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Strom roku města Slavkova u Brna 2010
V sobotu 16. října se uskutečnil první ročník
Dne stromů a současně proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Strom roku města Slavkova
u Brna 2010, které uspořádalo město Slavkov
u Brna ve spolupráci se zámkem Slavkov.
Program byl zahájen slavnostním vyhlášením
ankety. Do ankety bylo navrženo deset stromů,
pro které mohl hlasovat každý občan. Na prvních
třech místech se umístily následující stromy:
3. místo s 11 % hlasů
dub letní – na vlakovém nádraží
katalpa trubačovitá – v zámeckém parku
2. místo s 18 % hlasů
jedle bělokorá – v ulici Nerudova
1. místo s 29 % hlasů
buk lesní – v zámeckém parku

Foto: 4x B. Maleček

Vyhlá‰ení Stromu roku

Strom roku 2010 – buk lesní v zámeckém parku

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
2010
SLAVKOV U BRNA

Výsledky voleb
do zastupitelstva města

Volby do zastupitelstev obcí a měst pro další čtyřleté období se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října
2010. V našem městě se z celkového počtu 5072 registrovaných voličů těchto voleb zúčastnilo 2531 voličů, což představuje účast 49,90 %.
1. ČSSD
2. ODS
3. Nestraníci
4. KDU-ČSL
5. TOP 09
6. KSČM
7. Strana zelených
8. Sdružení nestraníků
9. Moravané

9 923 hlasů
7 352 hlasů
4 771 hlasů
3 906 hlasů
3 325 hlasů
2 835 hlasů
1 639 hlasů
1 253 hlasů
1 034 hlasů

Za jednotlivé politické strany byli zvoleni členy zastupitelstva města následující občané města:
ČSSD: Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, p. Michal
Boudný, Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk Pavlík
ODS: Ing. Ivan Charvát, p. Radoslav Lánský, Ing. Jan
Reichl, Ing. Jiří Doležel

I ve volebním období 2010–2014 bude zastupitelstvo města patnáctičlenné, stejně jako
v období 1998–2002, 2002–2006 a 2006 až
2010. Voliči určili následující volební výsledky:
5 mandátů
4 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
1 mandát
1 mandát
0 mandátů
0 mandátů
0 mandátů

27,53 %
20,40 %
13,23 %
10,83 %
9,22 %
7,86 %
4,54 %
3,47 %
2,86 %

Nestraníci: MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop
KDU-ČSL: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat
TOP 09: MUDr. Petr Kozmon
KSČM: Mgr. Věra Křivánková.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Pro děti byl připraven doprovodný program,
v průběhu kterého zhlédly pohádku o stromovém skřítkovi Smrčínkovi, kterého pomohly
uzdravit. Po pohádce následovaly hry, výroba recyklovaného papíru, kresba struktury dřeva. Pro
děti byly také připraveny pracovní listy s tematikou stromů a lesa. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkou odměnou.
První ročník Dne stromů a Stromu Slavkova
u Brna se zdařil a doufáme, že v následujících letech bude úspěšně pokračovat.
Odbor ŽP

Pozvánka
na Vzpomínkové
akce 2010
205. výročí bitvy u Slavkova si v letošním roce
připomeneme ve dnech od
3. do 5. prosince 2010.
Hlavními body programu budou sobotní bitevní
ukázka pod kopcem Santon (14 h.), večerní defilé
s přehlídkou a ohňostrojem ve Slavkově u Brna (20
h.) a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místu nejtěžších bojů bitvy tří císařů (10.30 h.). V průběhu sobotního dne se v centru města bude konat již tradiční
jarmark.
Návštěvníci se mohou těšit i na císaře Napoleona,
kterého ztvární pan Frank Samson z Francie. Akce se
zúčastní na 1100 účastníků z evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformovaných armádách Francie, Rakouska a Ruska a na 80 koní a 20 děl.
Podrobný program akce bude uveřejněn v dalším
čísle Slavkovského zpravodaje.
Tereza Cenková, DiS., odbor kanceláře tajemníka

Příští číslo vyjde 27. listopadu

P. Dvoﬁák, Z. Pavlík, I. Charvát, M. Ha‰ek a J. Pelikán

Ocenění za pomoc
při záplavách

V. Horák blahopﬁeje B. Hrabovskému

M. Ha‰ek blahopﬁeje I. Charvátovi a R. Lánskému

Při květnových a červnových záplavách, které naše
město zasáhly, byli postiženým velkou oporou hasiči,
pracovníci TSMS a další dobrovolníci, kteří prokázali obrovskou dávku obětavosti při
likvidaci následků záplav.
Kromě poděkování občanů
se záchranářům dostalo
i uznání z úřadu Jihomoravského kraje. Ve čtvrtek 7. října
se Divadelní sál slavkovského
zámku stal dějištěm slavnostního aktu, při němž hejtman
Jihomoravského kraje Michal
Hašek ocenil hasiče a další
příslušníky integrovaného záchranného systému a funkcionáře obecních úřadů za jejich
obětavost a nezištné úsilí při
boji s letošními povodněmi
v kraji.
(Pokračování na str. 7)

Ocenûní slavkov‰tí záchranáﬁi s hejtmanem

Divadelní sál zámku

M. Ha‰ek blahopﬁeje V. Malému

Foto: 6x B. Maleček

Slavkov‰tí dobrovolní hasiãi

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Druhý ročník dopravní soutěže, které se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků z obou slavkovských
základních škol, se uskutečnil v pátek 8. 10.
2010. Děti nejdříve odpověděly na 20 testových
otázek s dopravní tematikou a poté si vyzkoušely
své znalosti a dovednosti ze zdravovědy, poznávání a vybarvování značek a také si osvěžily povinnou výbavu kola. Zajímavá pro ně byla jízda
zručnosti a jízda podle dopravních značek.
V průběhu soutěže si v hale ZŠ Komenského
také vyzkoušely svou mrštnost na překážkové
dráze a na závěr si vyslechly přednášku policistů
z dopravního inspektorátu Vyškov.
110 zúčastněných dětí bylo rozděleno do pětičlenných soutěžních družstev a ta byla vyhod-

nocena a odměněna pěknými cenami, které věnoval Městský úřad Slavkov u Brna – odbor dopravy a Centrum dopravního výzkumu. Věříme,
že si děti kromě hodnotných cen odnesly hlavně
cenné poznatky, jak se chovat v dopravních situacích.
Dopravní odbor MěÚ Slavkov u Brna společně
s Městskou policií Slavkov u Brna děkují touto
cestou Českému červenému kříži Vyškov, Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, ZŠ Komenského
Slavkov u Brna, Hasičskému záchrannému sboru
Slavkov u Brna a Policii České republiky za
pomoc při organizování této zdařilé akce.
RNDr. Hana Kotíková,
odbor kanceláč tajemníka

Foto: 3x R. Lánský

Školáci prověřili svou zdatnost v dopravních situacích
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

81. řádná schůze RM – dne 20. 9. 2010
1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova ve školním roce 2010/2011.
2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Komenského nám. ve školním roce
2010/2011.
3. RM schvaluje ceník služeb ZŠ Komenského
a ZŠ Tyršova dle návrhu předložených řediteli těchto
ZŠ.
4. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace
Územní plán Slavkov u Brna ve výši 1 254 000 Kč,
a rozpočtová opatření č. 44–46.
5. RM ukládá FO nadále pravidelně informovat
radu města o aktuálním vývoji daňových příjmů.
6. RM schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 441 000 Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu a použití Investičního fondu ve výši
441 000 Kč na nákup vozu Renault.
7. RM vrací k doplnění zprávu ve věci úklidu služebny MP.
8. RM předkládá informace o novém územním
plánu města k projednání ZM.
9. RM bere na vědomí rozbor hospodaření Městské policie za období leden až srpen 2010.
10. RM ukládá odboru ŽP předložit RM návrh
smlouvy se stejnými podmínkami jako u obdobných
plánovacích smluv.
11. RM souhlasí s výběrem uvedených míst pro
stacionární kontejnery a s uzavřením smlouvy se
společností ASEKOL s.r.o.
12. RM bere na vědomí zprávu „Zápach z vepřína
na Topolové ulici, hromadění odpadů na pozemku
u vily Nádražní č. p. 1053, neudržované pozemky –
Jezdecký klub VERGOZ“.
13. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce z manželů Ziny a Michala Barákových na paní Marii Kudlovou a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt, která bude platná od
1. 10. 2010.
14. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce z paní Aleny Vrbové na pana
Zdeňka Ondrušku a v případě uvedeného převodu
práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na byt s panem Zdeňkem Ondruškou, která
bude platná od 1. 10. 2010.
15. RM neschvaluje povolení prodeje léčivých
gelů a krémů v areálu polikliniky ve Slavkově
u Brna paní Janě Prachařové.
16. RM odkládá zprávu ve věci výpovědi nájmu
bytu a ukládá projednat s nájemcem možnost splátkového kalendáře.
17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci: „Bytové domy na sídlišti Zlatá Hora čp.
1357, 1358 – realizace úsporných opatření v rámci
programu Zelená úsporám“ s firmou REISTAV s.r.o.
18. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci: „Bytové domy na sídlišti Zlatá Hora čp.
1227, 1237 – realizace úsporných opatření v rámci
programu Zelená úsporám“ s firmou Pavel Čáslava
– Čáslava-stav.
19. RM ukládá Mgr. Jiřímu Půčkovi projednat
s jednatelem společnosti VIVO Connection spol.
s r.o., konkrétní podmínky výstavby podzemní telekomunikační sítě.
20. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 2910/2 ostatní plocha o výměře
226 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města,
a to nejvyšší nabídce.
21. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy o koupi pozemků parc. č. 1780/14;
1780/15; 1780/16; 1780/17 a 1780/67 k. ú. Slavkov
u Brna pod bytovými domy č. p. 1227, 1228, 1229
a 1230 v sídlišti Zlatá Hora v předloženém znění.

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích
parc. č. 3661/2; 3663/3; 3642/2; 3633/3 a 3698/35
(přípojka NN k parc. č. 3664/1 Strouhal).
23. RM doporučuje ZM dát souhlas ke změně
plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Slavkov u Brna, spočívající v doplnění o protierozní a protipovodňové opatření
v trati Rousínovsko (poldr nad Frédskou cestou)
a protierozní a protipovodňové opatření v trati Pod
Vážanskou (změna trasy a kategorie cesty C45, jejíž
příkop bude sloužit k povrchovému odvedení přívalových srážkových vod).
24. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s panem Ing. Petrem Nykodýmem na vypracování
dokumentace pro stavební povolení na akci: „Slavkov – Pod Oborou, ul. Sadová, technická infrastruktura k RD.
25. RM bere na vědomí zprávu ve věci potřeb
oprav kabin a tribuny fotbalového stadionu.
26. RM souhlasí s okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení
a podmínkami pro podání nabídky na výměnu rozvodů vody v DPS.
27. RM bere zprávu z komise pro rozvoj města
č. 12-2010 na vědomí.
28. RM ruší usnesení k bodu 4.26.3. a 4.26.4. ze
76. řádné schůze rady města (vypracování znaleckého posudku na stavební stav a dopravně technický
stav celé silnice III/0501).
29. RM doporučuje ZM schválit navýšení dotace
pro rok 2010 na provoz Charitní poradny – pracoviště Slavkov u Brna o 22 000 Kč na celkovou výši
57 000 Kč. Současně nedoporučuje ZM schválit navýšení dotace na provoz Charitního centra denních
služeb ve Slavkově u Brna pro rok 2010.
30. RM schvaluje pokračovat ve školním roce
2010/2011 v programu Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout
Vysokoškolským humanistům finanční příspěvek na
úhradu školného za Ousmana Contého z položky
určené na humanitární účely v roce 2010 ve výši
9500 Kč.
31. RM bere na vědomí ústní informaci k projektu
„Přijďte poznat víc Slavkov – Austerlitz“.
32. RM odkládá zprávu ve věci vydání publikace
Cestujeme po Moravě.
33. RM bere na vědomí udělení volna pro žáky
dne 27. 9. 2010.
34. RM ukládá odboru KT předložit návrh financování informační tabule.
35. RM ukládá řediteli ZS-A předložit návrh finančního krytí oslav 300. výročí narození hraběte
Václava Antonína Kounice z dotačních titulů, případně sponzorských příspěvků.
36. RM ukládá FO předložit návrh financování
k řešení požadavku MZA Brno. RM dále ukládá řediteli ZS-A ve spolupráci s právníkem města připravit návrh dodatku smlouvy zahrnující navýšení
nájemného a prověřit nájemní smlouvy nebytových
prostor všech nájemců na zámku z pohledu provedení poslední valorizace nájemného a připravit návrhy na jeho úpravu s platností od 1.1.2011.
37. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 9A/2010, 10a/2010, 11/2010,
12/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010, 16/2010,
17/2010, 18/2010 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz.
38. RM schvaluje program 14. mimořádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
39. RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce – ROP Napoleonská expozice.

40. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
části pozemku parc. č. 2521/2 ostatní plocha o výměře 265 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.
41. RM schvaluje ZŠ Tyršova čerpání částky do
výše 100.000 Kč z rezervního fondu na pořízení nového nábytku do ředitelny a kanceláře zástupce ředitele.
42. RM bere na vědomí informaci zástupce města
v o.s. RESPONO, a.s. k výstavbě bioplynové stanice
Vyškov.
43. RM vyslovuje poděkování za pomoc při organizaci akce 15 let Ždánický les a Politaví těmto
organizacím: Junák – svaz skautů a skautek České
republiky, středisko Slavkov u Brna; TSMS; kroužkům Junico a Glitter Stars školního klubu při ZŠ
Komenského.
44. RM bere na vědomi dopis generálního konzula Ruské federace v Brně vyjadřující podporu záměru navázat partnerské vztahy města Slavkova
u Brna s Možajským municipálním okresem Moskevské oblasti.
45. RM ukládá řediteli ZS-A zabezpečit organizační zajištění Slavnostního aktu udělení medailí Jihomoravského kraje občanům a příslušníkům složek
IZS JMK za obětavost a nezištné úsilí při boji s povodní v květnu a červnu 2010 dne 7. 10. 2010.
46. RM ukládá řediteli ZS-A zajistit vyčištění rýn
na budovách předzámčí a odstranění následků znečištění holuby na fasádách východní strany předzámčí.
47. RM bere na vědomí záměr drobné stavby
„Dočasný přístřešek“ před kavárnou „Style café“.
48. RM ukládá právníkovi města dopracovat
návrh smlouvy o dílo na prezentaci partnerských
měst dle připomínek paní Aleny Slezákové.

LXX. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 22. 9. 2010
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu
Rozšíření MŠ Zvídálek v areálu ZŠ Komenského.
2. RM souhlasí se zhotovením projektové dokumentace na opravu příkopu a zdi zámeckého parku
ve Slavkově u Brna za podmínky schválení financování ZM a ukládá ZS-A a odboru IR předložit RM
návrh na výběr dodavatele projektové dokumentace.
3. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 47 –
Mateřská škola, RO č. 48 – PD zámecký val a zídka.
4. RM schvaluje financování částky 11 040 Kč
na instalaci informační tabule z položky č. 103 –
Marketing a propagace.
5. RM souhlasí s účastí na Regiontour 2011
a ukládá řediteli ZS-A zajistit financování účasti na
veletrhu Regiontour 2011.
6. RM schvaluje uzavření dohody o splátkovém
kalendáři na dlužné nájemné a úhrady za služby
spojené s nájmem bytu v aktuální výši 98 921 Kč
s těmito podmínkami: dluh bude uhrazen do 18 měsíců počínaje říjnem 2010 (tedy do konce března
2012) v měsíčních splátkách po 1/18 dlužné částky,
nezaplacení kterékoli ze splátek se stane celá dlužná
částka splatnou okamžitě a současně dohodou zanikne nájem bytu. RM dále schvaluje prominutí
části dluhu na poplatcích z prodlení (aktuálně ve
výši 62 917 Kč) ve výši 20 000 Kč a souhlasí s uzavřením dohody o úhradě dluhu na poplatcích z prodlení s tím, že dluh bude uhrazen do konce března
2012. Za podmínky uzavření dohod podle odstavce
1. a 3. bere rada města zpět výpověď z nájmu bytu
doručenou nájemci dne 13. 9. 2010.
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82. řádná schůze RM – dne 4. 10. 2010
1. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 50 –
Lesní hospodář.
2. RM schvaluje směrnici – Opravné položky
k pohledávkám.
3. RM bere na vědomí zápisy č. 6/2010 z jednání
Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady
Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov.
4. RM schvaluje předloženou směrnici o přijímání
dotací a o projektovém řízení s účinností od
1.11.2010.
5. RM schvaluje předloženou smlouvu o realizaci
expozice partnerských města s paní Alenou Slezákovou.
6. RM bere na vědomí ústní informaci místostarosty města o průběhu výběru dodavatele rozvodů
DPS.
7. RM souhlasí s vystavením objednávky pro společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., na provedení přeložky STL plynovodu za cenu 142 000Kč
vč. DPH, s vystavením objednávky pro společnost
TERMO CZ na provedení přeložky vodovodu za
cenu 140 000Kč vč. DPH a s uzavřením smlouvy
o přeložce NN se společností E.ON Distribuce, a.s.
8. RM bere na vědomí informace o povolených
FVE ve Slavkově u Brna.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Jindřichem Černíkem na vypracování dokumentace pro stavební povolení řešící obnovu poškozených zdí zámeckého parku a obnovu vodního příkopu za cenu 140 000 Kč vč. DPH.
10. RM doporučuje ZM nedat souhlas ke zveřejnění záměru prodeje pozemků z vlastnictví města
v k.ú. Slavkov u Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s. na základě nájemní smlouvy.
11. RM v návaznosti na usnesení 80. RM ze dne
30. 8. 2010 k bodu č. 4.14. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Ing. Pavlem Maradou v předloženém znění.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti týkající
se nabytí pozemku parc. č. 1780/1 ostatní plocha
o výměře 402 m2 v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti týkající
se nabytí pozemku parc. č. 1552/2 ostatní plocha
o výměře 1101 m2 v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
14. RM ukládá MěÚ oslovit právní kanceláře
na vypracování podkladů k podání žaloby na firmu
Prelax.
15. RM schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu s účinností od 15. 11. 2010.
16. RM bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním
roce 2010/2011.
17. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
Mateřské školy Zvídálek, Základní umělecké školy
Františka France a Domu dětí a mládeže na školní
rok 2010/2011 a vyslovuje poděkování a ocenění
všem kolektivům organizací.
18. RM ukládá odboru DSH a městské policii provést revizi dopravního značení na parkovišti u DPS
a odboru IR provést jeho případnou realizaci. RM
současně ukládá odboru IR odpovědět v intencích
předložené zprávy.
19. RM schvaluje prodej budovy č. p. 441 včetně
pozemku p. č. 486 o celkové výměře 134 m2,
k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov
u Brna nejvyšší nabídce se stanovením minimální
ceny ve výši 250 000 Kč a jmenuje tříčlennou komisi
pro posouzení nabídek. RM dále ukládá odboru BTH
vyzvat 3 zájemce, uvedené ve zprávě, k doložení nabídkové ceny.

20. RM ukládá odboru BTH znovu zveřejnit
záměr pronájmu bytu č. 1, Bučovická 187.
21. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna, Malinovského č. p. 288 s panem
Bc. Lubošem Mertou za účelem provozování oční
optiky za nájemné 900 Kč/m2/rok a ukládá odboru
BTH zajistit odstranění nepovolených reklamních
materiálů v oknech budovy polikliniky.
22. RM neschvaluje uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb s Efektiv reality, s.r.o.
23. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru
- bývalé sušárny v bytovém domě Zlatá Hora 1227
za účelem uskladnění nábytku za smluvní nájemné
ve výši 600 Kč/měsíc.
24. RM bere na vědomí návrh změny využití
hřiště na sídlišti Zlatá Hora.
25. RM ukládá finančnímu odboru předložit RM
návrh na poskytnutí příspěvku pro SK Beachvolleyball na mládežnické turnaje.
26. RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění
úklidových prací na prostory služebny MP v budově č. p. 89 na Palackého nám. ve Slavkově u Brna
dle předložené cenové nabídky firmy Jan Kauf, a to
na dobu určitou do 31. 12. 2010.
27. RM nevyhovuje předložené žádosti o příspěvek na zřízení babyboxu.
28. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 19/2010 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
29. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 20/2010 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
30. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury k obytnému souboru v lokalitě „Pod
Oborou“ ve Slavkově u Brna.
31. RM schvaluje okruh společností k oslovení
podání nabídky na zpracovatele projektu napoleonské expozice, kvalifikační předpoklady, jako hodnotící kritérium schvaluje nejnižší nabídkovou cenu
a složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
32. RM schvaluje okruh společností k oslovení
podání nabídky na zpracovatele veřejné zakázky
rozšíření MŠ Zvídálek, kvalifikační předpoklady
a jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou
cenu.
33. RM souhlasí s odpojením telefonní ústředny
na poliklinice a schvaluje výpověď poskytovateli
telekomunikačních služeb na poliklinice – firmě Telefónica O2.
34. RM odkládá zprávu „Dotace – územní plán“
na příští řádnou schůzi RM.
35. RM doporučuje řediteli TSMS uzavřít Dohodu s SK Beachvolleyball tak, jak byla předložena
TSMS.
36. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.

LXIX. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 15. 9. 2010
1. RM pověřuje Ing. Petra Lokaje účastí při otevírání obálek na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy
předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice.“ RM dále ustanovuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení přeložky STL plynovodu se společností JMP
Net, s.r.o., a s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby s uvedenou společností.
3. RM dává souhlas k uzavření Dodatku č. 1
smlouvě o dílo s firmou DHV CR, spol. s r.o. ze dne
28. 4. 2010 v předloženém znění.
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LXXI. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 30. 9. 2010
1. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí úvěru
od Komerční banky, a. s. ve výši 5 720 000 Kč k přeúvěrování hypotečního úvěru, uzavření předložené
úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s., s dobou
splatnosti úvěru maximálně k 31. 10. 2017 a zajištění
výše uvedeného úvěru blankosměnkou bez avalu.
2. RM doporučuje ZM schválit předloženou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Minsterstvem financí
podle jiného právního předpisu.
3. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1479 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 120 m2 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města.
4. RM doporučuje ZM přijetí dotace na akci
„Vzpomínkové akce u příležitosti 205. výročí bitvy
tří císařů“ ve výši 1 000 000 Kč a rozpočtové opatření č. 49 – Dotace – Vzpomínkové akce.

