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Konference

JUDr. Václav Kounic
a jeho doba

Jiﬁí Malíﬁ zahajuje konferenci, vedle A. ·ilhánek a I. Charvát

Úãastníci konference

ěkolika fotografiemi se vracíme ke konferenci „JUDr. Václav
Kounic a jeho doba“, která proběhla na přelomu měsíce září
a října. Po úvodních proslovech starosty města Slavkova Ing. Ivana
Charváta a ředitele Zámku Slavkov – Austerlitz Ing. Aleše Šilhánka se řízení první části ujal vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Jiří
Malíř, CSc.
Na konferenci vystoupilo se svými příspěvky více než 20 historiků z významných vědeckých pracovišť v České republice i zahraničí a z filozofických fakult všech vysokých škol působících na
území ČR. Svými referáty přispěli rovněž odborní pracovníci Zámku
Slavkov – Austerlitz – Mgr. Martin Rája a PhDr. Vladimíra Zichová.
Úroveň konference byla jejími účastníky vysoce hodnocena jak po
odborné, tak i po organizační stránce.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Foto: 3x J. Blažek
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Staré vinohrady u BlaÏovic

Výsledky krajských a senátních
voleb přinášíme na straně 8
Referát PhDr. Vladimíry Zichové

e dnech 28.–30. listopadu probûhnou tradiãní vzpomínkové akce u pﬁíleÏitosti 203.
v˘roãí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805) za v˘znamné finanãní podpory JihomoVravského
kraje a pod zá‰titou 1. námûstka Jihomoravského kraje, Ing. Milana Venclíka.
V leto‰ním roce bude akce vûnována ãásti bitvy z 2. prosince 1805, kdy se po poledni na Star˘ch vinohradech stﬁetly elitní útvary obou armád, Alexandrova a Napoleonova garda. První se pokusila v nepﬁehledné situaci naposledy zvrátit situaci, druhá pojistit úspûch, jehoÏ dosáhli mar‰ál Soult a generál Vandamme v boji proti 4. koaliãní
kolonû. Rusové stáli proti znaãné poãetní pﬁesile a boj, kter˘ se stal symbolem bitvy
u Slavkova díky Gérardovu plátnu, se omezil na nûkolik málo desítek minut vyplnûn˘ch
pﬁedev‰ím stﬁetem jezdectev obou stran. Rusové ustoupili a Napoleonovi se uvolnily
ruce pro rozhodující útok proti levému koaliãnímu kﬁídlu zadrÏovanému v prostoru
Telnice a Sokolnic mar‰álem Davoutem.
(pokraãování na stranû 7)

Foto: R. Lánský

Při svém přednáškovém turné po České republice
v rámci programu Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze navštívila dne 22. října Slavkov
u Brna paní Judy Baar Topinka (z rodinné větve J. Š.
Baara) z USA. Tato česká rodačka vykonávala v minulosti 16 let funkci ministryně financí státu Illinois, dva
roky byla poslankyní a 10 let senátorka. Na fotografii
zleva Vladimír Šafařík ze Slavkova u Brna, Judy Baar
Topinka, Ernie Melichar a starosta města Ivan Charvát.

Pozvánka na Vzpomínkové akce 2008

Příští číslo vyjde 22. listopadu

Foto: B. Maleček

Cyklostezky 2008
V neděli 28. září se za krásného počasí konalo vyhodnocení akce DSO
Ždánický les a Politaví Cyklostezky 2008. Na nádvoří bošovické tvrze se
sjelo asi 130 úspěšných cyklistů (většinou na kole) s doprovodem. Všichni
zúčastnění byli odměněni krásným žlutým tričkem s logem DSO a diplomem a další cyklistickou výbavu mohli získat v tombole. Setkání se také
zúčastnil starosta Slavkova u Brna Ivan Charvát, který slavkovským účastníkům (nejpočetnější výprava – 31 cyklistů) předal dárkové předměty.
K dobré pohodě zahrála folková skupina Náhodou.
red
a sobotu 4. října si Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
ze Slavkova u Brna přichystal na zámeckém nádvoří zajímavou akci s názvem Dýňobraní.
Pro děti byla připravena výtvarná dílna, která přímo sršela kreativními nápady. Do soutěže
o nejhezčího strašáka se přihlásilo bezmála 30 soutěžících. K vidění byly nejen klasické halloweenské obličeje, ale i věže, myšky nebo medvídkové. Dokonce i nejmenší účastníci si mohli
vyrobit dýni z papíru podle vlastní fantazie.
Odpoledne porotě připadl nelehký úkol – vyhodnocení soutěže. A protože všechny děti byly
moc šikovné, bylo velmi těžké vybrat z velkého množství nádherně vyzdobených a vyřezaných dýní ty nejlepší. Všichni příchozí se kromě soutěžení mohli navíc inspirovat krásnými
podzimními dekoracemi, praktickými ukázkami vyřezávání nebo při ochutnávce pokrmů
z dýní, která měla veliký úspěch především u milovníků dobrého jídla a pití.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Pavle Martínkové, Simoně Ondruškové a Táně Uhlířové z DDM Slavkov, které se na této akci spolupodílely a přispěly tak k bezvadné atmosféře
sobotního odpoledne.
Hana Partyková a Kristýna Křetínská, ZS – A

N

Ivan Langer, ministr vnitra âR a Ivan Charvát, starosta mûsta

V úterý 7. října navštívil naše město pan MUDr. Ing. Ivan Langer, ministr
vnitra ČR. Po krátké prohlídce centra města navštívil radnici, kde se zapsal do
pamětní knihy města Slavkova u Brna (horní foto) a navštívil služebnu obvodního oddělení Policie ČR, kde ho přivítal vedoucí OO Policie ČR nadporučík Bc.
Miloš Bednařík (foto dole).
ICH

Foto: 2x R. Lánský

Dýňobraní
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

39. řádná schůze RM – dne 29. 9. 2008
Smlouvě o nájmu uzavřené dne 30. 4. 2002 s VZP se
zapracovanými změnami.
13. RM schvaluje provedení stavebních úprav
v bytě, jehož nájemcem je paní Božena Štrofová.
Úpravy spočívají ve vybourání stávající vany a její
nahrazení sprchovým koutem včetně nových rozvodů – jedná se o opravu. Stavební úpravy budou
plně hrazeny nájemcem.
14. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem kanceláře č. 203 ve II. NP budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna s panem Jiřím
Horáčkem, od 1. 10. 2008 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok a kauci ve výši tříměsíčního nájemného.
15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o „Odbahnění záchytného rybníku“ s celkovou hodnotou díla 70 000 Kč včetně DPH a ukládá
MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření.
16. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku MO Moravského rybářského
svazu Slavkov u Brna, ve výši 80 000 Kč z rozpočtu
města – položky č. 10 odboru ŽP a ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření.
17. RM souhlasí s prodloužením smlouvy o spolupráci se společností Sepes Media spol. s r.o., na
umístění oplocení na pozemku p.č. 70 v k.ú. Slavkov
u Brna (proluka ul. Husova) a provozování reklamy
na ploše oplocení na dobu tří let formou dodatku č. 1
ke smlouvě o spolupráci ze dne 24. 10. 2005.
18. RM dává souhlas akciové společnosti GEOtest
Brno, a. s., k provedením a umístění vrtaných sond
na pozemcích města p. č. 2790 a p. č. 2733/12
v k.ú. Slavkov u Brna v rámci projektu „EMP s.r.o. –
předsanační doprůzkum a projektová dokumentace
sanačního zásahu“.
19. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
akci: „Přístupová komunikace a parkoviště k zámku
Slavkov – Austerlitz“ je nabídka společnosti IMOS
Brno, a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s uvedenou společností.
20. RM dává souhlas paní Janě Hlavové vybudovat před svým RD ve Slavkově u Brna na pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 1744 přístupový chodník a odstavnou plochu pro osobní vozidlo dle předloženého návrhu.
21. RM souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na
akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Františka France Slavkov u Brna“. RM zároveň souhlasí s okruhem projektantů, kteří budou osloveni pro podání nabídek na
Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
žádá všechny spolky, sdružení a zájmové organice ve Slavkově u Brna o poskytnutí přehledu připravovaných kulturních, společenských, sportovních, církevních či jiných akcí
pro veřejnost na rok 2009.
Prosíme o předání příspěvků na níže uvedenou adresu osobně, poštou nebo elektronicky, oznámení by mělo obsahovat název akce, datum konání, místo a čas konání, kontakt na pořadatele
(telefon, e-mail, www) a stručný popis akce. Kalendárium 2009 bude k dispozici návštěvníkům
veletrhu cestovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti ve dnech 15.–18. 1. 2009 a dále
bude po celý rok k dispozici návštěvníkům informačního centra.
Otevírací doba informačního centra v listopadu:
pondělí–pátek
9–11.30 a 12–16 hodin
sobota a neděle zavřeno
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu na tuto akci.
22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 3188/2 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., v předloženém znění.
23. RM dává souhlas k uzavření smlouvy zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění
nového kabelového vedení NN na pozemcích parc.
č. 1805/1; 2020/3; 2022/2; 2026; 3789 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a. s., v předloženém znění.
24. RM ukládá MěÚ předložit RM položkové
členění přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z100829731 a ukládá FO předložit na příští jednání RM návrh financování dle smluvních podmínek
předložené smlouvy.
25. RM ukládá FO MěÚ Slavkov u Brna připravit
na nejbližší zasedání RM rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků k úhradě nákladů na instalaci dopravního značení pro vymezení zóny zákazu parkování vozidel nad 10 t ve městě ve výši
65 000 Kč vč. DPH.
26. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb cílové skupiny rodiny s dětmi ve spádovém území Slavkova u Brna“.
27. RM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Slavkov u Brna za prvního půl roku působení.
28. RM schvaluje pořízení vozu Dacia Logan
Ambiance+ 1,4 MPi (5místná) pro městskou policii s firmou OPPORTUNITY, spol. s r.o, v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH, která zahrnuje i příslušenství (polepy, maják a dělicí příčka
kufru).
29. RM bere informaci o vlajce EU na vědomí
a předkládá ji v jednání ZM.
30. RM nesouhlasí s uspořádáním humanitární
sbírky. Důvodem je, že v letošním roce již sbírka ve
městě proběhla.
31. RM ukládá finančnímu odboru předložit na
nejbližší jednání RM návrh rozpočtového opatření
na financování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové hřiště – sportovní stadion Slavkov u Brna“.
32. RM na základě doporučení výběrové komise
jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Ing. Petra Lokaje
vedoucím odboru investic a rozvoje s účinností od
1. 11. 2008.
33. RM odvolává na vlastní žádost paní Marcelu
Ehrenbergerovou a Mgr. Petra Šafáře z Komise pro
sport a volný čas.
34. RM bere na vědomí ukončení pronájmu Zámecké Černé kuchyně p. Milanem Hrazdílkem
a ukládá řediteli ZS-A zveřejnit záměr pronájmu prostor Zámecké Černé kuchyně.

XXXIII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 19. 9. 2008
1. RM souhlasí s navrhovaným složením komise
pro otevírání obálek a složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Přístupová komunikace Zámek Slavkov – Austerlitz“.
Upozornění

1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, ve školním roce 2008/2009.
2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495,
ve školním roce 2008/2009.
3. RM schvaluje ceník služeb za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 1. 9. 2008 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 a ceník služeb v ZŠ Tyršova dle
návrhu předloženého pověřenou ředitelkou ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 s platností od 1. 9. 2008.
4. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 23 –
příspěvek na péči, RO č.24 – lesní hospodářství, RO
č. 25 – volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR, RO č. 26 – sociálně právní ochrana
dětí.
5. RM ukládá MěÚ uplatnit požadavek na pořízení
zásahového vozidla pro SDH při projednávání rozpočtu města na rok 2009.
6. RM odkládá zprávu „Dodatek č. 2 k nájemní
smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace
stadion“ a ukládá MěÚ doložit dopady uvedeného
zápočtu do rozpočtu města pro rok 2008.
7. RM po projednání zprávy „Závěry prověrek
BOZP na rok 2008 ze škol a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna“ ukládá MěÚ zajistit následující: uvedené položky kategorizovat, stanovit priority, nacenit je a podat návrh řešení.
8. RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro Český
zahrádkářský svaz ve výši 8640 Kč z položky propagace města na zajištění uspořádání výstavy ovoce
a zahrádkářských výpěstků v roce 2008.
9. RM ukládá ZS-A a odboru ŽP, úseku státní památkové péče, připravit žádost o finanční podporu
z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na
projekt v oblasti památkové péče s názvem „Obnova
dřevěného barokního altánu“. RM současně ukládá
ZS-A připravit návrh ochrany restaurovaného dřevěného barokního altánu před vandalismem.
10. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu z Ministerstva kultury ČR na pokračování
rozšiřování kamerového zabezpečení CCTV slavkovského zámku. RM zároveň ukládá ZS-A připravit a podat předmětnou žádost v daném termínu.
11. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského
kraje na projekt v oblasti památkové péče s názvem
„Stavebně historický průzkum objektu zámku ve
Slavkově u Brna“. RM zároveň ukládá ZS-A a odboru ŽP, úseku státní památkové péče, připravit
a podat předmětnou žádost v daném termínu.
12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 10. listopadu do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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40. řádná schůze RM – dne 13. 10. 2008
1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
Domu dětí a mládeže ve školním roce 2008/2009
a vyslovuje kolektivu DDM poděkování za všestrannou aktivní činnost.
2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek ve školním roce 2008/2009
a vyslovuje kolektivu MŠ Zvídálek poděkování za
aktivní přístup při zařizování nových prostor MŠ Zvídálek.
3. RM po projednání zprávy „Žádost DDM o povolení čerpání rezervního fondu“ schvaluje DDM
čerpání částky do výše 72 000 Kč z rezervního fondu
organizace na vybavení nové kanceláře pro ředitelku
a účetní.
4. RM schvaluje ceník služeb za kroužky ZŠ Komenského dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.
5. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní umělecké školy Františka France ve školním
roce 2008/2009 a vyslovuje kolektivu ZUŠ Fr. France
poděkování za jejich činnost.
6. RM bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2008/2009.
7. RM bere průběžnou zprávu ve věci pronájmu
zámecké Černé kuchyně na vědomí.
8. RM doporučuje ZM ke schválení změnu ve zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, příspěvkové
organizace.
9. RM ukládá vedoucí finančního odboru dle možností zapracovat finanční potřeby BOZP do rozpočtu
roku 2009.
10. RM schvaluje časový a obsahový harmonogram konkurzního řízení na místo ředitele/ky ZŠ
Slavkov u Brna, Tyršova 977. RM zároveň vyhlašuje
konkurz na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ Tyršova
s předpokládaným nástupem k 1. 2. 2009. RM schvaluje navržený text veřejného oznámení konkurzu
a ukládá finančnímu odboru zveřejnit text inzerátu
na úřední desce úřadu a v elektronické podobě na internetových stránkách města Slavkova u Brna a na
stránkách odboru školství Jihomoravského kraje. RM
zároveň jmenuje konkurzní komisi na obsazení
funkce ředitele/lky ZŠ Slavkov u Brna.
11. RM ve věci stavby polního hnojiště v trati Povětrníky souhlasí s postupem uvedeným v předložené
zprávě.
12. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 27 –
dopravní značení, RO č. 28 – PD na víceúčelové
hřiště – stadion.
13. RM bere návrh koncepce činnosti příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz na vědomí.
RM současně ukládá řediteli ZS-A předložit na příští
schůzi RM v souladu s předloženou koncepcí návrh
na revokaci usnesení ZM k rozdělení jím řízené příspěvkové organizace.
14. RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
o nájmu nebytových prostor – restaurace stadion
v předloženém znění
15. RM schvaluje časový harmonogram dílčích
úkonů směřujících k převodu vlastnictví bytových
jednotek v sídlišti Nádražní čp. 1155–1156.
16. RM schvaluje výměnu tepelného zdroje ve 13
bytových jednotkách v sídlišti Nádražní čp. 1153 až
1154, Slavkov u Brna a použití finančních prostředků
ke krytí této akce ve výši 463 831 Kč. RM současně
souhlasí s vystavením objednávky firmě Elektro Servis Karel Rotroekl na montáž elektrického topení
a rekonstrukci rozvaděčů v souladu s cenovou nabídkou a firmě Jaroslav Zouhar na dodávku 13 elektrokotlů v souladu s cenovou nabídkou.
17. RM schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ s Jaroslavou Silnicovou.
18. RM uznává zhoršení podmínek pro užívání
bytů a společných prostor domu sídl. Nádražní

