMOSKA NA TEPLÉ
I STUDENÉ NÁPOJE
V HODNOTù 129 Kã
P¤I KOUPI V¯ROBKU
NAD 350 Kã.

MIMO¤ÁDNÁ AKCE
Dárek obdrÏíte i v pﬁípadû jin˘ch
reklamních akcí, ale pouze
po odevzdání kuponu.

JI
V PRODE ŘÍJNA
INY
V
O
L
O
P
OD

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 24. října do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
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Mistr na drezíně
prodřel dvoje boty
• Můžete krátce popsat o jakou akci vlastně šlo?
Takzvanou mírovou misi jsem si vymyslel
sám. Šlo o nezávodní formu, při níž jsme urazili
trasu mezi Hirošimou a Nagasaki dlouhou čtyři
sta padesát kilometrů. Měli jsme ji rozloženou
původně do pěti, posléze do osmi dnů. Pojízdnými prostředky byla dřevěná historická drezína
a vysoké železné kolo. Původně jsme na cestu
plánovali tým o pěti šesti lidech, pak se ale kvůli
nemocem a úrazům zmenšil na tři členy.
• Jak vás přijali tamní obyvatelé?
Japonská mentalita je spíše uzavřená, lidé si
nás moc nevšímali. Upozornili jsme ale japonskou televizi a tisk, takže kdo věděl, oč se jedná,
přišel se podívat. Trasu jsme měli naplánovanou
velmi přesně. Kvůli nepochopení japonských
partnerů jsme ovšem nemohli projet místy
a úseky, kterými jsme plánovali. Museli jsme je
nahradit cestou po horských úsecích, a tak došlo
ke zpoždění a nedodržení harmonogramu trati.

Sedminásobný železný muž
a mistr světa v jízdě na dřevěném kole bez pedálů Ivan Křivánek ze Slavkova si na začátku srpna odskočil na pár
dnů do Japonska. Se svým kostitřasem chtěl totiž pokořit
čtyři sta padesáti kilometrovou
vzdálenost mezi městy Hirošima a Nagasaki a uctít tak památku obětí atomového útoku
na konci 2. světové války.
• Podařilo se vám tedy překonat světový rekord?
Povedl se nám překonat rekord absolvování
maximálního počtu kilometrů ujetých za osm
dní. Čili ujel jsem čtyři sta padesát kilometrů
v tahu, nemohu ale říct, že jsem překonal svůj
vlastní světový rekord, který je sto čtyři kilometrů. Šlo o to, že v prvních dnech, kdy jsem se
holedbal, že ujedu na rovinách osmdesát až sto
dvacet kilometrů, jsem nakonec ujel jen dvacet,
ležel jsem celý zpocený a nemohl ani dýchat.
Podmínky nás zarazily.

• Máte před sebou ještě nějaký cíl, kterého byste
chtěl s kostitřasem dosáhnout?
Plány na příští rok zatím necháváme ležet. Pochopitelně bych chtěl zlepšit světový rok, zřejmě
tady v České republice.
Za rozhovor s p. Ivanem Křivánkem
děkuje Martina Vilímová
Foto: archiv I. Křivánka

• Tolik je obtížné přizpůsobit se tamnímu klimatu?
Přes šestidenní aklimatizaci jsme se dostali do
situace, že po pěti dnech jednoho z mých kamarádů skolila angína. Já jsem se dostal do svého
obvyklého rytmu až po deseti dnech. Když jsem
mluvil s olympioniky, tak mi potvrdili, že až dvanáctý den je člověk v naprosté pohodě.
• Provázely vás během pobytu v Japonsku nějaké technické obtíže?
Nečekal jsem, že budou potíže s drezínou.
Měla nová kola. Byla z jasanu, a toto dřevo potřebuje zamáčet, aby bylo houževnaté. Dvakrát,
pak třikrát i víckrát denně jsem to musel provádět. Jenomže i přesto vlivem horkého asfaltu kola
vyschla a začala mít vajíčkovitý tvar. Musel jsem
vyhledat odbornou pomoc v náhodné dílně. Taky
jsem měnil dvě sedla a prodřel dvoje boty, kamarádovi zase praskly špice.
• Měl jste i nějakou volnou chvilku na poznání
japonské kultury?
Díky přebukování letenek se nám podařilo zůstat v Japonsku ještě další čtyři dny. Mohl jsem
tak pozorovat krásnou přírodu, které jsem si nemohl všímat během jízdy. Byl jsem opravdu překvapený. Navštívili jsme dvě sopky, spoustu
krásných měst a přístavů. Potkávali jsme obyčejné lidi, které jsme upoutali a oni zase nás.

Památník Míru v Nagasaki

9/2008

Při příležitosti uskutečnění této zajímavé
cesty srdečně zveme všechny zájemce na besedu s p. Ivanem Křivánkem konanou ve čtvrtek 16. října v 18 hodin v sále slavkovského
kina JAS. Těšíme se na vaši účast.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Rok apoštola Pavla 2008-2009
U příležitosti dvou tisíc let od narození apoštola
Pavla, které historici kladou mezi léta 7 a 10 po
Kristu, svatý otec Benedikt XVI. při nešporách
slavnosti sv. Petra a Pavla (28. 6. 2007) v bazilice
sv. Pavla za hradbami oficiálně oznámil, že mu
bude věnován zvláštní jubilejní rok od 28. června
2008 do 29. června 2009. Tento „Rok sv. Pavla“
se koná nejen v Římě, kde jsou pod oltářem výše
zmíněné baziliky uchovávány ostatky apoštola
Pavla, nýbrž ve všech částech světa se pořádá celá
řada liturgických a kulturních akcí, mnohá studijní sympozia a rozličné pastorační iniciativy,
které se nechávají inspirovat pavlovskou spiritualitou. Školní rok 2007/2008, jenž právě začíná,
nabízí příležitost hlouběji poznat apoštola Pavla.
Není nikdo, kdo by mohl zprostředkovat tak autentický pohled do prvotního křesťanství, jako
právě apoštol Pavel. V jeho listech zaznívá bezprostřední hlas apoštola, který náležel k druhé generaci křesťanů. On byl povolán samotným vzkříšeným Kristem (srov. Gal 1,1), avšak nepatřil do
kruhu dvanácti apoštolů (srov. Sk 1,13.26; 1 Kor
15,5-9). Jeho listy nám poskytují náhled do prvních
pohanokřesťanských církevních obcí, do jejich
struktury a organizace, do jejich problémů a potřeb,
avšak rovněž i do debat a kontroverzí, které vyvstaly při volném přijímání pohanů do církve, která
ještě platila za část židovského společenství.
V svých listech dává Pavel najevo, kým skutečně je: světec obtížený chybami a slabostmi.
Žádný jiný z novozákonních autorů nám nedává

Pozvánka
Církev československá husitská vás srdečně
zve na literárně-hudební pásmo

TICHO
Juraj Jordán Dovala (*1974 – kněz Církve
československé husitské, spisovatel a písničkář. Je předsedou České křesťanské akademie
v Hodoníně a předsedou Literárního kruhu autorů Hodonínska) představí svou novou knihu
úsměvných meditací Ticho. Čtení bude prokládat svými písněmi TICHO léčí, ticho dává člověku sílu, ticho nabíjí duchovní energií, ticho
noří naši mysl do Božího tajemství. Kniha podobenství a meditací, kterým nechybí humor
a dobrá nálada. I vy se můžete napít z blahodárného Ticha a jeho moudrosti. Literárně-hudební pásmo se uskuteční ve čtvrtek 23. října
v 17 h.v Husově sboru Církve českosl. husitské, Jiráskova 959, Slavkov u B. Vstupné
dobrovolné. www.husitihodonin.wz.cz. mv