14. mimoﬁádné zasedání ZM –
dne 30. 9. 2010
1. ZM bere na vědomí zprávu „Rozšíření kapacity
MŠ Zvídálek v areálu ZŠ Komenského“.
2. ZM schvaluje přijetí dotace Územní plán Slavkov u Brna ve výši 1 254 000 Kč a rozpočtová opatření č. 44–48.
3. ZM schvaluje navýšení dotace pro rok 2010 na
provoz Charitní poradny – pracoviště Slavkov u Brna
o 22 000 Kč na celkovou výši 57 000 Kč a současně neschvaluje navýšení dotace na provoz Charitního centra
denních služeb ve Slavkově u Brna pro rok 2010.
4. ZM bere na vědomí informaci o novém územním plánu města Slavkov u Brna.
5. ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
o koupi pozemků parc. č. 1780/14; 1780/15;
1780/16; 1780/17 a 1780/67 k. ú. Slavkov u Brna
pod bytovými domy č. p. 1227, 1228, 1229 a 1230
v sídlišti Zlatá Hora v předloženém znění.
6. ZM souhlasí se změnou plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Slavkov u Brna, spočívající v doplnění o protierozní
a protipovodňové opatření v trati Rousínovsko (poldr
nad Frédskou cestou) a protierozní a protipovodňové
opatření v trati Pod Vážanskou (změna trasy a kategorie cesty C45, jejíž příkop bude sloužit k povrchovému odvedení přívalových srážkových vod).
7. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc. č.
525/1 v k. ú. Slavkov u Brna panu Miroslavu Soukopovi
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za níže uvedených podmínek: cena za část pozemku o výměře cca
cca 27 m2 zastavěnou parkovištěm bude činit
1000 Kč/m2, cena za nezastavěnou část pozemku o výměře cca 29 m2 bude činit 300 Kč/m2, součástí kupní
smlouvy bude bezúplatné zřízení věcného břemene ve
prospěch města na umístění vedení kabelu VO a MR,
vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po přestavbě
parkoviště a jeho geodetickém zaměření na náklady kupujícího, náklady spojené s převodem uhradí kupující.
8. ZM schvaluje přijetí dotace na akci „Vzpomínkové akce u příležitosti 205. výročí bitvy tří císařů“
ve výši 1 000 000 Kč a rozpočtové opatření č. 49 –
Dotace – Vzpomínkové akce.
9. ZM schvaluje předloženou obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
10. ZM schvaluje přijetí úvěru od Komerční
banky, a. s. ve výši 5 720 000 Kč k přeúvěrování hypotečního úvěru, uzavření předložené úvěrové
smlouvy s Komerční bankou, a. s., s dobou splatnosti úvěru maximálně k 31. 10. 2017 a zajištění
výše uvedeného úvěru blankosměnkou bez avalu.
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Zastupitelstvo Slavkova u Brna pro období 2010–2014
Zastupitelstvo města má 15 členů. Řazení je podle volebních čísel politických stran.

Mgr. Věra Křivánková

Bc. Zdeněk Pavlík

Ing. Ivan Charvát

(48) KSČM
Povolání: uãitelka na Z· Tyr‰ova
V letech 1994–2010 ãlenkou ZM. V letech 1998–2002 zastávala funkci místostarostky mûsta.

(56) ČSSD
Povolání: radní JmK
V letech 2002–2006 ãlenem zastupitelstva mûsta a RM.

(43) ODS
Povolání: starosta mûsta
V letech 2002–2006 zastával funkci
místostarosty mûsta.
V letech 2006–2010 starosta mûsta.

Mgr. Petr Kostík

Ing. Jiří Tesák

Radoslav Lánský

(59) ČSSD
Povolání: ﬁeditel
V letech 1998–2006 starosta mûsta.
V letech 2006–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta.

(67) KDU-ČSL
Povolání: zahradník
V letech 2002–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta.

(59) ODS
Povolání: ﬁeditel TSMS
V letech 1994–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta. âlen rady mûsta
2006–2010.

Ing. Jiří Matyáš

Ing. Hynek Charvat

Ing. Jan Reichl

(54) ČSSD (bezp.)
Povolání: ekonom
V letech 1990–1994 a 1998–2010 ãlenem ZM, 1990–1994, 1998–2002
a 2005–2006 ãlenem RM.

(31) KDU-ČSL (bezp.)
Povolání: vedoucí odbytu

(53) ODS
Povolání: ﬁeditel stavební firmy
V letech 2006–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta.

Michal Boudný

MUDr. Oldřich Pospíšil

Ing. Jiří Doležel

(31) ČSSD
Povolání: technik
V letech 2005–2006 ãlenem zastupitelstva mûsta.

(58) Nestraníci (bezp.)
Povolání: odborn˘ lékaﬁ-chirurg
V letech 2000–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta.

(65) ODS
Povolání: místostarosta mûsta
V letech 1998–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta, v období 2002–2006
ãlenem rady mûsta.
V letech 2006–2010 místostarosta mûsta.

Mgr. Jaromír Pytela

Mgr. Vladimír Soukop

(63) ČSSD
Povolání: uãitel
V letech 1991–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta, v letech 2002–2005
ãlenem rady mûsta.

MUDr. Petr Kozmon

(47) Nestraníci (bezp.)
Povolání: ﬁeditel Z· Komenského
V letech 1994–2010 ãlenem zastupitelstva mûsta.
âlen rady mûsta v letech 2006–2010.

(26) TOP 09 (bezp.)
Povolání: lékaﬁ

83. řádná schůze RM – dne 11. 10. 2010
1. RM souhlasí s ustanoveními uvedenými v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
„Územní plán Slavkov u Brna“.
2. RM odkládá zprávu „Návrh smlouvy o dílo na
doplňující práce k novému územnímu plánu města
Slavkov u Brna“.
3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace
– sociálně-právní ochrana dětí ve výši 260 592 Kč
a soubor rozpočtových opatření č. 51–53.
4. RM chvaluje následující úpravu rozpočtu
Zámku Slavkov - Austerlitz: Výnosy:- zařazení nové
položky – Dotace „Vzdělávejte se!“ 271 500 Kč, náklady - navýšení položky – Služby 271 500 Kč.
5. RM schvaluje DDM čerpání částky do výše
60 .000 Kč z rezervního fondu na nákup učebních
pomůcek do zájmových kroužků.
6. RM ukládá FO informovat i nadále RM o aktuálním vývoji daňových příjmů.
7. RM schvaluje splátkový kalendář pro SK Slavkovu u Brna na částku 43 023,50 Kč do čtyř čtvrtletních splátek v roce 2011 odpočtem od čtvrtletní
splátky kupní ceny.
8. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Lince bezpečí pro rok 2010 z položky rozpočtu č. 78 ve výši
1900 Kč.
9. RM rozhoduje, že na základě Zprávy pro posouzení a hodnocení nabídek je nejvhodnější nabídka
na veřejnou zakázku: „Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek a areálu ZŠ Komenského - zastoupení v zadávacím řízení veřejné zakázky“, předložena společ-

ností Regionální poradenská agentura, s.r.o. RM dále
souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s uvedenou
společností Regionální poradenská agentura, na
výkon zastoupení v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v areálu ZŠ
Komenského“.
10. RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dům s pečovatelskou službou
– výměna rozvodů vody“ rozhoduje, že nejvhodnější
nabídka je předložena společností TERMO CZ,
s.r.o., a zároveň dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na akci: „Dům s pečovatelskou službou – výměna rozvodů vody“ s uvedenou společností.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí týkající
se nabytí pozemků parc. č. 1780/5; 1780/6; 1780/10;
1780/11; 1780/12; 1780/55; 1780/57; 1780/59;
1780/63 a 1780/69, vše ostatní plocha – zeleň v k. ú.
Slavkov u Brna od ČR-ÚZSVM do vlastnictví města
v předloženém znění.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou
části pozemku parc. č. 2521/2 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře 265 m2 z vlastnictví města
za pozemek parc. č. 2521/3 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře 265 m2 z vlastnictví společnosti Destila, s.r.o. Náklady spojené se směnou
(geometrický plán na oddělení směňované části parc.
č. 2521/1 a správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí Destila, s.r.o.

13. RM vyhovuje žádosti MK Austerlitz o užívání
pozemku p. č. 3425/3 v k.ú. Slavkov u Brna ve dnech
16. a 17. 10. 2010 za podmínek stanovených odborem IR (kauce 20 000 Kč, zákaz vstupu na pozemek
retenční nádrže).
14. RM schvaluje předložené výtvarné řešení expozice partnerských měst a souhlasí s úhradou části
ceny díla ve výši 14 000 Kč podle Smlouvy o realizaci expozice partnerských měst z 6. 10. 2010.
15. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o vzájemné spolupráci při realizaci akce „Vzpomínkových akcí 2010“ k 205. výročí bitvy u Slavkova
s AusterlitzPro s.r.o
16. RM bere na vědomí zprávu o úpravě rozpočtu
MěÚ.
17. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2010.
18. RM bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní
komise a vyslovuje členům komise poděkování za
iniciativní a aktivní činnost.
19. RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
a dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 12. 2009
v předložené znění.
20. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise
pro sport a volný čas a vyslovuje členům komise poděkování za iniciativní a aktivní činnost.
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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Jak si spolu někdy (ne)rozumíme
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy vás zve na cyklus besed o vztazích a komunikaci v rodině, ve výchově, v partnerství
SPECIFIKA DNEŠNÍ RODINY aneb „Jak si
spolu někdy (ne)rozumíme“.
Kde? Poradna pro rodinu, manželství a me-

Datum:
2. 11. 2010
9. 11. 2010
16. 11. 2010
23. 11. 2010
30. 11. 2010

zilidské vztahy, Smetanovo nábř. 27, Vyškov.
Kdy? V uvedených termínech – začátek vždy
v 15.30 konec nejpozději v 17.30 hodin
Záleží jen na Vás, kterých besed se budete
chtít zúčastnit, budete vítáni na všech, nebo
třeba jen na jedné, pokud vás zaujme její téma.

Téma besedy:
Řešení konfliktů
Moji rodiče a rodiče partnera
„Burza“ výchovných zkušeností
Vztah rodič – dítě a jeho proměny v čase
Problémové děti a rodiče v Bibli

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy – tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998,
psychologie@acvyskov.cz
www.psychologie.acvyskov.cz

Besedu povede:
Bc. Badalová
Mgr. Musilová
Mgr. Kočárová
PhDr. Chmelařová
Bc. Badalová

Projekt je realizován za podpory Ministerstva
práce a sociálních věcí (dotační oblast Podpora
zkvalitňování partnerských a manželských vztahů
a posilování rodičovských kompetencí).
jas

Zpûtn˘ odbûr televizorÛ a monitorÛ není zbyteãn˘
Město Slavkov u Brna obdrželo od kolektivního systému Asekol certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009, který zajímaMěsto Slavkov u Brna
Počet sebraných kusů za rok 2009
Úspora elektrické energie (MWh)
Úspora ropy (l)
Úspora vody (m3)
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
Zpětný odběr televizorů a monitorů (i ostatních elektrozařízení) a následné zpracování jejich komponentů má velký význam pro životní
prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Odevzdáním jednoho kusu televizoru (nebo monitoru)
například dojde:
• k úspoře elektrické energie ve výši 162,39
kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru).
• k úspoře energetických surovin; nemusí se například vytěžit 2,89 litru ropy (3,05 litru u monitoru). Stejné množství ropy se spotřebuje

vým způsobem prezentuje přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a monitorů pro životní prostředí.
TV
525
85,25
1 517,25
391 125
76,13

Monitory
309
38,64
942,45
233 913
50,37

Celkem
834
123,89
2 459,70
625 038
126,5

k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou
spotřebou (23 km u monitoru).
• k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitoru), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství je
například spotřebováno při deseti sprchováních.
• ke snížení produkce nebezpečných odpadů
o 145 kg (163 kg u monitorů). Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36
domácností (41 domácností u monitoru).
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
zdroj: certifikát Asekol
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Senior pasy
Jihomoravský kraj zahájil projekt Senior
pasy. Jeho prostřednictvím mohou občané JMK
starší 55 let využít systému slev na vybrané výrobky a služby. Na kartu dostane držitel slevu od
5 do 15 procent, v sezónní nabídce to může být
i více, a to v místech, která budou označena
symbolem Senior pasu. Projekt má být zaměřen
na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, péči
o tělo, ale i spotřební nákupy.
Karta Senior pas je nepřenosná a platná
pouze pro jeho držitele. O její vydání pro svého
seniora však mohou požádat i jeho blízcí.
Registrace je možná
- online na adrese www.seniorpasy.cz
- telefonicky na č. 543 210 790
- e-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
- písemně – vyplněním registračního formuláře a jeho zasláním na adresu:
Senior pasy, Mendlovo nám. 1a.
603 00 Brno
Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV

Povinná výměna
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Vyzýváme proto občany, kteří vlastní tento řidičský průkaz, aby provedli výměnu v průběhu
roku a neponechávali ji na poslední chvíli.
K vyřízení potřebujete: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Nový řidičský průkaz bude vydán
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti.
Řidičský průkaz si můžete vyměnit na MěÚ
Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, registr řidičů, v úřední dny: pondělí
a středa 7.30–17 hod. a v úterý 8–13 hod.
Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

XVI. řádné zasedání ZM – dne 13. 9. 2010
1. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města ke konci měsíce srpna
2010.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření Města Slavkova u Brna za I. pololetí 2010.
3. ZM schvaluje „Rozbor hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2010“.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2010.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZSA za I. pololetí 2010.
6. ZM schvaluje RO č. 41–43.
7. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 25 000 Kč
z rozpočtu JMK na realizaci projektu – výchovně rekreační tábor pro děti v roce 2010.
8. ZM schvaluje u BD Nádražní 1191–1193 pokračovat v revitalizaci se spolufinancováním v rámci
programu Zelená úsporám, u panelových domů na
sídlišti Zlatá Hora pokračovat v přípravě revitalizace
v rámci programu Zelená úsporám tak, aby se
v dubnu 2011 zahájila revitalizace v rámci programu
nebo bez něj. Financování akcí podle bodů 1 a 2 proběhne z fondu bydlení.
9. ZM souhlasí se zařazením do návrhu rozpočtu
města na rok 2011 výdajové položky ve výši

500 000 Kč na obnovu veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
10. ZM schvaluje návrh Smlouvy o sdružení na
vybudování vodovodního řadu v lokalitě Pod Oborou
v předloženém znění a předložený návrh rozpočtového opatření č. 40, ke krytí finančního závazku vyplývajícího z návrhu smlouvy o sdružení dle bodu 1.
11. ZM nesouhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny v lokalitě průmyslová zóna – jih dle předložené žádosti společnosti Goodwill Solar, s.r.o. jako
účastníka územního řízení v této věci.
12. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 1780/2 ostatní plocha a parc. č. 1780/50 ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna a s uzavřením smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí č. v předloženém znění.
13. ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Povodím Moravy, s.p., o prodeji pozemku parc. č. 340/5
ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města v předloženém znění.
14. ZM dává souhlas k uzavření kupní smlouvy
o koupi pozemku parc. č. 1780/24 v k.ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění.
15. ZM souhlasí s výkupem částí pozemků parc.
č. 3745/12 a 3750/47 o celkové výměře cca 100 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Ing. Marcela
a Ing. Jany Koubkových do vlastnictví města formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní
smlouva bude uzavřena po uložení a zaměření všech
inženýrských sítí a vypracování geometrického plánu
na oddělení vykupované části. Kupní cena ve výši
300 Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů ode dne doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou vkladu
vlastnického práva do KN.
16. ZM uděluje cenu města ve spojení s medailemi
města Jednotce sboru dobrovolných hasičů Slavkov
u Brna za aktivní přístup, osobní nasazení a obětavost
při řešení mimořádných havarijních událostí v důsledku záplav ve městě.
17. ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
o koupi pozemků parc. č. 2817/5 ostatní plocha o výměře 1266 m2 a parc. č. 2817/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
MUDr. Jaroslava Waltera do vlastnictví města. Kupní
cena ve výši 381 600 Kč 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 (správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.
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Ocenění za pomoc při záplavách
(Dokončení ze str. 2)

Starosta města Ing. Ivan Charvát při svém proslovu. Zleva Ing. Pavel Dvořák a Bc. Zdeněk
Pavlík, vpravo hejtman Mgr. Michal Hašek

Slavnostního setkání se zúčastnil též náměstek
hejtmana Václav Horák, radní Zdeněk Pavlík, starosta města Slavkova u Brna Ivan Charvát, tajemník MÚ Pavel Dvořák a velitel Hasičského záchranného sboru JmK Jiří Pelikán. Ještě před
setkáním, při kterém udělil medaile Jihomoravského kraje téměř třem desítkám občanů, navštívil
hejtman slavkovskou hasičskou stanici, jejíž pracovníci se podíleli na likvidaci následků letošních
čtyř záplav ve městě, a jež figuruje na seznamu
těch pracovišť Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, o jejichž zrušení se uvažuje
v důsledku rozpočtových škrtů ministra vnitra.
Hejtman při této příležitosti znovu ocenil význam práce záchranářů při likvidaci následků po-

vodní a vysvětlil, proč chce vedení kraje zabránit
rušení těchto pracovišť. Navrhované zrušení některých stanic Integrovaného záchranného
systému by podle něj znamenalo bezpečnostní
ohrožení obyvatel kraje. Podle hejtmana kraj do listopadu projedná výši provozní dotace pro hasiče.
Bronzovou medailí byli oceněni tito slavkovští dobrovolní hasiči: Jan Kachlík, Petr Mimránek, Ivan Cagášek, Jiří Vykoupil a Martin Šidlík.
Oceněn byl i velitel zásahu Bohumír Hrabovský.
Medaili obdrželi také starosta města Ing. Ivan
Charvát a ředitel TSMS pan Radoslav Lánský.
Cenu Města Slavkova u Brna a pamětní list pro
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna při
této slavnostní příležitosti převzal pan Vratislav
Malý.
red.

Projev starosty města Slavkova u Brna k oceněným při záplavách
Vážený pane hejtmane.
Vážené dámy a pánové, drazí hosté.
Je mi velkou ctí přivítat Vás jménem vedení
Města Slavkova u Brna i jménem svým v těchto
nádherných historických prostorách slavkovského zámku. Scházíme se zde na pozvání hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Michala
Haška při příležitosti Slavnostního aktu udílení
medailí Jihomoravského kraje občanům a příslušníkům složek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje za obětavost
a nezištné úsilí při boji s povodní v květnu a červnu 2010.
Krizové události, záplavy a povodně, které postihly Jižní Moravu v letošním roce, se tentokrát
dotkly i našeho města Slavkova u Brna. Byl jsem
tudíž přímým účastníkem a svědkem toho, co
voda může též dokázat. Silné přívalové deště
svojí nebývalou četností a intenzitou ohrožovaly
v průběhu květnových a červnových dnů opakovaně majetek města i majetek jeho občanů. Slavkov u Brna byl po několik dlouhých dnů ohrožen
nejen vodou trvale přitékající ze svahů nad měs-

tem, která se po prudkých deštích doslova valila
na obytné části, ale též povodňovou vlnou na řece
Litavě a jejím přítoku Prostředníčku, v důsledku
čehož došlo k zatopení těch nejníže položených
míst a ulic. Byl jsem přímým svědkem pomoci
občanů města v těchto krizových chvílích. Byl
jsem velmi mile překvapen jejich vzájemnou solidaritou k městu i ke svým spoluobčanům. Byl
jsem svědkem součinnosti a spolupráce složek
záchranného integrovaného systému i dalších organizací při řešení těchto mimořádných událostí
i při odstraňování jejích škod a následků. Všem
těmto složkám a všem jejich příslušníkům patří
za jejich pomoc velký dík.
Jednoznačně nejvýraznější bylo působení
a činnost hasičů, těch profesionálních i těch
dobrovolných. Jejich nasazení, pracovali téměř
neustále při minimálním odpočinku, obětavost
a nezdolná vůle, rozhodnost a souhra, byly obdivuhodné a příkladné. Člověk si v těchto chvílích uvědomí pravý smysl, náplň a poslání hasičů, jejich funkci a nenahraditelnost ve
společnosti.