1155–56 po dobu provádění jeho revitalizace a poskytuje všem nájemcům bytů slevu z nájemného ve
výši 25%, po dobu od 1. 10. 2008 do 30. 11. 2008.
19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku
hygienických zásobníků a materiálu pro potřeby MěÚ
Slavkov u Brna s účinností od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou s firmou Ponteko s.r.o.
20. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci: „Oprava střechy budovy radnice č.p. 65“ s firmou Střechy – 1. Slezská s.r.o.
21. RM ukládá MěÚ a funkcionářům města jednat
s vlastníky nepřístupných pozemků v lokalitě Sady
Pod Oborou o bezúplatném převodu částí jejich pozemků – pruhu v šíři 3 m do vlastnictví města. RM zároveň ukládá funkcionářům města zahájit jednání
s p. Komárkem o výkupu části jeho pozemku pro komunikaci v lokalitě Sady Pod Oborou za cenu 400
Kč/m2.
22. RM ukládá finančnímu odboru předložit na
jednání RM financování nákladů na projektovou dokumentaci „Úprava kurtů – beachvolleyball Slavkov
u Brna“.
23. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s Ing. arch. Liborem Novákem na vypracování projektové dokumentace na akci: „Fotbalové hřiště –
sportovní stadion Slavkov u Brna“ za předpokladu
schválení jeho financování z prostředků rozpočtu
města v ZM.
24. RM nedává souhlas ke zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu po pozemku parc.
č. 1038 v k. ú. Slavkov u Brna.
25. RM bere na vědomí záměr společnosti BK
TRADE, a.s., týkající se výstavby domu pro seniory
a pověřuje funkcionáře města zahájit se společností
jednání o možné spolupráci.
26. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne
28. 6. 2005 s manželi Ing. Štěpánem a Ivetou Leitnerovými a p. Slavojem Leitnerem v předloženém
znění.
27. RM souhlasí s uzavřením dohody o majetkovém vypořádání akce: „Prodloužení komunikace ul.
Čelakovského“ s panem Slavojem Leitnerem s následujícími podmínkami: město se bude podílet částkou uvedenou v textu zprávy na vybudované části
komunikace s tím, že splátkový kalendář dojednají
funkcionáři města; město se nebude podílet na druhé,
zatím nedokončené části.
28. RM nesouhlasí s užitím pozemků města
v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitách Kozí hory a Pod
spravedlností pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.
29. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2008.
30. RM ukládá funkcionářům města projednat
předmět stížnosti s vedením Auto RC Slavkov – modelářský klub.
31. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 18. 2. 2000 mezi městem a GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s.
32. RM nevyhovuje žádosti přípravného výboru
Občanského sdružení majitelů pozemků Pod Zlatou
horou o možnost doručování korespondence sdružení
na adresu podatelny MěÚ.
33. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci
a financování jednotlivých akcí u příležitosti 203. výročí bitvy u Slavkova se společností DAVAY COMMUNICATIONS s.r.o. v předloženém znění. RM
současně souhlasí s projednáním podmínek pro pořádání jarmarku na náměstí ve Slavkově u Brna při
příležitosti konání Vzpomínkových akcí v roce 2008
s p. Šedou.
34. RM bere zprávu o záměru výstavby MŠ v lokalitě Zlatá Hora sever na vědomí.
35. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s Ing. arch. Markem Kuchtou na vypracování projektové dokumentace na akci: „Víceúčelový sál ZUŠ

Františka France Slavkov u Brna“, za předpokladu
schválení financování dle smluvních podmínek. RM
ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší
schůzi RM návrh rozpočtového opatření na financování projektové dokumentace dle bodu 1.
36. RM jmenuje komisi pro posouzení nabídek na
prodej domu Lomená č.p. 706, Slavkov u Brna. RM
současně ukládá jmenované komisi předložit na příští
schůzi RM výsledek výběrového řízení.
37. RM schvaluje vypsání poptávky na uspořádání
výběrového řízení na dodavatele služeb k projektu
„Přijďte poznat víc – Slavkov-Austerlitz“. Zároveň
schvaluje oslovení firem na předložení nabídek na
uspořádání výběrového řízení na dodavatele služeb
k uvedenému projektu a ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
38. RM vydává souhlas města s výstavbou výrobny elektrické energie dle předložené žádosti. Tento
souhlas nenahrazuje rozhodnutí vydávané dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

XXXIV. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 24. 9. 2008
1. RM podporuje záměr výstavby kulturně-vzdělávacího centra „Svět motýlů Papilio“ v západní
části lokality Zelnice na pozemku parc. č. 354/4
s tím, že je třeba řešit nové umístění technického
a administrativního zázemí TSMS.
2. RM schvaluje předložený návrh výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění za účelem zajištění
a provedení akce pod názvem „VZPOMÍNKOVÉ
AKCE K 203. VÝROČÍ BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ“.
3. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
č. 1. ke Smlouvě o výstavbě mezi městem a společností REISTAV s.r.o. ze dne 7. 4. 2008, kterým
se aktualizují výměry nových jednotek.
4. RM přebírá záštitu nad výstavou Vamberecké
krajky, která se koná na zámku ve dnech 17. 10.–8.
11. 2008.
5. RM schvaluje úhradu TJ Sokol za práce provedené na údržbě městského stadionu dle předložené faktury.

XXXV. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 10. 10. 2008
1. RM bere na vědomí předloženou nabídku na základě výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění podané na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, na pořádání Vzpomínkových akcí k 203.
výročí bitvy tří císařů ve dnech 28.–30. 11. 2008
a ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy na pořádání
této akce se společností Davay Communications s.r.o.

Zasedání zastupitelstva mûsta
Ve středu dne 5. 11. se v 17 hod. koná
v zasedací místnosti městského úřadu 7. mimořádné zasedání zastupitelstva města.

Setkání s občany
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na II.
setkání s občany města ve středu 19. listopadu
v 15 hod. v jídelně Integrované střední školy
Slavkov u Brna, Tyršova 129.
Na programu setkání bude úvodní slovo starosty, vystoupení žáků ZUŠ, komunitní plánování
sociálních služeb ve městě, informace poskytovatelů sociálních služeb ve městě, diskuse, občerstvení. Těšíme se na vaši účast! Vstup zdarma.
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VIII. řádné zasedání ZM – dne 15. 9. 2008
1. ZM bere výše uvedenou zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města ke konci měsíce
srpna 2008 na vědomí.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
I. pololetí roku 2008.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí 2008.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a Zámku Slavkov – Austerlitz za I. pololetí roku
2008.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření DDM, Základní umělecké školy Fr. France, Základní školy
Tyršova a Mateřské školy Zvídálek za I. pololetí
roku 2008.
6. ZM schvaluje: RO č. 2/2008 – auto pro městskou policii, RO č. 16 – Propagace města, RO č. 17
– dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování,
RO č.18 – příspěvek na žáka, RO č. 19 – Přístupové
komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz, RO č. 20 – ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště, RO č. 21 – účelové příspěvky, RO č. 22 –
střecha MěÚ. Zároveň schvaluje pořízení osobního
automobilu značky Dacia Logan Ambiance+ 1,4
MPi, pro městskou policii přímým nákupem v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH (přímý
nákup včetně polepů, majáku a dělicí příčky kufru).
7. ZM schvaluje: RO č. 2/2008 – auto pro městskou policii, RO č. 16 – Propagace města, RO č. 17
– dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování,
RO č. 18 – příspěvek na žáka, RO č. 19 – Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov –
Austerlitz, RO č. 20 – ZŠ Tyršova – Víceúčelové
sportoviště, RO č. 21 – účelové příspěvky, RO č. 22
– střecha MěÚ. Zároveň schvaluje pořízení osobního automobilu značky Dacia Logan Ambiance+
1,4 MPi, pro městskou policii přímým nákupem
v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH
(přímý nákup včetně polepů, majáku a dělící příčky
kufru).
8. ZM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z FŽP na realizaci projektu
„Sytém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna“ ve
výši 498 716 Kč.
9. ZM po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a společností SKR stav, s.r.o. na zajištění
propojení komunikace a IS ulic Jiráskova–Tyršova
dává souhlas k jejímu uzavření.
10. ZM bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna do roku 2009.
11. ZM schvaluje „Pravidla pro prodej obecních
bytů v domech na sídl. Nádražní č. p. 1153 až
č. p. 1158“, ve znění dle přílohy. ZM současně vyhlašuje záměr privatizace bytů v domech v sídlišti
Nádražní č. p. 1155 a č. p. 1156 podle z. č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, tj. prodejem
jednotlivých bytů oprávněným nájemcům, neprodleně po jejich zápisu do katastru nemovitostí.
12. ZM nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje
domu č. p. 656 na ul. Úzká ve Slavkově u Brna.
13. ZM vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 706
včetně pozemku parc. č. 676 na ul. Lomená ve Slavkově u Brna formou výběrového řízení, s výše stanovenými kritérii.
14. ZM dává souhlas k nabytí vojenského objektu – podzemního betonového úkrytu na části pozemku parc. č. 3392/3 a 3392/4 v k.ú. Slavkov
u Brna od Ministerstva obrany ČR, zastoupeného
Vojenskou ubytovací a stavební správou v Brně, do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
15. ZM Souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 1494/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, parc. č. 1494/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 78 m2, parc. č. 3323/3 za-

hrada o výměře 57 m2 a parc. č. 3324/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby. Kupní cena ve
výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu.
Správní poplatek za podání návrh na vklad do KN
uhradí město. ZM dále souhlasí s nabytím pozemku
parc. č. 3356/15 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 22 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla
Votruby. Kupní cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení smlouvy s doložkou
o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí město.
4.16. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc.
č. 2928/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 116 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR
– Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
4.17. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 1781/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2, parc. č. 1781/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 288 m2, parc. č. 1781/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2,
parc. č. 1782/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 317 m2 a parc. č. 1783/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 18 m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.
4.18. ZM bere dopis Žuráň, SBD ze dne 16. 7.
2008, označený jako odvolání, na vědomí a nevyhovuje požadavkům v něm uvedeným.
4.13. ZM prohlašuje, že bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č. 1650/1;
1650/41; 1650/47; 1650/48; 1650/49; 1650/50;
1650/51; 1650/52; 1650/53; 1650/54; 1650/55;
1650/56; 1650/57; 1650/58; 1650/59; 1650/60;
1650/61; 1650/62; 1650/63; 1650/64; 1650/65;
1650/66; 1650/67; 1650/68; 1650/69; 1650/70;
1650/71; 1650/72; 1650/73; 1650/74; 1650/75;
1650/76; 1650/77; 1650/79; 1650/80; 1650/81;
1650/82; 1650/84; 1650/85; 1650/86; 1650/88;
1650/89; 1650/91; 1650/92; 1650/93; 1650/94;
1650/95; 1650/96; 1650/97 vesměs ostatní plocha –
zeleň, je ve veřejném zájmu, neboť nabývané nemovitosti slouží k plnění veřejných úkolů nebo plnění veřejné služby, kterou obec vykonává jako
svou zákonem svěřenou působnost.
4.14. ZM dává souhlas s prodejem části pozemku
parc. č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví pana Radka Slaniny a pana
Leoše Partyky, trvalý pobyt Nížkovice 149 za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2. Prodávaná část pozemku
bude oddělena geometrickým plánem. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 347/9 orná půda o výměře 4155 m2 v k. ú. Slavkov u Brna.
4.16. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 ostatní plocha o výměře 1988 m2; parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře 1938 m2; parc. č. 340/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 96 m2; parc. č. 342 ostatní plocha o výměře 89 m2 a části parc. č. 341/6 ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna.
4.17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 3073/40 orná půda o výměře
20 533 m2 a parc. č. 3073/50 orná půda o výměře
26 022 m2 v k. ú. Slavkov u Brna.
4.18. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 2912/4 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.

4.19. ZM souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 3553/5 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2
z vlastnictví města do vlastnictví paní Marie Králové a paní Anny Křížové. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým
plánem. Kupní cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o výměře 292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře
124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. ZM současně souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2657/9 trvalý
travní porost v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 105
m2 a parc. č. 2650/2 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 4 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
paní Markéty Řehákové. Kupní cena ve výši
350 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.21. ZM souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 1349/266 orná půda v k. ú. Nížkovice o výměře cca 10 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
ČR – ŘSD. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku na základě geometrického plánu a platné
vyhlášky o oceňování.
4.22. ZM souhlasí se směnou části pozemku
parc. č. 1787/30 v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 69 m2 z vlastnictví města za
část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Slavkov
u Brna o předpokládané výměře cca 31 m2 z vlastnictví pana Víta Mikesky. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem. Doplatek na dorovnání rozdílu směňovaných
výměr ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou uhradí p. Vít Mikeska.
4.23. ZM souhlasí s výkupem pozemků parc.
č. 2847/6 ostatní plocha o výměře 114 m2 a parc.
č. 2816/1 ostatní plocha o výměře 208 m2 oba
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Miroslavy Malé do vlastnictví města. Kupní cena ve
výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne
doručení kupní smlouvy s doložkou o povolení
vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu po skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem uhradí město.
4.24. ZM se zavazuje, že po uplynutí lhůty pro
zveřejnění záměru směny částí pozemků parc.
č. 375/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna na
svém nejbližším následujícím zasedání dá souhlas
k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné
smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manž. Ing. Štěpánem
a Ivetou Leitnerovými a p. Slavojem Leitnerem,
kterým se směňované pozemky města změní na
část pozemku odpovídající výměry z parcel
č. 3750/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna, lokalita Zlatá Hora; ZM dále souhlasí se směnou
pozemku parc. č. 354/11 o výměře 606 m2 a části
pozemku parc. č. 354/12 o výměře cca 350 m2
z vlastnictví města za dvě části pozemku parc.
č. 354/10 o celkové výměře cca 956 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka a M plus, s.r.o. Přesná
výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem.
4.25. ZM bere zprávu o záměru nabytí pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou na vědomí.
4.26. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.27. ZM bere žádost p. Petra Hlásenského o informace dle zákona č. 106/1999, o svobodném
přístupu k informacím, na vědomí.
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Informace obãanÛ k v˘mûnû
ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ

V˘stavba nové kompostárny

Foto: R. Lánsk˘

Stavba kompostárny začala
V měsíci září začala společnost DURIT, s.r.o., se
stavbou městské kompostárny v areálu bývalé
skládky odpadů. Stavba včetně veškerého strojního
vybavení (traktor s nakládací lžící, sběrný vůz, překopávač kompostu a strojní síto) je z 90 % hrazena
z Evropských fondů, z Operačního programu Životní
prostředí. Celková investice je cca 10 milionů korun.
První zařízení – traktor – předala městu začátkem tohoto měsíce společnost AGROSTROM, a.s.
Kompostárnu budou využívat především technické služby pro zpracování odpadů z veřejné zeleně, ale předpokládáme, že ji začnou využívat i občané Slavkova. Pro ně bude zpracování odpadů na
kompostárně a odebrání hotového kompostu zdarma.
Při podání žádosti o dotaci zpracoval odbor ŽP
základní kostru systému nakládání s bioodpady, kterou schválila rada města. Předpokládáme, že ve
městě budou postupně rozmístěny speciální nádoby
(popelnice), do kterých bude možné odložit veškerý

materiál rostlinného původu – posekanou trávu, listí,
větve, plody ovoce a zeleniny a podobně. Odpady živočišného původu a odpady pocházející z podnikatelské sféry se na kompostárně zpracovávat nesmí.
Odbor životního prostředí předpokládá, že kompostárna bude uvedena do zkušebního provozu ještě
v tomto roce. Začátkem příštího roku připravíme
osvětovou a informační akci – veškeré informace
budou dostupné ve Slavkovském zpravodaji a na
webových stránkách města. Zároveň bude provedena změna obecně závazné vyhlášky o odpadech.
Ve spolupráci s technickými službami rozpracujeme
systém svozu včetně termínů a svozových tras.
Vážení občané, byli bychom rádi, kdybyste se aktivně zapojili do přípravy tohoto systému. Své podněty, nápady a připomínky případně předběžné požadavky na umístění sběrných nádob můžete
adresovat odboru životního prostředí nebo technickým službám.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Charitní centrum denních sluÏeb Slavkov u Brna
8. 10. bylo slavnostně otevřeno Charitní centrum denních služeb v prostorách bývalé kuchyně
v Domě s pečovatelskou službou na Polní ulici
1444. Otevření se zúčastnili zástupci města a Diecézní charity Brno.
Co to vlastně Centrum denních služeb je:
Charitní centrum denních služeb je ambulantní
službou poskytovanou občanům v prostorách
DPS, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. V centru denních služeb zajišťujeme celodenní péči o klienty, zajištění
stravy, aktivizační programy, nácvik základních
dovedností a chceme tak ulehčit rodinám, které
se o své blízké starají, aby si mohli odpočinout,

zajít k lékaři, na nákup a vyřídit své záležitosti
beze strachu kdo se o jejich příbuzné postará.
Provozní doba je v pracovní dny 6.30–16.30
hodin.
Součástí tohoto Centra denních služeb bude
i poradna pro klienty a rodiny klientů. Předpokládáme, že letos uskutečníme první setkání pracovníků Denního centra a rodinných příslušníků,
popřípadě zástupců sociálního odboru města
a starostů okolních obcí k tzv. Čaji o páté, který
se uskuteční 13. listopadu v 17 hodin v prostorách Denního centra na Polní ulici č. 1444 a budeme zde mluvit nebo poslouchat o problémech,
zkušenostech, možnostech pomoci a nabídce
služeb. Budeme se těšit na setkání s vámi.
Kolektiv Charitního centra denních služeb

Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně, se obracíme na všechny
držitele řidičských průkazů vydaných v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jejichž platnost
končí 31. 12. 2010, aby požádali o výměnu těchto
řidičských průkazů včas a ušetřili si tak zbytečné
potíže a průtahy ve frontách ke konci termínovaného období. Řidičské průkazy vydané po roce
2000 jsou platné až do 31. 12. 2013.
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas), jeden kus fotografie
o rozměrech 3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských
průkazů je osvobozena od správního poplatku
a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15
– 20 dní.
Jaroslava Pospíchalová

Z činnosti našich strážníků
Strážníci Městské policie budou nadále provádět kontrolu zámeckého parku a kaštanové aleje
v dopoledních hodinách. A to k zajištění bezpečnosti dětí z mateřské školky. V minulosti se stávaly případy, kdy občané nechali volně a bez náhubku pobíhat v prostorách parku své psy. Je to
porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna. Za tento přestupek je možno uložit
blokovou pokutu až do výše 1000 Kč.
Velitel MP: Pavel Ehrenberger
Telefonní kontakty:

služebna MP
mobil služba

544 121 156
725 746 436

Svoz popelnic 17. listopadu
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního
prostředí oznamuje, že společnost RESPONO,
a.s. ve státní svátek – v pondělí 17. listopadu provede pravidelný svoz komunálního odpadu dle
svozového plánu. Nezapomeňte přistavit popelnice!
Dále upozorňujeme občany, že sběrné hnízdo
u obchodu Jednoty Moravské Budějovice v Polní
ulici bude zrušeno. Kontejnery se z tohoto hnízda
přesunou k „hale chovatelů“.
Ing. Janeba, odbor ŽP

Upozornûní pﬁispûvatelÛm
Pozor! Kvůli Vzpomínkovým akcím vychází
další číslo zpravodaje o týden dřív. Uzávěrka
pro příspěvky je již 10. listopadu.
red.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Opravy polní cesty

Opravy polní cesty

Foto: 2x R. Lánsk˘

Pracovníci TSMS v minulých dnech opravili
polní cestu vedoucí z Polní ulice k zadní části rybníka. Použitý materiál (zdarma): křidlice + použitá antuka, škvára, lom. prach = 156 tun, šířka
cesty – 3 m, délka cesty 250 m, upravená plocha
– 750 m2. Jedná se o zpevnění přístupové cesty do
jihovýchodní vycházkové zóny města. Vyzkoušený postup opravy a zpevnění polních cest
umožní nejen chodcům a cyklistům používat tyto
cesty celoročně, včetně dopravních motorových
prostředků a mechanizmů. R. Lánský, TSMS
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OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Stavební technik na stavebním úﬁadû
Druh práce: Stavební technik
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- ÚSO nebo V· vzdûlání stavebního smûru
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
Vítané pﬁedpoklady:
- zkou‰ka ZOZ, praxe ve státní správû
- znalost zákona o obcích, správního ﬁádu, stavebního zákona
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejlépe 1. 12. 2008
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do ãtvrtku 20. 11. 2008 do 13.
hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Pozvánka na Vzpomínkové akce 2008
Vzpomínková akce s účastí kolem 1000 uniformovaných členů klubů re-enactmentu z řady
zemí Evropy (Česko, Polsko, Itálie, Rakousko,
Slovensko, Německo, Maďarsko) obsáhne sobotní
bitevní ukázku pod Santonem, jež bude letos za-

hájena v 15 hod., večerní defilé vojáků s přehlídkou a s ohňostrojem ve Slavkově u Brna a nedělní
polední pietní akt k uctění památky padlých na
Mohyle míru. Samozřejmostí budou tradiční doprovodné akce v obcích slavkovského bojiště.