nahlédnout do svého nitra tak, jako právě apoštol
Pavel. Z jeho listů je patrné, že se neustále obklopuje lidmi, kteří jsou mu věrně oddaní a kteří se
podrobují jeho příkazům a nařízením. On, který
dříve byl náruživým zastáncem židovství, si jako
křesťan tento svůj charakter uchoval a dával ho
velmi často pocítit svým novým spolubratrům ve
víře. V listu Galaťanům sděluje: „Když však přišel Petr do Antiochie, přímo jsem proti němu vystoupil, protože si zasloužil výtku“ (Gal 2,11).
Křesťanům v Korintu dokonce několikrát vyhrožuje: „Mám k vám přijít s holí?“ (1 Kor 4,21), „až
zase přijdu, nikoho nebudu šetřit“ (2 Kor 13,2).
Zároveň je však tento tvrdý a nekompromisní muž
zcela oddán svému poslání. Pro něj platí jen láska
jeho Pána a služba jeho církevním obcím, jak to
krásně dosvědčuje jeho nejstarší list: „My jsme si
mezi vámi počínali tak něžně, jako když matka
hýčká svoje děti. Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice
jsme si vás oblíbili.“ (1 Sol 2,7-8).
Apoštol Pavel náležel dvěma kulturám, židovství a helénismu. Na jedné straně je viděn jako
jeden ze zakladatelů křesťanství, na druhé straně
jako apostata náboženství svých otců. Sám se však
pokládal za „služebníka Ježíše Krista a povolaný
apoštol“ (Řím 1,1). Lze tvrdit, že apoštol Pavel zajisté právem patří k ústředním postavám křesťanství. Tento apoštol zve a vyzývá k víře. On, který
neúnavně pracoval pro Krista, pro něho trpěl
i zemřel, je par excellence svědkem toho, že právě
Kristus pro něj znamenal vše.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář.

Nejstarší vyobrazení apoštola Pavla, rytina na
náhrobním kameni (kolem roku 330), Řím (Vatikánská muzea)

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.
M‰e svatá v penzionu, ãtvrtek 2. 10. v 8.00.
Svátost smíﬁení, ãtvrtek 2. 10. kostel 18.00 – 19.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 3. 10. dopoledne.
Modlitba první soboty 4. 10. v 7.30 (rÛÏenec, m‰e sv.).
Misijní nedûle, 19.10. sbírka na misie.
Premiéra Kupce benátského, sobota 25. 10. v 19.00
farní sál
Duchovní obnova pro Ïeny: Jednota v manÏelství
a v rodinû v síle Ducha Svatého, sobota 11. 10. od 9
do 18 h, DÛm Svaté Rodiny.
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
LIST
Jednoho dne jsem našla loňský list. Přivál ho
vítr a připlácl mi ho na nohu. Zvedla jsem ho.
Byla z něj nádherná krajka, jemňoučké předivo,
které vytvořila příroda.
Později jsem doma našla kousek staré krajky
a přidala ho ke krajce listu. Bylo to zvláštní,
něžné, jako vzpomínka na něco starého, prostého,
důvěrně známého, zapomenutého na dně duše…
Věci zřejmé mají svůj skrytý smysl. Všechno
má svůj řád. I lidi, i věci, i ostatní tvorové. A my
bychom mu měli umět naslouchat. (T. Fischerová)
„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil
toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí

zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani
jedna.“ (Bible – Iz 40,26)
„Kdo pozoruje přírodu jen povrchně, lehko se
ztratí v její nekonečnosti. Kdo však její divy
zkoumá hlouběji, je na cestě k Bohu, který je
Pánem světa. (Pascal)
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 říjnu vás zveme na
soboty 4. a 18. 10. Kontakt na tel.: 544 227 308
(kazatel Roman Mach) http:// www.casd.cz

RYBÁŘSTVÍ
HODONÍN, s.r.o.
20. VÝROČÍ

POSTAVENÍ VARHAN

tel. 518 321 242
www.rybarstvi-hodonin.cz

ve farním kostele Vzkříšení Páně
ve Slavkově u Brna

Z. FIBICH: MISSA BREVIS
v neděli 28. září při mši sv. v 8.30 h.
Účinkují Pěvecký sbor Gloria,
sbormistr PhDr. Petr Hlaváček,
varhany doc. MgA. Jan Král.

VARHANNÍ KONCERT
v neděli 5. října v 17 hodin.
Účinkuje Jan Šprta. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Římskokatolická farnost
ve Slavkově.

Výlov rybníka Dvorský
na Písečné u Lužic v sobotu 25. října a v neděli 26. října od 9 hodin
☻ Slavnostní pasování na rybáře
☻ Ukázka tradičního rybářského řemesla
☻ Rybí speciality – kapr na zelenině,
☻ Prodej živých ryb
smažený pstruh, halásle a další pochoutky
☻ Výstava ryb v akváriích
☻ Rybářské kolo štěstí
☻ Atrakce pro děti
☻ Celou akci moderuje vodník Čochtan
☻ Občerstvení zajištěno
Vstup a parkování zdarma!
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Opustili nás

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Eliška Újezdská (83)
Anežka Kozlíčková (89)

Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho máme rádi a kdo nám moc schází. Až člověk
ztratí toho, koho miluje, teprve potom si uvědomí, jak moc pro něho znamená.

FRANTIŠEK SLANINA

Naši přátelé se letos v létě vydali
do málo známých oblastí země
s exotickým názvem Západní
Papua. O své veselé i vážné zážitky
spolu s obrázky z této skutečně dobrodružné výpravy se s námi podělí v pořadu pod názvem
Z míst, kam se vydá jen málokdo (manželé Rohanovi) výjimečně v sobotu 18. října v 18 h.
Během tohoto podzimního setkávání vás také
pozveme k malým úterním přednáškám – „průvodcům pro dobré přežití“ zejména ve smyslu
uchování vnitřní pohody, plánovaným na následující měsíce, s těmito tématy:
Jak přežít v době, která je… negativistická
Jak přežít v době, která je… rychlá
Přednášet budou společně Dr. Pavol Foltín
a Mgr. Roman Mach. Termíny upřesníme.
Všechny tyto pořady proběhnou jako obvykle
v sále nad zubní ordinací na Lidické 307 ve
Slavkově, vstupné bude zdarma. Pořadá Církev
adventistů spolu s o. s. Život a zdraví. Všechny
zájemce srdečně zveme.
casd
T A ZDRA
VO

VÍ

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Eva a syn František
s rodinami.

Podzimní program o. s.
Îivot a zdraví ve Slavkovû
ZI

Dne 6. září 2008 by oslavil 83. narozeniny pan

J A R O S L AV Ž I L K A
Dne 25. září vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí

Dne 30. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky, paní

V L A S T Y Ž I L K OV É
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Jaroslava s rodinami.
Vzpomínka
Dne 18. září 2008 uplynuly 5 smutných let od úmrtí mé jediné sestry,
paní

MARGITY PROKOPOVÉ
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná sestra Olga Pruchová s rodinou.
Vzpomínka
Dne 28. září 2008 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

VLASTA SALOMONOVÁ
S láskou stále vzpomínají dcera a synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.
Vzpomínka
Dne 4. října 2008 uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan

M V D r. L U B O M Í R K U T R A
a 17. září jsme vzpomněli jeho nedožitých 69. narozenin.
Za tichou vzpomínku děkují manželka,
synové Libor a Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 22. října 2008 by se dožila 100 let naše milovaná maminka a babička,
paní

FRANTIŠKA MÁJKOVÁ
Stále vzpomínají dcera Věra s rodinou a syn Ladislav s rodinou.
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.

Cukrovarníci, pozor!
O čem se mluví šeptem celé září? Kolik asi vody uplynulo od loňského října v řece Litavě?
Tato otázka a mnoho dalších se bude řešit:
V pátek 3. října 2008 v 16 hodin v Zámecké vinárně ve Slavkově u Brna (u Vendulky a Edy).
Zveme se všichni. Každý může přispět s troškou do mlýna. Do našich řad zipovitě zařadíme levé či
pravé. Nezapomeňte vzít s sebou špacírky, přídavek k důchodu a dobrou náladu. Ať to stojí za to, vždyť
cukr byl naše bílé zlato.
A.H.
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Dne 4. září by se dožil 80 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan
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Kdo v srdci žije, neumírá…
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Vzpomínka

5. 9.
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 Vážená redakce!
Nespokojenost to je to pravé slovo dnešní
doby. Čím se máme lépe, tím více se kritizuje,
někdy právem, jindy jen tak ze zvyku. Dala by se
hrát i hra ,,Vadí, nevadí“. Ale naše město Slavkov
má mimo jiné něco, o čem se mluví kladně. Je to
zpravodaj.
Slavkovský zpravodaj vychází pravidelně jedenkrát za měsíc. Není snad nikoho, kdo by se na
tento měsíčník netěšil. Kluci a holky z redakce ve
spolupráci s redakční radou se snaží vždy pravdivě informovat čtenáře o dění v našem městě. Dá
se říci od všeho trošku a všichni ví, o čem mluvím.
Žádný bulvární tisk, a to se cení. Bilancuje se většinou závěrem roku. ,,Tak jsme o krok vpředu“.
Za všechny spokojené čtenáře děkuji a přejeme celému kolektivu hodně elánu do další
práce.
A.H.