Příčiny záplav, povodní a přívalových dešťů je
mnohdy možné zmírnit a eliminovat realizací
protipovodňových opatření, preventivní údržbou záchytných nádrží a kanalizačních řádů.
Absolutně spolehnout se však na žádné z těchto
opatření nelze. Na co se můžeme my občané
spolehnout zcela bezpečně a absolutně, je
pomoc Vás hasičů. Za to Vám všem, kteří zde
sedíte i všem vašim kolegům, které zde zastupujete, patří velký dík.
Chtěl bych Vám všem za Vaši pomoc poděkovat. My všichni jsme na Vás hrdí a pyšní,
máte náš obdiv, uznání a respekt. Přeji Vám do
další Vaší práce, činnosti a služby mnoho štěstí,
zdraví a zdaru. Toto má slova patří samozřejmě
nejen hasičům, ale všem záchranářům, všem
příslušníkům Integrovaného záchranného
systému JMK.
Zcela závěrem mi dovolte poděkovat
Mgr. Michalu Haškovi, hejtmanu Jihomoravského kraje za zájem a jeho účast při povodních, za jeho pomoc, tu morální i tu finanční.
Pane hejtmane. Děkuji.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE:

Setkání s občany města

jednotné kontaktní místo

Město Slavkov u Brna vás zve na IV. setkání s občany města, které se koná ve středu
24. listopadu v 15 hod. v jídelně Integrované
střední školy, Slavkov u Brna, Tyršova 129.
Na programu setkání bude komunitní plánování sociálních služeb ve městě, informace poskytovatelů sociálních služeb ve městě a diskuse. Občerstvení je zajištěno. V doprovodném
programu vystoupí klienti Centra denních služeb
Pohoda a ke zhlédnutí bude výstava a prodej výrobků zařízení sociálních služeb ve městě. Těšíme se na vaši návštěvu! Vstup zdarma. mao

Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje informace:
• k podnikání v EU, EHP a Švýcarsku ns základě
živnostenského oprávnění získaného v ČR
v rámci volného pohybu služeb
• k podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základě
oprávnění vyřízeného v těchto státech
• k podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR – např. nestátní zařízení pod.
• obecné informace týkající se opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů
v ČR a EU
• obecné informace o možnosti řešení sporů mezi
podnikateli navzájem a nebo mezi podnikateli
a spotřebiteli
JKM dále zprostředkuje:
• předání žádosti o vyřízení oprávnění k činnosti
mimo režim živnostenského zákona příslušným orgánům státní správy
• povinnou registraci k orgánům státní správy (finanční úřad, SSZ, ZP)
Pracoviště JKM – Magistrát města Brna
živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

e-mail: jkm@brno.cz
telefon: 542 173 344 (Mgr. Softičová)
542 173 375 (Mgr. Stýblová)
pracovní doba:
pondělí, středa 7.30–17.00
úterý
7.00–15.30
čtvrtek
7.00–15.00
pátek
7.00–14.00
Dotazy lze zadávat i prostřednictvím elektronického formuláře: http://www2.brno.cz/dotaznikzu/
Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Pﬁíspûvky na ãinnost s mládeÏí
Komise pro sport a volný čas upozorňuje organizace pracující s mládeží do 18 let, že si
mohou podat žádost o příspěvek na svou činnost. Formulář je možno vyzvednout na podatelně MěÚ Slavkov u Brna nebo v kanceláři naproti starostovny. Vyplněný formulář je nutno
odevzdat do konce ledna tamtéž.
Jiří Knesl, předseda komise pro sport a volný čas

Anketa Nejlepší sportovec
Komise pro sport a volný čas vyhlašuje ankety
• Nejlepší sportovec roku v kategoriích 6–10
let, 10–15 let, 15–18 let.
• Nejlepší kolektiv sportovců do 18 let.
• Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna
Vaše nominace prosím zasílejte do 10. prosince
na e-mailovou adresu: sportovni.komise@centrum.cz.
Ke každé nominaci uveďte krátký seznam dosažených úspěchů. Slavnostní vyhlášení proběhne na Městském plese dne 8. ledna 2011.
Jiří Knesl, předseda komise pro sport a volný čas
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Podzimním Slavkovem prošel Janáček
Dobře si vzpomínám na období, kdy jsem si
zamilovala hudbu Leoše Janáčka a naučila se ji
chápat. Vodila jsem tehdy malého syna na
zkoušky opery Liška Bystrouška, kde účinkoval v jedné dětské roličce a já díky tomu poslouchala Janáčkovy tóny každý den. Začala
jsem o něm číst a poslouchat další jeho skladby.
Dokonce jsem se se synem vydávala často na
výlety do míst, kde Janáček zanechal své stopy:
Hukvaldy, Brno, Luhačovice... Mnohé chvíle
jsem prostála v areálu ostravské nemocnice
před pavilonem, kde zemřel a kde tehdy ještě
byla pamětní deska s připomínkou této události.

Pﬁedná‰ka prof. ·tûdronû

Foto: M. Uma

Uzavírka obchvatu odložena
Ve dnech 16.–31. října měla být z důvodu
realizace opravy vozovky (pokládka mikrokoberce) částečně uzavřená silnice I/50 Slavkov – obchvat. Z důvodu klimatických podmínek Správa a údržba silnic JmK
plánovanou uzavírku I/50 obchvat odložila.
Bc. Dagmar Janebová, odbor DSH

Osud tomu chtěl, že působím na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě, na Janáčkově akademii
v Brně, pravidelně chodím na koncerty Janáčkova máje, jezdím na produkce festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Leoš Janáček se stal mým
nejoblíbenějším skladatelem. A Liana Janáčková nejoblíbenější političkou, ale to sem nepatří. Když jsem se dozvěděla o přednášce na
téma „Leoš Janáček“ v sále slavkovské „hudebky“, nemohla jsem chybět. A prožila krásný
večer.
O Leoši Janáčkovi přednášel profesor Miloš
Štědroň. Výtečný odborník, skvělý vypravěč,
člověk, který svými znalostmi nadchne, a co
víc, umí je prodat s humorem a v souvislostech,
které otevřou další obzory. Během přednášky
došlo i na ukázky Janáčkovy hudby i na průřez
netradiční inscenací Káťa Kabanová, vše s výkladem a rozborem. Paráda. Člověk si myslí,
kolik toho zná a ví a najednou ví, že nic neví.
Děkuji nejen za sebe, ale jistě za všechny zúčastněné MgA. Janě Jelínkové, ředitelce ZUŠ,
za to, že přednášky na takovéto úrovni organizuje, děkuji Ing. Pavlu Dvořákovi, tajemníku
Městského úřadu, za to, že je podporuje a děkuji především prof. Miloši Štědroňovi, který
dal naději, že se něco podobného může opakovat. Do Knihy hostů totiž napsal: „Vždycky přijíždím do Slavkova s velkou radostí a očekávám, že někdo bude poslouchat moje řeči
a vždy odjíždím s pocitem plného uspokojení,
že jsem mluvil k lidem, kteří mě poslouchali
s obrovskou koncentrací a porozuměním. Moc
Vám za to děkuji a rád se vrátím. Srdečně
a upřímně Váš Miloš Štědroň.“
Když jsem se plna milované hudby vracela
podzimním městem domů, byla jsem šťastná, že
právě toho večera prošel Slavkovem Janáček.
Fakt jsem ho viděla.
Irena Rozsypalová
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Lhostejnost?
Dne 15. Října volal na služební telefon městské policie občan, který hlídce oznámil , že na
rohu ulic Luční a Čs. armády přímo naproti
sídla VAK je v potoce po pás zabořený muž
a volá o pomoc.
Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila , že
v protékajícím potoce se nachází muž, který má
jednu nohu až po pás zabořenou v bahně a nemůže se dostat ven. Muž byl v potoce uvězněn
tak dokonale, že strážníci by nebyli schopni ho
vyprostit sami. Až společně s přivolanými hasiči se pomocí žebříku a obětavého úsilí příslušníka HZS který musel do potoka vlézt taky,
podařilo muže ze studené vody a bahna vytáhnout. Staršího muže, který do potoka spadl náhodou odvezla sanitka.
Podle slov občana, který celou věc ohlásil na
MP, prošli před ním kolem muže zaklíněného
v potoce minimálně tři lidé. Muž volal hlasitě
o pomoc, ale nikoho z nich nenapadlo se zastavit a jakýmkoliv způsobem zaklíněnému a podchlazenému muži pomoci.
Vždyť do takovéto situace, že budeme odkázáni na pomoc kolemjdoucích se může dostat
každý z nás. Nevšímavost a lhostejnost není
v takovémto případě na místě.
Myslím, že celá věc stojí minimálně za zamyšlení…
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Další úspěšné produkce
Ad Hoc Teamu
V sobotu 9. října vystoupily zpěvačky ze ZUŠ
Fr. France Slavkov na rozsáhlé akci nazvané
Dny regionů. Koncert byl umístěn na brněnské
nám. Svobody a byl součástí širší kulturní nabídky. Kapela nastoupila ve složení Ver.Michálková, Dan Kurdík, Jar. Andrlová, Lukáš Fajmon a A. Francúzová. Po hodinovém programu
se kapela přesunula do klubu Favorit na Výstavišti, kde si program s drobnými změnami zopakovala. Obě vystoupení se setkaly s příznivým ohlasem početného publika , a tak je
potřeba popřát účinkujícím mnoho elánu a chuti
do další práce a reprezentace naší školy i celého
Slavkova.
Antonín Vodička, učitel hry na kytaru
Foto: archiv DDM

Drakiádu provázelo krásné počasí
Vysokou účast a krásné slunečné počasí měla
oblíbená Drakiáda, kterou již tradičně pořádá
každoročně DDM ve Slavkově u Brna. V neděli
19. září se sešlo na střelnici přes 200 dětí a dospělých, kteří nejen soutěžili o nejlepšího drakovodiče, ale hledali dráčky s tajenkou, nebo si
je sami vyráběli v tvořivé dílničce jako dekoraci.

K příjemně prožitému odpoledni přispěla
i dětská diskotéka se společnými tanečky
a hrami s padákem. Na závěr byli všichni účastníci odměněni větrníčkem a balíčkem, ti nejlepší věcnou cenou. Poděkování patří všem organizátorům a firmě SLAFPARK a.s.
Kolektiv DDM

Redakãní rada
Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, MgA. 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.

Upozornění

Dûti s draky

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 14. listopadu do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov 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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Zámecké d˘Àobraní

Foto: 2x R. Lánsk˘

Zámecké dýňobraní s DDM se vydařilo
V neděli 10. října 2010 se za slunečného počasí uskutečnil již třetí ročník ZÁMECKÉHO
DÝŇOBRANÍ, které uspořádal Zámek Slavkov
– Austerlitz ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Slavkov u Brna.
Hlavní program pro děti a mnohdy i jejich rodiče vyplnila výtvarná dílna pořádaná DDM,
kde si mohli všichni účastníci dýně vyřezávat,
namalovat či jinak zdobit. Své dýně si pak
všichni malí umělci mohli přenést do podzemí,
vystavit je tam, zapálit v nich svíčku a ukázat tak

svá díla všem ostatním. Z velkého množství
krásně ozdobených dýní nebylo možné vybrat tu
nejlepší, proto se muselo o vítězné dýně losovat.
Zkrátka ale nepřišly ani ty děti, co neměly v losování štěstí. Malý dárek a sladká odměna čekaly na všechny účastníky.
O ochutnávku dýňových specialit se postaraly zaměstnankyně zámku. Návštěvníci tak
měli možnost vyzkoušet dýňové zelí, dýňovou
polévku, řadu dýňových koláčů a buchet, a to
slaných i sladkých. Nechyběl ani tataráček

z dýně nebo dýňový kompot. Pro všechny to
bylo příjemné zpestření programu, pro mnohé
i nová inspirace na zajímavé pochoutky, na které
si odnášeli natištěné recepty.
Dýňobraní se setkalo s hojnou účastí, akce se
celkem zúčastnilo více než 500 dětí a jejich rodičů. To dává pořadatelům impuls k zopakování
akce i v příštím roce. Všichni přítomní odcházeli
s pocitem příjemně stráveného nedělního odpoledne s tím, že si příští ročník opět nenechají ujít.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Co přinesly slavkovské Dny smíření 2010
Ani se tomu nechce věřit, že to bylo letos po
patnácté. Retrospektivní pohled nabízí široké
spektrum témat, hostů hudebních seskupení
i množství zážitků a dojmů. Ten letošní ročník,
byť začal až pátečním koncertem sourozenců
Jendruchových z Bratislavy, byl po každé stránce
výjimečný.
Původní téma „Světlo pro Evropu“ jsme sice
zachovali, ale později jsme jej přizpůsobili právě
povaze tohoto výjimečného rodinného souboru
a dovětek „liturgie stále živá“ nám umožnil nečekaný pohled na službu zpěvem nejen v chrámových prostorech, ale ve společnosti vůbec.
O to se nám ve Slavkovské iniciativně smíření
právě jedná – neuzavírat se pouze ve chrámech,
byť jsou krásné a především posvátné. Pro většinu křesťanů je to jakýsi pomyslný cíl jejich
zbožnosti, jenomže to je málo. Na bohoslužbách
načerpáme to, co potom máme štědře rozdávat

našim bližním venku – bez ohledu na církevní, stranickou, národnostní, či jakoukoli příslušnost. A právě o to se snaží početná rodina Jendruchových.
Slova nedokáží vyjádřit atmosféru koncertu (mimochodem nečekaně početná účast),
ani dalších jejich vystoupení, jak na radnici, tak
na dopoledním semináři a samozřejmě na ekumenické bohoslužbě v chrámu Vzkříšení Páně.
Nezapomenutelné svědectví maminky Marii,
z něhož jsme se dozvěděli, jak ji lékaři rok a půl
po svatbě poslali domů zemřít a nezapomněli
zdůraznit, že i kdyby se „z toho“ dostala, nikdy
nebude mít děti, ještě více v nás umocnilo přesvědčení, že se jedná nejen o světový unikát, ale
o skutečný zázrak. Místo „žádných dětí“ je Bůh
požehnal devíti dětmi, neuvěřitelně nadanými
a to nejen uměním, ale především pokorou a odhodláním rozdávat lidem lásku, radost a naději.

Slavkovská iniciativa smíﬁení

Přijetí na radnici bylo jako obvyklé velkolepé a navazující seminář s přednáškou
ThDr. Lucjana Klimszu z Ostravské univerzity, jinak také faráře Slezské církve
evangelické a. v., jen potvrdil naléhavost
opravdové služby křesťanů všem – věřícím
a možná zvláště nevěřícím.
Ekumenická bohoslužba byla jako obvykle
střídmá co do počtu účastníků, ale zato bohatě
zastoupená duchovními. (Více na http://slavkovskainiciativasmireni.webnode.cz/)
A co bylo pro mě tím nejsilnějším momentem? Všechno bylo úžasné, ale mě osobně se
nejvíce vryla do paměti i do srdce slova generálního vikáře Brněnské diecéze Mons. Jiřího
Mikuláška, které pronesl na slavkovské radnici:
„Dívejme se na každého s myšlenkou S tebou
bych se chtěl potkat v nebi.“
Rev. Jaroslav Kratka

Foto: 2x J. BlaÏek
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Hubertova jízda, Svatomartinská vína a hody na zámku
Po celou sobotu 13. listopadu 2010 bude
areál Zámku Slavkov – Austerlitz patřit
koním, jídlu a vínu. Již potřetí v řadě se totiž
uskuteční Hubertova jízda spojená s výstavou Mladých Svatomartinských vín a se
Svatomartinskou husou. Tyto akce ovšem
doplní řada dalších. Kromě zahájení dvou výstav „Koně a slavkovský zámek“ a „Slavkovské slunce“, se budou moci návštěvníci
zúčastnit oblíbených oživených prohlídek
zámku na téma „Lovecká sezóna zámeckých
pánů“.
Hubertova jízda, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým
klubem Austerlitz a YMCA jezdeckým oddílem
stáje Němčany, uzavírá jezdeckou sezónu.
Navazuje na tradici tzv. parforsních honů, jejíž
kolébkou je Anglie. Tento zvyk se přenesl
v 19. století i k nám a dnes přetrvává právě
v podobě přehlídky ušlechtilých koní, elegantně oděných jezdců a jejich jezdeckého
umění. Koná se na počest sv. Huberta, patrona
lovu, který má svátek 3. listopadu.
Slavnostní začátek Hubertovy jízdy proběhne v 11.00 hodin v zámeckém parku.
Všichni jezdci zde budou dekorováni, představeni a pronesou slib. Při přípitku bude zároveň zahájena výstava Mladých svatomartinských vín. Poté jezdci opustí areál zámku,
aby se sem po projížďce městem opět vrátili.
Mezitím budou mít návštěvníci možnost
zhlédnout první z výstav uspořádaných k 205.
výročí bitvy u Slavkova umístěnou v prostoru před kavárnou s názvem „Slavkovské
slunce“. Fotografie, které výstava představí,
byly pořízeny během bitevní ukázky 204. výročí bitvy u Slavkova Čestmírem Karpíškem,
členem Slavkovské císařské gardy „Garde Impériale d’Austerlitz“ klubu vojenské historie.
Fotografie doplní sbírka militárií Jana Dvořáka, dlouholetého účastníka Vzpomínkových
akcí a člena 18. pluku řadové pěchoty klubu
vojenské historie. Výstava, kterou připravil
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s CENS zahajuje připomínku letošního půlkulatého výročí bitvy.
Po návratu jezdců z projížďky městem bude
před zámkem zahájena výstava fotografií
„Koně a slavkovské zámek“. Výstava představí práci tří autorek: Michaely Holly, profesionální brněnské fotografky, fotografky koní
Zuzany Buráňové a Michaely Wercke, mladé
fotografky vojenských rekonstrukcí. Všechny
tři autorky pracovaly se stejným zadáním –
zobrazit koně se slavkovským zámkem.
Každá z nich pojala téma jinak. O tom jak, se
můžete přesvědčit na výstavě, která bude k vidění v galerii v 1. patře zámku do 12. prosince
2010. Výstava pak bude přístupna souběžně
s provozem zámku.
Po vernisáži výstavy proběhne v zámeckém
parku občerstvení jezdců ve stylu panských
zámeckých hostin, během níž bude vyhlášena
soutěž tzv. Dětská liška. Od 13.00 hodin
budou v zámeckém parku probíhat doplňkové
soutěže jezdců, včetně ukázek práce s koňmi:
ukázky synchronizovaného ježdění, výcviku
koně, soutěž ve skoku přes překážky tzv.
MINI – MAXI a soutěž o přiblížení se k ohnivému cíli tzv. Ohnivý jezdec. Halali alias
hon na lišku, v letošním roce také hledání falešné lišky, zakončí pásmo soutěží. Vítěz Lotu
bude vyhlášen v 14.15 hodin. Program pak

bude pokračovat ve 14.30 hodin požehnáním
koním a jezdcům před zámkem. Ve 14.50
hodin přijede Svatý Martin na bílém koni.
Přípitkem Mastera mladým vínem letošní Hubertova jízda vyvrcholí.
Podzimní období bylo vždy spojeno také
s pořádáním hodů. Hubertova jízda je proto
opět doplněna Svatomartinskými hody a výstavou Mladá Svatomartinská vína. Tuto
akci připravuje Zámek Slavkov – Austerlitz ve
spolupráci s Moravskou bankou vín a Zámeckou restaurací Austerlitz. V restauraci si můžete na Svatomartinské huse pochutnat od
11. do 14. listopadu 2010. V sobotu 13. listopadu 2010 od 11.00 hodin přijďte na
zámek ochutnat první láhve mladého vína
z letošní sklizně. Výstava vín bude probíhat do
17.00 hodin v salla terena zámku.
Návštěvníci akce mohou také v sobotu od
9.45 hodin navštívit zámek a setkat se zámeckým panstvem při oživených kostýmovaných prohlídkách. Ty budou v letošním
roce tematicky spjaty s Hubertovou jízdou
a nesou název „„Lovecká sezóna zámeckých
pánů“. Vstupenky na prohlídky zámku je
vhodné předem rezervovat na pokladně
zámku na tel. č.: 544 227 548.
Pro všechny přítomné bude také připraveno
stylové občerstvení přímo v zámeckém parku.
Věříme, že vás bohatý program zaujal a přijdete s námi strávit tento podzimní den.
Mgr. Jana Formánková,
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

 Nové knihy

Fritz Beer: A tys na Němce střílel, dědo? –
upravená verze vzpomínek redaktora BBC, původem z brněnské židovské rodiny, na období
první republiky a 2. světovou válku
Simona Monyová: Blonďatá stíhačka – víte,
že i hodné holky mají rády sex? Že chlapů, kteří
by stáli za hřích, je jako much, ale jen stěží lze
najít takového, kvůli kterému má smysl se vdát?
A že když už ho najdete, stoprocentně bude v ložnici hlasitě chrápat, a usínat mnohem dříve než
Vy? Přečtením knihy Blonďatá stíhačka výrazně
snížíte riziko přehmatu při výběru životního partnera! Všichni nevhodní muži totiž prošli právě
autorčiným životem ...
Hana Frejková: Divný kořeny – Populární herečka Hana Frejková (* 1945) se ve své knize věnuje hledání nejen svých vlastních rodinných kořenů, ale také – a možná zejména – klíče
k osudům svých rodičů, kteří zasvětili život komunistickému hnutí, jež je následně nemilosrdně
rozdrtilo. Především jejího otce Ludvíka Frejku,
jednoho z odsouzených k trestu smrti v procesu
s tzv. protistátním spikleneckým centrem, popraveného před pětapadesáti lety. Frejková velmi
osobním a odvážným způsobem přistupuje k písemnostem úřední povahy, přestože jí způsobovaly nemalou bolest.
Ilona Marie Hilliges: Dcera Afriky – Lékařka
Amélie se konečně může ujmout vedení nemocnice, kterou její bratr vybudoval v africké divočině. Odvážnou a houževnatou ženu však nečeká
jen nekonečné zápolení s exotickými chorobami
chudých domorodců, ale také tvrdý boj s koloniálními předsudky. Nejtěžší bitvu bude muset svést
s vlastním otcem, který nesnese pomyšlení, že se
jeho děti sblíží s někým pod jejich úroveň.