Předběžný program vzpomínkových akcí
PÁTEK 28. LISTOPADU
18.00–22:00 Tvarožná – dobové vojenské ležení na návsi – ukázka táborového života
SOBOTA 29. LISTOPADU
07.30–8.00 Žuráň – vítání Soleil d’Austerlitz
10.00–10.30 Slavkov u Brna – slavnostní nástup francouzské armády na náměstí
11.00–13.30 Válečný pochod francouzské armády od Mokré do Tvarožné
15.00–16.30 Tvarožná (bojiště) – rekonstrukce bitvy tří císařů
16.30–16.45 Tvarožná (bojiště – náves) – slavnostní defilé
19.00–20.00 Slavkov u Brna – slavnostní defilé vojsk náměstím
zakončené ohňostrojem na náměstí
NEDĚLE 30. LISTOPADU
09.00–10.30 Slavkov u Brna – soutěž ve střelbě z křesadlových zbraní
10.00–10.30 Slavkov u Brna – slavnostní přehlídka na náměstí
12.00–12.30 Mohyla míru – pietní akt
Trasy a scénář vojenských akcí mohou být změněny podle povětrnostních podmínek a situace na komunikacích v obcích. Vstupné na vojenské
a doprovodné akce zdarma.
Změna programu vyhrazena.
Upozorňujeme na dopravní uzavírku Palackého náměstí a Husovy
ulice ve dnech 28.–30. listopadu 2008.

Vyﬁezávání napaden˘ch trámÛ

Slavkovská výročí
• Miloš Netoušek, prof. MUDr. DrSc.
(slavkovský rodák, zemřel 29. 10. 1968 –
40. výročí úmrtí)
Profesor patologie na lékařské fakultě
(Bratislava, Brno, Praha). Světový odborník
pro patologii a terapii. Autor mnoha
odborných pojednání a třídílné vysokoškolské učebnice „Pathologická Fysiologie“
(1925) a „Klinická fysiologie“ (1929). Jeden
ze zakladatelů čs. hematologie. 1920–1925
přednosta Ústavu všeobecné a experimentální patologie v Bratislavě. 1921–1938
přednosta propedeutické kliniky, 1931–1938
přednosta interní kliniky (v Bratislavě).
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Foto: 2x B. Maleãek

Oprava střechy radnice
V letošním roce se po několikaletém úsilí podařilo zahájit opravu střechy budovy radnice čp.
65 na Palackého náměstí.
Vzhledem k výši poskytnuté dotace ministerstvem kultury z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 620 000 Kč bylo možné provést
opravu pouze jedné poloviny střechy. Práce započaly v červenci a ukončeny budou koncem listopadu tohoto roku. Město se na této opravě podílí částkou 1 168 000 Kč. Práce spočívají
především ve výměně střešní krytiny, laťování,
výměně klempířských prvků a hlavně ve výměně
napadených nosných dřevěných prvků krovu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní pa-

mátku, dohlíží na průběh prací i pracovníci Národního památkového ústavu ÚP Brno a odbor
ŽP, úsek státní památkové péče MěÚ Slavkov
u Brna.
Opravu provádí společnost Střechy – 1. Slezská
s.r.o., Brno, která vzešla z výběrového řízení dle
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
Vzhledem k velmi špatnému stavebně technickému stavu střech na budovách radnice čp. 64
a čp. 65 je nutné v opravách pokračovat. Město
požádalo prostřednictví komise pro regeneraci
MPZ, ministerstvo kultury o poskytnutí dotace
na rok 2009 a zařadilo potřebnou částku na spolupodíl do návrhu rozpočtu na rok 2009.
Ing. Petr Lokaj, odbor IR MěÚ
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Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje
a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje pro další čtyřleté období se uskutečnily ve
dnech 17. a 18. října 2008. V našem městě se z celkového počtu 4993 registrovaných voličů těchto
voleb zúčastnilo 2087 voličů, což představuje účast 41,80 %.
Pro zajímavost uvádím i výsledky za celý
Voliči určili ve městě následující volební
okres Vyškov a za Slavkovsko (tj. Slavkov a 17
výsledky:
obcí správního obvodu):
1. ČSSD
746 hlasů
38,11 %
Slavkovsko
2. KDU-ČSL
394 hlasů
20,13 %
3. ODS
375 hlasů
19,16 %
1. ČSSD
35,64 %
4. KSČM
238 hlasů
12,16 %
2. KDU-ČSL
26,29 %
5. Strana zelených
93 hlasů
4,75 %
3. KSČM
14,40 %
6. Moravané
37 hlasů
1,89 %
4. ODS
13,66 %
5. Strana zelených
2,69 %
5. Moravané
2,42 %

Jedna z volebních komisí pﬁi práci

Okres Vyškov
1. ČSSD
2. KDU-ČSL
3. KSČM
4. ODS
5. Strana zelených
5. Nezávislí

40,44 %
21,44 %
16,12 %
12,26 %
2,20 %
1,78 %

Nejmlad‰í voliã
Luká‰ Kopáãek

Nejstar‰í voliãka
Irena Adamcová

V krajském zastupitelstvu zasednou i dva
zástupci města Slavkova u Brna: Ing. Ivan Charvát (ODS) a Bc. Zdeněk Pavlík (ČSSD).
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR byly ve
městě následující výsledky:
1. kolo: Ing. Ivo Bárek (ČSSD) 40,46%,
Mgr. Luboš Kadlec (ODS) 17,87%, Ing. Václav
Horák (KDU-ČSL) 17,00%, Ing. arch. Zdeněk
Koudelka (KSČM) 13,27%, Anna Šabatová (SZ)
9,58%, Ing. Alena Machayová (SNK-ED) 1,78%.
2. kolo: Ing. Ivo Bárek (ČSSD) 62,02%,
Ing. Václav Horák (KDU-ČSL) 37,97%.
Účast byla v 1. kole 41,77 %, ve 2. kole pak
27,13 %.
Ing. Pavel Dvořák

Odbor dopravy MÚ má novou vedoucí
Už téměř měsíc šéfuje na odboru dopravy a silničního hospodářství slavkovského městského
úřadu nová vedoucí. Pan Pavel Lasovký si totiž odešel užívat zasloužené penze a na jeho místo nastoupila Bc. Dagmar Janebová.
• Jak dlouho již pracujete na městském úřadě ve
Slavkově a co bylo vaší dosavadní náplní práce?
Na Městském úřadě ve Slavkově pracuji od
1. 1. 2003, kam jsem přešla po zrušení Okresního
úřadu ve Vyškově. Mojí náplní práce je řešení dopravních přestupků a správních deliktů na úseku
provozu na pozemních komunikacích, agenda taxislužby, agenda komise BESIP, vydávání osvědčení
o profesní způsobilosti řidičů.
• V čem všem se nyní po postupu na místo vedoucí
odboru vaše práce změnila?
Vzhledem k tomu, že po odchodu minulého vedoucího odboru dopravy zůstalo jedno pracovní
místo neobsazené, neboť na začátku roku 2009 oče-

káváme návrat kolegyně z mateřské dovolené,
se moje pracovní náplň dočasně rozrostla i o úsek
silničního hospodářství a speciálního stavebního
úřadu. Přibyly povinnosti spojené s vedením odboru, organizační úkoly a zodpovědnost, kterou tato
funkce přináší, neboť vnímám tuto funkci jako velký
závazek vůči radě, která mne jmenovala, i vůči
všem občanům Slavkovska.
• Budete pokračovat ve šlépějích svého předchůdce
nebo chcete realizovat na odboru DSH nějaké
změny, například v organizaci práce?
Chtěla bych navázat na všechno pozitivní, čeho
bylo v minulosti dosaženo a zajistit bezproblémový
chod odboru. Určitě se budeme důsledněji zabývat
otázkou bezpečnosti silničního provozu a komplexním řešením dopravní situace ve městě. V současné
době probíhají změny pouze v přesunu agend mezi
současnými pracovníky odboru, tak, aby se již zmiňovaná absence jednoho pracovníka podařila uspo-

kojivě překlenout. Budu samozřejmě usilovat o zlepšení toho,
k čemu budou mít občané připomínky. Vím, že zavděčit se všem
občanům nelze, nicméně slušné
jednání, komunikace a vstříc- Bc. Dagmar Janebová
nost, se mi již mnohokrát v dobrém vrátila.
• Jakým způsobem podle vás muži vnímají ženy ve
vedoucích pozicích?
Za tak krátkou dobu, kterou jsem ve funkci vedoucí odboru, nelze tuto otázku objektivně zodpovědět. Nemyslím si, že by muži vnímali ženy na
vedoucích místech jako méně schopné, či se k nim
chovali s arogancí. Má-li mít vedoucí autoritu a být
dobrým vedoucím, nezáleží na tom, zda je muž či
žena. Záleží na jeho schopnostech a především kolektivu na pracovišti.
Za rozhovor Bc. Dagmar Janebové děkuje
Martina Vilímová

O B E C N Í Ž I V N O S T E N S K Ý Ú Ř A D I N F O R M U J E P O D N I K AT E L E

Změna adresy bydliště v živnostenském rejstříku
Dle § 49 odst. 1 živnostenského zákona je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu
všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti,
a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku.
Pro účely zápisu změny bydliště do živnostenského rejstříku počíná 15denní lhůta běžet dnem
oznámení této změny příslušnému obecnímu
úřadu (dle adresy nového bydliště), nikoliv vydáním nového občanského průkazu!
Změny zapisované do obchodního rejstříku
Obecná povinnost dle § 49 odst. 1 živnostenského zákona platí i pro oznamování změn údajů
zapisovaných do obchodního rejstříku.
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku má
však ze zákona možnost využít administrativního
zjednodušení a změny oznámit pouze rejstříkovému soudu (viz výše), musí však dodržet

15denní lhůtu ode dne jejich vzniku (tj. např.
datum konání valné hromady, notářský zápis z valné
hromady). Dle ustanovení § 32 odst. 3 obchodního
zákoníku musí být návrh na zápis údajů (změn
údajů) do obchodního rejstříku podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
Doklady o odborné způsobilosti pro provozování řemeslných (dříve vázaných) živností
S účinností od 1. 7. 2008 byly do řemeslných
živností přeřazeny některé živnosti vázané, z nichž
je třeba upozornit na následující:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

vše do 30. 6. 2008 „vyhrazená zařízení“.
Pro získání oprávnění k provozování uvedených
živností od 1. 7. 2008 podnikatel dokládá živnostenskému úřadu doklady dle § 21 nebo § 22 ŽZ
(tj. doklady o vyučení, o studiu v oboru nebo příbuzném oboru, příp. rekvalifikační doklady či potvrzení o šestileté praxi v oboru).
Pro faktické provozování živnosti je však nezbytné navíc získat oprávnění z Institutu technické inspekce Praha pro příslušnou specializaci v souladu se z. č. 174/1968 Sb. (zvláštní
právní předpis, u nějž nedošlo ke změně požadavků na výkon předmětné činnosti)!
Doporučujeme podnikatelům, aby se v případě
výkonu těchto činností informovali přímo na adrese Institutu technické inspekce Praha, pobočka
Brno, Hudcova 78c/533, Brno, tel. č. 545 214 334,
545 210 383.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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O čem se mluví? O sídlišti Nádražní
Jaké jsou záměry vedení města?
V posledních letech jsem se stále více setkával
s připomínkami občanů sídl. Nádražní, co pro
zdejší obyvatele a celou tuto lokalitu vedení
města udělá. Zdejší občané mají pocit, že žijí
v jednom z míst ve Slavkově u Brna, na které se
v posledních letech tak trochu zapomíná. Vzhledem k tomu, že jsem zde vyrůstal a až do roku 1989 žil, pamatuji si dobu, kdy zde bylo „živo“.
Lidé korzovali touto oblastí
z vlakového nádraží do podniků,
které zde zaměstnávaly velké
množství lidí, především v tehdejších s. p. Textil a oděvy Brno,
Státní traktorové stanici, Pekárnách. Byl zde obchod, masna.
Změny ve společnosti v 90. letech uvedly tuto lokalitu trošku
v rámci našeho města do „opomnění“, dnes se však život do
průmyslové části této lokality
díky zde působícím a rozvíjejícím se firmám vrací a také my
bychom chtěli vrátit zdejším občanům větší komfort v jejich bydlení a žití. V jakých oblastech?
Opravě městských bytů, opravě komunikací,
úpravě veřejných ploch, rozšíření parkovacích
stání. Záměrem je i zajištění provozování obchodu s potravinovým zbožím, který zde především starším občanům chybí. V letošním roce byl
tento celkový záměr zahájen revitalizací prvního
z bytových domů, které jsou ve vlastnictví města,
v příštích dvou letech by měla revitalizace probíhat i na zbývajících dvou domech, věřím že se
v tomto období podaří alespoň začít s revitalizací
bývalé „cukrovarnické bytovky“. Na rok 2009
bylo požádáno o dotaci na výstavbu vozovky
a parkovacích stání k bytovým domům
čp. 1153–1158. Začátkem příštího roku by měla
být vypracována studie řešení komunikací a parkovacích ploch, včetně úprav veřejného prostranství v celém rozsahu sídliště Nádražní (od ul.
ČSA po ul. Nádražní). Cílem je jediné, zvýšit
komfort bydlení všem obyvatelům v této lokalitě, aby se cítili, že žijí ve Slavkově u Brna, ne
mimo něj. Věřím, že se nám tento již započatý
záměr podaří úspěšně zrealizovat a dokončit.
Ivan Charvát, starosta města

Jaké jsou záměry vedení města
s bytovými domy v sídlišti
Nádražní čp.1153–1158?
Samým úvodem chci říci, že se jedná se o starší
bytové domy ve vlastnictví města, které tvoří tři
bloky vždy o dvou vchodech s celkovým počtem
54 bytových jednotek. Zastupitelstvo města ve
Slavkově u Brna na svém VII. řádném zasedání
dne 15. 9. 2008 rozhodlo o dlouhodobě připravované 1. etapě privatizace bytového fondu ve vlastnictví města prodejem bytů v sídlišti Nádražní
čp. 1153–1158.
1. Cílem města bylo zahájit 1. fázi revitalizace
bytového fondu, a to cihlových bytových domů
v sídlišti Nádražní (z 50. let). Na základě opětovné žádosti nájemníků uvedených bytových
domů a v souladu s výše uvedeným rozhodnutím
ZM budou bytové jednotky v těchto domech nabídnuty k prodeji, a to stávajícím nájemníkům bytových jednotek. Takto získané finanční prostředky z prodeje uvedených bytových jednotek
budou následně použity na sanování bankovních

úvěrů přijatých účelově ke krytí části (50 %) nákladů na revitalizaci uvedených nemovitostí
(jeden dům s 18 bytovými jednotkami – 1,65 mil.
Kč). Zdroje získané nad rámec splacení tohoto finančního závazku budou uloženy na nově vytvořený fond bytového hospodářství, z něhož budou
následně čerpány ke krytí výdajů na revitalizaci

dalších bytových domů v majetku města, a to formou 2. fáze revitalizace panelových bytových
domů v sídlišti Zlatá Hora.
2. Zastupitelstvo města na svém výše uvedeném
zasedání schválilo „Pravidla pro prodej obecních
bytů v domech v sídl. Nádražní čp. 1153–1158“
Z těchto pravidel jednoznačně a závazně vyplývá:
a) Všichni právoplatní nájemníci bytových jednotek v těchto bytových domech obdrží od města
závaznou nabídku na odkoupení jimi užívaných
bytů. Lhůta pro přijetí nabídky činí 6 měsíců od
jejího doručení. V případě potvrzení přijetí nabídky obdrží nájemce návrh kupní smlouvy, kterou musí ve lhůtě následujících 30 dnů podepsat.
b) Byty, které nebudou prodány právoplatným
nájemcům v 1. kole, jim budou nabídnuty ve
2. kole. Lhůta pro přijetí nabídky ve 2. kole je 12
měsíců (1 rok).



c) Dle těchto pravidel nelze bytové jednotky
v uvedených bytových domech, v souladu se stávajícím usnesením ZM, prodat nikomu jinému,
nežli jejich právoplatným nájemcům. Dle těchto
pravidel nemusí nájemci jimi užívané byty kupovat, ale mohou svého práva využít. V případě, že
nabídku města (vlastníka bytových domů) v 1. ani
ve 2. kole nevyužijí, jsou a budou i nadále nájemníky jimi užívaných bytových jednotek.
d) V průběhu 1. a 2. kola (ve lhůtě 18 měsíců
od první písemné nabídky) může nájemce prodávaného bytu přistoupit k výměně tohoto bytu s nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města. Nový
nájemce se tak stává oprávněným ke koupi bytu za
stejných podmínek jako nájemce dosavadní.
e) Cena bytu byla stanovena podle velikosti
podlahové plochy bytu v m2, přičemž cena za 1 m2
činí 15 000 Kč. Od celkové ceny bytu stanovené
tímto způsobem budou odečteny prokazatelně vynaložené náklady na rekonstrukci a modernizaci
bytu předem odsouhlasené městem v době od 1. 1.
2000. Cena bytu pro prodej stávajícím nájemcům
pro 2. kolo bude oproti ceně bytu v 1. kole navýšena o 100 000 Kč. Naopak při jednorázové úhradě
celé kupní ceny získává před podpisem kupní
smlouvy získává kupující slevu 10 %.
Na základě aktuálně zpracovaných znaleckých
posudků ze dne 20. 10. 2008 byly zjištěny úřední
a obvyklé ceny bytových jednotek v uvedených
bytových domech. Cena obvyklá, vzhledem
k tomu, že se jedná o bytové domy z přelomu 50.
a 60. let a na nichž byla provedena v roce 2008 revitalizace (zateplení, fasáda, výměna oken, výměna kotlů ústředního vytápění, v souvislosti
s vestavbou podkrovním bytů byla rekonstruována střecha včetně krytiny a klempířských konstrukcí, výměna vchodových a vstupních dveří,
úprava schodišťových prostor), byla stanovena na
22 000 Kč. Sleva vzhledem k základní ceně stanovené městem k odkupu bytových jednotek jimi
užívanými oprávněnými nájemci ve výši
15 000 Kč/m2 činí tudíž 32 %.