Fotbal v říjnu
Na městském stadionu se budou hrát v měsíci
říjnu následující mistrovská utkání našich mužstev:
A mužstvo – I.A tř., JmKFS
So 4. 10. 15.30 h Slavkov–Břeclav „B“
So 18. 10. 15.00 h Slavkov–Šardice „B“
So 25. 10. 14.00 h Slavkov–Tvrdonice
Trenér R. Lysák, ved. mužstva J. Andrla
B mužstvo – IV. tř., OFS Vyškov
So 11. 10. 15.30 h Slavkov–Otnice „B“
Trenér F. Raušer, ved. J. Dvořáček
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 11. 10. 9.00 a 10.45 h Slavkov–Velké Opatovice. Trenéři: L. Michálek, B. Chlup a J. Krejčík
Dorost – I. tř. JmKFS
So 4. 10. 13.00 h Slavkov–Kostice
So 18. 10. 12.30 h Slavkov–Dambořice
So 25. 10. 11.30 h Slavkov–Hrušky
Přípravka – OS OFS Vyškov
Ne 5. 10. 10.00 h Slavkov–Kobeřice
So 18. 10. 10.00 h Slavkov–Křižanovice
rs
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Jan Musil:
Rád bych už slyšel českou hymnu
Je mu sotva patnáct let, ale už má doma několik medailí ze světových šampionátů ve sportu zvaném BikeTrial a ještě studuje školu v anglickém Essexu, kde
se mimo jiné chystá jezdit národní anglický šampionát. A před několika týdny
zrovna dovezl stříbro z mistrovství světa.
• Kolik závodů letošní MS obnášelo? Do kterých zemí ses díky tomu podíval?
Letos se v seriálu MS jely tři závody, Španělsko,
Francie a finále bylo koncem srpna v Japonsku.

vání jsem pak musel chodit o berlích.
Rozchodil jsem to ale docela
rychle, jenom jsem si pak ke své ortéze
na koleno přidal ještě jednu na kotník
a bylo to v pohodě. Ve Francii jsem si
• Která trať v celém šampionátu pro tebe byla
zase trochu zranil koleno, na kterým
nejtěžší a proč?
jsem už předtím nosil ortézu. Ono to
Asi to bylo ve Francii, kde byla trať, která mi
teď asi tak nevypadá, ale BikeTrial je
moc neseděla. Skládala se hlavně z menších
vážně docela bezpečný sport. Strach
kluzkých kamenů. Já mám radši pořádný skoky
a pud sebezáchovy nikoho v BikeTrialu
a přeskoky na velkých kamenech. Taky jsem tam
nepustí přes jeho hranici. Nejsme
měl dost nepříjemný pád hned v prvním kole,
blázni, kteří si stoupnou s kolem na
skoro hodinu jsem se potom rozhodoval, jestli
skálu, zavřou oči a pustí to dolů. Přece
budu vůbec pokračovat, což v závodě, kde jde
jenom trochu víme co na kole dělat.
Jan Musil „v akci“
mimo jiné i o čas, není zrovna nejlepší. Já ale neKdo by se chtěl podívat, co se dá na
trénuju celý rok na mistrovství světa proto, abych
kole taky dělat, tak se může mrknout na streetstarou katedrálu. Přijímačky se mně podařilo
to tam potom vzdal. Po tom pádu jsem byl asi na
hit.cz. Je to reklama, kterou jsem o prázdninách
udělat dobře, takže mě vzali rovnou do druhého
10. místě, což nebylo nejlepší vzhledem k tomu,
natočil pro jednu českou firmu. Jenom upozorročníku a maturovat bych tedy mohl už za tři
že jsem jel na MS vyhrát. Tak jsem se zatnul,
nění: není to pro slabší povahy, je to trochu drsroky. Teď vidím, že učení tady bude asi hodně
závod dojel a i s tou ztrátou jsem byl nakonec
nější. Když to viděla moje mamka, tak byla lehce
a navíc překvapivě vše v angličtině :-D. Každou
čtvrtý. Ono to v konkurenci dalších 35 kluků,
v šoku, no a taky mi potom zakázala už jakýkoneděli tu mají trénik malí kluci a slíbil jsem, že
kteří tam se mnou v mé kategorii startovali, neliv reklamy točit.
jim s jejich trénováním budu pomáhat. No a já
vypadalo zase tak špatně. Já jsem si však přál
budu místo závodů mistrovství ČR jezdit narodní
lepší výsledek. Týden předtím jsem byl ve Špa• Považuješ druhé místo na MS ve své kategorii
anglický šampionát. Nejbližšší závod, na který
nělsku druhý za domácím Markem Pratem. Do
za svůj největší dosavadní úspěch?
tuto neděli (21. 9.) pojedu, je Evropský pohár.
Japonska jsem jel s tím, že udělám to nejlepší pro
Přivézt si stříbrnou medaili z mistrovství světa
Rozhodl jsem se, že tam budu startovat ve vyšší
to abych vyhrál, i když tam byla malá šance. Jel
je super. Fakt je, že já už tři takový doma mám.
kategorii s klukama do 18 let, tak doufám, že si
jsem docela dobře, ale to Prat taky, a tak jsem byl
Čtyřikrát jsem byl na MS druhý a už docela rád
tam neudělám ostudu. No a letos se jede zrovna
nakonec celkově druhý.
bych si tam na stupni vítězů poslechl českou
v Anglii, tak to aspoň nebudu mít daleko.
hymnu.
Za rozhovor Janu Musilovi
• Jednotlivé závody sestávají z několika sekcí.
děkuje Martina Vilímová.
Co si pod těmito sekcemi může laik představit?
• Jaké budou tvé cíle v dalším roce?
Došlo po uzávěrce:
Sekce je v podstatě kontrolní úsek, kterým
Cíle mám jednak ve škole, od září jsem na
Honza Musil Evropský pohár v Anglii vyhrál.
musíme projet za co nejmenší počet trestných
střední škole v Anglii. Vybral jsem si školu v Esbodů. V jednom zavodě je sekci osm a jede se
sexu, protože je zde docela silný BikeTrialový
dvakrát, na dvě kola.
klub a budu tu moct s klukama trénovat. Zatím
jsem ale moc času na kolo neměl. Bydlím tady na
• Potkalo tě během závodů nějaké zranění?
internátě, jedná se o tradiční anglickou školu,
Zranil jsem se bohužel už na soustředění před
fandové florbalu obzvláště! Rádi bychom vás
učíme se kluci a holky zvlášť, musíme nosit uniMS, kde jsem si vymknul kotník a místo trénov krátkosti informovali o činnosti našeho klubu
formy s kravatou, v areálu školy máme i vlastní
FBC Sokol Slavkov a pozvali vás k našim domácím soutěžním utkáním.
Po loňské soutěžní premiéře se muži opět představí v Jihomoravském přeboru mužů Divize
A a budou usilovat o umístění na předních místech! Soutěž začíná v září, přičemž první domácí
zápasy budou odehrány ve sportovní hale ZŠ Komenského ve Slavkově 30. listopadu.
Premiéru v soutěži si letos odbudou naši dorostenci, a to rovnou ve 2. lize! První domácí soutěžní utkání odehrají opět ve sportovní hale ZŠ
Komenského ve Slavkově dne 25. října. Více informací na www.cfbu.cz.
FBC Sokol Slavkov děkuje sponzorům, firmám
EZAMONT Group a.s. a Světluška s.r.o. za jejich
finanční podporu, díky které mohou naši mladí
hráči rozvíjet své florbalové dovednosti a reprezentovat svůj klub v soutěži.
Závěrem malá pozvánka: Jste ročník 1994
a starší? Máte-li chuť, přijďte si s námi zahrát!
Nábor nových hráčů bude probíhat v měsíci říjnu,
a to každé pondělí od 16.30 do 18 h nebo 19.30 až
21.00 ve sportovní hale ZŠ Komenského ve SlavHorní řada zleva: Bayer, Majárek, Zástřešek D., Stávek, Stupka, Jakubec Ji., Špatný, Matucha,
kově. Těšíme se na vás!
Moškvan, Spodní řada zleva: Brožina, Zrebný, Šícha, Florián, Zástřešek R., Knesl, Jakubec Ja.
hráči FBC Sokol Slavkov