Program na zámku:
9.45–16.00 Kost˘mované prohlídky zámku – expozice
11.00–15.30 Jezdeck˘ program – park
11.00
Zahájení v˘stavy „Slavkovské slunce“ –
park, místnost pﬁed kavárnou
Zahájení v˘stavy „Konû a slavkovsk˘ zámek“
12.00
park, galerie 1. patro
11.00–17.00 V˘stava „Mladá Svatomartinská vína“
salla terena
9.00–24.00 Svatomartinská husa
Zámecká restaurace Austerlitz
Program Hubertovy jízdy:
9.00 Sraz jezdcÛ v areálu stáje Nûmãany
10.00 Odjezd po trase Nûmãany – Urbánek – zámeck˘ park
ve Slavkovû u Brna
11.00 Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy na Zámku Slavkov
– Austerlitz, vãetnû zahájení v˘stavy „Mladá Svatomartinská vína“ a v˘stavy „Slavkovské slunce“
11.30 PrÛjezd jezdcÛ mûstem
12.00 VernisáÏ v˘stavy „Konû a slavkovsk˘ zámek“
12.10 Pﬁestávka jezdcÛ s obãerstvením v zámeckém parku
ve stylu pansk˘ch zámeck˘ch hostin, vyhlá‰ení soutûÏe „Dûtská li‰ka“.
13.00 Ukázky jezdeckého umûní a soutûÏe jezdcÛ v zámeckém parku – synchronizované jeÏdûní, MINI-MAXI skoky pﬁes pﬁekáÏky, „Ohniv˘ jezdec“ – pﬁiblíÏení se
k hoﬁícímu ohni, „Jezdec a ‰ale“ – ukázka v˘cviku
konû, Halali – hledání pravé a fale‰né li‰ky
14.15 Vyhlá‰ení vítûze Lotu
14.30 PoÏehnání koním a jezdcÛm pﬁed zámkem
14.50 Pﬁíjezd Svatého Martina
15.00 Pﬁípitek Mastera mlad˘m vínem a zakonãení akce
15.30 Odjezd jezdcÛ do Nûmãan
16.30 Zakonãení akce

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA
Michaela Pačová: Ladislav Smoljak – dobrý
člověk, vynikající herec s velkým H, filmový a divadelní režisér, scenárista, nezapomenutelná postava našich všedních i svátečních dnů. Odešel
jeden z velkých českých hereckých velikánů,
který snad měl vrozenou vlastnost rozdávat smích
a dobrou náladu. Tato kniha pojednává o jeho
tvorbě a o tom, jaké hluboké kořeny zapustil do
srdcí všech generací. Odhaluje tajemství tvůrčího
umění a poskytuje souhrnné informace o tom, co
sám o sobě řekl, co si o sobě myslel a také o tom,
jaký byl pro své kamarády kolegou do nepohody.
Publikace obsahuje velké množství fotografií
z jeho uměleckého života a leckomu připomene
krásné a neopakovatelné chvíle v nenucené společnosti s Ladislavem Smoljakem.
Lauren Myracle: Dvanáct – Ještě větší vzrůšo
než mít jedenáct je mít DVANÁCT! Viki, veselá,
milá a vtipná hrdinka úspěšné knihy JEDENÁCT,
je zase o rok starší a dospělejší. Ovšem její někdy
spíše úsměvné, jindy vážnější trable a nedorozumění s rodiči, sourozenci, ale hlavně kamarádkami současnými i bývalými a těmi, s nimiž se
nikdy přátelit nehodlá, jí život rozhodně neulehčují. Viki zjišťuje, jak hořce chutná zrada ze strany
blízkého člověka, ale zakouší i stud nad svým
chováním, když i ona dokáže ublížit. A navíc si
musí zvyknout na spoustu novinek, jako jsou například lesky na rty, noví spolužáci, letní tábory,
ženské prádlo a hlavně KLUCI!
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zajmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek,
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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XXV. setkání autorů literatury faktu v Letohradě – udílení
Ceny Egona Erwina KISCHE a Regionální Ceny Miroslava Ivanova
LETOHRAD 22. září 2010
„Starším“ občanům a čtenářům
Slavkovského zpravodaje není
snad třeba představovat Klub autorů literatury faktu, ale těm mladým nebo novým Slavkovanům
se ve zkratce pokusíme představit
aktivity nyní spojené s východočeským městem Letohrad.
Klub autorů literatury faktu
(KALF) vznikl totiž právě ve
Slavkově u Brna, a to zejména
z popudu spisovatele Miroslava
Ivanova, tehdejšího ředitele Historického muzea Jiřího Pernese,
bývalého ředitele Dušana Uhlíře, a také Oldřicha
Klobase. Předznamenáním byl podzim r. 1984,
kdy zde dr. Ivanov bádal ve věci budoucí knihy
o Antonínu Dvořákovi – „Novosvětská.“ Nápad,
vytvořit ve Slavkově jakousi „základnu“ literatury faktu, nezanikl, a tak hned příští rok vznikla
„sekce literatury faktu“ pod křídly všemocného
Svazu spisovatelů. Jinak to ani tehdy nebylo
možné. Nicméně – tradice byla založena a spisovatelé tohoto žánru z celého Československa se
setkávali každý rok na jaře právě ve Slavkově.
Po listopadu 1989 bylo jasné, že nastala konečně příležitost, aby se dosavadní sekce osamostatnila. Klub autorů literatury faktu se ustanovil v roce 1991 a je kolektivním členem Obce

Slovensk˘ spisovatel Ivan Szabó

Foto: J. BlaÏek

Na leto‰ním XXV. roãníku byly udûleny tyto ceny:
Cena E. E. Kische za literaturu faktu byly udûleny ãesk˘m
autorÛm:
Hlavní cena:
Václav KLAUS - Rok sedm˘
Zvlá‰tní cena:
Ludvík SVOBODA in memoriam - Deník z doby váleãné

Nûkteré z ocenûn˘ch knih
Foto: J. BlaÏek

spisovatelů. Slavkov i nadále zůstal základnou pro
Setkávání autorů, ale toto pouto bylo kvůli finanční situaci na obou stranách posléze přerušeno.
Od roku 2004 se „městem literatury faktu“ stal Letohrad – se zjevnou podporou Pardubického kraje.
Udělování cen „zpestřil“ oceněný novinář Josef
Klíma, který nejdříve přijal jednu z cen, avšak té
se posléze přímo na místě vzdal na protest proti
udělení ceny Ludvíku Svobodovi.
Úplný seznam lze nalézt na stránkách www.veslavkove.cz, rozhovor s Josefem Klímou otištěný
v Orlickém Deníku si lze přečíst zde: http://orlicky.denik.cz/kultura_region/rozhovor-sjosefem-klimou20100923.html
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Zprava Ladislav ·vihran, Jan Halada, Karel Richter Foto: J. BlaÏek

Advent na zámku
Adventní období zahájí Zámek Slavkov –
Austerlitz v sobotu 27. listopadu, tedy o prvním
adventním víkendu. Tento den bude zahájena
soutěž „O nejkrásnější vánoční stromeček“.
Stromky, o jejichž výzdobu se postarají žáci
slavkovských škol, budou umístěny přímo v zámecké expozici. Návštěvníci zámku budou moci
od tohoto dne až do 10. prosince 2010 hodnotit
jejich výzdobu a hlasovat o ten nejkrásnější.
Slavnostní zahájení soutěže proběhne ve
13.30 hodin v Historickém sále. O kulturní pro-

Advent na zámku

Foto: archiv

gram se postarají žáci ZŠ Tyršova se svým komponovaným pásmem „Vánoční rozjímání“. Poté
se budou moci všichni přítomní vydat na obhlídku soutěžních stromků a začít hlasovat. K vidění bude také keramický betlém Tatjany Kulina, zapůjčený od paní Ludmily Kábrtové.
Vánoční pásmo oživí prohlídky s výkladem
(nejen o zámku, ale také o vánočních tradicích)
v tento den ještě dvakrát, a to ve 14.15 a 14.45
hodin. Tyto prohlídky objednávejte na tel.
544 227 548.
Po celý den, od 10.00 do 16.00 hodin, bude
navíc v Rubensově sále probíhat vánoční prodejní výstava Marcely Drápalové a Pavly
Tauberové, kde si budou moci zájemci zakoupit vánoční dekorace, případně první vánoční
dárky pro své blízké. Prodejní výstavu bude
možno navštívit i samostatně.
Vyhlášení výsledku soutěže „O nejkrásnější
vánoční stromeček“ proběhne v rámci Vánočního koncertu Základní umělecké školy Fr.
France dne 10. prosince 2010. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Cena za celoÏivotní dílo:
Miloslav MOULIS in memoriam
První cena:
Roman CÍLEK - KaÏd˘, kdo unese o‰tûp
Ceny:
Hana PRIMUSOVÁ - 100 nejv˘znamnûj‰ích knih
Jan CÉZAR - Na cestû po âeské republice
Josef KLÍMA - Vlastníma oãima
Dále bylo udûleno celkem 9 ãestn˘ch uznání
Ceny E.E.Kische za literaturu faktu byly udûleny slovensk˘m autorÛm:
Hlavní cena:
Ivan SZABÓ - Smiech a slzy Tatra revue
Ceny:
Ján âOMAJ - ·tefan Kvietik
Jozef LEIKERT - 111 osobností Slovenska
Milan POLÁK - Divadlo
Vladimír BABNIâ - Hovory so sebou nielen o sebe
âestná uznání:
Jozef DUNAJOVEC in memoriam a Ján ROZNER in memoriam
Dále porota udûlila âestné uznání nakladatelství XYZ
za soustavné vydávání literatury faktu.
Regionální Ceny Miroslava Ivanova:
Zvlá‰tní cena:
Jan ·LESINGER za trval˘ autorsk˘ pﬁínos v oblasti regionální literatury faktu
Cena:
Franti‰ek KOPECK¯ - O slavkovské bitvû
Prémie:
Karel BOGAR - MuÏ s beraní hlavou
Martin ·EBELA - Ze starého Trávníka

V˘stava Napoleon
a jeho epocha na pohlednicích
U příležitosti 205.
výročí bitvy u Slavkova
chystá Zámek SlavkovAusterlitz reprezentativní výstavu pohlednic
ze svých rozsáhlých
sbírek věnujících se napoleonskému období.
Návštěvníci si budou
moci prohlédnout část
jedinečné sbírky pohlednic, která patří k největším v České republice. Zobrazuje nejen samotného francouzského
císaře, ale i jeho rodinu a významné události
a osobnosti přelomu 18. a 19. století. Chybět
nemohou ani výjevy z důležitých bitev napoleonských válek, portréty předních vojenských
velitelů a vojáků jednotlivých bojujících stran.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek dne
25. listopadu 2010 v Historickém sále slavkovského zámku. Souběžně s vernisáží výstavy
bude slavnostně představena také kniha věnovaná stejnému tématu, kterou vytvořili pracovníci slavkovského zámku.
Mgr. Martin Rája, ZS-A
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Výuka zdravotní tělesné výchovy zahájena
V průběhu loňského školního roku byla
zahájena realizace dlouhodobého školního
projektu Optimalizace pohybového režimu
školy se zaměřením na prevenci a nápravu
vadného držení těla. Na základě statistik
Státního zdravotního ústavu a informací
krajské hygienické stanice byla pozornost
věnována především dětem na 1. stupni. Proběhla odborná měření a na základě vyhodnocení výsledků byla dětem nabídnuta možnost prevence a nápravy vadného držení těla
formou výuky zdravotní tělesné výchovy.
Foto: archiv ‰koly
Velmi pozitivním zjištěním byl výrazný Rovná záda
zájem ze strany rodičů i dětí o zařazení do
u žáků navštěvujících ZTV, tak u ostatních dětí
výuky zdravotní tělesné výchovy. Děti byly rozod první do páté třídy. Výsledky měření budou
děleny do dvou skupin – 3. a 4. třída a 5. a 6.
vyhodnoceny a porovnány s výsledky z minutřída. Během lekcí zdravotní tělesné výchovy
lého školního roku.
se děti učí správnému držení těla ve stoji, chůzi
V rámci optimalizace pohybového režimu
a hlavně sedu a fixují si správné pohybové steškoly byly v chodbách školy pro děti vytvořeny
reotypy. V hodinách je využíváno především
aktivní pohybové zóny, které mohou využívat
kompenzačních pomůcek, které pomáhají v náběhem přestávek.
pravě a prevenci VDT jako jsou overbally
Pro žáky na druhém stupni byla učebna ina gymbally. Škola při výuce tělesné výchovy
formatiky vybavena nejmodernějšími a ergospolupracuje i s rehabilitačním pracovníkem.
nomicky nejvhodnějšími židlemi pro zdravé neVelmi důležité je, aby děti postupně získávané
boli dynamické sezení.
návyky uplatňovaly a osvojené cviky pravidelně
Velmi důležitou pro prevenci a nápravu vadcvičily nejen ve škole, ale i doma.
ného držení těla je i spolupráce školy s rodiči,
Výuka zdravotní tělesné výchovy bude proaby negativní vlivy současné doby co nejméně
bíhat po celý školní rok.V závěru školního roku
ovlivnily vývoj správného držení těla dětí.
pak budou provedena kontrolní měření jak
Mgr. Hana Charvátová

www.zsslavkov.cz

Pokračování nultého ročníku
Koncem měsíce září a začátkem října proběhlo v 1. třídě „pokračování nultého ročníku“.
Tato akce má mezi rodiči vždy velký ohlas. Také
letos se z 28 prvňáčků přihlásilo celkem 25.
V průběhu dvou hodin jsme se snažili rodičům
ukázat, jak se s dětmi v první třídě pracuje, aby
mohli pomoci svému dítěti plnit domácí úkoly
a dosáhnout co nejlepších školních výsledků.
Naše setkání byla hlavně zaměřena na práci
v hodinách čtení a matematiky. Děti přednesly
básničky, skládaly z písmen jednoduché slabiky
a předváděly počtářské dovednosti. Všechny
děti pracovaly velmi svědomitě a rodičům se
snažily předvést, že už jsou opravdoví školáci.

Vítězství fotbalistů z Tyršovky
Ve čtvrtek 30. září se uskutečnilo okrskové
kolo v minikopané žáků 2. stupně základních
škol. Na hřištích bučovického gymnázia se utkalo celkem 9 týmů.

Vítûzní fotbalisté

Naši školu reprezentovali: Filip Kotolán,
Lukáš Čermák, Jaroslav Bílek, Petr Doubek,
Tomáš Florián, Eda Durák, Tadeáš Chlup, Tomáš
Švaříček a Adam Cigánek. V zápasech ve skupině jsme porazili Gymnázium
Bučovice 2:0 a remizovali
s celkem ZŠ Komenského 1:1.
Ve finálové skupině kluci porazili Brankovice 4:0 a ZŠ Křenovice 6:0. Na hřišti reprezentovali kluci výborně. Každý
hráč vstřelil alespoň jednu
branku (kromě Filipa, který
podal
vynikající
výkon
v brance). Mimo hřiště to bylo
trošku horší.
Celkové vítězství znamená
kromě zaslouženého uznání
a diplomu také postup do
Foto: archiv ‰koly
okresního kola.

Návštěva dopravního hřiště ve Vyškově
Ve čtvrtek 23. září navštívili žáci naší
školy vyškovské dopravní hřiště. Za vlídného dohledu zkušených instruktorů si vyzkoušeli jízdu zručnosti, simulovanou jízdu
při zapnutých semaforech, absolvovali test
dopravních předpisů a ověřili své znalosti
a dovednosti při poskytování první pomoci.
Nejšikovnější účastníci byli odměněni věcnými cenami, které do akce věnoval Besip.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří pro
nás toto povedené dopoledne připravili.
Marek Studnař, ZŠ Malinovského

Pﬁespolní bûh

Foto: archiv ‰koly

Tyršovka na přespoláku
Ve středu 6. října proběhlo okresní kolo soutěže v přespolním běhu pořádaného Asociací
školních sportovních klubů Vyškov.
Závod se běžel v areálu atletického stadionu
a parku ve Vyškově. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: mladší děvčata běžela trať dlouhou
1100 m, mladší hoši a starší děvčata úsek
1600 m. Nejdelší trať 2200 m byla určena starším hochům.
Žáci naší školy byli zastoupeni ve všech kategoriích a dosáhli v konkurenci základních škol
celého okresu pěkných výsledků. Družstvo
mladších hochů se umístilo mezi 10 školami
okresu na 6. místě. Nejlepšího výkonu z naší
školy v této kategorii dosáhl David Rychlík ze
třídy…, který doběhl mezi 57 účastníky na 14.
místě. Kategorie starších dívek se účastnilo 55
závodnic z 10 škol okresu. Zde naše škola skončila na 5. místě a nejlepší výkon podala Nikol
Obořilová ze třídy 9.B, která skončila 16. Nejpočetněji zastoupenou kategorií byla skupina
starších hochů – 11 škol a 58 běžců. Po náročném výkonu skončili naši hoši, stejně jako
v loňském roce, na 5. místě. Zde se nejlépe
umístil Lukáš Čermák ze třídy 9.B, který v soutěži jednotlivců obsadil 4. místo. Stejnou příčku
obsadila i Šárka Floriánová ze třídy… v kategorii mladších dívek, kde běželo 52 závodnic
z 9 škol.
Všem žákům patří poděkování za reprezentaci školy s přáním dalších úspěchů ve sportovních soutěžích.
Mgr. Hana Charvátová
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Výstava zahrádkářů

Adaptační kurz
V pondělí 13. září naši šesťáci absolvovali jednodenní seznamovací pobyt v rekreačním středisku Baldovec, který se nachází na území Moravského krasu. Cílem bylo blíže poznat nové
spolužáky, a tak stmelit vznikající kolektiv třídy.
Areál Baldovce tomuto záměru plně odpovídal. Zkušení specialisté připravili v adrenalinovém centru pro naše žáky program, který v nich
zanechal nevšední zážitky. Jednou z nejoblíbenějších aktivit bylo lanové centrum. Zhruba ve
výšce 89m nad zemí je umístěno 16 lanových
mostů a překážek, které se naši odvážlivci snažili zdolat. A aby šplhání nebylo málo, mohli si
žáci vyzkoušet svoji odvahu a šikovnost na horolezecké stěně. Jde o dřevěnou horolezeckou
věž, vysokou 23 metrů, na které najdeme nesčetné množství horolezeckých cest.
Na dalších stanovištích čekaly na šesťáky týmové hry a lukostřelba, při které se dokonale
prověří ostrost zraku a pevnost ruky.
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Lanové centrum

Foto: archiv ‰koly

Při všech těchto disciplínách bylo nutné dodržovat pokyny instruktorů a dbát na bezpečnost
nejen svou, ale i ostatních. Žáci si tak trénovali
schopnost umět naslouchat druhým, trpělivost,
ale především se učili spolehnout se jeden na
druhého.
Na základě výsledků dotazníků pro žáky a rodiče to byl „příjemně strávený den, jen času na
lezení bylo málo.“

V září opět proběhla výstava zahrádkářů, na
které se podílely svými výrobky i děti z naší
školy. Tradičně ji zhlédly všechny slavkovské
a některé okolní školy.
Součástí výstavy jsou i včelařské výrobky
a ukázka práce se včelami včetně úlu, takže nechyběla ani dětmi nejvyhledávanější včelí královna s barevnou čepičkou. Škoda, že se nekonala
ochutnávka medu, jak tomu bylo jeden rok.
Při pozorné prohlídce se daly najít i skoro zapomenuté plody, například kdoule, kterou žáci
považovali pro svůj tvar za hrbolaté jablko. Až při
bližším pohledu bylo zřejmé, že jde o jiné ovoce.
Smutně dopadly některé druhy, které byly dřív
u domů považovány za samozřejmost. Tak například dnešní děti ale i dospělí už nevědí, jak vypadala taková moruše nebo mišpule.
Zásluhou zahrádkářských výstav budou i další
generace především městských dětí vědět, co se
pěstuje na zahradě.
Mgr. Jana Formánková

Sbírali jsme starý papír
Sběr starého papíru se na naší škole již stal
tradicí. Při letošním podzimním sběru, který se
konal v pondělí 11. října, odevzdali žáci a učitelé
celkem 8085 kg novin, kartonů, letáků a jiného
odpadního papíru a naplnili tak dva velkoobjemové kontejnery.
Nejlepšími sběrači se stali žáci VII.A, kteří
pracovali jako tým, a to se jim vyplatilo, neboť
v podmínkách sběrové soutěže bylo nejen odevzdat patřičné množství, ale rozhodoval i počet
zúčastněných sběračů ze třídy. Čím víc žáků

z jedné třídy se podílelo na sběru, tím výhodnější přepočet třída měla. Z toho plyne, že vyhrál
ten, kdo se zúčastnil. První cena, cena putovní –
stolní fotbal tedy putuje do VII. A, sladké odměny za 2. místo do III.A a za 3. místo do VI.A.
Dík patří nejen všem zúčastněným sběračům,
ale také pomocníkům, především chlapcům ze
7.A, kteří při nakládání papíru na kontejner od
brzkého rána do pozdního odpoledne obětavě pomáhali, i když už bylo po vyučování a oni mohli
být doma.
MiL

Pomozte dětem v dětských domovech
Máte doma starý funkční či nefunkční mobilní telefon? Už jej nepotřebujete? Chcete udělat správnou věc? Doneste jej nebo pošlete po
dětech na Komeňák. Naše škola se zapojila do
akce Věnuj mobil, pořádané v rámci soutěže
Recyklohraní. Principem soutěže je sběr co největšího počtu vysloužilých mobilních telefonů.

Odevzdané funkční mobily (nejlépe včetně nabíječky) doputují k dětem do dětských domovů,
nefunkční mobily budou zrecyklovány.
Mobilní telefony předávejte v kabinetu přírodopisu nebo v kanceláři zástupkyň.
Pozor, baterie a drobné elektro se na naší
škole sbírá stále.

Otisky času
V pondělí 4. 10. se žáci 9.A vydali na výpravu
do minulosti. Nevěříte? Tak čtěte dál. Tento
výlet do geologické minulosti naší země se odehrál v místech bývalého lomu Hády v Brně
Líšni. Na úvod se žáci seznámili s historií těžby
v lomu a zopakovali si základní geologické
pojmy – hornina, minerál, fosílie. Formou vycházky se zastávkami na zajímavých místech
poznávali geologickou minulost brněnského masívu od starohor až po třetihory. Přímo v reálném
prostředí určovali horniny, jejich stáří a původ.
Své poznatky si žáci prověřili a upevnili formou
pracovního listu, který průběžně vyplňovali.

V˘prava do minulosti

Foto: archiv ‰koly

Na závěr exkurze si žáci zkusili pracovat s geologickým kladívkem a najít opravdovou fosílii. Ti
nejpozornější hledači si domů odváželi zkamenělé
korály, ramenonožce staré více než 400 miliónů let
a dokonce jednoho amonita.
H. Sokoltová

Ukázkové hodiny prvních tříd
Během září a října se uskutečnily v obou prvních třídách ukázkové hodiny pro rodiče. Děti přišly mimořádně do školy v odpoledních hodinách, aby ukázaly, jak se z nich během několika týdnů
stali opravdoví prvňáčci. Děti pracovaly s velkým elánem a předvedly první znalosti v matematice, v psaní a ve čtení písmen a slabik. V průběhu obou ukázkových hodin rodiče získali představu o školní práci svých dětí a načerpali od třídních učitelek spoustu námětů pro domácí přípravu.