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych bych Vám
položila pár otázek týkajících se schváleného prodeje
bytových jednotek v sídlišti Nádražní čp.1153–1158.

• Jak se nájemci dozvědí, že se městské byty
prodávají?
Nájemci uvedených bytů projevili zájem o odkoupení jimi užívaných bytů písemnou žádostí.
Po rozhodnutí ZM všichni právoplatní nájemci
bytových jednotek určených dle výše uvedených
pravidel obdrží základní informace týkající se
podmínek a postupu převodu vlastnických práv
k prodávaným bytovým jednotkám.
• Kdy mohou nájemci očekávat závaznou nabídku na odkoupení bytu?
Následně, po plném ukončení revitalizace bytových domů, obdrží závaznou nabídku na odkoupení jimi užívaných bytů (u BD čp. 1155 až
1156 se předpokládá odeslání nabídky v lednu
2009).
• Od čeho se bude odvíjet cena, za kterou
bude město byty prodávat? Mohou si ji nájemci sami snadno spočítat?
Cena je stanovena ve výši 15 000 Kč za 1 m2,
základní celková kupní cena je pro každého uživatele konkrétního bytu lehce stanovitelná.
• Existuje možnost rozložit požadovanou
částku za byt do několika splátek?
Možnost rozložit úhradu kupní ceny je stano-

vena až po dobu 5 let, v jednotlivých variantách
je však nutné počítat s příslušnou přirážkou k základní kupní ceně.
• Jestliže nájemce nabídku na odkoupení bytu
odmítne, má ještě nějakou ochranou lhůtu si
své rozhodnutí rozmyslet?
Právoplatný nájemce bytu nabídnutého městem k prodeji může svého práva na jeho odkoupení využít v 1. a 2. kole, oslovený nájemce má
dostatečně dlouhou dobu (6 a následně 12 dalších měsíců) na rozmyšlení se, zdali přistoupí
k uzavření kupní smlouvy, či nikoliv. Tento termín
může využít k zajištění financovaní koupě bytové
jednotky, může též využít rozložení splátek městu
až po dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy.
• V jakých případech mohou nájemci získat
byt se slevou? Jak velká může tato sleva ve výsledku být?
Výpočet základní kupní ceny je jednoduchý:
počet m2 podlahové plochy × 15 000 Kč/m2. Sleva
se poskytuje při sepsání kupní smlouvy a úhradě
kupní ceny jednorázově před vlastním podpisem
kupní smlouvy, a to ve výši 10 % z celkové kupní
ceny.
Děkuji za rozhovor.
Martina Vilímová
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Pozvání na Vzpomínkové akce 2008
Tak jako každoročně s postupujícím podzimem, i letos se stále častěji objevují dotazy i vzrůstající zájem veřejnosti týkající se programu
Vzpomínkových akcí 2008 spojených s 203. výročím bitvy u Slavkova z roku 1805.
Co tedy připravujeme pro letošní rok? Program
plánovaných akcí je opět pojat vyváženě pro
všechny zájmové skupiny občanů. Tedy nejen pro
ty, kteří preferují spíše „vojenskou část“, ale i pro
ty, kteří naopak preferují spíše jejich pietně-kulturní zaměření.
Akce začnou již v sobotu 22. listopadu, kdy
se bude konat na zámku v 19.30 h koncert Brno
Brass Quintet, který přednese slavné maličkosti
velkých mistrů. Předcházet mu bude zádušní mše
svatá, kterou bude v kostele koncelebrovat brněnský děkan ThLic. Václav Slouk, kanovník stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, hudební doprovod bude v podání Doc. J. Krále.
Hlavní programová náplň Vzpomínkových akcí
2008 ve Slavkově u Brna se uskuteční ve dnech
28.–30. listopadu. Tradičně bude ke zhlédnutí
slavnostní nástup všech vojsk zakončený vojenskou přehlídkou na náměstí před jejich odjezdem
do Tvarožné, kde se odehraje pravidelná rekonstrukce bitvy. Po jejím skončení se opět většina
vojsk vrátí zpět do Slavkova, kde se bude konat

večerní slavnostní průvod vojsk náměstím zakončený ohňostrojem. Je velmi pravděpodobné,
že tentokrát budeme mít opět možnost zhlédnout
velký počet uniformovaných nadšenců.
Tím ovšem není program akcí zcela vyčerpán.
V Husově ulici a na náměstí Palackého se v sobotu
po celý den uskuteční řemeslný jarmark v dobových kostýmech. Ten bude doplněn na nádvoří
zámku stylovým jarmarkem, který nejen vhodně
doplní program vzpomínkových akcí, ale současně připomene i nadcházející předvánoční čas.
Široké veřejnosti je ovšem určena také unikátní
výstava známek s napoleonskou tematikou i tradiční oblíbené kostýmované prohlídky zámku
a podzemí.
Program Vzpomínkových akcí 2008 bude zakončen v neděli 30. listopadu pietním aktem na
Mohyle míru.
Z rozsáhlého a bohatého programu jsem vybral
a snažil se upozornit především na ty akce, které
jsou pro občany města nejlépe přístupné a možná
také nejzajímavější. Podrobný přehled akcí
včetně jejich časového sledu najdete v příštím
čísle Slavkovského zpravodaje, na plakátech a na
webových stránkách Zámku Slavkov–Austerlitz.
Srdečně vás všechny zvu!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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V˘stava známek s napoleonskou
tematikou na zámku
Na závěr roku 2008 připravili
pracovníci organizace Zámek
Slavkov – Austerlitz neobvyklou
výstavu. V letošním roce se jim
totiž podařilo získat unikátní sbírku známek
s napoleonskou tematikou.
Na 361 nálepních listech je umístěno více než
1000 jednotlivých známek, aršíků a sérií, které
představují osobnost Napoleona Bonaparta,
členy jeho rodiny, významné události, válečná
tažení a bitvy napoleonského období. Součástí
sbírky jsou rovněž obálky prvního dne, některé
s vetkávanou částí se zobrazením daného tématu. Sbírka rovněž obsahuje razítka z památných míst. K raritám patří známky se zlacenou
povrchovou fólií. Známky pocházejí z různých
států celého světa.
Vernisáž výstavy se uskuteční dne ve čtvrtek
dne 20. listopadu 2008 na zámku ve Slavkově
u Brna a potrvá do května 2009.
Srdečně zvou pracovníci Zámku Slavkov –
Austerlitz

Hubertova jízda a Mladá Svatomartinská vína na zámku
V sobotu 15. listopadu se na zámku ve Slavkově u Brna uskuteční premiérově zajímavé a poutavé akce s celodenním bohatým programem.
Jezdecký klub Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost ve spolupráci se Zámkem
Slavkov – Austerlitz pořádají v rámci Projektu Austerlitz Hubertovu jízdu. Tradice jízdy sv. Huberta
sahají hluboko do minulosti. Rozšířily se z Anglie,
kde je tradice parkursních honů na lišku hluboce
zakořeněna. V našich podmínkách je to především
setkání jezdců a milovníků koní, lišku nahrazuje
jezdec s liščím ohonem, již nejde o lov, ale o tradici a přátelství. Na slavkovském bojišti pak návrat
k této tradici zcela přirozeně nabízí propojení
témat jezdectví a napoleonské vojenské historie
regionu, vždyť bitvy u Slavkova se zúčastnilo na
50 tisíc jezdeckých, tažných či nákladních koní
všech tří armád.
Hubertova jízda na zámku ve Slavkově se právě
touto historií inspiruje, přítomnost velkého množství koní a jezdců, z nichž řada oblékne historické
uniformy, město Slavkov a bojiště oživí, atraktivním
způsobem propojí historická místa, podpoří navázání spolupráce mezi stájemi v regionu bojiště.
Slavnostní začátek Hubertovy jízdy proběhne
ve 12 h. v zámeckém parku, kde bude po ukončení
akce představen vítěz honu na lišku. Předpokládá
se účast 20–25 jezdců. V zámeckém parku bude
připraven doprovodný program po celou dobu konání akce, stylové občerstvení pro veřejnost je zajištěno. Atraktivní slavností zakončení pak proběhne v zámeckém parku od 15.30 hodin.

Program ZÁMEK:
13.00–19.00 slavnostní zahájení v˘stavy „Mladá Svatomartinská vína na slavkovském zámku“
poﬁádané Moravskou bankou vín.
15.00
VernisáÏ v˘stavy Marie Doãekalové (keramické betlémy) a Zuzany âechové-Kadlecové (podmalba na sklo)
11.00–16.00 Kost˘mované prohlídky zámku
12.00–17.00 ProjíÏìky na koních pro dûti i rodiãe
v zámeckém parku, stylové obãerstvení

Návštěvníci zámku budou mít také možnost se
od 11 do 16 hodin setkat se zámeckým panstvem
při oživených kostýmovaných prohlídkách, které
budou tematicky zaměřené právě na loveckou sezonu. Vstupenky na prohlídky zámku je možné
předem rezervovat v pokladně zámku na tel. č.:
544 227 548.
Podzimní období je spojeno také s vinobraním
a mladým vínem. Ve spolupráci s Moravskou bankou vín připravil Zámek Slavkov – Austerlitz první
ročník výstavy Mladá Svatomartinská vína na
slavkovském zámku. Přijďte ochutnat v sobotu 15.
listopadu od 13 hodin na zámek první lahve mladého vína pocházejícího z podzimní sklizně.
V rámci odpoledního doprovodného programu přijede na bílém koni i sv. Martin!
Věříme, že vás pozvání oslovilo a že podpoříte
společně s námi tyto dávné podzimní tradice.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Program HUBERTOVA JÍZDA:
12.00
12.30

Setkání jezdcÛ v restauraci na jízdárnû
PrÛvod jezdcÛ mûstem do zámeckého parku
(trasa – ulicí Zámeckou, Brnûnskou na Palackého námûstí do zámeckého parku)
12.00
Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy v zámeckém parku: slavnostní fanfáry
zahájení – seznámení s trasou a programem
pﬁedstavení Horsmastra a li‰ky
fanfáry, slavnostní defilé jezdcÛ
12.30–14.00 VyjíÏìka
14.00–14.30 Zastávka na Urbánku, obãerstvení
15.00
Halali – vlastní hon na li‰ku
15.30
Slavnostní závûr Hubertovy jízdy v zámeckém
parku:
Pﬁedstavení vítûze lotu (honu na li‰ku)
PoÏehnání koním a jezdcÛm
Pﬁíjezd sv. Martina
Fanfáry
âestné kolo jezdcÛ s mal˘m skokem
17.00
Ukonãení jezdeckého programu
19.00
Setkání jezdcÛ a Poslední soud v prostorách
Jezdeckého klubu na jízdárnû

V˘stava keramick˘ch betlémÛ na zámku
Podzim je v plném proudu
a pomalu se již blíží doba adventu, na kterou si Zámek
Slavkov – Austerlitz přichystal
krásnou výstavu keramických
betlémů Marie Dočekalové
a podmalby na sklo Zuzany
Čechové-Kadlecové. Vernisáž
výstavy obou autorek, na kterou jste všichni srdečně zváni, se uskuteční v sobotu 15. 11. v 15
hodin v Rubensově sále slavkovského zámku.
Výstava bude pro veřejnost přístupná v galerii
OK do 14. 12. 2008 souběžně s provozem zámku.
Hana Partyková, ZS-A

Den v Brně
Dne 19. září navštívili žáci 9. tříd ZŠ Komenského v rámci volby povolání Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na této výstavě jsme
absolvovali 1. veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí s tematickým zaměřením strojírenství a elektrotechnika. Akcí prošli žáci se zájmem o povolání tohoto zaměření. Pod vedením
výchovné poradkyně pro volbu povolání
Mgr. Aleny Pikolové a třídní učitelky Mgr. Ivy
Kočí jsme se projeli vlakem a tramvají, což byl
pro některé děti zážitek. Viděli jsme nové stroje
ovládané počítači, nové traktory, pomocné stroje.
Zaujala nás i stará auta – Tatra 603 a MB1000,
modely lokomotiv a stará vlaková souprava. Naše
exkurze byla velmi podnětná a doufáme, že pomůže žákům dobře zvolit povolání.
výchovná poradkyně pro volbu povolání

10/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

11

Divadelní představení

Drakiáda

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna zve
v neděli 9. listopadu rodiče a děti do divadla Radost v Brně na představení BROUČCI. Odjezd od
kostela ve 13.30 h, návrat kolem 16. hodiny. Cena
je 140 Kč (v ceně je vstupné a doprava autobusem
pro jednu osobu). Pedagogický doprovod zajištěn. Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději do
úterý 4. listopadu!
Bližší informace přímo v DDM Slavkov, Komenského nám. 495 nebo na tel. 544 221 708. io

Volná místa v kroužcích
DDM Slavkov nabízí volná místa v zájmovém
kroužku basketbalová příprava + míčové hry pro
děti 2. až 4. tříd ZŠ. Tréninky jsou každé úterý od
15 do 16 hod. ve sportovní hale ISŠ Slavkov pod
vedením trenérky Mgr. Jitky Klaškové. Pokud
máte zájem, přijďte si pro přihlášku na DDM Slavkov. Bližší informace na tel. 544 221 708.
io
Vysokou účast a nádherné
slunečné počasí měla oblíbená
DRAKIÁDA, akce Domu dětí
a mládeže ve spolupráci s firmou Slafpark, která zajišťovala
občerstvení. V neděli 5. října se
sešlo na střelnici přes 200 dětí
a dospělých, aby prožili krásné
podzimní odpoledne. Na závěr
drakiády proběhlo předávání diplomů a sladkých odměn.