VáÏení sportovní fanou‰ci,

MuÏstvo muÏÛ FBC Sokol Slavkov u Brna
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (9)
KŘÍŽOVÉ KAMENY V ČECHYNI
V Čechyni, která je dnes částí Rousínova, bývaly dva pískovcové křížové kameny. Vztahovaly se ke dvěma různým událostem – dvěma
násilně ukončeným lidským životům.
1. VĚTŠÍ KÁMEN
Větší z pamětních kamenů byl 70 cm široký
a 90 cm vysoký. Byla to pískovcová deska s ulomenými horními rohy. Na její přední ploše plasticky vystupoval latinský kříž s vykrojenými rameny. Na tomto kříži byl vyznačen buď menší
kříž, nebo meč. Dochovaná část českého nápisu
pod rameny kříže zněla takto:
ZK
BEZWSSELGAKE PRZI
CZINI . ODWLASTNICH

KMOTRVW SWEICH . TO
TIZ . PAWLA SINA . WACZ
LAWOWEHO . A IANA . P
OLAKA . PANBV . HRACZ . D
VSSI . GEHO MILOSTIW
BEGTI .
Větší kámen v Čechyni podle
A. Procházky
Nápis tedy po staletí uchoval jména vrahů. Letopočet ani
jméno zavražděného není
známo.
Tento větší kámen ležel podle A. Franze od roku
1893 v zahradě německé školy v Čechyni. Alois
Ličman ve Vlastivědě moravské (Slavkovský

okres, 1921) uvádí, že původně kámen stával u potoka Rakovce při stezce k Novému Rousínovu.
2. MENŠÍ KÁMEN
Torzo křížového kamene mělo rozměry
60 x 60 cm. Na přední straně byl konturami vyznačen kříž, z něhož se zachovala pouze střední část.
Plocha kolem kříže byla vyplněna tímto nápisem:
(LET) HAPANIE . . .
. . . . . . . SW . . .
T......G....
POPOLEDNI ZAMORDO
WAN . . . . . . NATO (MTO)
MISTE OD ZLICH LIDI
(GI) RZIK SSRANEK . RZEMIS
Menší kámen podle A. Procházky
Alois Procházka vysvětluje
záhadný nápis takto: Jiřík Šraněk, řemeslník, byl zabit
zlými lidmi, snad loupežníky z některého loupežnického tovaryšstva.
Menší kámen se původně nacházel na levém
břehu Rakovce. Později byl přesunut do školní
zahrady.
Oba křížové kameny jsou bohužel v současné
době ztracené. Není známo kdy, ani jakým způsobem zmizely. Na svém místě v zahradě německé
školy v Čechyni byly ještě v roce 1933, kdy o nich
podal zprávu řídící učitel Alois Procházka.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

JINLONG CLUB

Jeden ze závodÛ Ebla Cup

ŘÍJEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Motoklub Austerlitz informuje
koncem závodu mu praskl výfuk, motorka bez
výkonu, a tím i konec nadějím pro lepší umístění
v letošní sezoně. Je to smutná bilance pro talentovaného jezdce, když motorka nemá patřičný
výkon. Kde se nacházel loni Pešek za Májkem
do doby, než získal velmi výkonnou Aprilii.
Ještě pro informaci uvádím pořadí v juniorech třídy 125 ccm: 1. Pešek K. 2. Jantulík, 3.
Marcone Nicol.

Kategorie 50 ccm
1. 25 Petr Kolaja
2. 19 Jiﬁí Matûjec
3. 42 Martin Prokop
4. 51 Samuel Str˘ãek
5. 10 Adam âermák
6. 8 Zdenûk Seják
7. 12 Jan Novák
8. 98 Denis Pytela
9. 115 Miroslav Mendlík
10. 36 Matyá‰ Pospí‰il
11. 47 Jiﬁí ·pringer
12. 66 Jan Dresner
13. 37 Ludûk âern˘
14. 56 Josef Gonda
kategorie 65 ccm
1. 10 Jakub Zme‰kal
2. 2 Ondﬁej Pokorn˘
3. 111 Ludûk ·vábensk˘
4. 11 Luká‰ Markowski
5. 8 Luká‰ Klouda
6. 1 Tomá‰ Mihalík

Jméno

Startovní ã.

Umístûní

Jméno

Startovní ã.

Ebla cup 2008
Umístûní

Vážení čtenáři, dne 6. září byl uspořádán juniorský motokrosový závod na již tradiční juniorské trati v areálu firmy Liko-s ve Slavkově
u Brna. Závod se jel ve 4 třídách – 50, 65, 85
ccm a Pit bike za velmi teplého počasí. Díky
účelnému a nezbytnému kropení tratě již
v pátek, prováděné dobrovolníky hasičského
sboru pod vedením Ivana Cigáška, byla trať
dobře připravená a neprašná. Závodů se zúčastnilo přes 40 jezdců od pětiletých až po nestárnoucího Iva Kaštana – vítěze třídy Pit bike, několikanásobného účastníka Rallye Dakar.
Všechny třídy se obešly bez havárek a zranění,
takže posádka přítomné sanitky byla bez práce,
což je dobře. Nejdramatičtější byla třída 50 ccm.
Jejich hezké průjezdy, čisté skoky a to nasazení,
hlavně rodičů při povzbuzování svých závodících dětí, bylo neúnavné. Někteří nejmladší
účastníci jeli svůj první závod. Tabulku přikládám na konec referátu.
Dále je nutné se zmínit o vyšší bodové třídě
125 ccm, ve které jezdí náš člen MK Austerlitz
Lukáš Michalčík, který je v této třídě stále
na čele tabulky. Další náš člen Kája Májek je na
tom přesně naopak. Provází ho neuvěřitelná
smůla. Dne 31. 8. se jel Memoriál Jardy Huleše,
kterého se Karel Májek zúčastnil. Opět pilně trénoval v pátek i v sobotu. V nedělním závodě jezdil na 10. až 12. místě, před ním 7 jezdců Rakouska, Itálie a Německa, ale 3 kola před cílem
spadl. Po odečtu cizinců by skončil přibližně
čtvrtý, ale nic se mu nestalo, motorka nebyla
moc poškozená. Umístění a body jsou však pryč.
Po přípravách na okruh Hungaroring 7. 9. –
opět smůla. Jezdil dobře; třetí, čtvrtý, až před

Kategorie 85 ccm
1. 31 Filip Samlík
2. 74 Ondﬁej Repat˘
3. 58 Radek Macháã
4. 18 Roman âern˘
5. 16 Jakub Kobylka
Kategorie Pit Bike
1. 99 Ivo Ka‰tan
2. 199 Jan Blecha
3. 1 Luká‰ Kupãík
4. 77 Otto Bílek
5. 13 Tomá‰ Hanák
6. 55 Radovan âíÏek
7. 222 Luká‰ Kaloun
8. 602 Martin Hrabãík
9. 51 Jakub Hoﬁínek
10. 62 Luká‰ Botík
11. 19 Viera Ka‰tanová
12. 200 Zdenûk Hrabãík
13. 11 Terezie Ka‰tanová
14. 27 Michal Va‰ina