Sedmáci na v˘letû

Foto: archiv ‰koly

Jedy a léčiva z přírody
Byl čtvrtek, konec září, krásný slunečný podzimní den. Naši sedmáci se vypravili vlakem do
střediska ekologické výchovy Rozmarýnek v BrněJundrově. Ve výukovém programu Jedy a léčiva
z přírody si zopakovali, co vědí o bylinkách, očichali si, jak voní máta, meduňka, heřmánek, mateřídouška, uvařili si bylinkový čaj a dozvěděli se,
jaké nemoci tyto byliny léčí. Také zjistili, že někteří
živočichové si umí vyrábět léky pro své tělo sami
a že některé druhy živočichů se používají i k léčení
lidí. Připomenuli si, že léky v nesprávném množství
působí jako jedy a naopak některé jedy ve správném
množství fungují jako léky.
A nechyběla ani troška vážné hudby. Árii čarodějnice z Dvořákovy Rusalky poznal kupodivu
skoro každý, ovšem poznat, z čeho vařila ježibaba nápoj pro proměnu Rusalky v člověka, to už
bylo pro některé děti těžší.
Výukové programy jsou netradiční formu vyučování, která zpestří klasické vyučování. Učit se
hrou, soutěží, moci si vše vyzkoušet, vymyslet, vyrobit vlastníma rukama, to je nejlepší a nejefektivnější způsob učení, který děti navíc i baví. MiL

Přespolní běh
Ve středu 6. října se na vyškovském stadionu
konal tradiční závod v přespolním běhu. Jednalo
se o okresní přebor v této běžecké disciplíně. Na
účastníky mužských i ženských kategorií čekaly
tři tratě. Mladší dívky běžely 1100 m, mladší
chlapci a starší dívky běželi 1600 m a nejdelší běh
2100 m byl určen pro starší žáky. Naše škola ZŠ
Komenského se v celkovém hodnocení umístila
ve spodní části startovního pole. Jen s povzdechem musíme konstatovat, že chybou rozhodčích
došlo k diskvalifikaci naší nejlepší běžkyně Tamary Ryšánkové.
Mgr. Martin Bauer
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HLEDÁME zdatnou, bystrou,
pečlivou a pohodovou
DŮCHODKYNI na občasnou
výpomoc při balení výrobků.
Slavkov, tel. 511 119 820 nebo 604 500 164

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

www.veslavkove.cz
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Zámecká restaurace Austerlitz
PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH NAŠÍ RESTAURACÍ
DO KONCE ROKU 2010

Svatomartinská

HUSA

Svatomartinská husa
Zvěřinové hody
Silvestrovský večer

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

11.–14. listopadu

Zvěřinové
hody
19.–28. listopadu

11.–14. listopadu
19.–28. listopadu
31. prosince

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Hubertova jízda
13. listopadu
doplněná

Svatomartinskými hody

Zámecký vinný sklep
Možnost pořádání akcí
v zámeckém vinném sklípku
(kapacita 50 osob)

Od 11. listopadu
podáváme

www.veslavkove.cz

SVATOMARTINSKÁ VÍNA

Otevíráme novou prodejnu
Od 1. 12. na Lidické ulici ã. 311 ve Slavkovû. Tû‰íme se na Vás!

BARVY–LAKY

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA
• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,
příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
Jiří Šlimar
• Smykové nakladače
3,5–4 t
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Pavel Maršík
• Traktorbagry
8–12 t
mobil: 608 816 835
• Kolové bagry
12–20 t
mobil: 604 634 253
• Pásové bagry
5–27 t
• Avia kontejner
3,5 t
slimarj@seznam.cz
• Renault Kerax sklopka
15 t
bagrymarsik@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t
Rousínov – Vyškov
• Volvo – čelní nakladač
15 t

6/2010

PRODEJ:
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY:
• v˘mûna v˘fukÛ,
kapalin, brzdov˘ch destiãek
• dále dle dohody

Areál AGROKLAS

OTEV¤ENO:

(u vodojemu)

Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Topolová 1418
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

www.demolicniprace.eu
VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

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

www.veslavkove.cz

Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. listopadu do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

ZLATNICTVÍ GOLD
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro, hodinky
• –50 % chirurgická ocel a hodinky

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

16
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Největší výrobce
opravdu českých

oken
Pobočka Slavkov
Brněnská 642
tel: 544 220 022

e-mail: slavkov@pramos.cz

Sítě proti hmyzu, žaluzie,
vnitřní parapety ZDARMA.
Stačí si vybrat..

800 100 111

více informací na

www.pramos.cz

si Vás dovoluje pozvat
na

Rezervace na tel.:

544 221 590
775 221 577
Srdečně zve
tým zaměstnanců GHA

ZVĚŘINOVÉ HODY
(nejen z úlovků na golfovém hřišti)

ve dnech 5.–7. listopadu 2010
Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel



604 272 975
725 397 914

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
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Beskydy plné vrcholů
Ve dnech 24.–27. září pořádalo slavkovské
středisko Junáka výpravu do Beskyd. V pátek
24. září jsme vyrazili v poněkud netradiční čas,
tj. 22 hod., z parkoviště u Slunečních hodin.
Kolem druhé hodiny ranní jsme přijeli do obce
Ostravice. Zde jsme se přioblékli a nasadili baterky „čelovky“ a vydali se na noční výstup na
Lysou horu. Celou cestu nás doprovázel měsíc,
jelikož byla nezvykle jasná noc. Výstup jsme
zvládli všichni a to i ty nejmenší děti, které měly
čtyři roky. Vrchol Lysé hory nás přivítal ledovým větrem a chladem, a tak jsme si na vařičích
připravili čaj a polévky. A pak již přišel ten
správný čas – 05.34 a očekávaný východ slunce.
Stálo to opravdu za to.
Lehce promrzlí jsme sestupovali na Ivančenu,
zde jsme u obrovité mohyly uctili památku
skautů, kteří zde byli popraveni za II. světové
války. V nedalekých Malenovicích na nás čekal
autobus a po prospání jsme jeli ralaxovat do krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm.
V neděli 26. září hned ráno odjíždíme do největšího lanového centra v ČR – TARZÁNIE

V neděli s Junákem

v Trojanovicích. Zde se nám ale zcela zbořil časový harmonogram. Z plánované hodiny a půl
jsou hodiny čtyři. Ale důležité je, že z lanových
aktivit jsou nadšení všichni, bez rozdílu věku
a pohlaví.
Po té nasedáme na lanovku a vyrážíme na Pustevny. V tomto okamžiku začíná pršet a tak
k soše boha Radegasta se vydává jen menší skupina. Zatím přijíždí náš řidič Oskar, který je vždy
v pohotovosti a odváží nás do sucha a tepla.
Rovněž pondělní část programu je nutno uzpůsobit počasí, ale opět je co vidět a nenudíme se.
Poté dáváme sbohem škole, která byla naší základnou a vydáváme se k domovu.
Těžko říci co bylo to nej, nejspíš pro každého
něco jiného, důležité je že spokojení byli všichni.
I proto bych chtěl za všechny účastníky poděkovat řidiči Oskarovi a Tondovi „Yettimu“, který
celý zájezd organizoval.
zapsal Olda Bayer

Nadpis článku jako by byl vypůjčený z diářů
mnoha skautů a skautek. A možná nejen jich, ale
podle odhadu i více než tisíce obyvatel obcí
z okolí Ždánického lesa a Politaví. Ti všichni nasedli na kola a do aut, nebo jen pěšky zamířili do
zámecké zahrady ve Slavkově u Brna. Určitě nelitovali a prožili sluncem prozářené odpoledne.
Jsme rádi, že i my jsme mohli přispět k jejich
spokojenosti.
Junák Slavkov totiž dostal na neděli 19. září
pozvánku ke spolupráci na programu 15. výročí
svazku obcí uvedené oblasti. „U borovic“ jsme
tedy natáhli lanovou dráhu, u stolků vybalili z batohů korálky, kvízy pro malé koumáky i jiné rekvizity a čekali na první návštěvníky.
„Kam můžu hodit los Junáka?“ Snad nejčastější otázka, kterou zodpovídali po celé odpoledne všichni naši vedoucí. Kdo si vyzkoušel některou z připravených aktivit, mohl dát do
skautské tomboly los. Ta se pak losovala během
odpoledne dvakrát. Každý, kdo vhodil do osudí
los, dostal pěknou odměnu.
Velký zájem vzbudilo mezi dětmi malování na
obličej, které trpělivě celé odpoledne prováděly
profesionální výtvarnice. Mezi dospělými se tak
objevily děti mnoha tváří. Tygři, kocouři, žabičky, Spidermani, mnoho tváří i mnoho barev.
Vedlejší stánek nabízel korálkování – tvorbu
nejrůznějších obrazců a jejich zažehlení do nerozpadající se formy.
Kvízy pro koumáky – kartičky pro důmyslné
chlapce a děvčata – prověřily bystré hlavy u infostánku s prezentací činnosti oddílů našeho
slavkovského střediska.
U dětského koutu také nechyběl oheň, kde
bylo možno opéct si špekáček nebo jablko. Takřka senzaci však vzbudila věc, nad kterou by se
vaše prababička jen pousmála: opékání brambor
v popelu.
Zástupy návštěvníků nebraly konce až do pozdních odpoledních hodin, a tak jsme jen z dálky
mohli slyšet potlesk skvělým slavkovským Glitter Stars, zvonivý hlas imitátora Karla Gotta
z Bučovic a několik hudebních skupin s hudbou
rockovou i dechovou.
Program Junáka se uskutečnil s podporou
města Slavkova, DSO Ždánický les a Politaví
a za přispění vedoucích i starších členů všech
oddílů Junáka Slavkov. Děkujeme všem za podporu a spolupráci a těšíme se na příští akce.
Za Junák Slavkov Hynek Charvat

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
PODZIM

ASTMATICI, PSYCHIKA, DEPRESE

Detoxikace těla vyjadřuje
přirozený způsob pomoci
tělu v odstraňování toxinů
a nahromaděných zplodin,
které ovlivňují kvalitu života
člověka

Prodej
pravky
• bylinné pří ospělé
d
i
i
pro dět
inerály
• vitaminy, m vera
e
lo
A
• výrobky
ví
a poradenst
ce
ta
ul
• konz

tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna
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Slavkov‰tí studenti nahlédli do antick˘ch dob
Objevovat dávný svět Římanů a projít se v jejich šlépějích mohli nedávno studenti druhých
ročníků ISŠ Slavkov u Brna. Svět Římanů se jim
otevřel v Archeologickém parku Petronell Carnuntum na území Rakouska.
V roce 6 n. l. postavil římský císař Tiberius
opevněný zimní tábor v Carnuntu, který znamenal zrození jedné z největších metropolí v Římské říši. V roce 2006 oslavilo toto místo své dvoutisícileté narozeniny. Carnuntum v dobách
největší slávy mělo až 50 000 obyvatel. Unikátní
historické památky a rekonstrukce, nádherné poklady, honosné římské vily a lázně jsou
dnes svědky dřívější slávy Carnunta, které se nachází nedaleko Vídně u dunajské křižovatky na
Jantarové stezce vedoucí od Jaderského moře.
Studenti měli příležitost projít si tři části: vojenský tábor, civilní město a muzeum. V současné
době jsou zde prováděny unikátní rekonstrukce
budov, stavěné původní technikou. Studenti mohli
obdivovat systém vytápění pod podlahou, krásné
fresky i vybavení kuchyně. Pro Římany byly typické mozaikové podlahy a veřejné lázně, které
jsou právě v rekonstrukci.

V jednom ze stanů studenti nakoukli i do římské školy. V raných římských dobách byly děti
vzdělávány doma, později chodily do školy mimo
jejich dům. Dnešní děti by asi nebyly moc nadšené představou, že by jejich školní den začínal
už před rozbřeskem a musely by si nosit svíčky,
dokud by se nerozednilo.
Jihozápadně od města se nachází pozůstatek
vítězného oblouku tzv. Heidentor, stavby z r. 300,
která měla čtyři vstupy. Studenti k ní došli pěšky
v silném větru, nemohli přece vynechat nejvýznamnější římskou památku na území Rakouska.
Římské artefakty se nacházejí v muzeu, kde
jsou soustředěny největší římské archeologické
vykopávky ve střední Evropě. Studenti si zde prohlédli sochy bohů, které Římané vzývali, vojenské vybavení, dekorované keramické nádoby, vybavení dílen a další zajímavosti.
Archeologický park Petronell-Carnuntum je
otevřený celoročně a z Bratislavy je to jen pár kilometrů. Stojí určitě za návštěvu. Více informací
lze nalézt na webové stránce www.carnuntum.cz.
Irena Lochmanová,
vyučující předmětu cestovní ruch, ISŠ

Lehká atletika a studenti středních škol
Podzim a sportovní soutěže středních škol
patří již nerozlučně k sobě. Lehká atletika, královna sportu, nepatří mezi nejoblíbenější sportovní disciplíny mládeže.Vyškovský stadion své
mladé příznivce přesto má. Jeho krásné prostředí již tradičně hostilo středoškolskou mládež, která zde 22. září změřila své síly. První tři
místa obsadily vyškovské školy. Není se co
divit, vždyť jsou to právě jejich studenti, kteří
mají možnost zde trénovat a mnozí z nich jsou
členy oddílu lehké atletiky. O to více je potěšitelné, že chlapci Integrované střední školy ve
Slavkově u Brna osadili třetí místo ze šesti
středních škol. Děvčatům se vedlo o něco hůře
– skončily čtvrté. Krásné počasí a perfektní podmínky umožnily mnohým závodníkům překonat
své osobní rekordy. Petr Klimčík zaběhl 100 m
za 11,81 s., do dálky skočil 547, Jiří Sedláček
vrhl koulí rovných 12 m, Zdena Hrabálková
zdolala výšku ve 134 cm .

Start bûhu na 100 m

Foto: archiv ‰koly

Výsledky – hoši:
1. Gymnázium Vyškov
8064 bodů
2. Gymnázium Bučovice
7 753 bodů
3. ISŠ Slavkov u Brna
7166 bodů
Dívky
1. Gymnázium Vyškov
6 832 bodů
2. SSZZE Vyškov
5 878
3. Gymnázium Bučovice
5 608
Mgr. Jana Sekerková, IŠS

Exkurze do Parlamentu ČR

Studenti v parlamentu

Foto: archiv ‰koly

V úterý 19. října navštívili žáci tříd oboru nástavbového studia ISŠ Slavkov u Brna Parlament
ČR v Praze. Tato exkurze se uskutečnila v rámci
výuky právní nauky.
Nejdříve jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu. Po nezbytné bezpečnostní prohlídce nás
průvodkyně provázela budovami, ve kterých
sídlí Poslanecká sněmovna ČR. Prohlédli jsme si
reprezentační místnosti, kuloáry i jednací sál.
Z budovy Poslanecké sněmovny jsme přešli do
Valdštějnského paláce, ve kterém sídlí Senát. I zde

se nás ujala průvodkyně a provedla nás historickými sály i jednací místností. Ve Valdštejnském
paláci jsme si mohli prohlédnout výstavu, která
byla zaměřena na život a dílo T. G. Masaryka
a jeho rodinu. Přálo nám počasí, a tak jsme si mohli
prohlédnout i historické památky staré Prahy.
Chceme poděkovat panu senátorovi Bárkovi
za to, že nám umožnil pěknou a zajímavou návštěvu nejen Parlamentu ČR, ale i našeho hlavního města.
Mgr. Iva Boková, Mgr. Eva Zemánková, ISŠ

Metelka Austerlitz Cup
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
spolu s firmou Milan Metelka, výroba likérů Moravské Prusy a Česká barmanská asociace pořádají již 10. ročník barmanské soutěže Metelka
Austerlitz junior cup. Soutěž v míchání horkých
nápojů – punčů se koná ve středu 3. 11. 2010 od
10 hodin ve sportovní hale ISŠ. Přijďte povzbudit mladé barmany z celé ČR. Vstup volný.
M. Novoměstská, ISŠ

SoutûÏ v pi‰kvorkách

Foto: archiv ‰koly

Soutěž v piškvorkách
Dne 15. října na naší škole tvrdě bojovalo 45
studentů ze všech učebních a studijních oborů ve
školním kole celostátní soutěže v piškvorkách.
Vítězem se stal David Hortvík (3.B HT),
druhé místo obsadil Filip Raška (2.B HT) a na
třetí příčce stanula Jana Hlaváčková (1.B HT).
Podle pravidel soutěže prvních pět soutěžích
tvoří školní tým, který bude reprezentovat naši
školu 8. listopadu 2010 na oblastní soutěži
v Brně.
RNDr. Hlaváčková, ISŠ

Není bratr jako bratr
V době testování čtvrtých ročníků hotelové
školy v rámci Maturitní generálky 2010 navštívil dne 11. října 2010 naši školu Jan Kryl, o tři
roky mladší bratr známého písničkáře a básníka
Karla Kryla. Se svým programem nazvaným Recitál písní Karla Kryla zaujal ve dvouhodinových blocích postupně žáky všech netestovaných ročníků a seznámil je jak s životními osudy
rodiny Krylů, tak se samotnými písněmi a básnickými texty svého bratra.
Žáci ocenili nenucený projev vzpomínajícího
Jana Kryla a společně s ním si zazpívali nejednu
z bratrových známých písní.
Mgr. Burgetová M., ISŠ

LázeÀsk˘ pohár

Foto: archiv ‰koly

LázeÀsk˘ pohár 2010 Jeseník
Dne 14. 10. se v hotelu Zlatý Chlum v České
Vsi u Jeseníku konal IX. ročník mezinárodní
koktejlové soutěže juniorů Lázeňský pohár, kterou již tradičně pořádá Hotelová škola Vincenze
Priessnitze Jeseník ve spolupráci s Českou barmankou asociací.
V této zajímavé soutěži reprezentují mladí barmani školy z celé České republiky a každoročně
přijíždějí i žáci zahraničních gastronomických
škol. Letošního IX. ročníku se zúčastnili zástupci
škol z Litvy, Slovenska a Turecka.
Stejně jako v minulém roce ani letos nechyběli
žáci Integrované střední školy Slavkov u Brna,
tentokrát v zastoupení studentů 3. ročníku Hotelové školy Elišky Hlobilové a Rudolfa Formana.
Eliška se v silné konkurenci 40 soutěžících
umístila na 9. místě a Ruda na 6. místě.
Tímto bych chtěla svým žákům pogratulovat
a poděkovat za vzornou reprezentaci školy.
Bc. Martina Kocmanová
učitelka odborných předmětů, ISŠ
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ZDRAVÍ A SÍLA PŘÍRODY
Přírodní kosmetika, doplňky stravy
Prodejna Krása a zdraví
V. Brejšková, Polní 974, Slavkov, tel. 722 522 022

www.brejskova.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 19. října 2010 oslavil 70 let náš milovaný manžel,
tatínek, tchán a dědeček, pan

MILAN MENDL
ze Slavkova u Brna
Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví,
ať Tě baví práce na zahrádce a Tvoje profese.
Manželka, syn Daniel, snacha Evička a vnučky Danielka a Magdalenka.

M
Neúprosně se blíží čas Vánoc a konec
roku. Máte-li zájem o oslavení konce
roku v Zámecké vinárně „u Edy“, informujte se přímo v Zámecké vinárně
nebo na tel. 724 145 627 do 30. 11.

JINLONG CLUB

LISTOPAD

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace:
5. 11.
6. 11.
12. 11.
13. 11.

19. 11.
20. 11.
26. 11.
27. 11.

Tel. 544 221 122
775 734 606

DJ Peejay – Freeparty live
DJ Beat in the mix – Beat mix party
DJ Peejay – Freeparty live
Rock Live – Thief, Corposant, Descent of
the scarlet skies, DJ Jabko
(PANÁK ZELENÉ jen za 22,- Kč, vyhlášení
MISS METAL! !)
Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky,
pro večerní pohodu
(Vodka Jelzin Plum jen za 19,- Kč!!)
DJ BORIS MEGADANCE PARTY / DJ Peejay
Beat in the mix – Beat mix party
(Vodka Jelzin Fresh Kiss jen za 19,- Kč)
DJ Tublat / Oldies music 80´ 90´ léta

3. 11. v 19 h.
KD Bonaparte
Slavkov u Brna

Pﬁedprodej vstupenek
v info centru
na zámku v pokladnû.
Cena vstupenky 170 Kã

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN
VELK¯CH PLY·. HRAâEK
KŘENOVICE

tel. 605 414 856

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘
ZAKÁZKU JE MOŽNÉ PŘIVÉZT I K NÁM

Setkání b˘val˘ch pracovníkÛ cukrovaru

Foto: R. Lánsk˘

Posezení s dobrými přáteli
to byl cíl setkání bývalých cukrovarníků ze
Slavkova u Brna. Letošní říjnový sraz se nám
opět vydařil. Najdou se ale i tací, co nám tyto
opakované akce závidí. My ale bereme každou
kritiku (i přes internet). Přesto, že jsme pracovali
v cukrovaře, nejsme přece z cukru. Jak jim tuto
pozornost oplatit? Asi tím, že se v naději za rok
znovu setkáme.
Je třeba si připomenout, že životní cesty zpět
nevedou. V našich řadách se začínají tvořit
prázdná místa po lidech, kteří nám chybí. Jen
vzpomínky tíží. Často si člověk potřebuje
s někým popovídat. Je velké umění naslouchat
tomu druhému. Rozdělit se s ním o jeho radost
či bolest. Možná zjistíte, že právě ten druhý je na
tom hůře než vy. Upřímné a vlídné slovo dělá
divy. Jedno z příslovích říká: ,,Lékaři léčí, ale

přátelé a víra uzdravuje.“ A o tom bylo naše společné setkání, které splnilo myšlenku.
Poděkování patří celému personálu Zámecké
vinárny u Vendulky a Edy, kde je atmosféra vždy
v přátelském stylu. Rovněž panu Radkovi Lánskému, který věnoval svůj volný čas fotografii
zúčastněných.
A.H.

Poděkování čtenářům
Děkujeme čtenářům za velký zájem o web
www.veslavkove.cz. Průměrná návštěvnost
v měsíci říjnu se pohybuje mezi 1100 a 1500
unikátními přístupy denně. Budeme i nadále
přinášet denně čersvé zprávy a těšíme se na
příspěvky od našich čtenářů.

Tip na vánoční dárek
V těchto dnech se dostala do prodeje útlá
knížka-historický román z pera autora Josefa
Koudelky. Děj románu se odehrává v okolí
Slavkova. Román můžete zakoupit v knihkupectví Skaličková–Pokorná.
Cesta na královský trůn…
Historický román z doby Jana Lucemburského se postavou markraběnky Blanky a markraběte Karla přenáší dějem do moravské metropole Brna na hrad Špilberk.
Oba v Brně často vzpomínali na dobu, kdy
byli Karel se svou matkou Eliškou Přemyslovnou uvězněni na Křivoklátě.
Oba na brněnském Špilberku nacházejí určitou podobnost s minulostí. Román líčí nejenom
vztah těchto dvou mladých lidí, jejichž společná
životní cesta díky královskému otci Janu Lucemburskému není snadná, zejména pak cesta
markraběte Karla na královský trůn, ale i dobové skutečnosti a události…
Další dvě části Bazar a Země se rozdělila
ztvárňují a přibližují historické období jak husitských válek na Moravě, tak i z doby uherského tažení proti Turkům v roce 1601.