Šifra Komenského 2008

Deváťáci na strojírenském veletrhu
Dne 18. září podnikla naše třída 9.B ZŠ Tyršova
exkurzi na Strojírenský veletrh v Brně. Ráno jsme
se sešli v hojném počtu na vlakovém nádraží ve
Slavkově a plni očekávání jsme vyrazili směr Brno.
Náladu jsme si nenechali pokazit ani tramvají přeplněnou ospalými brněnskými žáky spěchajícími
na poslední chvíli do školy. Poté, co jsme z tramvaje vystoupili, jsme jen nevěřícně kroutili hlavami
nad stovkami zmateně pobíhajících žáků a učitelů
před výstavištěm. Naši učitelé nám rozdali mapky,
které nám měly pomoct při orientaci a zamezit případnému bloudění v obrovském areálu výstaviště
(čemuž se někteří z nás stejně nevyhnuli).
Když jsme se prodrali spoustou natěšených návštěvníků, ujaly se nás dvě mladé slečny, které
nám darovaly modrobílé reklamní kravaty. Ani ne

za pět minut pobíhalo po výstavišti několik slavkovských deváťáků s kravatou na krku. Potom jsme
se rozdělili do skupinek a vydali se každý do některého z pavilonů. Žasli jsme nad stovkami přistrojů, ale nejvíce nás všechny asi zaujalo občerstvení na každém rohu a přívětiví mladíci a dívky
rozdávající různé dárky. Naší pozornosti neunikl
ani kouzelník, který všechny pobavil a ohromil
svým vystoupením. Až jsme posbírali všechny letáčky, zhlédli všechny pavilony a vydatně se najedli u stánku s hot dogy, vrátili jsme se na smluvené místo. Každý ze spolužáků pak vlastnil asi
dvakrát více zavazadel než při příjezdu. Domů
jsme se vraceli plni dojmů, zážitků a hlavně
s úsměvem na tváři z vydařeného výletu.
P. Dvořáková, M. Galová, G. Vykouřilová, 9.B

V lednu odstartovala republiková soutěž, kterou
připravili vedoucí a debrujáři z Uherského Brodu,
nazvaná Šifra Komenského. Byla určena debrujárským klubům a ostatním zájemcům o vědu
a techniku.
Během února až května proběhla čtyři korenspondenční kola, která obsahovala problémové
úlohy, úkoly spojené s vyhledáváním na internetu
a především spoustu jednoduchých i složitějších
pokusů. Soutěžící museli též rozluštit šifru mistra
Jana. Chlapci a děvčata se seznámili s některými
fakty ze života Jana Amose Komenského, poznávali město Uherský Brod a jeho okolí. Řada z nich
nevěděla, že se J. A. Komenský věnoval také přírodním vědám a astronomii.
Koumáci zadané úkoly splnili, šifru vyluštili
a postoupili do republikového finále. V polovině
října je přivítal sluncem zalitý Uherský Brod.
Družstvo ve složení Tamara Bláhová, Rudolf
Ruský, David Glozar a Petr Mlčoch podalo vynikající výkon a ve své kategorii zvítězilo. Koumáci
tak navázali na loňské druhé místo ve stejné soutěži v Litovli.
Závěrem bych chtěla poděkovat za velkou
pomoc paní Martině Ruské a firmě pana Jahody za
sponzorský dar. Velké uznání patří Koumákům za
vzornou reprezentaci Tyršovky i města Slavkova.
O. Zehnálková

Vamberecká krajka
Dovolujeme si připomenout všem návštěvníkům, kteří ještě neviděli výstavu Vamberecká krajka na slavkovském zámku, že tato výstava je prodejní. Využijte tuto možnost např. k nákupu krásného vánočního dárku.
jb

Foto: J. Blažek

Foto: 4x J. Blažek

Ing. Karel Men‰ík,
jednatel spoleãnosti
Vamberecká krajka

Fotografií se vracíme ke koncertu dětského hudebního souboru Melódia z Považské Bystrice, který vystoupil 4. října v Historickém sále zámku při příležitosti Slavkovských dnů smíření.

posledních několika letech je vhodné
počasí pro pěstování ovoce v naší oblasti. Proto bylo možno na 3. oblastní
výstavě ovoce a zahrádkářských výpěstků konané 20. a 21. září vystavovat kvalitní ovoce od
39 vystavovatelů ze ZO ČZS Slavkov u Brna,
Holubic, Hostěrádek-Rešova, Nížkovic, Vážan
nad Litavou, Nížkovic, Kobeřic, Heršpic, Rašovic, Klobouček a OU Račice. Celkem bylo vystaveno 173 vzorků jablek. Mezi nimi byly nejvíce zastoupeny odrůdy Rubín, Rubinola,
Gloster, Idared, Spartan, Bohemia. Z hrušek se
vystavovaly Lucasova, Wiliamsova, Dicolor,
Nella. Ze starších odrůd jsme mohli zhlédnout
jablka Oldenburg, Hájkova reneta, Smiřické,
Croncelské, Grafštýnské, Helfertovu renetu, Kanadskou renetu, Jaderničku moravskou a Panenské české. Z hrušek pak Pastornici. ÚKZUZ
Želešice nám opět představil novinky v odrůdové skladbě jablek. Že se v naší oblasti daří pěstovat vinnou révu, dokazují vystavené kvalitní
hrozny odrůd Olšava, Arkádia, Iršay Oliver,
Zweigeltrebe, Vavřinec, Diamant, Pola, Prim,
Dorfender, Okava a Sylvánské. Pozoruhodný byl
2 kg vážící hrozen odrůdy Panonia Kincze od
pana Stanislava Mráze. Jablkem roku se stala
odrůda GOLDEN DELICIOUS pana Vladislava
Kučery z Nížkovic. Mezi vystavovanými vzorky
nás zaujaly kdoule, jablko-hruška Nashi, zelenina, různě tvarované okrasné dýně a také čtyři
obří dýně vážící každá kolem 50 kg. Mnoho ze
715 diváků nám děkovalo za pěkně výtvarně řešenou výstavu. Jejich názory a děkování jsme si

V

VÝSTAVA OVOCE

Sál SC Bonaparte

mohli přečíst v kronice naší organizace. Nebylo to však
jen naší zásluhou, protože květinová výzdoba od zahradnictví pana Jiřího Tesáka vhodně doplnila výstavní stoly.
Celkový ráz zvýraznila suchá vazba květin od OU Račice, která byla umístěna na jevišti. Naše kolegyně z Rašovic a Heršpic naaranžovaly krásný kout svými dekora-

cemi s venkovskou tematikou. Při vstupu do sálu všechny
zaujaly výtvarné práce dětí prvního stupně ZŠ Komenského a těch nejmenších z MŠ Zvídálek.
V pondělí 22. září byla výstava otevřena dětem a navštívily ji nižší stupně základních škol ze Slavkova, Heršpic a Kobeřic. V expozici včelařů je zaujalo hledání včelí
královny v přenosném včelím plástu. Ochutnaly také několik druhů medů. V ovocnářské části výstavy se zajímaly
o vystavované ovoce a při odchodu dostaly vystavovaná
jablka a hrozny vína na ochutnání. S jakým zaujetím vše
děti pozorovaly, tak věříme, že z nich vyrostou noví zahrádkáři a včelaři.
Jablka byla rozdána a nám nezbývá než poděkovat,
a to: Radě Městského úřadu ve Slavkově u Brna za finanční příspěvek, sponzorům, kteří darovali některé ceny
do tomboly, zahradnictví pana Tesáka za zapůjčení květiny a všem těm, kteří výstavu připravili a zajistili její
plynulý chod.
Vl. Luža

Expozice vãelaﬁÛ

Krásnû aranÏovaná zelenina h˘ﬁila barvami

Jiﬁí Svoboda, Ivan Charvát a pûstitel Jablka roku Vladislav Kuãera
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Dějepis v muzeu

Foto: P. Žižlavský

První leto‰ní sportovní úspûchy Z· Komenského
Dne 30. září se v Bučovicích uskutečnil okrskový turnaj v minifotbalu. Ten naši hoši zvládli
na výbornou a postoupili do dalšího turnaje, který
se uskuteční ve Vyškově. Družstvo tvořili – Adam
Mrázek, Ondřej Filip, Adam Kučera, Daniel
Gerda, Tomáš Honek, Martin Novák, Tomáš
Kuda, Libor Ondra, Roman Jakš a Martin Lanžhotský.
Skvěle pro nás dopadl i Přespolní běh, který se
konal 9. října v okolí stadionu ve Vyškově. Zde se

sešly školy z celého okresu a naši reprezentanti
dosáhli krásných výsledků. V soutěži družstev vyhráli a do boje o přeborníka Jihomoravského kraje
postoupila družstva starších dívek i chlapců.
O tento krásný úspěch se zasloužili – Monika Vičarová (2. místo v jednotlivcích), Lucie Urbanová,
Michaela Cenková, Pavla Ludínová a Klára Štefanová, Tomáš Honek (2. místo), Jiří Nohel (3.
místo), Daniel Gerda, Onřej Filip a Filip Zvonek.
Mgr. Petr Žižlavský

Beseda s mistrem světa
Dne 26. září se žáci prvního stupně ZŠ Komenského v rámci „olympiády“ zúčastnili besedy
s panem Ivanem Křivánkem. Většina ho zná jako
„napoleonského vojáka“, který jezdí na dřevěném
kole. Ale pan Křivánek toho umí daleko víc. Žáci se
s údivem dověděli, že tento Slavkovák například
založil a sedmkrát vyhrál sportovní závod železný
muž. Dnes se ale věnuje převážně jízdě na dřevěném kole bez pedálů, jak on říká „kostitřasu“, které
měl samozřejmě s sebou. Děti upoutal fotografiemi

ze svých cest nejenom po Evropě, ale hlavně po Japonsku, kde na své dresině absolvoval cestu 450
km z Hirošimy do Nagasaki. Žáci v živé besedě pochopili, že jezdit na takovém kole není nic jednoduchého. Vždyť jen sezení na něm je obtížné, což si
také sami vyzkoušeli. Náš host trpělivě odpovídal
na dotazy žáků. Získal tak další mladé obdivovatele.
Pane Křivánku, děkujeme za netradiční besedu
a přejeme hodně sil do dalších kilometrů.
Hana Stárková

Zahrádkářská výstava
Podzimní čas je čas sklizně a hojnosti, kterou se
pěstitelé rádi pochlubí. Proto každý rok zahrádkáři
pořádají výstavu, na které jsou k vidění plody jejich práce, a to doslova a do písmene.
Letos jsme nevěděli, kam dřív pohlédnout; z výstavních stolů se na nás smálo nespočetné množství
druhů jablíček, prapodivné tvary dýní od nejmenších po obry, hrozny a i jiné zvláštní plody, jako například okurky hadovitých tvarů, různé oříšky
a mandle. Ke zpříjemnění prostředí přispěly i kateřinky – zástupci květeny – a několik pracovních
pomůcek z dřívějších dob, ozdobených okrasnými
aplikacemi.
Velmi žádanou součástí výstavy byla místnost

věnovaná včelařství. Dětem se nejvíce ze všeho
líbil úl s živými včelami a s královnou v modré čepičce. Velký úspěch měla také ochutnávka medu.
Ke zkrášlení prostor dostaly šanci i děti ze školy
Komenského. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořily téměř vše, co se vyskytuje na zahradě v průběhu čtyř ročních období. Ta
symbolizovalo sedm stromů upevněných na nástěnkách a tvořilo pěkné pozadí pro stoly s úrodou.
Naše stromy se natolik líbily, že putovaly i na jiné
zahradnické výstavy v okolních obcích.
Za vynaloženou práci dostaly děti i odměnu.
Byla nečekaná, ale tím příjemnější – sladká jablíčka. Tak dobrou chuť!
Jana Formánková

Děvčata z Glitter Stars opět v akci
15. října navázala děvčata skupiny Glitter Stars
ze ZŠ Komenského nám. na své působení v brněnské hale Rosnička při povzbuzování českých
mistryň a loňských finalistek Evropské ligy v basketbalu. Nečekanou prohrou
s italským týmem Umana Reyer
Benátky 68:77 vstoupily basketbalistky Gambrinusu Sika Brno
do nového ročníku Evropské
ligy. Věřme, že tato prohra je
první a poslední a že k zlepšení
výkonů přispějí i slavkovská

děvčata, která se snaží svým vystupováním během
zápasů zlepšit atmosféru v hale.
Termíny nejbližších vystoupení skupiny Glitter
Stars: 26. 11. GambrinuSika Brno–ESB Lille Villeneuve; 10. 12. GambrinuSika
Brno–TTT Riga; 17. 12. GambrinuSika Brno–Euroleasing Šoproň.
Začátky zápasů vždy v 17.55
hod. Sledujte naše děvčata na ČT4
SPORT nebo na internetových
stránkách www.bkzabiny.cz.
Mgr. R. Macharová

Stalo se již mnohaletou podzimní tradicí, že žáci
naší školy stráví několik hodin dějepisu místo ve
školních lavicích v prostorách slavkovského zámku.
Pro každý ročník je vybráno zajímavé téma v souladu
s učivem, které žákům rozšíří a zpestří vědomosti.
Žáci sedmých tříd mají svůj „dějepis v muzeu“ už
za sebou. Téma bylo nanejvýš přitažlivé – Slavkov
ve středověku. Chlapci a děvčata se dozvěděli, jak
byl Slavkov veliký, kudy vedly městské hradby a kde
stávaly čtyři městské brány – vstup do města. Prohlédli si městský znak a seznámili se s městskými
právy Slavkova. Nejvíce je zaujalo právo várečné
(tedy právo vařit pivo) a právo hrdelní, tj. možnost
trestat hrdelní zločiny. Proto musela stát v blízkosti
města šibenice (stála směrem na Křenovice).
Velký údiv vyvolala rovněž informace o tom, že
se přímo ve městě a v nejbližším okolí nacházely
rozlehlé bažiny a že jednu čtvrtinu středověkého
města zaujímala židovská čtvrť s vlastní školou,
synagogou a radnicí.
Cestou do školy jsme si ještě prohlédli okénka
střílen – dříve v prvním patře obranné věže, dnes
v zámeckém příkopu: důkaz o tom, jak se terén našeho města v průběhu staletí velmi změnil.
Závěrem děkuji paní PhDr. V. Zichové a pracovníkům Historického muzea za trpělivý přístup
k našim žákům a za poutavé vyprávění.
PhDr. Hana Sokoltová

Olympijské hry na KomeÀáku
3. října se na naší škole, podobně jako v Pekingu, konaly olympijské hry. V individuálních
i kolektivních sportech mezi sebou soutěžili jednotlivci i celé třídy. Každá třída mohla do klání vyslat své nejlepší sportovce, kteří podle umístění
„přinesli“ body do závěrečného hodnocení „národů“, tedy tříd. Soutěžilo se v atletice (skok do
výšky), sportovní gymnastice (kladina, hrazda),
florbalu a silovém trojboji. Na prvním místě v hodnocení tříd se umístila 7.B, za ní 8.B a bronzovou
medaili získala 7.A. Na naší olympiádě – podobně
jako v Pekingu – se v mnohých disciplínách dosahovaly a lámaly osobní rekordy zúčastněných
sportovců. Všem olympionikům gratulujeme ve
smyslu coubertinovského hesla – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Martin Bauer

Akce BALDOVEC
Úterní vyučování 21.
října pro žáky 6. ročníku
proběhlo netradičně. Šesťáci vyrazili na celodenní
výlet. Jeho cílem bylo
stmelení nových třídních
kolektivů a vzájemné poznávání. Akce proběhla
v pěkném rekreačním středisku na Baldovci. Areál byl velmi pěkný a k tomu
nám i podzimní sluníčko ukázalo ještě svoji vlídnou tvář. To vše pak korunoval vlastní program.
Žáci byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá
nabízela jinou činnost. O jakou náplň se jednalo?
První část tvořily společensko seznamovací hry.
Jejich podstatou je rozvoj komunikace. Ve druhém
bloku následovala lukostřelba. Ta vyžadovala šikovnost a přesnost při střelbě na terč. Třešničkou
na dortu pak byla třetí aktivita – lanové centrum
a horolezecká věž. Kluci a holky si vyzkoušeli
svoji odvahu, sílu, ale i chladnou hlavu a pevné
nervy. Byli stateční, snaživí, obětaví, vlídní, kamarádští. Jejich výkony v přímé akci na Baldovci
si zaslouží opravdu hodně chvály a uznání!
Hana Červinková
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Informace z Integrované stﬁední ‰koly ve Slavkovû u Brna
Pokud by se slavkovským občanům zdálo, že se
na naší střední škole nic neděje, opak je pravdou.
A to nemám na mysli dokončování přestavby domova mládeže, které je v plném tempu, nebo
opravné závěrečné a maturitní zkoušky, které museli podstoupit ti studenti, kteří náročnost těchto
zkoušek podcenili nebo jakýmkoliv způsobem zanedbali. Říká se, nejen studiem student je živ,
a proto se zmíním o aktivitách, které středoškolské
vzdělání provází. V převaze jsou to sportovní
akce, i když nemohu opomenout podíl práce studentů na přípravě rautů, exkurze související s výukou, kterých v prvních dvou měsících školního
roku nebylo málo, nebo návštěvu domova pro postižené v Otnicích či účast na dobročinné akci Bílá
pastelka.
První masou akcí v měsíci září byl Běh pro
zdraví. Tuto akci podpořili i studenti naší školy.
Pochvalu si zaslouží celá třída 3.B HT, která se této
akce zúčastnila.
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Metelka Austerlitz Cup 2008
Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna, pan Milan
Metelka, majitel firmy
na výrobu lihovin a likérů
a Česká barmanská asociace
si dovolují pozvat širokou veřejnost na METELKA AUSTERLITZ CUP 2008, celostátní barmanskou soutěž v míchání horkých nápojů –
punčů, která se uskuteční ve středu 12. listopadu
ve sportovní hala ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova
479 od 9.30 hodin.
isš

Stolní tenis

Stolní tenis

`Bûh pro zdraví

V lehkoatletickém poháru CORNY ve Vyškově
nás reprezentovala dvě družstva. Počasí této soutěži příliš nepřálo, provázel ji déšť a silné ochlazení. Navíc konkurovat vyškovským školám, jejíž
reprezentanti trénují v novém atletickém areálu
a současně jsou členy atletického oddílu, se nám až
tolik nedařilo. Proto třetí a čtvrté místo jsou pro
nás úspěchem.

finále nepostoupili, ale důležité je zahrát si. Konkurence byla opravdu silná.
V říjnu jsme uspořádali školní turnaj ve stolním tenise, ve kterém se utkalo 16 družstev hochů
a 7 družstev děvčat. Celkem 62 studentů a žáků se
utkalo v postupu do okresního kola, které se pořádalo na naší škole. Zastupovali nás hoši i dívky.
Obě družstva obhájila bronzové medaile ISŠ.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Je to turnaj košíkové, na který se již připravujeme a turnaj ve
florbalu.
Mgr. Jana Sekerková

Pohár Corny

Objevily jsme i nové talenty – Lukáše Kupčíka,
Pavla Orbána, z dívek zdařile bojovala Denisa Floriánová.
Následoval přespolní běh a šplh. I zde nás porazily vyškovské školy. Tým děvčat i chlapců
skončil pátý. Ve šplhu dívky získaly 3. místo
a chlapci čtvrté. Naše Martina Skývová obsadila 3.
místo v jednotlivcích.
Zúčastnili jsme se i okresního turnaje v kopané.
Naši chlapci jednou výhrou a dvěma prohrami do