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
3. 10. Rockotéka live!!! LaMancha – Slavkov,
Tibet – Brno, Helemese – Kyjov
4. 10. DJ Beat in the mix – Dance mix party
10. 10. DJ PeeJay – Freeparty
11. 10. DJ Beat in the mix – Dance mix party
17. 10. Hip Hop party live – Jihovýchod – Hodonín, Semi b – Slavkov, Mc Boogie – Brno,
Beat: Wichy, Werny, Cube 5000, Break
dance: dívčí skupina - Bg Squat
Vstup: 50,- Kč
18. 10. DJ Jaroš Petr / Oldies music - staré
pecky, pro večerní pohodu
19. 10. Dětská diskotéka Restaurace Bonaparte-velký sál
Moderuje: Ladík Urban a DJ PeeJay
Hry, soutěže a velká skákací trampolína.
Ve 13.30 h. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí: 30 Kč
24. 10. DJ PeeJay – Freeparty
25. 10. Rockotéka Live – Baboset a Thief – doprovází DJ Jabko
31. 10. DJ Beat in the mix – Dance mix party
1. 11. DJ PeeJay – Freeparty
WWW.DUDS.CZ • www.jinlong-club.cz

Vyhodnocení cyklostezek 2008
DSO 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 ve 14 hodin.
Každý úspěšný účastník, který odevzdal průkazku s razítky všech 27 obcí svazku, obdrží diplom
a tričko s logem DSO. 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 DOS Ždánický
les a Politaví.
red.
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Splněný sen Edity Šujanové
Třiadvacetiletá Slavkovačka Edita Šujanová hraje basketbal už od devíti let. Ve svých třinácti letech přestoupila do brněnského týmu Basketbal SK Královo Pole a dva roky nato už
si zkusila první ligu. Zúčastnila se mistrovství Evropy v roce 2007, kde její tým skončil na
pátém místě. V současné době soutěží za basketbalový klub INPEK UKF NITRA, kde byla
v loňské sezoně prohlášena nejproduktivnější hráčkou. Letos dostala Edita šanci účastnit se
v týmu českých basketbalistek největšího sportovního svátku – olympijských her v Pekingu.
Přestože její týdenní program je doslova nabitý tréninky, zápasy a školními povinnostmi,
našla si Edita čas na zodpovězení několika otázek pro Slavkovský zpravodaj.

Edita na zahájení s olympijsk˘m ohnûm za zády

• Jak dlouho se věnuješ basketbalu? Co Tě k němu
přivedlo?
Basket hraju od svých devíti let a nepřivedlo mě
k němu nic zvláštního. Rodiče. Prostě jsem s tím
začala a do teď mě to nepustilo.
• Pamatuješ si svého prvního trenéra?
Samozřejmě pamatuju. Myslím si, že na toho
by se nikdy nemělo zapomenout. Mým prvním
trenérem byl pan Alois Rotrekl a o něco později
pan Petr Brulík.
• Kdo je Tvým basketbalovým idolem?
Nemám přímo jeden vyhraněný idol, ale když
jsem byla mladší, velmi jsem obdivovala Michaela Jordana
.
• Co škola? Studuješ nebo se věnuješ naplno
sportu?
Ano, studuji. Ale abych řekla pravdu, obojímu
se věnovat naplno nejde (nebo aspoň mně ne),
takže většinou musím jedno aspoň trochu upřednostnit.
• Co plánuješ do budoucnosti? Chtěla bys sama
trénovat a vést týmy?
Nějaké plány do budoucna mám, ale co se týče
trénování, vím, že to bych dělat nechtěla. Myslím,
že na to nemám povahu a musím uznat, že ani
nervy bych na to někdy neměla. Možná tak spolupracovat s někým u mladších dětí, ale momentálně si to hlavně z časových důvodů neumím
představit.
• Nyní k olympiádě: Jaké to bylo slyšet, že pojedeš na olympijské hry do Pekingu?
Vědět, že jsem v konečné nominaci na olym-

Na v˘letû na âínské zdi

„Speciální úlovek“ foto s Ronaldinem

pijské hry byl nádherný pocit. Když jsem se to
dozvěděla, nedokázala jsem si dlouho plně uvědomit, že je to fakt pravda.
• Zúčastnila ses slavnostního zahájení her?
Ano, zúčastnila. Ten pocit se ani nedá pořádně
popsat! Mrzelo by mě, kdybychom nemohly jít.
Vím, že holky, které byly na minulé olympiádě, jít
na zahájení nemohly a jak samy řekly, už by si to
víckrát neodpustily. Obzvlášť v Číně!
• Jaký denní režim měl Tvůj tým na olympiádě?
Byl čas i na prohlídku města či nakupování suvenýrů?
Náš denní režim se přizpůsoboval zápasům
a tréninkům. Ve dnech volna jsme čas od času
mohly navštívit závodiště a podívat se také na jiné
sporty. Poslední týden, kdy už jsme měly dohráno,
bylo spousta času na nakupování dárků i suvenýrů a dokonce i na výlety. Zvládly jsme dva – Zakázané město a Čínskou zeď.
• Ochutnala jsi v Číně některou z místních specialit?
Nic speciálně čínského mě nenapadá. V oddělení čínské kuchyně to bylo asi jako když si u nás
zajdete do čínské restaurace. Možná Pekingská
kachna byla zvláštností.
(Pekingská kachna: jemně nakrájené plátky
kachního masa se namáčí do sójové omáčky a pak
jsou spolu s jarní cibulkou nebo čínským zelím
baleny do tenkých mandarinských omeletek. Pozn.
autorky)

Spoleãné foto t˘mu pﬁed odjezdem na slavnostní zahájení OH

• Tvůj tým soupeřil
s týmy Ameriky, Mali,
Španělska, Nového
Zélandu, Číny a Austrálie. Jak bys tyto
týmy zhodnotila? Se
kterými se hrálo
dobře a se kterými
byl naopak kříž?
Neodvažuji
se
nějak blíž hodnotit
naše soupeře. Týmy
Ameriky a Austrálie
byly pro nás až moc
těžké, řekla bych, že

jsou zcela na jiné úrovni. Mali a Nový Zéland
byly „povinným“ vítězstvím. No a Španělsko
a Čína by pro nás měly být vyrovnaným soupeřem, i když výsledky podle toho moc nevypadaly… Bohužel.
• Tyto zápasy Ti přinesly jistě spoustu cenných
zkušeností do budoucnosti, je to tak?
Myslím, že na získání cenných zkušeností je
potřeba větší minutáž. Ale určitě pro mě bylo velkým zážitkem moci si zahrát proti takovým hvězdám jako Lisa Leslie nebo Lauren Jackson.
• Vaše zápasy sledoval velký počet diváků – na ten
poslední přišlo přes 11 000 lidí. Jsi zvyklá hrát
před takovým publikem?
Atmosféra v hale byla úplně skvělá! Nikdy
jsem nehrála před takovým množstvím lidí, ale
člověk si na to časem zvykne a už to nějak nevnímá. Nebo alespoň já. Když jdu na hřiště, neříkám si: „Kolik lidí se na mě asi dívá?“
• Měla jsi v publiku také svoji rodinu či přátele?
Doprovázel Tě do Pekingu někdo z blízkých?
Bohužel ne. Třebaže by určitě jeli moc rádi,
nikdo z mých blízkých v Pekingu nebyl. Ale o to
víc mě podporovali a fandili u televize! Možná
příště… Londýn je oproti Pekingu přece jenom za
rohem☺.
• Co si myslíš o olympiádě v Praze? Zvládla by
naše malá republika takovou ohromnou akci
uspořádat a dovést ke zdárnému konci?
Olympijské hry v Praze? Myslím, že určitě ne.
Ať už se to vezme z jakékoliv strany, na uspořádání takhle velké akce u nás nejsou podmínky.
Nebo jinak řečeno, nejsou vhodné podmínky
k tomu, aby to mělo tu správnou úroveň.
• A na závěr: Co se Ti vybaví, když se řekne
„Olympiáda v Pekingu“?
Toho bych mohla říct spoustu. Tolik dojmů, pocitů a zážitků, které mám, by vydalo na celodenní
vyprávění. Ale napadá mě, jak to vyjádřit: splněný sen! Něco, co si budu pamatovat celý život.
Moje první olympiáda!
Za odpovědi na otázky a poskytnutí fotografií
děkuje
Hana Sokoltová
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Dûtské diskotéky ve velkém sále Bonaparte
Velký ohlas začaly mít dětské diskotéky ve
Slavkově pořádané společností Jinlong s.r.o.
a DDM Slavkov. Dětská diskotéka proběhla 9.
března, kterou moderoval Ladík Urban a holky
z DDM. Děti hrály různé hry, tancovaly a dováděly na tanečním parketu, kde je doprovázel DJ
Petr Jaroš ml. (DJ PeeJay). Z různých soutěží si
odnesly výhry v podobě sladkostí a nebude tomu
jinak i tentokrát. Navíc bude pro děti na 19. října
připravena velká skákací trampolína a mnoho dalších her, tanců a soutěží. Zahájení bude ve 13.30
hod. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč. Jste srdečně vítáni.
Jinlong s.r.o.