Obě části se soustřeďují na málo známá fakta
a také osud lidí, kteří se v určité době podíleli
na dějinách našeho kraje…
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Na věky žije ten, koho nosíme ve svém srdci.
Dne 3. října 2010 uplynul 1 rok, co jsme se rozloučili s paní

21

Opustili nás
Jarmila Přibyslavská (1956)
Pavel Urban (1942)
Alena Moricová (1953)
Oldřich Novotný (1936)

14. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.

MARIÍ RŮŽIČKOVOU
zdravotní sestrou ze Slavkova u Brna
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Dne 21. října 2010 by se dožil 84 let a 14. listopadu 2010 uplyne
smutných 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

JAN ŠIKUTA
velitel hasičů v. v.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují manželka Marie, dcera Jana a synové Milan a Zdeněk s rodinami.
Vzpomínka
Schází nám tvůj úsměv a tvé vřelé objetí.
Dne 26. října uplynulo 8 smutných let, kdy nás opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád

LUKÁŠ MOUDRÝ
S láskou vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Najednou tatínek není, nedal nám sbohem ani žádné rozloučení. Odešel náhle,
nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal? Zapalme svíce, když
jsme ho milovali, vzpomeňme na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.
Děkujeme Ti za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 28. října 2010 by oslavil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
79. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka Emílie, dcera Eva s rodinou,
syn Jiří s manželkou.
Vzpomínka
Dne 30. října vzpomeneme 9. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Ladislav a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
V průběhu roku 2010 uplynulo:
10 let, kdy nás navždy opustila paní

ALOISIE ZUKALOVÁ
rozená Břízová
68 let, kdy byl násilně ukončen život v Kounicových
kolejích v Brně pana

ANTONÍNA ZUKALA
30 let, kdy nás navždy opustila paní

MARIE BŘÍZOVÁ
50 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS BŘÍZA
Všichni žili ve Slavkově u Brna na ulici Špitálské.
S láskou a úctou vzpomíná Mgr. Jitka Habartová,
rozená Zukalová, 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 100 Kč.

INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
KOUPÍM RD v Rousínově a blízkém okolí, cena
do 4 mil. Tel.: 775 667 214.
PRONAJMU sklad 3 km od Slavkova u Brna, plocha 360 m2, cena 250 Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.
REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospotřebičů, ručního nářadí a svářeček, elektropráce, překlady v NJ. Viz: tel.: 602 830 485,
www.elektro-krejci.cz.
KOUPÍM RD ve Slavkově a blízkém okolí,
nejlépe se zahradou, horší stav mi nevadí.
Rychlé jednání. Tel.: 775 667 214.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
PRODÁM RD 5+1 v centru Slavkova, dvůr,
zahrada, podsklepený, možnost půdní vestavby, plocha 800 m2. Ihned k nastěhování.
Cena: 4 600 000 Kč. Info na tel. 732 468 465.
PRONAJMU nebo prodám garáž v cihelně,
velká vrata 2,4 x 2,4 m – vhodná na dodávku
nebo přívěs. Tel. 774 897 500.
PRODÁME RD 2+1 v řadové zástavbě s podkrovní místností, s dvorkem a zahradou ve
Slavkově. Nutná kompletní rekonstrukce, cena
dohodou, tel. 605 119 588 nebo 776 649 421.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856.
PRODÁM levně zachov. sprchovou zástěnu,
půlkruh, vel. 70 cm. Křenovice 605 414 856.
PRONAJMU částečně zařízený rod. dům ve
Slavkově 2+1 v blízkosti centra. Nájem 6 tis.
+ inkaso. Volný ihned. Tel. 774 332 265
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz
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Bible – jak jí rozumět
Zamyšlení o bibli v rámci prvního roku
přípravy na jubileum 1.150 výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám přinesli Písmo svaté v našem rodném jazyce.
Důležitým předpokladem k porozumění
bible je skutečnost, že jde o Boží sebesdílení.
V jiném případě bible zůstává pramenem
moudrých pouček, svědectvím života lidí a dokladem historických událostí.
Bůh se sděluje člověku, protože vychází ze
své vlastní zkušenosti. Křesťané věří v jednoho a jediného Boha, o němž nám bylo zjevené, že přebývá v Trojici osob. Bůh není
jeden v jednom, ale je společenstvím Otce,
Syna a Ducha svatého a probíhá v něm vzájemné sdílení a dialog.
Zjevení Boha lidem je Božím sebesdílením, jak uvádí konstituce II. Vatikánského koncilu Dei verbum: „Bůh se ve své dobrotě
a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého.“ Bůh
se svobodně rozhodl, že se člověku zjeví, neboli

Podûkování za úrodu

odkryje mu tajemství svého života. Nabídne mu
také účast na svém Božím životě, kterým ho
chce obdarovat (Ef 1,3-10). Bible je svědectvím o tomto Božím sebesdílení. Někdy se
mluví o bibli jako o sbírce přikázání a náboženských pravd, avšak tím dostáváme Boha do
role hlídače nebo vychovatele. Cílem zjevení je
však společenství Boha s člověkem, které se
stalo skutečným fyzickým příchodem v Ježíši
Kristu, kterého nazýváme „vtělené Boží slovo“
(Jan 1,14). Zjevující Bůh nabízí svou lásku člověku, který může odpovědět svou vírou.
Slovo Boží v bibli je sdělení Božího poselství lidskou řečí. S tím je spojena jistá obtíž
v omezenosti lidských slov a nastává problém
výkladu bible, jak to autor myslel, co chtěl
touto myšlenkou vyjádřit. Protože Písmo
vzniklo ve společenství víry, může být správně
chápáno pouze v církvi (2 Pt 1,20) a v postoji
víry.
Inspirace Písma svatého znamená, že prvotním původcem
celého Písma je Bůh
a bylo sepsáno
z vnuknutí Ducha
svatého. Inspirace
je Boží působení na
rozum a vůli těch,
kteří
zapsali
všechno to a pouze
to, co Bůh chtěl.
„Veškeré Písmo pochází z Božího
Ducha, ... aby Boží
člověk byl náležitě
připraven ke každému
dobrému
činu“ (2 Tim 3,1617).
P. Mgr. Milan
Vavro, římskokatolický farář
Prameny: Jan PacFoto: 2x archiv farnosti
ner: Svět bible
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00 bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30 h.
Slavnost všech svatých, pondělí 1. 11. v 18,00
mše sv. farní kostel.
MŠE SV. V KOSTELE NA ŠPITÁLCE:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, úterý
2. 11. v 18.00.
Další mše sv.: středa 3. 11. 18.00, čtvrtek 4. 11.
7.00, pátek 5. 11. 18.00, sobota 6. 11. 7.30 h.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat
od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVECH v neděli 7. listopadu:
Slavkov 15.00, Hodějice 15.00, Němčany
14.00, Heršpice 14.00
Návštěvy nemocných, pátek 5. 11.
Národní pouť do Říma, 8. – 12. 11.
Duchovní obnova pro muže, sobota 20. 11. od
9.00 do 17.00, Dům Sv. Rodiny. Téma: Starozákonní mužské vzory, vede P. Martin Vařeka,
vojenský kaplan. Informace tel.: 544 423 241.
Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 22. 11.
Slavkov, 8.30 a 18.00 mše sv. farní kostel.
Žehnání adventních věnců, 1. neděle adventní
28. 11. při mši sv. v 8.30 a 18.00.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz
Poděkování za úrodu v kostele Vzkříšení
Páně ztvárnila mládež z plodů země na motivy citátů z Bible v rámci roku „Vezmi a čti“.
Foto archiv farnosti.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Zasvěcování
Dnešní podvečer mi připravil úchvatné divadlo. Zatímco se slunce ukládalo ke spánku do
nadýchaných červánků sladce růžové barvy
a v teplých nárazech povíval vánek, objevily se
znenadání nad zahradou poštolky. Dvě staré a tři
mladé. Pět letců elegantních tvarů.
Usedl jsem do trávy, zaklonil hlavu a tiše pozoroval to, co se mi doposud nikdy nepodařilo.
Viděl jsem zkušené učit mladé vrcholnému leteckému umění: viset na místě. Poštolky vždycky
obloukem nasadily proti větru, srovnaly se do
ideálního proudu vzduchu, krátce zatřepotaly
křídly a naklonily těla do vhodné polohy. Nakonec doširoka roztáhly perutě a… visely na místě!
Jako přikované. Pouze koncem letek jemně korigovaly změny, které zaznamenaly ve vzdušném
proudění kolem sebe. Po několika vteřinách daly
znamení mladým poštolkám, aby se do toho s odvahou pustily... Pravda, nešlo jim to tak dobře,
přeci jen teprve sbíraly zkušenosti. Ale ani jejich pokusy neměly daleko k obdivuhodnému
mistrovskému kousku. Jedno mládě po druhém
se před rodiči předvedlo. Některé viselo na místě
krátce, jiné déle… Nicméně každé bylo pochváleno spokojeným rodičovským výkřikem.

Potichu a velice pomalu jsem se stáhl ze zahrady pryč. Přeci jen jsem nechtěl plašit svou
budoucí deratizační družinu, která zatočí s dotěrnými hlodavci, kteří nás od jara sužují.
Večer, když jsem seděl na zápraží a vyprávěl
o výcviku poštolek manželce, padla otázka, jak
na život (zejména tedy ten duchovní) připravujeme své děti my. Trénujeme je dostatečně?
Chválíme je spokojenými rodičovskými výkřiky? Přemýšlím nad tím doteď. A možná, že ty
otázky nepatřily jenom mně…
„Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby
člověk byl počat, jakmile se však narodil, jest na
sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.“ (Platon)
„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí
se od ní, ani když zestárne.“ (Bible – Přísloví
22,6)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás v měsíci
listopadu zve na sobotní bohoslužbu 20. 11. na
adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Pﬁedná‰ka pro milovníky historie
Všichni milovníci historie přijměte naše pozvání k přednášce a navazující diskusi
(s malým pohoštěním) na téma: Od postmoderny ke vzniku až současnosti Církve československé (husitské). Průvodního slova se ujme
archivář CČSH, Mgr. Marcel Sladkowski ze
Zlína.
Sejdeme se v Husově sboru, ul. Jiráskova
959 ve Slavkově u B., v pondělí 1. listopadu
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
Za radu starších místní náb. obce vás srdečně
zve
Milan Vostřel, farář
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Práce na zahradě – listopad
Pranostika: O všech svatých větry jsou-li,
znamenají zimu proměnlivou, přijdou-li však
s Ondřejem (30. 11.) , dobré zimy se nadějem.
V listopadu přichází první sníh, jeho trvání je
však obvykle krátkodobé. Je to však měsíc
s nejoblačnějším počasím, krátkými dny a dlouhými a chladnými nocemi. Proto dokončeme
všechny zbývající práce a to především můžeme
ještě do zamrznutí půdy vysazovat ovocné
stromky a keře. Nadále shrabujeme spadané
listí, které zaryjeme do záhonů nebo uložíme
do kompostu. Pálením listí se zbavujeme organické hmoty a posléze humusu potřebného
k ozdravení půdy. Pokud v korunách stromů zůstaly mumifikované plody odstraníme je a spálíme, jsou šiřiteli nákazy pro příští rok. Záhony
před rytím přihnojíme kombinovaným hnojivem NPK, přidáme hnůj a zaryjeme též organickou hmotu ze zahrady. Při nedostatku vápníku vápníme ve tříletých intervalech
dolomitským vápencem nebo páleným vápnem.
V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na odplevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. Vodu
z nádrží před zimou vypustíme a použijeme na
zalití stromků a keřů. Proti zárodkům houbových chorob, které zůstaly pod korunami
stromů provedeme postřik přípravkem KUPRI-

Foto: R. Lánsk˘

KOL. Potom upravíme chrániče kolem stromů
a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře
na zahradu. Další práce se přestěhují do sklepů
a skladovacích prostor, kde kontrolujeme uložené ovoce a v době správné zralosti konzumujeme.
POZVÁNKA NA VEČÍREK.
Zahrádkáři pořádají v restauraci GÓL na
Zlaté hoře v sobotu dne 6. listopadu 2010 ve 20
hodin večírek na UKONČENÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ SEZONY. Zveme všechny příznivce zahrádkaření, sadaření a milovníky přírody.
PODĚKOVÁNÍ
Skončila velmi úspěšná výstava ovoce, která
se návštěvníkům líbila.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří svými
expozicemi a vystavovanými vzorky ovoce a zeleniny přispěli k úspěšnosti a dokonalosti výstavy. Bez vašeho přispění by nezanechala takové dojmy a zážitky. Věříme, že spolupráce
bude pokračovat a všichni opět přispějeme k úspěšnosti příští výstavy, která se uskuteční v roce
2011 ve stejném termínu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přeje Luža Vlad.

Gulach Open 2010

V sobotu 18. září se konalo ve Slavkově hned
několik společenských akcí. Jednou z nich byl
také třetí ročník soutěže „GULACH OPEN
2010“. Byl uspořádán na fotbalovém stadionu
v areálu restaurace ,, U dvou kapříků“. Sešlo se
zde šest soutěžících amatérských družstev, která
se utkaly v kulinářské disciplíně – vaření kotlíkového guláše. Vlastní příprava soutěžního pokrmu probíhala přímo v areálu restaurace. Hovězí guláš se vařil v kotlících, na pánvích
a v kotlinách různých konstrukcí a velikostí. Na
vlastní průběh soutěže dohlížela odborná porota
z oboru gastronomie a veřejného stravování.
Osobně jsem ochutnal všechny soutěžní vzorky
a musím dodat, že porota měla těžký úkol rozhodnout o celkovém pořadí. Soutěžní týmy se
umístily v následujícím pořadí: První místo získalo družstvo BAFI manželů Vlastimila a Aleny
Bayerových společně s Janou a Jiřím Fikarovými.
Na druhém místě se umístilo družstvo ,TOP09
Slavkov ve složení Petr Skřivánek, Libor Eliáš,
Valdemar Lifka a Radek Kubíček. Třetí v pořadí
bylo pořádající družstvo Petr Zvonek, Ladislav
Michálek a Jaroslav Vlach. Čtvrtou příčku obsadilo družstvo Rockeři ve složení Adam Kachlík,
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Roman Pešica a Marek Cagášek. Pátý team Pat
a Mat pánové Luděk Bayer a Jaromír Svoboda.
Čestnou šestou pozici obsadilo taktéž spojené
družstvo manželů Jany a Zdenka Kyjovských
společně s Jindřiškou a Karlem Malinkovými.
Současně se soutěží proběhlo odpolední fotbalové derby týmů Slavkovského dorostu a Velké
nad Veličkou, poté následoval zápas Slavkova
s Tvrdonicemi. Návštěvníci těchto utkání mohli
ochutnat jak vzorky připravených soutěžních gulášů, tak také pravý burčák. K příjemné pohodě
sobotního odpoledne přispělo nepochybně krásné
počasí babího léta a živá hudební produkce rockové skupiny S.M.P. až do večerních hodin. Pro
všechny soutěžící byly připraveny věcné ceny od
sponzorů soutěže. Upomínkové vařečky s pořadím umístění jednotlivých týmů vyřezal pan Josef
Spáčil. Děkujeme sponzorům za věcné ceny. Závěrem chci poděkovat soutěžícím za účast a skvělou atmosféru, sponzorům za ceny, porotě za profesionální přístup, muzikantům za hudební
produkci a všem příchozím za příjemně prožité
odpoledne. Srdečně vás všechny již dnes zvu na
příští ročník s přáním větší účasti soutěžících.
Za realizační team Petr Zvonek

14. listopadu 1891 se narodil kanadský lékař
Frederik Grand Banting, objevitel inzulinu a nositel Nobelovy ceny. Na jeho počest se stal tento
den Světovým dnem diabetu. Od této doby začíná léčba nemoci, která nese sladké jméno diabetes mellitus – cukrovka a inzulin zachraňuje
miliony diabetiků, které vrací do života. Proto
naše celoroční úsilí vrcholí právě v listopadu.
Svaz diabetiků ČR ve Slavkově pořádá u příležitosti Světového dne diabetu ve spolupráci
s Městským úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR pro JMK v Brně ve čtvrtek 12. listopadu DEN PRO ZDRAVÍ. V prostorách
Společenského domu Bonaparte v době od 9 do
13 hodin můžete navštívit prodejní výstavu DIA
výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé
výživy. Můžete si dát zdarma změřit glykémii,
cholesterol, tlak krve, obsah tuku a tělesnou
hmotnost podle BMI. Měření tělesných hodnot
bude zabezpečovat VZP, firmy Abbott, Roche
a Johnson&Johnson, žákyně zdravotní školy
z Vyškova. Využijte možnost nakoupit si se slevou a na jednom místě glukometry, testovací
proužky, kvalitní zdravotní obuv firmy Baťa,
nejkvalitnější sladidla firmy FAN, vitamíny pro
diabetiky, přírodní kosmetiku a bylinné přípravky. Budete moci ochutnat Racio výrobky
zdravé výživy, bezlepkové výrobky, zeleninové
saláty. Najdete zde také potravinové doplňky,
koření, kosmetiku, léčivé přípravky a vhodné
vánoční dárky.
Pokud si na internetu otevřete heslo „dendiabetu.cz“ dozvíte se, že hlavní akce budou probíhat v pátek 12. listopadu v Praze na Staroměstském nám. a v Brně na náměstí Svobody.
Můžete si také zapálit virtuální svíci „Pochodu
proti diabetu“. Prevencí proti zvyšujícímu se
počtu onemocnění na cukrovku je právě půlhodinový pěší „Pochod proti diabetu“, který se organizuje na celém světě proto, abychom přiměli
veřejnost ke změně dosavadního nezdravého životního stylu.
Udělejte už teď něco pro své zdraví, přijďte si
změřit tělesné hodnoty a vykročte s námi za
zdravým životním stylem. Nepodceňujte příznaky onemocnění cukrovkou. Včasné odhalení
usnadní její léčbu a sníží riziko pozdních komplikací. Hned po návštěvě DIA výstavy požádáme návštěvníky, aby se prošli okolo Palackého náměstí, nebo zámeckým parkem.
Chceme vás požádat, abyste věnovali alespoň
jeden den v roce svému vlastnímu zdraví.
Cestu za zdravým pohybem zvolíte, pokud
za námi přijdete každé pondělí od 15,30 hodin
do tělocvičny ISŠ, kde cvičí diabetici a senioři.
Pro své členy pořádáme na závěr roku 16.
prosince v Zámecké vinárně už tradiční „Vánoce s diabetem“. Pro omezený počet míst si zakupte vstupenky už na DIA výstavě, nebo v naší
kanceláři na poliklinice do konce listopadu.
Nezapomeňte si v kalendáři zatrhnout datum
14. listopadu a přijďte se přesvědčit jak na tom
se svým zdravím skutečně jste a také nás podpořit v prevenci nárůstu nejen diabetu, ale i dalších civilizačních onemocnění, způsobených sedavým zaměstnáním, stresem a nezdravým
stravováním.
Marie Miškolczyová

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.veslavkove.cz
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Neplaťte víc, než je nutné
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR ve spolupráci s Unií seniorů, Svazem
důchodců ČR zahajuje bezplatnou sociálně-finanční poradnu.
Kdo může poradnu využívat?
- držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP
- senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi
- nezaměstnaní a ostatní klienti
Co nabízíme
- informace a pomoc při sjednávání slev
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 až
20 % (ZTP, ZTP-P, TP u vybraných pojišťoven)
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné
linky, sleva 10–20 %

- preventic před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na slabší
sociální skupiny
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- nabídku pracovních příležitostí v poradnách
OSSAFP ČR po celé ČR
- zajištění financí na pohřebné – program Pieta
- slevy v potravinových řetězcích, slevy v oblasti služeb (pedikúra, kosmetika apod.)
- spolupráce s právní, sociálnmí poradnou,
SOS, poradna pro nájemníky a spotřebitele.
Informace a dotazy vám rádi poskytneme na
uvedených kontaktech:
Telefon: 724 564 070, 518 324 194
e-mail: financniporadna@seznam.cz,
www.socfinporadnycr.cz
OSSFP

Komunitní web pro seniory vydal svému ãtenáﬁi knihu vzpomínek
Pan Chalupa napsal sérii vzpomínek na své
dětství v poválečných Karlových Varech. Knihu
měl léta v šuplíku. Pak začal chodit na internetové
stránky pro seniory a ve spolupráci s nimi kniha
humorných příběhů vyšla 6. října 2010 tiskem.
Příběh knížky pana Chalupy demonstruje význam
a možnosti internetu v komunitě seniorů.
„Je to první kniha, kterou vydáváme našemu
čtenáři. Na www.sedesatka.cz se potkávají lidé,
kteří si píší, setkávají se, podnikají společné výlety. Tak proč nevydat knihu, kterou jeden ze čtenářů webu napsal, když je opravdu dobrá? Pan
Chalupa vzpomíná na příhody party kluků z karlovarských Tuhnic, na jejich klukovské války

a další drobné příběhy. Při četbě jeho knížky si
připadáte někde mezi Knoflíkovou válkou a Bylo
nás pět. Kluci z ulice jsou živí, mají duši – jako
se stává knížkám, do kterých autor vtělil vlastní
vzpomínky“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor
www.sedesatka.cz .
Komunitní web pro seniory www.sedesatka.cz
vznikl v září 2009 a vytvořila se kolem něj aktivní
skupina několika set registrovaných čtenářů.
Dnes je nejnavštěvovanějším webem pro seniory
v České republice. Web provozuje pardubické občanské sdružení CENTRED o.s.
Knihu Kluci z ulice si mohou zájemci objednat přímo na www.sedesatka.cz.
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Moje konto
Plakala břízka
Plakala břízka v podhájí,
šatičky se jí trhají.
Větřík, prý že je zalátá,
navléká nitku ze zlata.
Na břízku se jen usmívá,
předstírá, že rád zašívá.
Zašívá den a noc a den.
Panenku laská sladký sen.
Třetího dne však v loučení
úsměv se v hoře promění,
slzička rosná na tváři
studeným stříbrem zazáří.
Povadlá vůně listoví,
ústa co tají, napoví:
Krásu, jež spadla do mlází,
jedině Smrtka provází.
Studená vlákna babích let
spřádají rubáš naposled,
pevnější vlákna nežli ta,
větřík co užil – filuta.

L.K.