Dne 14. října se Jakub Kališ, student 3. ročníku
ISŠ Slavkov u Brna oboru hotelnictví-turismus,
zúčastnil celostátní barmanské soutěže Finlandia
Junior Cup v Mariánských Lázních.
V silné konkurenci hotelových škol a středních
odborných učilišť obsadil 1. místo. Jeho úkolem
bylo namíchat v časovém limitu deseti minut dvě
porce povinného losovaného drinku a tři porce
vlastního fancy drinku s povinným použitím vodky
Finlandia, sirupů Monin a výrobků portfolia firmy
Brown-Forman. Jeho drink dostal ocenění za nejlepší chuť. Také test z oboru barmanských dovedností napsal nejlépe. Recepturu na vítězný drink
„Půlnoční slunce“ můžete najít na www.iss-slavkov.cz. V historii školy získali naši studenti v této
prestižní soutěži první místo již potřetí.
Marie Novoměstská, ISŠ Slavkov u Brna

Svátky zesnulých
Silvestr 2008
Blíží se konec roku 2008 a s ním také Silvestr.
Máte-li chuť strávit Silvestra v Zámecké vinárně,
je nutné se nahlásit do 15. listopadu. Bližší informace je možná telefonicky 724 145 627 nebo
osobně ve vinárně.
va

Učitelé na vědecké konferenci
Ve dnech 30. září a 1. října se v divadelním sále
slavkovského zámku konala historická konference
JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Nad touto jedinečnou akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala.
Konference byla určena nejen odborníkům, ale
také široké veřejnosti. Zúčastnily se jí i všechny
čtyři vyučující dějepisu z naší školy. Ve čtyřech
přednáškových blocích vyslechly příspěvky týkající se života JUDr. Václava Kounice, jeho působení v politice a v poslanecké sněmovně říšské
rady, jeho mecenášské činnosti, vztahu k ženám

Finlandia Junior Cup

a rovněž jeho přínosu pro české studenty v Brně,
jimž velkoryse věnoval svůj palác na Žerotínově
náměstí. Tento neobyčejný dar byl prvním krokem
k vybudování studentských kolejí v Brně (dnes
Kounicovy koleje).
Přednášející, odborníci – historikové z univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Pardubicích, rovněž představili atmosféru české společnosti a doby, v níž tento neprávem opomíjený
šlechtic žil.
Za možnost zúčastnit se této přínosné akce bych
chtěla poděkovat organizátorům i ředitelství školy.
PhDr. Hana Sokoltová

Blíží se svátky všech svatých a památka zesnulých, kdy si chceme uctít naše zemřelé kytičkou, zapálením svíčky a tichým zamyšlením
nad začátkem a koncem života. Bohužel i na
slavkovském hřbitově se množí případy, že kytička, lampička, nebo i něco jiného z hrobu
„zmizí“. Pak u pozůstalých tichou vzpomínku
a modlitbu nad hrobem vystřídá zlost. Je to
opravdu hyenismus, když už se najdou tací, co
bez uzardění vezmou pěknou kytici, nebo
věnec z cizího hrobu, a položí si je na hrob
svých příbuzných. Ty by to jistě nepotěšilo,
kdyby věděli, že květina, nebo lampička na jejich hrobě je kradená. Vážení, když nemáte na
zakoupení květinové výzdoby z obchodu, můžete si sami z lesních plodů a větví vyrobit
stejně pěknou dekoraci na hrob. Navíc taková
vydrží hodně dlouho, pokud vám ji také někdo
neukrade. Tak tedy, uctěme si důstojně památku na ty, kteří nás předešli na věčnosti
a v tyto podzimní dny na ně zavzpomínejme
položením květin a zapálením svíček. Květin,
které tam zůstanou až do prvních mrazíků,
věnce, které vydrží do Vánoc a svíčky, která
dohoří v naší lampičce. Marie Miškolczyová
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Foto: R. Lánský a firma A.Q.

20 let od postavení varhan v kostele Vzkříšení Páně
Varhany byly postaveny firmou Dřevopodnik
města Brna v roce 1988 jako opus 85 ve skříni
někdy z poloviny 19. stol., s největší pravděpodobností varhanáře Harbicha. Tato skříň byla dle
konstrukčních prvků původně rozdělena na dvě
symetrické, samostatně stojící části u stěny kůru
a zadní positiv umístěný v zábradlí. V této skříni
byl až do přestavby nástroj firmy Tuček na mechanickém kuželkovém systému. Dnes mají varhany dva manuály po 56 klávesách a pedál má 30
tónů. Jedná se o nástroj pneumatické tlakové kuželkové traktury. Hlavní části varhan jsou tři kožené měchy s ventilátorem, dřevěné vzdušnice
osazené píšťalami, soustava trubek vedení vzduchu
a hrací pult. V prospektu (tj. viditelné píšťaly v čele
skříně) jsou některé původní Harbichovy píšťaly
s labiem ve tvaru oslího hřbetu a nad špicí zdobené
výstupkem, boční pole jsou osazena píšťalami původně rejstříku geigenprinzipal z vnitřku původního nástroje z poloviny 19. stol. V nástroji je několik časových vrstev píšťal od píšťal z původních
harbichových varhan, z ručně hoblovaného cínového plechu, dále dost píšťal z cca konce 19. stol.
z cínu i zinku (tovární výroba – Tuček?), dva jazykové rejstříky od bratří Paštiků (Trompeta a Pozoun přenesené z brněnského Petrova) až po nové
píšťaly z přestavby firmy Dřevopodnik z 80. let
z cínu i zinku. Uvnitř nástroje je spousta prospektových píšťal zinkových s vysazenými lábii. Také
firma Dřevopodnik použila tedy píšťaly z různých
varhan a různého stáří. V kostele je veliká ozvěna
a dozvuk cca 5 s.
Dispozice nástroje:
I. Manuál: Pommer krytý 16´, Principál 8´,
Flétna 8´, Kvintadena 8´, Salicionál 8´, Oktáva

4´, Flétna dutá 4´, Fugara 4´, Kornet 2 2/3´, Superoktáva 2´, Mixtura 1 1/3´, Trompeta 8´.
II. Manuál: Kryt 8´, Viola da Gamba 8´,Vox
celestis 8´, Principál 4´, Flétna vřetenová 4´, Nasard 2 2/3´, Flétna Lesní 2´, Tercie 1 3/5´, Roh
noční 1´, Akuta 1´, Klarinet 8´, Tremola.
Pedál: Principálbas 16´, Subbas 16´, Kryt
tichý 16´, Oktávbas 8´, Flétnabas 8´, Kvintabas
5 1/3´, Chorálbas 4´, Pozoun 16´.
Spojky: II – I 8´, II – I 4´, II – I 16´, I – I 4´,
II – II 4´, II – II 16´, I – P 8’, II – P 8´, anulátor
pedálu, 3 volné a 4 pevné kombinace, vypínač jazyků, crescendový válec, vypínač válce a žaluzie II.
Oprava varhan v tomto roce, která byla
rozsahem první největší od jejich postavení, spočívala v opravě a seřízení klaviatury, pedálu a zařízení v hracím stole, vysazení všech píšťal a vyčištění tlakovým vzduchem, vyčištění píšťalnic
(vysátím), oprava poškozených píšťal, znovuosazení vyjmutých píšťal, seřízení traktury, naladění
píšťal a intonace dříve neodborně intonovaných.

Vyčištění a oprava jazykových píšťal Trompeta,
Klarinet, Pozoun, intonování jazyků, oprava regulátorů vzduchu, výměna filtrů a dotěsnění spojů.
Práce provedla firma A.Q.Attentus Qualitatis
s.r.o. z Kuřimi – MgA. Martin Bednařík a kolegové. Kolaudace opravy proběhla v pátek 26. září
2008 za účasti Organologické komise biskupství,
varhanářů, zástupců farnosti a starosty města Slavkova.
20. výročí postavení a oprava varhan bylo
vzpomenuto při ranní mši sv. o slavnosti sv. Václava 28. září. Pěvecký sbor Gloria vedený sbormistrem Dr. Petrem Hlaváčkem zpíval „Fibichovu
Missa brevis“, na varhany hrál Doc. Jan Král
z Brna, na smyčcové nástroje doprovázeli místní
hudebníci. Další příležitostí k poslechu krásy
a rozmanitosti varhanních tónů byl varhanní koncert v neděli 5. října, hrál Jan Šprta ze Ždánic, student hry na varhany na brněnské konzervatoři.
Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne dál a nevrátí, co nám vzal, jen vzpomínky v srdci zanechal.

Dne 20. listopadu 2008 uplyne 30 let, co tragicky zahynul
při výkonu svého povolání můj syn, pan

ZDENĚK KUSNÍK
ze Slavkova u Brna
16. listopadu uplyne 7 roků, kdy zemřel můj druhý syn, pan

Charitní ‰atník na poliklinice

JAROSLAV KUSNÍK

Na základě sdělení Diakonie Broumov, kam
posíláme humanitární dary, nemůžeme nadále přijímat:
- svetry, silonové oblečení
- pánské obleky, vatové kabáty, balonové kabáty
- péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře
- stany, koberce, matrace
- lyže, lyžařské boty, poškozené a obnošené
boty
- malé spotřebiče (žehličky, kávovary, varné
konvice)
- kufry, kočárky.
Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí
výrazně snižují hodnotu humanitární sbírky.
Pokud možno, dávejte věci do igelitových pytlů,
nikoliv do krabic. Diakonie nemá možnost krabice
likvidovat. Děkujeme za pochopení.
Farní charita Slavkov u Brna

Za vzpomínku děkuje maminka a švagrová z Rousínova s rodinou.
Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme milovali a kdo nám moc schází.
Dne 20. listopadu 2008 by oslavila 84. narozeniny paní

RŮŽENA UHLÍŘOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají dcera Růžena a synové Jaroslav, Zdeněk
a Miroslav s rodinami.
Vzpomínka
Dne 26. listopadu 2008 by oslavila 85. narozeniny naše maminka a babička,
paní

MARIE KOLNÍKOVÁ
a 24. října uplynuly 2 roky od jejího úmrtí.
Za vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 7. října 2008 uplynulo 30 roků od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana

FRANTIŠKA SULIKA
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Vlasta s rodinou.

Vzpomínka
Dne 10. října 2008 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOTREK
Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Vzpomínka
Dne 16. října 2008 uplynul rok, kdy nás navždy opustila naše maminka
a babička, paní

MARIE ČERNÍKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob položíme.
Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme.
Dne 26. října uplynulo 6 smutných let od úmrtí našeho milovaného syna

LUKÁŠE MOUDRÉHO
Vzpomeňte s námi. Děkují rodiče a sestra Kristýna.
Vzpomínka
Dne 27. října 2008 uplyne 9 let, kdy nás navždy opustila naše maminka
a babička, paní

ZDEŇKA FELINGEROVÁ
S láskou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami, vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na tebe zapomněli.
Dne 30. října vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manžel Ladislav, dcery Jitka a Blanka
a syn Ladislav s rodinami.
Vzpomínka
Děkujeme za obětavost a lásku, kterou jsi nám dal,
za každičký den, který jsi pro nás žil.
8. listopadu 2008 uplyne rok ode dne, kdy nás navždy opustil
náš manžel a tatínek, pan

OTA POHLE
S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, navždy Tě v srdci budeme mít.
Dne 9. listopadu 2007 nás opustil pan

MIROSLAV SPÁČIL
a 14. listopadu by oslavil 66. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Marie, syn Miroslav, dcera Anna
a dcery Marie a Jana s rodinami.
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Opustili nás
Pavlína Filipová (78)
Jan Válka (67)
Jana Lucietti (61)
Josef Pleva (71)
Irena Hemalová (76)

18. 9.
21. 9.
21. 9.
1. 10.
5. 10.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
PRODÁM DB 3+1 ve Slavkově na ZH. Cena
dohodou. Tel. 731 616 220.
FINANČNÍ SKUPINA ING hledá kandidáty na
pozici poradce pro finanční plánování.
Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení (fixní
plat + provize a další bonusy), zajímavou práci
s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost
profesního růstu.
Požadujeme: dobré komunikační schopnosti
a samostatnost.
Uvítáme také kandidáty bez pracovních zkušeností. V případě zájmu nás kontaktujte na:
Iva Holubová, tel. 608 816 622 nebo e-mail:
iva.holubova@poradce.ing
PROVÁDÍME tepování sedaček, autosedaček
a koberců. Objednávky k předvánoč. čištění už
nyní. MM, Slavkov 605 414 856.
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK a koberců s hlubokým
odsátím včetně kartáčování. Vysoká kvalita.
MM, Slavkov 605 414 856.
HLEDÁM PRONÁJEM garáže, popř. skladu cca
15–20 m2 ve Slavkově, spěchá. 605 414 856.
ČISTÍME PLYŠÁKY, vlněné koberce, kožešinové předložky, běžné koberce a čalounění.
Vysoká kvalita. MM, Slavkov 605 414 856.
VZDĚLÁVACÍ AGENTURA ve Slavkově u Brna
přijme administrativní pracovnici na částečný
úvazek. Požadujeme flexibilitu, spolehlivost,
preciznost, praktičnost. Znalost práce na PC
nutná. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení. T.: 544 221 700, 776 577 838.
KOUPÍM HOTOVĚ pěkný RD. Pozdější stěhování možné. Prosím nabídněte T.: 737 532 350
i SMS. E-mail: dolson@email.cz
BUDETE STAVĚT nebo rekonstruovat dům?
Zprostředkuji Vám nákup stavebního materiálu
a nábytku se slevou oproti maloobchodním
cenám.  777 057 711
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.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Program ﬁímskokatolické farnosti:

Když mraky zakryjí hvězdy

Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30
a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00,
pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Slavnost v‰ech svat˘ch, sobota 1. 11. Slavkov, 7.45 modlitba první soboty, 8.30 m‰e sv.
Vzpomínka na v‰echny vûrné zemﬁelé, nedûle 2. 11. m‰e
sv. ve farním kostele v 8.30 a 18.00.
MODLITBY ZA ZEM¤ELÉ NA H¤BITOVECH 2. 11.:
Slavkov 15.00, Nûmãany 15.00, Her‰pice 16.00, Hodûjice 11.45
Setkání seniorÛ, pondûlí 10. 11. farní sál 17.00, promítání
ze zájezdu do Bavorska a Tyrolska.
M·E SV. V KOSTELE NA ·PITÁLCE: pondûlí 3. 11. 18.00
pouze rÛÏenec, úter˘ 4. 11. 18.00, stﬁeda 5. 11. 18.00, ãtvrtek 6. 11. 7.00, pátek 7. 11. 18.00, v sobotu 8. 11. 7.30 h.
Plnomocné odpustky za zemﬁelé lze získat od 1.- 8. 11.
za splnûní podmínek (sv. zpovûì, sv. pﬁijímání, modlitba za
zemﬁelé na hﬁbitovû).
Duchovní obnova pro muÏe na téma „Modlitba, vztahy
a práce“ v sobotu 29. listopadu 2008 od 9.00 do 17.00 h
s vojensk˘m kaplanem P. Martinem Vaﬁekou, Malinovského
ul., DÛm Sv. Rodiny.
Zádu‰ní m‰e sv. za padlé v bitvû u Slavkova, farní kostel Slavkov, sobota 22.11. v 18.00 (varhany Doc. Jan Král,
trubka a zpûv studenti JAMU).
Slavnost JeÏí‰e Krista Krále, nedûle 23. 11. sbírka na diecézi.
Modlitba za mír, sobota 29. 11. po cel˘ den 9.00 – 21.00 farní
kostel.
Farní divadlo Simsala Bim hraje pﬁedstavení W. Shakespeara Kupec benátsk˘ (pro dûti do 10 let nevhodné)
1. repríza
v nedûli 2. 11. 2008 v 19.30 h
2. repríza
v sobotu 8. 11. 2008 v 19.00 h
3. repríza
v nedûli 9. 11. 2008 v 16.00 h
4. repríza
v sobotu 15. 11. 2008 v 19.00 h
5. repríza
v nedûli 23. 11. 2008 v 19.00 h
6. repríza
v nedûli 30. 11. 2008 v 16.00 h
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Někdy se stává, že noc kolem mne i uvnitř mne
je tak černá, že nevidím ani záblesk světýlka. Je
mi smutno, úzko, těžko. Moje situace se mi zdá
neřešitelná, každé rozhodnutí, které bych mohla
udělat, vede ke špatnému výsledku. Už předem
všechno odmítám. Nemohu, neumím, nezvládnu,
nechci. Mám strach z bolesti, a přitom mě bolí
nejvíc ten strach. Co dělat? Jak se rozhodnout?
Kudy jít? Na nebi je zataženo, nezáří žádná
hvězda, která by mi ukázala směr.
Vzpomněla jsem si, jak jsme se s dcerami, když
ještě byly malé, jednou o prázdninách učily poznávat hvězdy. Už jsme dokázaly najít Velký
a Malý vůz, Polárku, dokonce i Plejády – Kuřátka.
Nadšeně a netrpělivě jsme jednoho večera čekaly,
až se setmí. Chtěly jsme si zopakovat souhvězdí.
Jenže obloha byla zatažená těžkými mraky
a žádná hvězda jimi neprobleskovala. Tehdy holčičky plakaly, že se hvězdy ztratily. Nebe bylo
úplně temné. Ani záblesk světýlka! Utěšovala
jsem je, že i když je tma, i když přes mraky žádné

hvězdy nevidíme, ony přesto vždycky svítí. Na to
se můžeme spolehnout. Stačí přece jen počkat, až
se mraky rozplynou. Stačí jen počkat, až se mraky
nejasností, strachu a smutku rozplynou. Za nimi
totiž vždycky září hvězdy radosti a pokoje. Na to
se můžeme spolehnout.
„Pesimismus vysouší všechny radosti na světě.“
(H. Kellerová)
„Jedině ty, můj Bůh, mě můžeš zachránit a tobě
mohu s jistotou a bez obav důvěřovat. Dáváš mi,
Hospodine, svou sílu a radost, připravil jsi mi spasení.“ (Bible - Iz 12,2)
„Pak se Ježíš obrátil na učedníky: ,Proč jste se tolik
báli? Copak mi nedůvěřujete?’“ (Bible - Mk 4,40)
Církev adventistů s.d. se schází k sobotním
bohoslužbám ve Slavkově na adrese Lidická 307
(sál nad zubní ordinací). Začínáme vždy v 9 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje kázání. V listopadu vás zveme na soboty
1., 15. a 29.11. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach), http:// www.casd.cz

Dětská diskotéka

Skupina LaMancha

Rockov˘ ﬁíjen a listopadov˘ karneval
Sport club Jinlong v říjnu pořádal dva rockové
večery. Živé vystoupení v podání kapel: Tibet, LaMancha, Helemese a druhý večer Baboset a Thief.
Akce doprovázel rockový gurmán DJ Jabko, který
se na vás těší 29. listopadu ve 20 hodin ve Sport
clubu – kde se bude konat ROCKOVÝ KARNEVAL – krutá hudba – krutý nářez – krutá akce
DURACELL a k tomu panák vodky zadara. Nezapomeň! Brutální masku s sebou!
hh

V měsíci říjnu proběhla opět dětská diskotéka
ve velkém sále Společenského centra Bonaparte.
Děti tancovaly, hrály různé hry, zpívaly, dováděly na velké trampolíně. O hudbu a videoprojekci se staral Dj PeeJay a jeho nezapomenutelné
hity. Moderátor, komik a šoumen v jedné osobě
– famózní Ladík Urban. Podařilo se mu vytvořit
výbornou atmosféru a skvělou zábavu. Jistě
budou všichni rádi vzpomínat na jeho originální
přestrojení za Dádu Patrasovou s písní „Chytila
jsem na pasece žížalu“.
Těšíme se opět na další akci pro děti, která se
uskuteční dne14. prosince ve velkém sále.
Ladislav Urban a Jinlong s.r.o.