Foto: 2x archiv Jinlong

Hip-Hop párty ve Slavkově!
Minulý rok se mohli nadšenci hudebního žánru
hip-hop radovat z velkého množství akcí, které připravila firma Jinlong s.r.o. v prostorách velkého
sálu společenského centra Bonaparte ve Slavkově
u Brna. Zavítaly sem významné české rapové skupiny, jako jsou např. Super Crooo a brněnský raper
Tafrob, ale také skupiny ze Slovenska, a to H16
a Moja Reč. Následovaly další menší akce, které
byly zaměřené spíše na vystoupení okresních skupin. Poté zvuk hip-hopu odezněl a přichází zpět již
17. října. Tentokrát se mohou návštěvníci těsit na
dívčí taneční skupinu BG Squat, vystoupení skupiny Jihovýchod a drsný rap v podání MC Boogieho a Semiho b. Jako DJ se představí slavkovský DJ
Smith. Začátek party 20 hod, vstupné 50 Kč.
Za firmu Jinlong s.r.o., Bc. Michal Bajer-Baja

Slavkovská pípa 2008
35. ročník sportovně recesistického závodu „Slavkovská
pípa“ probíhal za téměř tropického vedra, výkony 76 startujících běžců byly jistě mimořádné, jak jste se možná sami přesvědčili. Pro nezúčastněné přinášíme malou fotoreportáž a několik statistických údajů:
• „závod“ vyhrál P. Kotyza s časem 49 minut
• v soutěži družstev zvítězila sestava NEC Vyškov
• první žena v cíli – paní Střeštíková
• první Slavkovák (na 4. místě) – J. Boubín
• nejstarší účastník se narodil v roce 1936

Foto: 3x R. Lánsk˘

Za bezproblémový průběh patří všem,
kdož přiložili „ruku k dílu,“ poděkování,
zejména pak Jiřímu Kyjovskému, Zdeňkovi Kyjovskému, Jaromíru Lekavému,
manželům Pavézkovým a Zdeňkovi Poláčkovi. Po ukončení závodu hrála
k tanci i poslechu skupina Osada.
Organizátoři SP 2008
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okénko
Právě jsme se vrátili z ozdravného pobytu
u moře v Itálii. 84 účastníků bylo v Bibione s možností zájezdů do Benátek, Terstu, Aquilei a Caorle.
Další autobus s 32 účastníky odjížděl o 390 km
jižněji do střediska Marcelli di Numana, kde je
krásné členité pobřeží, kterému vévodí hora Conero, spadající skalními útesy do azurově modrého moře. Náročný byl zájezd do Říma, kde jsme
v horkém dnu prošli celou trasu středem „věčného
města“ od Vatikánu přes Andělský hrad, Pantheon,
Španělské a Benátské náměstí, Capitol, Forum
Romanum a Colosseum. Naše poděkování patří
CK For Line Tour z Brna, delegátkám na místě našeho pobytu, vedoucím všech tří autobusů a zdravotnicím. Všichni jsme si prodloužili léto, získali
nové poznatky a hlavně se v pořádku vrátili domů.
Teď vás chci informovat o našich podzimních
aktivitách, kterých se můžete účastnit. Velký důraz
klademe na to, aby diabetici byli informováni o následcích špatné kompenzace cukrovky. Mezi ně
patří také diabetická retinopatie – postižení očí.
Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, proto si ho
musíme chránit. Zvláště teď, kdy většina lidí pracuje na počítači, díváme se na televizi, používáme
mobil. Proto ve čtvrtek 23. října od 14 hod. v zasedací místnosti MÚ Slavkov pořádáme přednášku
MUDr. Zuzany Hlinomazové z oční kliniky při FN
Brno-Bohunice na téma: „Chraňte svůj zrak“. Pracovníci tyflocentra Brno vás pak obeznámí s pomůckami pro slabozraké občany. V pondělí 6.
října od 15.30 hod. začínáme s rehabilitačním cvičením pro diabetiky a seniory, které opět povede
Mgr. Jana Sekerková. Cvičení zlepšuje vstřebávání inzulinu, ovlivňuje tělesnou hmotnost a přispívá k udržení dobré kondice do vysokého věku.
V sobotu 25. října se uskuteční v Kongresovém
centru na brněnském výstavišti „Den s diabetem“.
Na tuto akci pořádáme zdarma autobusový zájezd
s odjezdem v 8 hod. z parkoviště B. Němcové.
V odpoledních hodinách návštěva kulturního programu. Přihlášky v naší kanceláři.
Dne 14. 11. 1891 se narodil kanadský lékař sir
Frederik Grant Banting, který se svým asistentem
Herbertem Bestem objevil v roce 1921 inzulin.
Za tento geniální objev obdržel v roce 1923 Nobelovu cenu. Dodnes nebyla objevena účinnější
terapie. Proto byl 14. listopad na počest objevitele
inzulinu zvolen Světovým dnem diabetu. Zejména
v poslední době došlo k výrazným změnám
v léčbě diabetu a v aplikaci inzulinu. Diabetes je
však trvalým onemocněním, které provází diabetiky celým jejich životem. Proto musí dodržovat
přísná dietní a režimová opatření, doporučená lékařem. Počet diabetiků však neustále vzrůstá. Příčinou je nesprávná životospráva, pracovní vytížení, stresy. Proto již po šesté připravujeme
preventivní akci pro občany našeho regionu. Právě
14. listopadu dopoledne pořádáme ve Společenském domě Bonaparte ve Slavkově prodejní výstavu dia výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků
zdravé výživy. Občané si mohou dát zdarma změřit glykémii, tlak krve a obsah tuku. Naším cílem
je lepší informovanost veřejnosti o tom, jak cukrovce předcházet, včasný záchyt a doporučení
změny stravovacích návyků a pohybových aktivit.
Využijte této jedinečné možnosti a přijďte se informovat o tom jak na tom jste, věnujte alespoň
jeden den v roce svému vlastnímu zdraví.
Každý pak může začít půl hodinovou pěší procházkou a účastnit se celosvětového „Pochodu
proti diabetu“. Návštěvu všech akcí pořádaných
Svazem diabetiků ČR Slavkov vám doporučuje
Marie Miškolczyová.
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X-terra neboli 10% Železný muž
Pár fotkami se vracíme k soutěži X-terra (triatlon na horských kolech) neboli 10% Železný muž, která proběhla v krásném prostředí koupaliště v Dražovicích 30. srpna. Tento malý
triatlon pořádá občanské sdružení Austerlitz Adventure pro
všechny, kteří si chtějí zkusit své síly v disciplínách plavání 380
m, jízda na horském kole 18 km a běh 4,2 km. Za nádherného
počasí se závodu zúčastnilo 20 železných žen a mužů. V dětských kategoriích zvítězili Tereza Škrdlantová a Matěj Pospíšil,
v kategoriích žen a mužů Svaťka Matuštíková a Pavel Šinkyřík.
Vítězové jsou ale všichni, kteří překonali sami sebe a zúčastnili
se tohoto náročného a krásného závodu. Všechny vás ostatní,
kteří se možná zúčastníte příští rok, bych rád pozval na naše webové stránky www.austerlitz-adventure.org.
(bv)

Foto: 6x archiv AA

Kalendář akcí – říjen 2008
Datum

hod.