ŽALUZIE • ROLETY
MARKÝZY • SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna
Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

Kalendář akcí – listopad 2010
Datum

3. 11.

hod.

druh

19.00 spol.

akce

místo konání

poﬁadatel

Travesti show skupiny DIVOKÉ KOČKY
Sál centra Bonaparte
Centrum Bonaparte
Předprodej vstupenek na pokladně Zámku Slavkov - Austerlitz. Cena vstupenek 170 Kč
3.11.
10.00 spol. METELKA AUTERLITZ junior cup. 10. ročník barmanské soutěže
sportovní hala Isš
isš, Metelka, ČBA
Metelka Austerlitz junior cup. Soutěž v míchání horkých nápojů. Cena vstupenek 170 Kč
5. a 6. 11.
od 8.00 spol. 1. evropská výstava moravských pštrosů. Otevřena v pátek 8–18 h. a v sobotu 8–15 h
Hala chovatelů
Klub chovatelů mor. pštrosa
5. 11.
19.00 spol. Skautský zábavný večer. Hraje skupina Relax, na programu jsou taneční vystoupení,
Sál centra Bonaparte
Junák Slavkov u Brna
bohatá tombola, výstava fotografií a kronik. Vstupné 80 Kč.
6. 11.
sport. Zimní liga. SP5+30 VStP5+30 VzPi40/6
Zámecká střelnice
Zámecká střelnice
11.11.
9.00-13.00 spol. Den pro zdraví. Prodejní výstava dia výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé
Sál centra Bonaparte
ÚO Svazu diabetiků ČR
výživy, zdarma měření glykémie, krevního tlaku, obsahu tuku a tělesné hmotnosti BMI
Součástí bude i „Pochod proti diabetu“
11.–14. 11.
spol. Svatomartinské hody a vína
Zámecká restaurace Austerlitz Zám. restaurace Austerlitz
11.11.
11 hod.
příjezd sv. Martina na bílém koni na nádvoří zámku, který zahájí svatomartinské hody.
11.11.
17.00 kult. Hudební večer žáků
Sál ZUŠ
ZUŠ Fr. France
13.11.
od 11.00 spol. Hubertova jízda na zámku ve Slavkově
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz,
11.00 hod. slavnostní zahájení, dekorace jezdců, přehlídka jezdců a koní v uniformách a kostýmech,
12.00-15.30 doprovodný program v zámeckém parku jezdecké soutěže, halali - hon na lišku, příjezd Sv. Martina
13. 11.
od 11.00 spol. Mladá Svatomartinská vína na zámku
Salla terrena zámku
Zámek Slavkov - Austerlitz
Slavnostní zahájení v 11.00 hod., ochutnávka mladých vín
13. 11.
od 9.45 spol. Kostýmované prohlídky zámku. Téma: Lovecká sezona zámeckých pánů
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Nutná rezervace na tel.: 544 227 548
13. 11.
11.00 kult. Zahájení výstavy „Slavkovské slunce“. Výstava k 205. výročí bitvy u Slavkova
Galerie před pokladnou
Zámek Slavkov - Austerlitz
ve spolupráci s CENS. Prostory před kavárnou, přístupná souběžně s provozem zámku
13. 11.
11.55 kult. Vernisáž výstavy „Koně a slavkovský zámek“. Výstava fotografií
Galerie OK
Zámek Slavkov - Austerlitz
ve spolupráci s YMCA jezdeckým oddílem Stáje Němčany, a Jezdeckým klubem Němčany, s.r.o.,
13. 11.
17.30 spol. Lampiónový průvod
Sraz za kostelem
Austerlitz Adventure
20. 11.
sport. Zimní liga. SP30+30 VP15+15 VzPi40/60
Zámecká střelnice
Zámecká střelnice
25.11.
17.00 kult. Vernisáž výstavy „Napoleonská epocha na pohlednicích“. Křest stejnojmenné knihy Historický sál ZS-A
Zámek Slavkov - Austerlitz
Výstava v galerii přízemí zámku, přístupná souběžně s provozem zámku do května 2011
27.11.
10.00 kult.. Advent na zámku. Prodejní vánoční výstava P. Tauberové a M. Drápalové
Rubensův sál ZS-A
Zámek Slavkov - Austerlitz
27.11.
13.30 kult. Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější vánoční stromeček“
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Doplněné o komponované pásmo „Vánoční rozjímání“ - vystoupení žáků ZŠ Tyršova
Probíhající výstavy:
do 10. 11.
výst. Výstava „Tak jde čas“. Hodiny a hodinky výstava z cyklu „Poklady z depozitářů“,
galerie před kavárnou
Zámek Slavkov - Austerlitz
doplněná tvorbou dětí ZUŠ Františka France, volně přístupná v přízemí zámku
do 18.11.
výst. Antonín Dvořák - Rusalka. Výstava ke 110. výročí zkomponování opery „Rusalka“,
galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
dokumentuje skladatelovu tvorbu od počátku až po premiéru opery v Národním divadle
v Praze v roce 1901. Vystaveny jsou rukopisy díla, korespondence a velké množství dobových fotografií.
Tato výstava má na zámku ve Slavkově evropskou premiéru, v r. 2011 bude představena i v zahraničí.
Otevírací doba Zámku Slavkov - Austerlitz v listopadu: úterý - neděle 9 -16 hod., vč. státních svátků.
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Fotbal v listopadu

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, Motoklubu Austerlitz skončila
motoristická sezona 2010. Devátého října se
konal Cross Fest na pečlivě připravené trati fy
Likos. Hodnotný závod ještě zpřijemnilo hezké
slunečné počasí. Závodu se zúčastnilo 18 posádek a několik jednotlivců. Dramatické zápolení
sledovalo veliké množství spokojených diváků.
Mezi hosty byl mimo jiné významné osobnosti
přítomen pan starosta Ing. Ivan Charvát, který
věnoval jménem města do hlavní kategorie 3
krásné poháry. Foto pohárů i záběry ze závodu,
včetně dekorace jezdců jsou v naší infoskříňce
u ZŠ Komenského. Hladký průběh celé akce byl
díky pronajaté průjezdné časomíře přijat jako regulerní a bez protestů. Rovněž posádka vozidla
záchranné služby byla osvobozena od povinnost
zasahovat. Poslední závod MK Austerlitz se
konal 16. října jako závody na silnici Hill Cup.
Tento závod se konal již podruhé při automobi-
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lových závodech do vrchu v serpentinách Slavkov–Rousínov. V sobotu o polední přestávce závodících automobilů byly odstartovány 3 rozjížďky 26 jezdců na fechtlech-jawa 50. První
jízda byla tréninková – postavení na start podle
časů, druhá byla zahřívací a třetí byl již ostrý
závod za dosažení nejkratšího ujetého času.
Přesné měření časů bylo elektronické, používané
při měření automobilových amatérských závodů
do vrchu, zavedených manžely Kreuzigerovými.
Tyto závody se konaly za dobré součinnosti
a podpory našeho městského úřadu. Určená parkovací plocha byla uklizena a uvedena do původního stavu. I zde se zúčastnil akce osobně reprezentant městského úřadu a ředitel TS města
pan Radek Lánský, nejen jako divák, ale i jako
aktivní fotoreportér. Závod se vydařil, díky hojné
účasti i počasí, jež nám nadmíru přálo. Výsledky
budou ve zpravodaji i naší infoskříňce. J.M.

V měsíci listopadu končí podzimní část soutěžního ročníku 2010/2011. Na městském stadionu budou sehrána následující mistrovská utkání:
So 6. 11. 10, 14.00 h. Slavkov „A“–Mutěnice
11.30 h. dorost Slavkov–Křepice
So 14. 11. 10, 13.30 h. Slavkov „B“–Bošovice
Realizační tým – „A“ mužstvo: trenér R. Václavíček, ved. J. Andrla, zdravotník T. Pavéska,
masérka L. Brandýsová. Dorost: trenér J. Jelínek, vedoucí Z. Ondruška. Žáci: trenéři J. Šebeček, J. Krejčík, M. Romanovský, J. Lysák,
P. Jeřábek. Přípravky: trenéři R. Zemánek, L.
Zrotal, K. Kachlíř, Š. Leitner, J. Svoboda,
S. Leitner.
Žáci a přípravka již svá mistrovská utkání dohráli v říjnu. Stále probíhá nábor mladých hráčů
r. 1996 a mladších. Informace a kontakt: Š. Leitner 775 738 244.
Na zimní přípravu je třeba zajistit pro
všechna mužstva tréninkové hodiny v tělocvičnách, také přípravná utkání a dobře se tak připravit na jarní sezonu.
VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům
za dobré výkony v podzimní části soutěží, funkcionářům za jejich vytrvalou práci, trenérům za
pečlivou přípravu svých svěřenců, díky patří
také našim sponzorům a v neposlední řadě
našim příznivcům! Těšíme se na shledání na
únorovém sportovním plesu a koncem března
2011 opět v ochozech a hřišti městského stadionu!
rs

Podûkování panu R. Lánskému
a Technick˘m sluÏbám

Maminky proti pﬁípravce

Foto: R. Lánsk˘

Maminky–přípravka 2:2
V pátek 8. října za krásného slunečného odpoledne se po roce opět sešli malí fotbalisté a jejich maminky, aby se utkali v zápase: MAMINKY PROTI PŘÍPRAVCE.
Všichni zúčastnění byli zvědaví, jestli se klukům podaří obhájit loňské vítězství. Po zahajovacím písknutí píšťalky se začal na hřišti hrát
pro mnohé nový styl fotbalu. Rozhodčí spravedlivě sledoval běh utkání, ale hráči nepoužívali nedovolené zákroky. Proto nebyly uděleny
žluté karty ani nebyl nikdo vyloučen. Malé
zdravotnice byly připraveny kdykoliv přispěchat na pomoc, naštěstí nemusely ošetřovat
žádné zranění.
Utkání mělo v letošním roce velice vyrovnaný průběh. S blížícím se koncem zápasu
chtěly oba týmy zvrátit skóre ve svůj prospěch,

ale s remízou 2:2 byli všichni spokojeni. Obzvlášť maminky měly z vybojované remízy
dlouhotrvající radost.
Po náročném zápase byly děti odměněny
malým dárkem s občerstvením. Sladkou tečkou
nakonec byl dort, samozřejmě s motivem fotbalového míče, do kterého se s chutí pustily.
Kluci odcházeli domů spokojeni a všichni se těšíme zase za rok (a to už musíme holky vyhrát!).
Chtěli bychom také poděkovat sponzorům
akce: panu Michálkovi za občerstvení a dobrou
náladu, firmě Protisk s.r.o. za dárky, paní Řehákové za ovoce,trenérovi maminek panu Andrlovi za připravenost maminkovského týmu. Poděkování patří také všem maminkách za účast
a přípravu zápasu. Za tým maminek
I. Leitnerová

Poděkování
Netradiční výstava plyšových hraček, trvající od 5. 9. do 10. 10. 2010 v prostorách slavkovského zámku, sestávala z více než 500 exponátů od 33 vystavovatelů. Ti starší, kteří nelitovali
času a přišli se podívat, se rádi vrátili do svých dětských let. Děti si potom mohly hračky nejen
prohlédnout, ale s některými si i pohrát. Kdo chtěl – napsal svůj názor či vtipnou připomínku
do „návštěvní knihy“. Děti nám nakreslily také krásné obrázky svých oblíbených hraček. Všem,
kteří výstavu navštívili, děkujeme, stejně tak i za zápisy a obrázky. Zvláštní poděkování patří
samozřejmě všem, kteří na tak dlouhou dobu své miláčky zapůjčili.
(MaPa)

Když jsem byl před třemi lety odejit z beachvolejbalového klubu, nechal jsem za sebou
17 let práce pro klub, město i beachvolejbal.
Ten jsem do Slavkova přivedl a neodmyslitelně
jej s ním spojil. A celou tuto dobu se mi s technickými službami v čele s ředitelem R. Lánským i zástupci města velmi dobře spolupracovalo. Chtěl bych touto cestou jemu a celému
kolektivu upřímně poděkovat.
Mgr. Petr Šafář, trenér Sokola Brno 1

Minirock festival
Pozvánka na Minirock festival na velkém sále
SC Bonaparte, který se koná 6. listopadu ve 20
hod. Představí se skupina Atmosferik z Bratislavy, která již jednou vystupovala ve sportbaru
a měla velký ohlas u příznivců rocku.
Další skupinou je Metropolice, která hraje
funky rock, a umístila se na úžasném 3. místě
v soutěži Emergenza. La Manchu není třeba představovat : pop rock ze Slavkova.
Pokrock skupina z Bučovic vám zahraje a zaspívá znamé hitovky. Super akce na dárečky.
Těšíme se 6. listopadu ve 20 h. ve velkém sále
společenského centra Bonaparte. Vstupné 80 Kč.

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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Babí léto, pavouci a rozmary počasí
Je to právě ovzduší, které může působit na naši
náladu a naše zdraví. Podmínky dýchatelnosti
vzduchu se mění nejen v ohrožených oblastech
od nás vzdálených, ale i v docela menších městech jako je naše, na křižovatce dopravních cest
Brno, Hodonín, Uherské Hradiště. Na rozdíl od
ostatních okolních měst, které mají ve svém blízkém okolí smíšené lesní porosty, které dokážou
za proměnlivého větru ovzduší částečně čistit
Jak nás media seznamují, nastalo období výskytu prašného aerosolu, označovaného: PM 10
– ty nejdrobnější prachové částice, které pronikají až do plic, jsou na vzestupu. Na prach jsou
vázány další škodlivé látky, jako oxidy uhlíku
a další škodlivé látky, které jsou v blízkosti dopravních tepen po celý rok zvýšeny. Automatizovaný imisní monitoring k měření koncentrací
u nás nemáme, Český hydrometeorologický

ústav na srážkoměrné stanici v našem městě
však sleduje počasí, které tyto zvýšené hodnoty
podporuje. Stačí z našeho města z údolí Litavy
od nadmořské výšky kolem 200 m vystoupat
o 100 m výše za mlhy a bezvětří a pohled nás
plně informuje. I když nahoře prosvítá sluníčko,
které mlhu, vodní kapky vypaří, v údolí města
zůstává prachem nasycený smog. Tehdy nezbývá nám starším než čekat podle pranostiky:
„když mne píchá v koleně, v počasí dojde ke
změně.“ V pravidelných hlášeních pro brněnskou pobočku ČHMÚ jsou časově sledovány atmosferické jevy které znečištěné ovzduší provázejí jako: mlha, která zhoršuji horizontální
dohlednost pod 1 km, kouřmo, kdy dohlednost
poklesne pod 10 km. Je to zpravidla za vysoké
relativní vlhkosti. Zákal, za suchého počasí způsobený prachem, kouř nebo zakouření je složeno

Basketbalisté

Foto: archiv basketbalu

Mužský basketbal v sezoně 2010/2011
Před třemi lety mohli příznivci basketbalu poprvé vidět znovu obnovené družstvo mužů. Po
prvním roce, kdy mužstvo skončilo na sedmém
místě, jen málokdo věřil, že bude tým pokračovat
s soutěži. Druhou sezónu však tým příjemně překvapil a obsadil v oblastním přeboru čtvrté místo.
A jak vypadá letošní sezona? Družstvo mužů,
které i v tomto roce chce hrát oblastní přebor,
má ambice dosáhnout medailového umístění.
Tým se skládá převážně ze studentů, a tak trenéři Jiří Kaláb a Bc. Lukáš Charvát vidí největší problém v zajištění finančních prostředků

KOBERCE

pro účast v oblastním přeboru. Náklady na tuto
sezónu dosahují 50 tisíc korun. Tým by proto
rád touto cestou požádal příznivce basketbalu
o příspěvek, kterým by se alespoň částečně snížily náklady jinak hrazené jednotlivými hráči.
První kolo soutěže tým sehraje na domácí
půdě o víkendu 9. a 10. října s BC Vysočina B
a s BK Velké Meziříčí. Všem fanouškům předem děkujeme za přízeň a snad se na ně budeme moci těšit v hojném počtu.
Více informací naleznete na stránkách
www.facebook.com/basketslavkov/

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz

výhradně z kouřových zplodin. Déletrvající tlaková výše „babího léta“ umožňuje vznik teplotní inverze, kdy se v nížinách nahromadí
množství vodní páry, prachových částic a aerosolů, vrstva, která pokrývá údolí jako pošmourná, špinavá deka. Na horní hranici inverze
se však klene modrá obloha. Častý jev v horském prostředí, stále častěji se přízemní inverze
vyskytuje i u nás.
Období „babího léta“ situované přibližně
zatím od 5. října do poloviny měsíce, relativně
teplé a slunečné počasí, bohaté na migrující
nejen ptáky, také druhy z členovců z různých
řádů hmyzu. Mravenčím samičkám narůstají
křídla, vosy a čmeláci se šíří prostřednictvím
oplozených, vůči chladu imunních samiček. Většinou cestují tam, kde je vítr zanese, jen včely,
stejně jako lidé, cestují na místa předem vybraná.
Pro toto období je charakteristická migrace pavouků. Skoro všechna mláďata pavouků která
opouští svůj samičkou střežený kokon, na vyvýšených místech čekají na vhodné letové podmínky. Ty nastanou, kdy sluníčko, již skromné,
za bezvětří ohřívá zemi, s ohřátým vzduchem,
který stoupá vzhůru se na pavučinách, které si
mladí pavoučci upředli se vznáší miliony vzduchoplavců.
Tento jev si dříve lidé nedovedli vysvětlit,
když louky, trávníky byly pokryty stuhami pavučin, dobře viditelných za ranní rosy. Tento jev
byl v naší přírodě dobře pozorovatelný za večerního a odpoledního sluníčka proti odlesku vodní
hladiny velkého rybníka.
M. Hrabovský

Zloděj odnesl kufr
i notebook
Pachatelé vloupání většinou nepotřebují
mnoho času, aby se dostali ke svému cíli. To
dokazuje i případ, který se stal 12. října po deváté hodině večerní ve Slavkově. Dosud neznámý zloděj během chvíle poškodil zámek
nákladního automobilu a z jeho zavazadlového
prostoru si odnesl kufr s osobními věcmi řidičky.
K bleskové akci ho zřejmě nalákala větší
taška položená v autě. V ní objevil kromě notebooku i digitální fotoaparát. K tomu si přibral
firemní dokumenty. Svým činem způsobil
škodu přes čtyřicet tisíc korun. V případě dopadení může strávit až dva roky za mřížemi.
por. Mgr. Alice Navrátilová

Utopenecká soutěž
Zveme všechny příznivce ostrého a kyselého na tradiční „utopenecké
klání,“ které se koná v pátek 12. listopadu v Restauraci Gól na Zlaté Hoře
ve Slavkově u Brna. Vzorky v minimálním počtu 3 ks se přijímají od
19.00 hod., degustační komise začíná pracovat ve 20 hod.
Netradiční oděv a veselá mysl jsou vítány, fotodokumentace a ceny pro
výherce zajištěny. Těšíme se na setkání s vámi.
Realizační tým „Slavkovských výrobců utopenců“

Změna provozu
Od listopadu přechází hospůdka
U dvou kapříků na zimní provoz, což je
pouze víkendy a svátky. A lze možnost
pořádání narozeninových oslav, setkaní
a jiných akcí.
Ladislav Michálek

Ztráta dvou želv
Velmi prosím toho, kdo našel
tyto želvy (samice i samec)
u golfového hřiště, aby se ozval
na číslo +420 602 595 680.
Velká finanční odměna i za
jednu želvu.

4/2010
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Reakce na ãlánek Kulturní veãery mládeÏe – jak vyﬁe‰it bezpeãnost?
Vážený pane magistře Jeřábku, nemohu nechat bez povšimnutí článek, který jste uveřejnil
v minulém čísle Slavkovského zpravodaje a já
jsem neměl možnost se k němu vyjádřit přímo.
Městská policie měla v letním období služby
na všechny diskotéky, které ve Slavkově probíhaly. Strážníci najezdili za jednu noc jen po
Slavkově mnohdy až 200 km. A nejednou řešili
přestupky proti veřejnému pořádku a to i na autobusovém nádraží. Toho jste si ale z okna určitě nemohl povšimnout. Zapnuté modré majáky jsou v noci totiž vidět na kilometry daleko.
Také nechápu, když Vás opilá mládež v noci
ruší a ničí veřejný majetek, z jakého důvodu
nezvednete telefon a nezavoláte hlídku ať už
městské a nebo státní policie?
Vždyť každý občan má dokonce povinnost
takovéto jednání oznámit. Telefon přímo na mě

je 725 746 435, na hlídku 725 746 436, na státní
policii 158. Myslím, že tato čísla jsou stále dokola zveřejňována jak ve zpravodaji, tak na
stránkách města Slavkova, případně na webu.
A Vaše řešení, jako do Slavkova někoho nevpustit, nebo vykázat?
Mohli bychom mít třeba na nádraží přistavené antony a vytipovanou mládež, co přijede
vlakem, do nich za svistu policejních obušků
nakládat a odvážet. Myslím, že už jsme trošku
v jiné době…
Obecné měřítko pro počet strážníků je jeden
na tisíc obyvatel + velitel. To znamená, že zde
práci za sedm až osm lidí vykonáváme tři. A to
nemluvím o tom, že máme veřejnoprávní
smlouvu s obcí Vážany nad Litavou.
Pokud by byl ve Slavkově zřízen kamerový
systém, splní svůj účel pouze tehdy, bude-li

u něj sedět operátor a v momentě, kdy vidí, že
dochází k páchání přestupku vysílá na místo
hlídku, která celou věc řeší.
Řešení přestupku dodatečně z puštěného záznamu je velice složité a neúčinné z důvodu
identifikace pachatele. Postačí nasazená kapuce, brýle a nebo třeba čepice. Je velice těžké
potom někomu dokázat, že je to zrovna on a ne
někdo,kdo mu je třeba jen podobný.
Vidím, že o fungování městské policie toho
moc nevíte, a proto celý Váš článek beru jako
pouhý pokus o zviditelnění své osoby před nadcházejícími volbami.
Já osobně bych si nedovolil veřejně kritizovat práci někoho jiného (například ve školství),
když s danou problematikou nemám nic společného.
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Reprezentovali jsme Slavkov na divadelním festivalu
Již podruhé si slavkovští ochotníci z farního
divadla Simsala Bim přivezli „oskara“ – zajíce
ZABU z Festivalu ochotnických divadel Miroslava Doležala v Bučovicích.
Ve čtvrtek 7. října – tedy 5.festivalový den
patřil bučovický divadelní sál na Kaťáku našemu divadlu. Dopoledne jsme hráli pro školy
pohádku Vendulka a 11 trpaslíků a večer předvedli zcela zaplněnému divadelnímu sálu Shakespearova Kupce benátského.