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

Dětská diskotéka

Podzimní program
o. s. Îivot a zdraví ve Slavkovû
Po říjnovém cestopisném večeru
chceme v listopadu a prosinci pozvat
veřejnost k malým úterním přednáškám – „průvodcům pro dobré přežití“
naší náročné doby, zejména ve smyslu uchování
vnitřní pohody, s těmito tématy:
• Jak přežít v době, která je… negativistická
(úterý 11. listopadu)
• Jak přežít v době, která je… rychlá (úterý 9.
prosince)
Přednášet budou Dr. Pavol Foltín a Mgr. Roman
Mach, začátek vždy v 18 h. Tyto pořady proběhnou
jako obvykle v sále nad zubní ordinací na Lidické
307 ve Slavkově, vstupné bude zdarma. Pořadá Církev adventistů spolu s o. s. Život a zdraví. hm

SK Slavkov „B“ –
podzim 2008
Po osmi kolech okresního přeboru 4. třídy je
slavkovské béčko na prvním místě a očekává se od
něj postup do vyšší soutěže. Na snímku B mužstvo
po zápase se snaživým Zbýšovem, který na jeho
hřišti porazilo 5:0.
Horní řada zleva: trenér František Rauš, Martin
Žemla, Aleš Vojtíšek, Zdeněk Ondruška, Daniel
Matocha, Antonín Matyáš, Miroslav Žourek,
Tomáš Tvrdoň, Jaroslav Kučera. Dolní řada zleva:
Jan Lysák, Jakub Maláč, Michal Klučka, Martin
Šafránek, Jan Nedorostek, Michal Konečný. Na
snímku schází vedoucí mužstva Jaroslav Dvořáček, Martin Krejčí, Vlastimil Lysák, Jiří Pavézka,
Pavel Čamlík a Zdeněk Kohoutek.
fr
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Motoklub Austerlitz informuje
Před měsícem jsem vás informoval o průběhu
závodu Ebla cup. V sobotu 18. října v 10.20 hod.
byl odstartován výstřelem z napoleonské pušky
způsobem Le Mans pátý závod již tradičního závodu Fechtl cup. Tento závod se jede na motorkách Jawa 05-Pionýr s drobnými zlepšeními:
úprava rámu, terénní gumy, výfuky apod. Přeboru
se zúčastnilo 39 týmů po minimálně 3 jezdcích,
z nichž 2 musí dokončit alespoň jedno kolo. Nastal velký boj o každý centimetr krásně upravené
juniorské tratě za firmou Likos. Opět přálo počasí, které přilákalo příjemné množství diváků
i fandů. Před 40 lety nikdo netušil jak odolný
a dobrý je český stroj, jemuž se v některých krajích přezdívalo „kozí dech“ nebo „hříbek“ a nyní
nese hrdý název „fechtl“. Na této členité a náročné trati absolvovali vítězové za 3 hodiny 99

JINLONG CLUB LISTOPAD
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
1. 11. DJ PeeJay – Freeparty
7. 11. DJ PeeJay – Freeparty
8. 11. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop,
metal
14. 11. DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu
15. 11. DJ Beat in the mix – Dance mix party
21. 11. DJ PeeJay – Freeparty
22. 11. DJ Beat in the mix – Dance mix party
28. 11. DJ PeeJay – Freeparty
29. 11. Rockový karneval – Masky – převleky a jiné
ohyzdnosti na sebe
Brutální nářez hraje DJ Jablák – alias – Jabko J
www.jinlong-club.cz • www.centrumbonaparte.cz
Pro hosty baru a restaurace výhodné ceny TAXI
Taxi Zdeněk Klimčík 608 88 08 08

kol, téměř stále na plný plyn, přičemž délka 1 kola
činí asi 1400 m. Na tyhle letité veterány slušný
výkon, což? Celý závod se obešel bez jediného
zranění, což je při tomto zápolení o nejvíce ujetých kol dobrá vizitka všech závodníků! Asi hodinu po startu navštívil areál místostarosta Slavkova pan J. Doležel a velice pochvalně se vyjádřil
o závodě, což nás potěšilo.
Motosezona je již u konce, byla náročná a co do
úspěchů byla pro naše členy rozdílná. Nejlépe se
dařilo Lukáši Michalčíkovi, jenž se stal mistrem
Moravy v terénních závodech třídy 125 ccm.
O čtyřnásobném vicemistru světa v biketrialu Janu
Musilovi byl v minulém čísle zpravodaje nádherný
článek a myslím, že je zbytečné se k těmto úctyhodným výsledkům dále vyjadřovat, než jen obdivovat a držet palce do příští sezony. Hůře se píše
o našem třetím členovi K. Májkovi, i když v sobotní příloze Rovnosti je věcný a hezký článek
o jeho několikaleté úspěšné závodnické činnosti.
Neradostný je výhled do roku 2009. Neratovická
firma pana Jiřího Šrámka, u které Kája jezdil, se
dostala do nesnází, a tudíž nebude moci poskytnout potřebné finanční zázemí. Tím nám nastávají
nezáviděníhodné problémy jak sehnat prostředky
na příští sezonu.
O mistru Moravy Lukáši Michalčíkovi a jeho
výsledcích budu referovat v příštím čísle zpravodaje.
jm
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Fotbal v listopadu
V měsíci listopadu končí podzimní část SR
2008/09. Na městském stadionu budou sehrána
následující mistrovská utkání:
B mužstvo – IV. tř., OFS Vyškovska
Ne 2. 11. 13.30 h Slavkov „B“–Bošovice „B“
So 8. 11. 13.30 h Slavkov „B“–Zbýšov „B“
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 1. 11. 9.00 a 10.45 h Slavkov–Tišnov
„A“ mužstvo hraje v sobotu 1. 11. ve Vracově
a v neděli 9. 11. spolu s dorostem v Dubňanech.
Dorost v neděli 2. 11. v Mutěnicích. Přípravka již
svá mistrovská utkání dohrála!
Na zimní přípravu je třeba zajistit tréninkové
hodiny v tělocvičnách a dobře se tak připravit na
jarní soutěže. VV SK Slavkov děkuje všem hráčům za dobré výkony, funkcionářům za jejich vytrvalou práci, díky patří také našim sponzorům
a příznivcům! Těšíme se na shledání na únorovém sportovním plesu a koncem března 2009 opět
na městském stadionu.
rs

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

Socha Svobody u Komořan

✁

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ

SLAVKOV U BRNA 2009

ZDARMA
KVALITNÍ ČESKÁ
OSUŠKA VERATEX
V HODNOTĚ 300 Kč
PŘI NÁKUPU
NAD 2000 Kč.

Kalendář mj. obsahuje:

• významné akce pořádané
ve Slavkově v roce 2009
vyznačené přímo
v příslušných dnech

JIŽ V PRODEJI

✁

• barevné fotografie
Slavkova v průběhu roku

Platnost akce do 21. listopadu 2008.

✁

Prodejní místa:
BM Typo (Slavkovský
zpravodaj), Brněnská 642
Trafika H. Walterová
Tabák Z. Šafářová
Knihy – dárky
D. Skaličková – Z. Pokorná
Videopůjčovna E. Drábková

MIMOŘÁDNÁ AKCE –
DÁREK OBRŽÍTE
I V PŘÍPADĚ JINÝCH
REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE
PO ODEVZDÁNÍ
KUPONU.
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Sloužil jsem svému lidu a vlasti
Na podzim 28. října 2008, v den nejvýznamnějšího státního svátku, vzpomeneme již 90. výročí
vzniku samostatného Československa. Tehdy čeští
vlastenci pod vedením T. G. Masaryka využili příznivé mezinárodní situace po ukončení 1. sv. války
a po třistaleté nadvládě svrhli nenáviděnou rakousko-uherskou monarchii. Bylo ironií, že náš
národ, který po staletí usiloval o získání samostatnosti, ji ztratil po jednadvaceti letech německou okupací v r. 1939. Vládou republiky bylo tehdy rozhodnuto, aby den 28. října byl státním svátkem a aby
ve všech větších posádkových městech se pořádaly
slavnostní vojenské přehlídky. Z rozhodnutí ministerstva obrany po delší době bude znovu provedena
v tento významný den přehlídka naší armády.
V tento den oslavím své 81. narozeniny. Při této
příležitosti se chci s vámi podělit o své životní zkušenosti, které jsem nabyl po dobu svého dosavadního
života. Narodil jsem se a žil v Brně. Můj otec byl
v celém okolí znám svým vlastenectvím a po okupaci
i svojí nenávistí k nacistickým okupantům. V tomto
duchu působil i na moji vlasteneckou výchovu.
Situace v naší republice po okupaci 1939 byla
pro naše občany velice nepříznivá. Útlak nacistů
byl zaměřen na splnění hlavního cíle, a to potlačit
naši národní hrdost, a snahou o naše poněmčení.
Tento útlak vyvrcholil atentátem na zastupujícího
říšského protektora generála SS R. Heydricha.
V odvetě za atentát nastal krvavý teror nacistů proti
československému lidu. V celé zemi probíhalo zatýkání a stanné soudy, při kterých zahynulo kolem
5000 osob. Byly vyhubeny Lidice a Ležáky a postižen celý domácí odboj. Lidé byli popravováni již
za poslech zahraničního rozhlasu z Londýna
a Moskvy, za pobyt nepřihlášených osob atd. Denně
byly vyhlašovány seznamy popravených osob. Za
této situace dne 15. 8.1942 jsem se stal společně
s otcem členem domácího hnutí, a to ve Veverské
Bítýšce u Brna ve skupině „K-K“, což byly zkratky
jmen bývalých československých vojáků – škpt.
Komendy a kpt. Kochty. Skupina se později rozrostla na oddíl Delta, který spolu s ostatními oddíly
na Českomoravské vrchovině vytvořil odbojovou
organizaci „Rada3“ – vysokoškolský prof. Grňa,
gen. Luža a plk. Štajner-Veselý. Gen. Luža byl bývalým vojenským velitelem Brna a dne 2. 10. 1944
spolu se svým pobočníkem por. Rorešem zastřelen
protektorátními četníky u Přibyslavi. Naše činnost
po vstupu do domácího odboje spočívala z počátku
převážně ve zpravodajské a sabotážní činnosti ve

Mjr. Karel Slanina – rok 1968

svých zaměstnáních. Kolportovali jsme ilegální tisk,
především moravskou Rovnost. V listopadu 1944
otec založil partyzánskou skupinu „Mirek“ o sedmi
členech v chatové oblasti u Tišnova. Skupina spadala pod vedení oddílu „Delta“. Členové složili partyzánskou přísahu a museli vyřešit hlavní problém
– kde a jak získat zbraně. Opatřili jsme si nejdříve
dvě lovecké zbraně, odebrané hajným, a potom dva
samopaly ukořistěné při prvním přepadu německé
hlídky u Hradčan v okrese Tišnov. Při dalším přepadu vápenky v Čebíně u Kuřimi byly získány výbušniny. Další popis činnosti naší skupiny s ohledem na čas a prostor není možný. Podotýkám, že
tato je podrobně vyhodnocena a dokumentována
v evidenci na příslušném oddělení Ministerstva národní obrany.
Poslední akcí naší skupiny „Mirek“ na samém
konci války v dubnu 1945 byla záchrana amerických letců. Tehdy v nočních hodinách nad Brnem
byl německým nočním stíhačem napaden spojenecký letoun „Liberátor“, který přepravoval materiál
pro patryzány. Před zřícením hořícího letadla u Tišnova se podařilo celé osmičlenné posádce letoun
včas a bezpečně opustit. Do prostoru naší skupiny

seskočili dva členové posádky, které jsme později
předali jinému partyzánskému oddílu, kde již byli
shromážděni zbývající členové posádky. Po osvobození byla celá osmičlenná osádka slavnostně předána v Brně zástupcům spojenců. V srpnu 1945
spolu s otcem jsme byli pozváni na americké velvyslanectví, kde nám bylo předáno písemné poděkování.
V r. 1947 spolu s ostatními vybranými partyzány
jsem byl MNO vyzván, abych se ve spolupráci s armádou zúčastnil likvidace banderovců, kteří loupili a vraždili naše občany. Banderovci byli bývalými
příslušníky
fašisticko-ukrajinského
nacionalistického orgánu, který spolupracoval s fašisty, a ve snaze vyhnout se spravedlivému trestu,
snažili se dostat přes Polsko a naši republiku do Západní zóny. Celá akce skončila na podzim téhož
roku likvidací band a zatčením jejich vůdce Bandery.
V r. 1949 jsem se stal posluchačem Vojenské akademie v Hranicích. Studium jsem ukončil v r. 1951
v automobilním učilišti v Nitře a byl vyřazen jako
poručík aut. služby, a dále zůstal působit ve výchově posluchačů. Již po roce jsem byl mimořádně
povýšen na nadporučíka. V r. 1953 jsem byl vede-

Plk v. v. Karel Slanina – říjen 2008
ním školy vybrán ke studiu na Vysoké válečné škole
v Moskvě. Zanedlouho jsem byl vyrozuměn, že
moje studium je odvoláno, jelikož moje sestřenice
B.V. z Kuřimi ilegálně opustila republiku do USA,
kam odešla za svým manželem. Ten byl v nepřítomnosti odsouzen na 20 let za protistátní činnost.
Dále jsem působil v Brně na vojenských katedrách
vysokých škol. Poté jsem byl přeložen na tehdejší
Vysokou vojenskou školu ve Vyškově. V r. 1961
jsem se oženil s manželkou Janou a v r. 1968 jsme
se přestěhovali z Brna do Vyškova.
Za krátkou dobu přišel srpen 1968, kdy jako vlastenec jsem s okupací nesouhlasil, a proto jsem byl
z armády propuštěn v hodnosti majora. Velká část
příslušníků armády s okupací nesouhlasila, ale jen
část dokázala na svém názoru vytrvat i za cenu, že
budou z armády propuštěni. Byla to osobní záležitost a statečnost každého jedince, jak se postavil
k vojenské přísaze, kterou každý z nás vojáků složil a měl ji plnit. Nastalo období normalizace, ve
kterém se projevily charaktery. Útok na existenci
byl těžký, když měl člověk rodinu.
Po svém propuštění jsem pracoval v Cukrovaru
Slavkov a ACHP Slavkov. V šedesáti letech jsem
odešel do důchodu. Do revoluce v r. 1989 jsem ještě
jako důchodce pracoval v ACHP jako topič, abych
zabezpečil rodinu. Po r. 1989 jsem byl plně rehabilitován, povýšen na pplk. V r. 2003 za zachování cti
při odporu proti agresi vojsk Varšavské smlouvy
a sovětské okupaci naší vlasti jsem rozkazem ministra obrany byl mimořádně povýšen do hodnosti
plukovníka. V témže roce, rovněž výnosem ministra obrany, jmenován Válečným veteránem.
Jsem dlouholetým členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Po r. 1968 jsem nesměl být žádným
funkcionářem. Po roce 1989 jsem byl zvolen předsedou ČSBS ve Slavkově, tajemníkem a předsedou
OV ČSBS ve Vyškově a členem ÚV ČSBS v Praze.
Ze zdravotních důvodů jsem v r. 2007 zrušil členství
jak v ÚV, tak i v OV ČSBS ve Vyškově. Tak jako
v minulosti, i v současné době pokračuji v besedách
s posluchači vojenských i civilních škol o svých poznatcích a zkušenostech v odboji proti nacistům
v průběhu druhé světové války.
Na závěr bych chtěl připomenout, že tento můj
příspěvek v žádném případě nesleduje zvýšení mé
osobní popularity. S ohledem na můj věk se jedná
o stručné bilancování mého dosavadního života,
který byl ovlivněn mým vlastenectvím, a jak je uvedeno v titulku, snahou co nejlépe sloužit svému lidu
a vlasti. Byl bych spokojený, kdybych své získané
poznatky a zkušenosti mohl předat mladým lidem.
Velmi bych si přál, aby naši občané byli více hrdi
na svůj národ a republiku.
plk v. v. Karel Slanina
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Bﬁetislav Rozsypal – krásná hudební du‰e
13. října tomu bylo 10 let, kdy zemřel náš tatínek. Nejsem sama, komu stále chybí. Lásku,
pracovitost, velkorysost, spravedlnost, nadhled,
nezištnost, zapálení, nadšení…To vše tatínek měl.
To vše má málokdo. Žil pro hudbu, vychovával
mladé muzikanty, vrstevníky a starší inspiroval,
organizoval kulturní chod našeho Slavkova.
K tomu měl nevyčerpatelnou energii. Takový člověk je nenahraditelný.
Vím, že je stále s námi. Dívá se na svou rodinu,
kterou tak úžasně dokázal stmelovat a přitahovat
k sobě, stále obdivuje svou ženu – naši maminku,
fandí mně i mému bratrovi, s úžasem pozoruje
své dva vnuky Michaela a Viléma, drží ochrannou
ruku nad svou milovanou neteří Hanou a všemi
milými příbuznými.
A dívá se na všechny své přátele, kterým byl
vždy nablízku, hlavně na ty muzikantské a divadelní. Vidí svůj „kulturák“, kde trávil většinu
svého času, vidí svou „hudebku“, kde učil do
konce svých sil, vidí, jak se mění naše město,
vlastně všechno. Jen té lásky, pracovitosti, velko-

rysosti, spravedlnosti, nadhledu,
nezištnosti, zapálení, nadšení je
teď ve společnosti
jaksi poskrovnu.
Kolem sebe už
má dosti početnou rodinu muzikantskou. Notuje
si s Jiřím Majerem, Otou Pohlem, Luboškem
Andrlou, Láďou
Bajerem, Evou Újezdskou, Marunkou Kolníkovou, Iďou Holcovou… A usměrňuje, tam někde,
své tři sestry – Jarušku, Lenču i Růženku.
Na nás žijící se dívá s pochopením a úsměvem,
s takovým spokojeným, smířlivým a trošku překvapeným úsměvem, se kterým odcházel. Protože
ví, že všechno dobře dopadne. Musí…
Irena Rozsypalová, dcera