30. 9.–1. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
11. 10.
11. 10.
11. a 12. 10.
18. 10.
23. 10.
23. 10.
25. 10.

druh

spol.
19.00 kult.
14.00–16.00 spol.
10.00–16.00 sport.
9.00–15.00 sport.
sport.
10.00–16.00 sport.
sport.
sport.
17.00 spol.
14.00 spol.
10.00–16.00 sport.

Výstavy:
do 12. 10. 2008
do 12. 10. 2008
17.10.

výst.
výst.
17.00 výst.

akce

místo konání

Konference „JUDr. Václav Kounic a jeho doba“
Koncert v rámci Slavkovské iniciativy smíření 2008
vystoupí dětský pěvecký sbor z Považské Bystrice
Dýňobraní
Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
SKI & GOLF Cup
MČR v zimním plavání
Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
9. závod MČR – off-road 1:6 Buggy a Big Foot
Fechtl Cup. Tradiční off-roadový závod legendárních strojů Jawa 50
Keňa, Kilimandžáro a národní parky východní Afriky. Přednáška Mgr. Borise Vlacha
Chraňte si svůj zrak. Přednáška MUDr. Zuzany Hlinomazové
Slavkovská „50“ – střelecká soutěž

Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Historický sál zámku
Zámek Slavkov - Austerlitz

JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš
Výstava kreseb a keramiky Yvony Novákové a Marie Hladné
Vernisáž výstavy vamberecké krajky v rámci projektu „Pomozte dětem“
na zámku ve Slavkově u Brna. Výstava potrvá do 8. 11. 2008.

poﬁadatel

Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
golfové hřiště
GCA
koupaliště Slavkov
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
areál Auto RC
Auto RC Slavkov
trať v areálu LIKO-S
Motoklub MK Austerlitz
Rubensův sál zámku
Zámek Slavkov - Austerlitz
zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Galerie OK
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
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VIDEOPŮJČOVNA
Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Deštěm-li se konec října rozvodní,
znamená, že příští rok se zúrodní.
Vhodným měsícem pro sklizeň pozdně zimních odrůd jádrového ovoce – jablek a hrušekk uskladnění na zimu je říjen. Při ukládání ovoce
do skladovacích prostor dbáme na to, aby zde
bylo chladno, čisto s přístupem vzduchu. Současně ovoce třídíme. Uskladňujeme jen zdravé
a nepoškozené plody. Padané, zdeformované
a červivé ovoce zpracujeme v kuchyni nebo použijeme na mošt. (Možno v naší zpracovně v ulici
Lomená.) Při česání ovoce odstraňujeme z korun
stromů zaschlé a moniliové plody, které jsou
zdrojem nákazy v příštím roce. Nahnilé plody
buď nasypeme do vyhloubené, k tomu určené
jámy nebo je můžeme odvézt do sběrného dvora
RESPONA. Potom již spálíme suché plevelné
rostliny a začneme s rytím a oráním záhonů. Zde
zarýváme chlévský hnůj a nebo zelené hnojení,

doporučuje
které jsme dříve vyseli. Nezapomeneme přidat
fosforečná a draselná průmyslová hnojiva,
pokud jsme již neučinili dříve. Vykopeme jámy
pro výsadbu nových ovocných stromů. V prvé
řadě je nutno vysadit angrešt a rybíz, který na
jaře velmi brzy raší a kvete. Koncem měsíce
října je vhodná doba k výsadbě česneku, který
před výsadbou namoříme proti houbovým chorobám přípravkem ROVRAL FLO 0,4%. Namáčíme 30 minut.
Do 10. října je poslední možnost k objednávce
ovocných stromků, které bude naše organizace
pro zájemce zajišťovat. Ovocné stromky jsou
z uznaných ovocnářských školek, prošly uznávacím testem. Jsou řádně zaškolkovány, tudíž
nehrozí přeschnutí kořenového systému tak jako
při nákupu v tržnicích a u pojízdných prodejců.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža.

Radě města Slavkov u Brna
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu ve Slavkově u Brna děkuje Radě Města
Slavkov u Brna, starostovi panu Ivanu Charvátovi a Technickým službám ve Slavkově vedených panem Radkem Lánským za nezištnou
a opakovanou opravu cest ve Vinohradech a jiných částech Slavkova. Bez finančního krytí

akcí a odborného provedení oprav pracovníky
Technických služeb by stav stávajících přístupových cest byl pro uživatele neúnosný. Naše
organizace děkuje všem zainteresovaným
a bude se svým přístupem k opravám snažit neukázněné uživatele cest vést k nápravě a vážení
si provedených úprav.
vl

Pﬁíroda Slavkovska
Ptáci bahňáci na našich rybnících a mokřadech
Mokřadní lokality, zaplavované louky jsou
jedním z nejohroženějších biotopů v Evropě.
Podle informací Agentury ochrany přírody
a krajiny zmizelo z naší krajiny 1300 čtverečních kilometrů obdělávaných a sečených vlhkých luk a tisíce kilometrů drobných vodních
toků. Mokřadní louka, která
nezarůstá rákosem, je pro
přírodu velmi cenná. Organizace Českého svazu
ochrany přírody v našem
okolí (Pozořice, Hostěnice,
Drnovice, Vyškov) takové
plochy zakládají a udržují.
Jsou v našem městě pamětníci takových, dočasně Kulík ﬁíãní
zamokřelých luk v tratích Bažantnice, Ligary,
Cihelna, Dvůr Rybník a další, osídlených obojživelníky a ptáky. Hnízdili tam chřástali kropenatí, polní i vodní, z bahňáků hojné čejky
chocholaté, vodouši rudonozí, dnes vzácní konipasi luční, zajímavé zásnubní lety zde předváděly bekasiny otavní (dřívější název sluka
otavní n. močárnice mekotavá), která za toku
při střemhlavém letu rozkmitanými rýdovacími
pery vydává mekotavé zvuky. Za jarního tahu
se objevovali často z bahňáků hejna jespáků
bojovných, kteří za tahu do severské tundry
vytvářejí páry, samci s velmi pestře zbarveným
mohutným krčním límcem, zářivě bílým, nebo
s odstíny okru s purpurovým leskem, vzácně
i tmavomodrým. Několik jespáků měl i zdejší
ornitolog pan Evžen Pohle ve své dokladové
sbírce ke své práci „Ptactvo Slavkovska“.
V posledních létech mokřady jsou spíše výjimkou, poklesla hladina spodní vody. Také

průměry dešťových srážek vykazují úbytek.
Z VLASTIVĚDY MORAVSKÉ, vydané
v roce 1921, věnované spisovatelem památce
našeho národního buditele Františka Sušila, rodáka z Rousínova, je ve stati Meteorologická
pozorování v cukrovaru slavkovském dokladována průměrná teplota
a průměr ročních srážek. Patnáctiletý průměr srážek za
léta 1901 až 1915 činil
573,3 mm. Měření srážek ve
Slavkově pokračuje, od roku
1980 do roku 2004 průměr
srážek klesl na 544,5 mm.
Dle výpisu ČHMÚ Brno.
Vypuštěná rybniční odkalovací nádrž při ústí Nížkovského potoka se
stala od časného jara tahovou zastávkou a hnízdištěm bahňáků. Čejky chocholaté, neustále
rušeny volně pobíhajícími psy na svém častém
hnízdišti u Dvora Rybníka založily náhradní
hnízdění na zarůstající nádrži. S počátkem
prací na hloubení dna bylo jejich hnízdění opět
přerušeno. Jeden nebo dva páry kulíků říčních
však vyhnízdily úspěšně. Po vylíhnutí mláďata
ihned opouští hnízdo, jsou svými rodiči přikrmována a odváděna do bezpečí. Mláďata zde
byla pozorována až do počátku měs. září společně s ostatními druhy bahňáků na podzimním
tahu a mladými pisíky obecnými, kteří zde
pravděpodobně rovněž hnízdili. Tito ptáci se
i v druhé polovině září na obnažených březích
rybníků zdržují společně se slípkami zelenonohými, které na ostrůvku velkého rybníka
rovněž opakovaně vyhnízdily.
Milan Hrabovský