Soubor divadla Simsalabim

Foto: archiv divadla

Nechci naše herce chválit, aby nezpychli
a taky protože samochvála tzv. smrdí, ale
četné potlesky diváků během hry a bouřlivý

Soutěž o nejlepší tlačenku
Dne 16. října proběhla v restauraci Klobouk
soutěž o nejlépe vyrobenou domácí tlačenku.
V soutěži bylo 16 vzorků, které hodnotila porota profesionálních řezníků ve složení Josef
Bajko mladší, Miloš Procházka, Jaroslav Dvořáček a Zdenek Červinka. Hodnotila se vůně,
chuť a soudržnost tlačenky. Umístění soutěžících dle hlasování odborné poroty bylo v pořadí 1. místo: Jan Zavadil a Jan Pešica, 2.
místo: Petr Šafránek a Jiří Závodný a 3. místo:

Vítûzové soutûÏe o nejlep‰í tlaãenku

Marek Antoš a Pavel Čáslava. Po ohodnocení
odbornou porotou měli také možnost určit si
svoji vítěznou tlačenku návštěvníci restaurace.
Nejvíce hlasů získala tlačenka Mojmíra Durka
a Jitky Kotolánové, vzápětí tlačenka Vlastíka
a Alči Bayerovi a třetí příčku obsadil pan Bureš
z Pustiměře.
Večer byl velice vydařený, proto děkujeme
všem návštěvníkům, soutěžícím a porotě za
účast.
Monika Šemorová s kolektivem

Foto: R. Lánsk˘

aplaus na konci svědčily, že se představení líbilo a diváci se bavili. Největším oceněním,
kromě spokojených diváků, však pro nás byla
upřímná pochvala našeho festivalového hosta
a patrona, profesorky brněnské JAMU a herečky par excellence, Zdeny Herfortové, která
s námi oslavila své nadcházející životní jubileum, což ještě více umocnilo úžasnou atmosféru, která vládla na jevišti i v hledišti, a která
se dá velmi těžko popisovat, ta se prostě musí
zažít. Takže alespoň pro malou ilustraci přinášíme v příloze pro návštěvníky těchto stránek několik fotografií.
Hercům chci tímto poděkovat, že úspěšně
reprezentovali naše město a přeji jim, aby se
jednou dočkali, že si budou moci zahrát na
opravdovém jevišti i ve vlastním městě. Myslím, že po deseti letech trvání našeho divadla
by si to už i zasloužili.
A pro vás, kteří stále ještě váháte zda jít, či
nejít „na faru“ na ty Simsalabimáky, tak pro
vás mám jediné doporučení - neváhejte
a běžte! Vstupné se u nás neplatí, ale za dobrovolný drobný příspěvek na úhradu nákladů
představení jsme vděčni. Naši provizorní
scénu najdete v sále levého křídla fary – budova za kostelem, 1.patro.
Bližší informace o divadle, hercích a termínech představení najdete na našich webových stránkách: www.simsalabim.farnostslavkov.cz
Za Simsalabimáky vás k nám do divadla
zve
Ludmila Nosková
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Roman Benda s japonsk˘mi spoleãníky

Foto: archiv
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Pﬁedávání ocenûní v Praze

Foto: archiv

Výrazný úspěch společnosti Tenryu v podnikatelské soutěži NPMF ČR
Nemalým úspěchem se od minulého týdne
může pyšnit firma Tenryu, spol. s r.o., jejímž
jednatelem je pan Roman Benda z Křenovic,
která se výrazným způsobem prosadila v podnikatelské soutěži NPMF ČR 2010 (Nejlepší
podnikatel, manažer a firma ČR). Nominace
do této souteže překvapila Romana Bendu
stejně tak, jako pozdější ocenění. V užším finálovém výběru soupeřilo celkem 550 firem
z ČR o udělení certifikátu kvality TOP CZECH
QUALITY, a taktéž o individuální ocenění jednotlivých podnikatelů. Vedení soutěže hodnotilo u zúčastněných firem hned několik kritérií
(např.celkové posouzení společnosti, stav rozvoje společnosti od jejího založení, úroveň dodržování etického kodexu v podnikání, posouzení úrovně Public Relations společnosti, atd.).
Firma Tenryu, spol. s r.o., která je majite-

Edita ·ujanová

lem a zároveň i provozovatelem čerpacích stanic pohonných hmot TENRYU a SHELL ve
Slavkově u Brna, následně sklidila ovoce své
dlouholeté podnikatelské činnosti na dvoudenním kongresu v pražském Wellness Step hotelu, který se konal ve dnech 13. a 14. 10. 2010.
Během tohoto kongresu vedení soutěže prezentovalo své záměry a plány do budoucna, zúčastnění podnikatelé měli možnost prezentace
svých firem a neméně důležité bylo i navázání
nových kontaktů mezi jednotlivými soutěžícími firmami.
Při slavnostním vyhlášení byla společnosti
Tenryu, spol. s r. o. udělena plaketa TOP
CZECH QUALITY za rok 2010, propůjčeno
hlavní ocenění, certifikát kvality TOP CZECH
QUALITY 1.stupně a dále, což bylo zřejmě
největším překvapením, bylo Romanu Bendovi

Životní úspěch Edity Šujanové
s mistrovstvím (od pozvání do show Jana
Krause po přijetí u pana prezidenta). Oslavy
skvělé… jak ty oficiální v Puppu v médiích už
probrané, tak ty soukromé a rodinné :-)
• Viděli jsme v brněnských utkáních v hledišti
Vaši rodinu. Prý Vám maminka nosila buchty?
Moji rodinu jste mohli vidět jak v brněnských, tak karlovarských utkáních. Jsou to totiž
nejlepší fanoušci a neskutečně nás i mě podporovali! Nechyběla řehtačka, buben ani vlajky
na tvářích:) A koláčky? Ano, ano, přinesla a pro
velký úspěch byly vyžádány znovu, protože
byly pro nás po zápase (ještě v autobuse) výbornou malou odměnou:-)

Na nedávném mistrovství světa v basketbalu
(Brno, Ostrava, Karlovy Vary) skvěle reprezentovala rodný Slavkov u Brna Edita Šujanová. Krátce po skončení šampionátu jsme ji
požádali o krátký rozhovor.
• Edito, blahopřejeme ke stříbrné medaili z MS.
Jak se cítíte bezprostředně po náročném turnaji? A jak proběhla oslava?
Bezprostředně po konci jsem si ani nestihla
všechny pocity uvědomit, to přichází postupně!
Hlavně z toho důvodu, že v uděleném týdnu
volna jsem se snažila stihnout vyřídit všechny
nutnosti a školní povinnosti. Navíc nás v téhle
době čekalo ještě pár povinností spojených

uděleno ocenění Nejlepší manažer v oboru za
rok 2010 a společnosti Tenryu, spol. s r.o. cena
za Nejlepší firmu v oboru za rok 2010. Tato
ocenění byla panu Bendovi předána z rukou
ministra pro místní rozvoj, pana Ing. Kamila
Janovského, který mimochodem převzal záštitu
nad touto podnikatelskou soutěží NPMF ČR.
Na závěř nezbývá nic jiného, než pogratulovat společnosti Tenryu, spol. s r.o. k tomuto
výraznému úspěchu a konstatovat, že poctivá
práce a neutuchající nadšení vede přeci jen
k vytouženému cíli, což by mohlo být příkladem pro každého z nás. Nutno také podotknout, že toto několikanásobné ocenění je
nejen vynikající vizitkou pro pana Bendu jako
jednatele společnosti, ale zároveň významnou
satisfakcí pro všechny zaměstnance, jež se na
této události podíleli svojí každodenní snahou.

• Měla jste během šampionátu nějakou těžkou
chvilku?
Ne, nevzpomínám si na nic, co by se dalo
nazvat těžkou chvilkou. Byla skvělá
parta i výborná atmosféra, takže jsem
se cítila dobře na hřišti i mimo něj.

• A v osobním životě?
Osobní život často a v různých ohledech navazuje na ten sportovní, ale tento akademický
rok mě čeká ukončení bakalářského studia…
už konečně, aspoň doufám;-)
• Přijedete se podívat do Slavkova?
Ve Slavkově jsem v podstatě každou volnou
chvilku. Není jich sice moc, ale vždycky jsou
to chvíle patřící k těm nejkrásnějším.
• Chcete něco vzkázat svým slavkovským fanouškům?
Snad jen hrozně moc poděkovat!!! A ať dál
fandí, podporují a baví se basketem:-) Vím, že
o šampionát byl velký zájem, a proto chci tímto
zároveň i poděkovat za podporu. Nejen redakci, ale i všem Slavkovákům :)
Děkuji za rozhovor.
red.

• Dařilo se Vám hlavně proti Japonsku. Jak si to vysvětlujete?
Nevím, prostě mi to ten den vyšlo.
Chytla jsem se hned při první příležitosti na hřišti a podařilo se mi využít
všechny přidělené minuty co nejlépe.
• Jaké jsou Vaše další sportovní
plány?
Co se týká blízké sportovní budoucnosti, čeká mě teď ještě jeden rok
smlouvy v USK Praha. A dál se uvidí,
co sezona přinese.

Oslava stﬁíbrné medaile ve Slavkovû

Foto: archiv
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Centrum denních sluÏeb

Foto: B. Maleãek

Každý člověk má právo na důstojné stáří
Dům s pečovatelskou službou s 61 byty funguje ve Slavkově od roku 1995 a od začátku je
o bydlení v něm ze strany seniorů velký zájem.
Dům patří městu Slavkov u Brna, které financuje jeho provoz. V současné době je zaregistrováno cca 170 čekatelů-zájemců o umístění
v penzionu. Samotný dům však po 15 letech
není po stavební stránce v nejlepší kondici.
Zvenku jsou zjevné praskliny způsobené měkkým podložím, obyvatelé ze severních částí
domu si stěžují na plísně a okna už dosloužila.
Právě v uplynulých dnech byla ukončena jejich
výměna, kterou z části hradil zřizovatel a z části
byla kryta z projektu Zelená úsporám. Byla nahrazována plastovými okny s trojskly, přes která
už nebude „táhnout“, jak přes ta stará.
V nedobrém stavu je i kanalizace a podlahy
v některých místnostech. Příspěvky města na
další revitalizaci a zlepšování nestačí – pracovníci charity by velmi uvítali příspěvky od dárců.
Od vlastníka (město Slavkov) má oblastní
charita pronajato přízemí. Zde se nachází denní
centrum, kuchyně, kanceláře, sklady a mj. také
centrum osobní hygieny se speciální vanou pro
méně pohyblivé, pedikúrou apod.
Činnost charity ve Slavkově u Brna je rozdělena do čtyř služeb, jimiž jsou: charitní poradna, ošetřovatelská služba, centrum denních služeb, pečovatelská služba. Ve stručnosti
vás s jejich náplní seznámím.
Cílem charitní poradny, kterou vede
Mgr. Iva Kuchyňková, je umožnit lidem, kteří se
na ni obrátí orientaci v současných sociálních
a právních systémech, napomáhat k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému řešení jejich
nepříznivé sociální situace, aby se mohli znovu
za podpory služeb poradny plně začleňovat do
společenských vazeb a širší sociální sítě. Služba
je ze strany pracovníků poradny přijímána jako
povolání k lásce k bližnímu a vychází z principu
křesťanství. Pracovníci poradny tu jsou hlavně
pro rodiny s dítětem (dětmi), občany žijící v sociálně vyloučených komunitách, pro osoby
v krizi a v neposlední řadě i pro oběti domácího
násilí. Všechny služby poradny jsou bezplatné,
klienti nepotřebují žádné doporučení.
Pomocnou ruku podává v právní oblasti i občanské sdružení Persefona, která poskytuje ve
spolupráci s charitní poradnou sociální poradenství v oblasti domácího násilí, sexuálního
zneužívání a znásilnění. Nejbliží termíny jsou
18. října, 15. listopadu a 20. prosince v době od
13 do 17 hodin.
Další službou je centrum denních služeb,
které vede Mgr. Lucie Kuchařová. Jeho poslá-

ním je nabízet podporu a pomoc seniorům
a zdravotně postiženým osobám, které v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nejsou
schopni plnohodnotně po celý den žít ve svém
přirozeném domácím prostředí a jsou odkázáni
na pomoc jiné osoby, nebo instituce. Obecným
cílem CDS je pracovat s uživateli sociální
služby tak, aby byli v rámci svých možností
a zdravotního stavu schopni co nejlépe žít ve
svém přirozeném prostředí. Služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům
se sníženou soběstačností, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí (ve věku od 27 let) a kapacita
denní centra je 15 osob. Služba poskytuje uživatelům možnost plnohodnotného a pokojného
života. Podporuje je, aby mohli setrvat co
možná nejdéle ve svém přirozeném rodinném
prostředí. Tato služba je zpoplatněna – hodina
stojí 50 Kč. V případě potřeby je možno zajistit svoz a odvoz uživatele Centra denních služeb.
Důležitou činností charitní služby je ošetřovatelská a pečovatelská služba. Tyto dvě služby
často v podpoře klienta spolupracují. Ošetřovatelská služba, kterou má na starosti Sylva
Barnetová, poskytuje zdravotní péči od února
2007 nejen Slavkově u Brna, ale i v přilehlých
obcích. Hlavní náplní je poskytování nepřetržité zdravotní péče v domácím prostředí klientů
metodou ošetřovatelského procesu. Péče je poskytována všem klientům bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení – dle zdravotního stavu pacienta. Cílem služby je podpora,
udržení a navrácení zdraví a podílení se na preventivní činnosti onemocnění a komplikací.
Zdravotní péče je zajišťována ošetřovatelským týmem složeným ze sedmi registrovaných
všeobecných sester. Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a frekvenci návštěv individuálně dle zdravotního stavu pacienta. Správně indikované výkony jsou hrazeny
zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. Ošetřovatelská služba úzce spolupracuje s profesionálním týmem pečovatelek
Charitní pečovatelské služby, čímž se daří zajistit komplexní péči u klientů. Práce sester v domácí péči je vnímána pozitivně. Sestra v domácí péči je více na očích veřejnosti, je
posuzována, jak se chová, jak jedná, jak vypadá
a zejména, co umí. Proto je nutností sester, aby
se neustále vzdělávaly a zvyšovaly odbornou
erudici, aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.
Charitní pečovatelská služba pod vedením
Aleny Kožíkové zajišťuje komplexní rozsah pečovatelských služeb, snaží se o zachování dů-

stojného prostředí a zacházení uživatelům, kteří
se nacházejí v nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci. Charitní pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a znevýhodněným občanům, kteří nejsou schopni si
sami obstarat nutné práce v domácnosti a další
životní potřeby nebo ty, kteří pro nepříznivý
zdravotní stav potřebují zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, ošetření jinou osobou,
pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat
rodinní příslušníci. Cílem pečovatelské služby
je vyhledávat a zajišťovat okamžitou pomoc
lidem, kteří nejsou schopni svou situaci řešit
vlastními silami ani za pomoci svých blízkých
zajistit nezbytnou pomoc. Cílovou skupinou
jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.
Činnost charitních služeb je mnohem náročnější a pestřejší, než je popsáno v předchozích
pár řádcích. Více se můžete dozvědět na webových stránkách charity http://www.hodonin.caritas.cz/ nebo přímo na pracovištích jednotlivých služeb v Polní ulici 1444. Rádi Vám poradí
v obtížné životní situaci a doporučí řešení.
Kontakty:
Charitní ošetřovatelská služba Slavkov
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 212 504, mob.: 608 709 283
E-mail: chos.bucovice@caritas.cz
Charitní poradna Slavkov
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 21 20 21, mob.: 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz
Centrum denních služeb Slavkov
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 212 021, mob.: 734 435 125
E-mail: cds.slavkov@caritas.cz
Charitní pečovatelská služba Slavkov
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 798, mob.: 737 234 088
E-mail: dps.bucovice@caritas.cz

DPS
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KINO JAS SLAVKOV
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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LISTOPAD–PROSINEC 2010
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

2. 11. úterý
3. 11. středa

19.30 hod. MACHŘI
102 min.
19.30 hod. Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech sejdou, aby vzdali poctu svému zesnulému basketbalovému
trenérovi z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví víkend 4 července v domě u jezera, kde před léty slavili své vítězství.
Navazují tam, kde přestali a zjišťují proč zestárnout neznamená nutně dospět. Režie: Dennis Dugan. Hrají: Adam Sandler, Salma
Hayek, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider a další. Film s českými titulky. Mládeži přístupno od 12 let

6. 11. sobota
7. 11. neděle

19.30 hod. ŽENY V POKUŠENÍ
118 min.
19.30 hod. Čtyřicetiletá Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, zjišťuje že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty.
Repríza nejúspěšnějšího českého filmu letošního roku od režiséra Jiřího Vejdělka, který zhlédlo již více jak milion diváků. Hrají:
Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Roman Zach, Veronika Kubařová.
Mládeži přístupno

9. 11. úterý
10. 11. středa

19.30 hod. NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
96 min.
19.30 hod. Chcete vědět, jestli je možné prolézt squashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik musíte
sníst párků, abyste v tom byli nejlepší? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů. Režie: Robert Sedláček. Hrají: Jaroslav Plesl,
Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Johana Švarcová, Igor Bareš, Aňa Geislerová, Jan Hřebejk, Marek Taclík, David Švehlík.
Mládeži přístupno od 12 let

13. 11. sobota
14. 11. neděle

19.30 hod. ČARODĚJŮV UČEŇ
110 min.
16.30 hod. Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem
Horvathem (Alfred Molina). Balthazar vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), který v sobě ukrývá netušené možnosti,
a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. Dobrodružný film od režiséra Jona Turteltauba. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

16. 11. úterý
17. 11. středa

19.30 hod. POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
103 min.
16.30 hod. Fantastické dobrodružství ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze základních
elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ nabízí svým sousedům jen dvě možnosti – porobení nebo vypálení. Teď jeho
vojska nezadržitelně postupují na hlavní město Vodního kmene a zdá se, že není síly, která by je zastavila. Režie: Night Shyamalan.
Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Cliff Curtis. Film USA v českém znění.
Mládeži přístupno

20. 11. sobota
21. 11. neděle

19.30 hod. KARATE KID
140 min.
16.30 hod. Dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté co je oba kariéra jeho matky
zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své
spolužačce Mej Jing, ale jejich přátelství záhy narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče Čchenga.
Film USA – Čína v českém znění. Režie: Harald Zwart. Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

23. 11. úterý
24. 11. středa

19.30 hod. KAJÍNEK
107 min.
19.30 hod. Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda
a také nejhledanější člověk v Evropě. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné
vraždy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy. Snaží se Jiří Kajínek dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit
svědky? Režie: Petr Jákl, Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Alice Bendová,
Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken.
Mládeži přístupno od 12 let

27. 11. sobota
28. 11. neděle

19.30 hod. ROMÁN PRO MUŽE
100 min.
19.30 hod. Komedie Michala Viewegha, která má všechny předpoklady stát se diváckým hitem podzimu, vypráví příběh tří sourozenců –
Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. Bruno trpí nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou
sourozeneckou jízdou do Tater, do nejlepšího hotelu s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutkou Tali (Táňa Pauhofová),
která má Brunovi splnit všechna jeho poslední přání. Režie: Tomáš Bařina. Dále hrají: Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela,
Pavel Řezníček.
Mládeži přístupno od 12 let

30. 11. úterý
1. 12. středa

19.30 hod. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
97 min.
19.30 hod. Čtvrté pokračování velmi úspěšné série Resident Evil je opět založeno na oblíbené sérii videoher. Ve světě zamořeném virovou
infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla je do
bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého
přítele. Akční sci-fi horor. Režie: Paul W. S. Anderson. Hrají: Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts, Spencer Locke a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

4. 12. sobota
5. 12. neděle

16.30 hod. SHREK – ZVONEC A KONEC
92 min.
16.30 hod. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království
Za sedmero horami vzhůru nohama. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když se žije šťastně až do smrti a vůbec se
mu to nelíbí. Animovaná komedie v českém znění. Režie: Mike Mitchell. Dabing: David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila
Špráchalová, Aleš Procházka.
Mládeži přístupno

7. 12. úterý
8. 12. středa

19.30 hod. OBČANSKÝ PRŮKAZ
137 min.
19.30 hod. Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících
mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním
období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerova,
Marek Taclík, Jana Šulcová a další.
Mládeži přístupno
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Závody fechtlů –
AusterliCZ Hill Cup
V sobotu 16. října proběhl závod ve slavkovských serpentinách AusterliCZ Hill Cup (v pořadí třetí) motocyklů
Jawa 50 do roku výroby 1982 ve třech kategoriích.
Pro tréninkové seznamovací kolo bylo využito startovací
a měřicí zařízení amatérských automobilových závodů do
vrchu, které se jely o tomto víkendu. Tréninkové kolo bylo
změřeno a startovní rošt byl pro první rozjížďku sestaven
podle pořadí dosaženého času.
Další dvě rozjížďky se jely dle pořadí v cíly předešlé jízdy.
Počty strojů a jezdců v jednotlivých kategoriích: v kategorii
JAWA ÚPRAVY závodilo 15 jezdců, v kategorii JAWA Pařez
ORIGINÁL 5 jezdců a JAWA klasik 6 jezdců.
MK Austerlitz by rádo poděkovalo Městu Slavkov u Brna
za zapůjčení pozemku, na kterém bylo depo a zázemí závodníků.

AusterliCZ Hill Cup

Foto: 3x R. Lánsk˘

nabízíme

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK
- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky
z přírodního kamene

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

Kosmetika

Mistrovství ČR v zimním plavání

• PERMANENTNÍ MAKE-UP
• top nalíčení – mikrokurz
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

V sobotu 9. října se konalo na koupališti ve Slavkově 13. mistrovství České
republiky v zimním plavání v prsařském způsobu. Oba dny provázelo účastníky
téměř letní počasí (vzduch kolem poledne 20 °C, voda 13 °C).
Ze slavkovských plavců byla nejvíc vidět a ve své kategorii i zvítězila Vlaďka
Fialová. Na domácím koupališti dosud nebyla poražena!
V neděli se plavalo volným způsobem, celkové výsledky byly sečteny do duatlonového mistrovství. Mistrovství se zúčastnilo 150 plavců z 18 oddílů a celů
průběh natáčela Česká televize.

Vlaìka Fialová

Foto: 4x R. Lánsk˘