KRONIKA RODU SPIDERWICKÒ Poté co se Gracyina rodina
pﬁestûhuje
do starého záhadného domu, zaãínají se dít divné vûci. Jaret
najde kroniku Artura Spiderwicka a s ní i neuvûﬁitelné dûdictví rodiny SpiderwickÛ:tajn˘ svût ob˘van˘ fantastick˘mi
bytostmi.
MEJDAN V LAS VEGAS CAMERON DIAZ, ASHTON KUTCHER. Jack a Joy jsou dva lidé s naprosto protikladn˘mi
vlastnostmi. Divoká párty je svede dohromady, zamotá jejich Ïivoty na cel˘ pÛlrok. Následuje totální válka pohlaví.
Ale nakonec moÏná pochopí, Ïe s láskou nemÛÏou navzdory v‰em nástrahám prohrát!
STREET KINGS Skvûlé herecké v˘kony KEANU REEVESE
a dal‰ích hvûzd jsou hlavní pﬁedností tohoto akcí nabitého
kriminálního thrileru.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI BOLESLAV POLÍVKA,JOSEF
SOMR, ZLATA ADAMOVSKÁ, JAN BUDA¤. Úsmûvná komedie DU·ANA KLEINA o chlapech s hlavou v oblacích,
hﬁí‰n˘ch touhách lásky a jedné svatbû.
O RODIâÍCH A DùTECH DAVID NOVOTN¯, JOSEF SOMR,
LENKA VLASÁKOVÁ, JÍ¤Í LÁBUS. Pﬁíbûh filmu vychází ze
zdánlivû banální situace. Syn jde na procházku se sv˘m
otcem…Komedie o otcích , synech a Ïenách jejich Ïivota.
VENKOVSK¯ UâITEL PAVEL LI·KA, ZUZANA BYDÎOVSKÁ, LADISLAV ·EDIV¯ ve filmu reÏiséra BOHDANA
SLÁMY.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY GÉRARD DEPARDIEU, CLOVIS CORNILLAC, ALAIN DELON, BENOIT POELVOORDE.
Tentokrát se slavná galská dvojice utká ve sportovním klání
se soupeﬁi z celého svûta.
âISTÁ PRÁCE JASON STATHAM Královsk˘ skandál století.
Skuteãn˘ pﬁíbûh, ve kterém jsou podezﬁelí zloãinci ti nejnevinnûj‰í.
SPEED RACER pﬁedvádí pﬁirozen˘ ﬁidiãsk˘ talent za volantem svého Mach 5. S pomocí rodiãÛ, pﬁítelkynû, mlad‰ího
bratra a tajemného Racera X. Adrenalin a zbûsilé tempo od
zaãátku aÏ do konce. Na startovací ãáﬁe stojí SPEED RACER!
HVùZDNÁ PùCHOTA 3CASPER VAN DIEN je zpût a my se
mÛÏeme opût tû‰it na ohromující souboj ãlovûka proti
hmyzu. Intergalaktické dobrodruÏství naplnûné akcí a napûtím zaãíná.
MONGOL Zobrazuje Ïivot âINGISCHÁNA od raného vûku po
jeho cestû k moci. ¤í‰e kterou vytvoﬁil, byla mocná a veliká, bylo v ní mnoho národÛ i náboÏenství.
NEUVù¤ITELN¯ ÎIVOT ROCKERA COXE je divoká a pﬁisprostlá parodie na v‰echny hudební Ïivotopisné filmy, ve
které se doãkáte drsné hudby, drsného Ïivota i drsn˘ch
vtipÛ.
KRÁL ·KORPION 2 VZESTUP ¤Í·E. StaÀte se svûdky zrození legendy o králi ·korpiónovi.
LÁSKA ZA âASÒ CHOLERY Podle románu GABRIELA GARCÍA MÁRQUEZE.
SRÁÎKA S KOMETOU Na americk˘ severov˘chod se ﬁítí síla
rovnající se ‰esti milionÛm hiro‰imsk˘ch bomb.
IMPULS Láska bolí. Chtíã zabíjí. Její touha po vá‰ni rozpoutala smrtící hru.
SMRT MODELKY V pravdivém pﬁíbûhu o chudé dívce, která
pﬁi‰la k pohádkovému bohatství, si Anna Nicole Smith playmate, modelka a celebrita proÏívá svÛj sen aÏ do tragické smrti v 39 letech.
RUINY vás donutí strachy kﬁiãet, svíjet se a kousat si nehty.
TVRëÁK TAYLOR OWEN WILSON, VIVIEN CARDONE. Levn˘
osobní stráÏce. Komedie.
ARCHANGEL DANIEL CRAIG. Tajemství Stalinova deníku
mÛÏe zmûnit dûjiny. Podle románu Roberta Harrise.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
30. 9. úterý
1. 10. středa

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
19.30 hod.
16.30 hod.

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

7. 10. úterý
8. 10. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

11. 10. sobota 19.30 hod.
12. 10. neděle 16.30 hod.
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¤ÍJEN–LISTOPAD 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

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: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

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.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let
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!
Vstupné: 60, 62 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.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

19.30 hod.
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.
Vstupné: 65, 70 Kč
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.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

14. 10. úterý
15. 10. středa

21. 10. úterý
22. 10. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

25. 10. sobota 19.30 hod.
26. 10. neděle 16.30 hod.

28. 10. úterý
29. 10. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

1. 11. sobota 19.30 hod.
2. 11. neděle 16.30 hod.

4. 11. úterý
5. 11. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

8. 11. sobota 19.30 hod.
9. 11. neděle 16.30 hod.

11. 11. úterý
12. 11. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

15. 11. sobota 19.30 hod.
16. 11. neděle 16.30 hod.

KONEČNĚ SPOLU

96 min.

Příběh ženy, která musí řešit hned několik životních nepředvídatelných situací, aniž by se přitom vzdala svého snu –
stát se matkou. Romantická komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE

111 min.

Dobrodružný velkofilm tentokrát z Dálného východu. Dračí císař navěky uvězněný v hliněné krustě byl proklet
se svým vojskem oklamanou čarodějkou. Obživlá mumie Dračího císaře chce ovládnout celý svět. Dobrodruh
Rick O’Connell tomu musí zabránit. Film USA v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

MAMMA MIA!

118 ,on.

Řecké léto, písničky ABBY a tři pánové, mezi nimiž chce mladičká Sophie odhalit svého skutečného otce.
Ku štěstí jí úplně stačí, když dorazí dvě její kamarádky. Muzikálový příběh. Film V. Británie.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

KUNG FU PANDA

92 min.

Po je panda. Velká, líná a je velkým fandou kung-fu, zájem je spíše teoretický. Dávné proroctví ho ovšem určí
za zachránce jeho poklidného světa a on musí začít trénovat. Animovaná komedie USA v české verzi!
Mládeži přístupno

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

81 min.

Být svůdcem není radost, být svůdcem je prokletí. Komedie o psychiatru, jemuž se rozpadne celý život a on musí
usilovat o to, aby z jeho zbytků zachránil to, co je nejpodstatnější. Nový český film.
Mládeži přístupno

ŘÍŠE HRAČEK

95 min.

Co se stane, když se letitý majitel hračkářství rozhodne odejít na odpočinek? Mávnutím kouzelného proutku se v této
pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci. Film USA – český dabing!
Mládeži přístupno

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK

113 min.

Komedie o příslušníkovi izraelského protiteroristického komanda, který předstírá vlastní smrt, aby se mohl stát
kadeřníkem v New Yorku. Film USA.
Mládeži nepřístupno

LOVCI DRAKŮ
82 min.
Na zemi lorda Arnolda se chystá obrovský drak a hrdinů je málo. Vyřeší situaci emancipovaná dívenka Zoe se svými přáteli?
Animované pohádkové dobrodružství. Koprodukční film v českém znění!
Mládeži přístupno

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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