Motto: …pod taktovkou
Břetislava Rozsypala
Milý Slávku, už je to deset let, co spadla Tvoje poslední opona.
Bohužel, spadla i za nádhernými časy, které jsme s Tebou trávili na
slavkovských „prknech slávy“. Byl jsi skvělý muzikant, dirigent, organizátor a kamarád.
Říká se, že každý je nahraditelný, ale u Tebe to neplatí. Udělal jsi
obrovský kus práce pro slavkovskou kulturu.
Díky, Slávku!
Za ty, kteří mohou ještě vzpomínat – za všechny Tvoje muzikanty,
herce a zpěváky
Zdena Zahradníková

Odešel s podzimem
Před deseti lety – 13. 10. 1998 – zemřel ve věku
75 let pan Břetislav Rozsypal. Byl výraznou osobností kulturního života v našem městě. Obdarovaný hudebním nadáním a organizačním talentem
mnohé z nás obohacoval svou tvůrčí činností.
Proto jsme s ním rádi spolupracovali v oblasti
místní kultury, a proto na něj stále vzpomínáme.
Především hudba byla tím, pro co Slávek žil,
čemu zasvětil život. V hudbě se také rozdával druhým: ať v roli dirigenta souboru, či hráče na oblíbený klarinet a saxofon, nebo jako učitel mládeže
ve výuce hry na dechové nástroje ve zdejší ZUŠ.
Osobně rád vzpomínám na jeho četná vystoupení
s proslulým slavkovským orchestrálním sdružením, na jím řízený orchestr při operetních představeních divadelních ochotníků, na krásně při-

pravené vánoční koncerty, na příležitostná účinkování jeho populární kapely při reprezentačních
oslavách a vzpomínkových akcích ve Slavkově,
nebo při prezentaci našeho města ve francouzském družebním městě Darney, ale také na působivé přehrávání vánočních koled na náměstí před
radnicí.
Slávkův organizační talent a vytrvalost se projevily zejména při realizaci jeho podnětné myšlénky stavebně rozšířit původní městský kulturní
dům a zmodernizovat jeho vnitřní technické zařízení a vybavení. A tak jeho zásluhou měl Slavkov
od konce šedesátých let minulého století jedno
z nejmodernějších kulturních zařízení v okrese.
V něm připravoval a uskutečňoval hodnotné kulturní programy, tam bylo jeho druhé pracoviště
a takřka druhý domov.
Veřejně prospěšná kulturní
činnost Břetislava Rozsypala
byla právem oceněna představiteli města při jeho jubilejních
sedmdesátinách, i v roce jeho
úmrtí při příležitosti 30. výročí
slavnostního otevření renovovaného Společenského domu.
Jeho další plány i život sice zničila zhoubná choroba, ne však
jeho velikost člověka. Ta totiž
není v tom, jak dalece se člověk
blíží dokonalosti, ale žije-li tak,
že dává něco druhým lidem.
JUDr. Miloslav Honek

okénko
Diabetes mellitus neboli cukrovka je závažné
chronické metabolické onemocnění, které se zatím
nedaří zcela vyléčit. Jeho léčba stojí ročně české
zdravotnictví 20 miliard korun. A přesto se nedaří zastavit nárůst počtu diabetiků. Hlavním cílem je
včasná diagnostika, správně vedená léčba a cílené
vyhledávání komplikací diabetu. Je to zejména selhání ledvin, srdečně cévní a neurologické problémy,
zhoršení zraku, nehojící se diabetická noha. Za
dnešní moderní léčebné postupy vděčíme objeviteli
inzulinu, kanadskému lékaři F. G. Bantingovi, nositeli Nobelovy ceny. Na jeho počest je den jeho narození – 14. listopad – zvolen Světovým dnem diabetu. Právě tento den pořádá ÚO Svazu diabetiků ČR
ve Slavkově jako vyvrcholení své celoroční činnosti
za spoluúčasti městského úřadu a VZP DEN PRO
ZDRAVÍ. Světový den diabetu letos připadá na pátek
14. 11., kdy se uskuteční od 9 do 13 hodin ve Společenském domě Bonaparte prodejní výstava dia výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy. V rámci prevence a včasného záchytu příznaků
diabetu si mohou dát občané z našeho regionu
zdarma změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tělesnou hmotnosti podle tabulek Body Mass Index.
Naším cílem je lepší informovanost veřejnosti o tom,
jak cukrovce předcházet. Dostane se vám také doporučení o změně stravovacích návyků a vhodném
pohybu. Prodejní výstavy se účastní 22 vystavovatelů, naši i zahraniční prodejci nabídnou se slevou
glukometry, testovací proužky, sladidla, čaje, vitaminy, koření, zdravotní obuv a ponožky, přírodní
mýdla, kosmetiku a potravinové doplňky. Najdete
zde také vhodné vánoční dárky nejen pro diabetiky.
Využijte této jedinečné možnosti, kdy se můžete jedenkrát ročně setkat s tak širokou nabídkou různorodých výrobků pod jednou střechou. Od 13 hodin se
s námi můžete vydat na celosvětově organizovaný
půlhodinový „Pochod proti diabetu“. Pěší vycházka
je nejpřirozenějším druhem pohybu. Nic nás to nestojí a uděláme něco užitečného pro své zdraví.
Zdravotně výchovnou činnost letos končíme poslední přednáškou, kterou můžete navštívit ve čtvrtek dne 27. listopadu ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Přednáší
vedoucí Zámecké lékárny PharmDr. Hana Machová
na téma: „Zdravá výživa nám prodlužuje život“.
Připomínáme, že ještě můžete přijít každé pondělí od 15.30 hodin do tělocvičny ISŠ zacvičit si
s Mgr. Janou Sekerkovou.
Nezbývá mně nic jiného, než vás pozvat na zajímavé a užitečné aktivity, které pořádáme v listopadu
pro občany Slavkova a našeho regionu. Využijte našeho pozvání a věnujte alespoň jeden den v roce, a to
právě 14. listopad, svému vlastnímu zdraví. Těšíme
se na setkání s vámi.
Marie Miškolczyová

Mûﬁení BMI

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

21

10/2008

Povídání s cestovatelem Borisem Vlachem
Celým generacím studentů bučovického gymnázia je jméno Borise Vlacha
důvěrně známé. Studenti jej znají jako profesora chemie a dějepisu, ale také
jako zapáleného cestovatele a milovníka historie. Vloni uskutečnil pan Boris
Vlach zajímavou přednášku o své výpravě na Sibiř v prostorách Slavkovském zámku a v říjnu tohoto roku další, neméně zajímavou přednášku
o Africe. Nyní byl ochoten odpovědět na pár otázek týkajících se jeho cest.
• Pane Vlachu, Vy jste
uskutečnil řadu nebývalých expedic. Baví Vás po tom všem ještě sedět ve
škole?
Škola je moje poslání nebo řemeslo, jak chcete.
Navíc historie je můj velký koníček, takže ano, baví.
Můj velký vzor cestovatel Miroslav Zikmund kdysi
řekl, že cestovat se má za své a cestování není zrovna
levná záležitost.
• Do jakých končin jste už na svých toulkách zabloudil? Kde se Vám líbilo nejvíce?
Své cesty dělím na velké a malé. K těm malým
patří Evropa, ve které mi chybí navštívit už jen pět
nebo šest zemí.Velké cesty patří jiným kontinentům,
já říkám „někam za moře“. Můj velký sen byla
Afrika. Tu jsem navštívil první. Kilimandžáro, Mont
Keňa a asi sedm národních parků. Stále vzpomínám
na druhou expedici v Jižní Americe, v Ekvádoru
a Peru. Nejprve Cotopaxi a Chimborazo, pak tři
týdny v zemi Inků, Cuzco, Machu Picchu, planina
Nazca a nakonec týden v Amazonii. Následovala
cesta po pěti státech USA se skvělými národními
parky se zakončením na Havaji. Obrovským zážitkem byl Nepál a klasický trek pod Everest, stejně
jako poznání historie Egypta. Ameriku jsem navštívil ještě jednou, tentokrát šlo o střední část kontinentu. Historie Mexika, ale i potápění v Karibiku
bylo krásné. Až po roce jsem ocenil sedmou cestu,
která mě zavedla na samý východ Sibiře. Byli
jsme asi první cizinci, kteří sjeli „mamutí“ řeku
Berezovku. Nejvíc se mi samozřejmě líbí doma,
ale nejlepším cestovatelským zážitkem byla asi
Jižní Amerika.
• Chystáte nějakou další výpravu?
Stále mě táhnou polární oblasti Grónska nebo naopak historie Číny. V plánu mám „malé“ cesty: nejprve Anglie a pak Sankt Petěrburk, kam se moc
těším.
• Vaše loňská přednáška o výpravě na Sibiř
i ta letošní o Africe měla velký úspěch. Plánujete v budoucnu další vyprávění?
Nepatřím k přednáškovým specialistům,

kteří se touto činností živí. Slavkovské přednášky
o Sibiři a Africe měly pěknou atmosféru, za což
Slavkovákům děkuji. Slíbil jsem povídání o Jižní
Americe, jenže to znamená naskenovat řadu fotek
a já nějak nestíhám.
• Dodržujete před svými expedicemi nějaké rituály?
Pokud mezi rituály patří příprava, tak ano. Před
každou cestou se snažím nastudovat o dané zemi či
oblasti co nejvíc. Připraven opravdu dobře jsem byl
jednou v životě – v Africe. Knihy o tomto kontinentu jsem četl třicet let a myslím, že jsem toho
věděl celkem dost. Určitě víc, než náš průvodce.
• Jaký „komfort“ na svých cestách potřebujete?
Vždy jsem obdivoval cestovatele minulosti a hledal také kousek dobrodružství, takže jsem na cestách
dost skromný. Na horách stan a k jídlu jednu konzervu
denně. To se pak dobře shazují kila, v Himálaji jsem
shodil 10 kg za dva týdny. Ubytování v lodge zní
pěkně, jenže někdy to připomínalo spíš chlév naší babičky. Ani nízké teploty nejsou takový problém.
V zimě chodíme bivakovat do lesa na Červený vrch
a náš teplotní rekord je 20 stupňů pod nulou.
• Míváte cestou z něčeho strach?
Strach mívám o ty doma, i když už jsem zažil i situace krizové, kdy jsem se bál o život vlastní. Děkuji
klukům, kteří mě zachytili na laně při pádu na Cotopaxi. Možná Buddha mi pomohl sestoupit ze skály
v Himálaji.
Na které expedici na Vás dolehla největší krize?
Podcenil jsem Sibiř. I když jsem byl vybaven docela dobře, nepočítal jsem s mrazy kolem dvacátého
srpna. Nízké gumáky znamenaly dvanáct hodin s nohama v ledové vodě a když se promočil i spacák, tak
jsem snil o Řecku. Po návratu jsem strávil týden
v nemocnici a už vím, co na Sibiř.
• Uvažoval jste někdy nad tím, že expedici
vzdáte?
Ono se to dobře říká, ale nejde to. Naopak se chlubím, že jsem se nevzdal
a vystoupil na všechny hory, na které
jsme lezli.
• „Všude dobře, doma nejlépe“ – jako

cestovatel můžete pravdivost tohoto přísloví dobře
posoudit. Je to tedy opravdu tak?
Cestování je obrovskou školou života a člověk se
naučí vážit si toho svého. Také já nadávám na politiku a řadu věcí jiných, ale stačí odletět někam na jih
– je jedno, jedná-li se o Afriku, Jižní Ameriku, nebo
Asii – a při pohledu na jejich životní úroveň se názory mění.
Za příjemný rozhovor děkuje Hana Sokoltová
Z cestopisné přednášky Mgr. Borise Vlacha
o jeho výpravě do rovníkové východní Afriky a výstupu na Kilimandžáro, která se konala na slavkovském zámku, odcházelo přes půl sta spokojených
posluchačů.

Kalendář akcí – listopad 2008
Datum

7. a 8. 11.
7. 11.
9. 11.

hod.

druh

pátek 8–18
sobota 8–13
20.00
13.30

výst.

8. a 15. 11. 10.00–16.00
11. 11.
17.00
14. 11.
9.00-13.00
14. 11.
19.00
15. 11.
13.00–19.00
15.11.
od 11.00
22. 11.
19.30
22. 11.

18.00

22. 11.
10.00-16.00
27. 11.
14.00
29.–30. 11.
29. 11.
10.00-16.00
Výstavy:
do 8. 11. 2008
15. 11.
20. 11.

15.00

akce

Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže
rozšířená o některé chovatelské kluby králíků v ČR
kult. Koncert Vlasty Redla, Slávka Janouška a Samsona Lenka
kult. Zájezd do Divadla Radost v Brně na pohádku BROUČCI (odjezd od kostela)
cena: 140,- Kč (doprava na osobu) + vstupné
sport. Zimní střelecká liga
kult. Hudební večer žáků
spol. Prodejní výstava DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
spol. Lampionový průvod – recesistická akce pro děti
výst. Mladá Svatomartinská vína na slavkovském zámku – první lahve mladého vína
spol. Hubertova jízda (program naleznete na straně 10 zpravodaje)
kult. Koncert Brno Brass Quintet
koncert v rámci Vzpomínkových akcí k výročí bitvy u Slavkova
spol. Zádušní mše. Koncelebrovat bude brněnský děkan ThLic. Václav Slouk, kanovník stoliční
kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, hudební doprovod bude v podání Doc. J. Krále
sport. Slavkovská „100“ – střelecká soutěž
spol. Zdravá výživa nám prodlužuje život – přednáší PharmDr. Hana Machová
spol. Vzpomínkové a pietní akce k 203. výročí bitvy u Slavkova
komponovaný program s řemeslným jarmarkem
sport. Netradiční závod „Střelkošipky“
výst.
výst.
výst.

místo konání

poﬁadatel

hala chovatelů Polní ul.

Svaz chovatelů Slavkov

kino Jas
Divadlo Radost Brno

Slafpark v.o.s. a ZS-A
DDM Slavkov

Zámecká střelnice
sál ZUŠ
SC Bonaparte
sraz na parkovišti u stadionu
Zámek Slavkov - Austerlitz
zámecký park
Historický sál zámku

SSK 0750 E-com
ZUŠ Fr. France
ÚO Svazu diabetiků ČR
Austerlitz Adventure
Moravská banka vín
Projekt Austerlitz a JK Austerlitz
OPS Mohyla míruAusterlitz, o.p.s.
Farnost Slavkov

Chrám Vzkříšení Páně

Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
Město Slavkov, Projekt Austerlitz,
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com

Výstava tradiční paličkované Vamberecké krajky
galerie OK
Zámek Slavkov - Austerlitz
prodejní výstavu je možno navštívit souběžně s provozem zámku do 8. 11. 2008
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Vernisáž a výstava Marie Dočekalové – keramické betlémy
a Zuzany Čechové Kadlecové – podmalba na sklo. Souběžně s provozem zámku do 14. 12. 2008
Výstava známek s napoleonskou tematikou. Do května 2009 souběžně s provozem zámku.
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
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VIDEOPŮJČOVNA
Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Jakýž bývá v listopadu čas, taký
obyčejně v březnu zas.
V letošním roce velmi brzy nastal zlom v počasí. Již od září se velmi ochladilo a tento nepříjemný ráz zůstává doposud. Stromy změnily barvu
ze zelené na žlutou, červenou a oranžovou. Opadávající listí shrabujeme a s poslední posečenou
trávou dáme do kompostu, kde se rychle rozkládá.
Tím omezujeme zdroj infekce strupovitosti jabloní a hrušní. Obdobně odstraníme po sklizni ze
stromů i ze země veškeré mumifikované plody,
hluboko je zakopeme do půdy nebo spálíme. (Ve
Slavkově je možno odvézt vše do RESPONA.)
V polovině měsíce provedeme postřik broskvoní
přípravkem KUPRIKOL 0,6% proti kadeřavosti.
Upravíme chrániče kolem stromů a včasnou opravou plotů bráníme vstupu zvěře do zahrad. Dokud
nezamrzne půda, můžeme stále vysazovat ovocné
stromy a keře. Dbáme, aby stromky byly vysazeny
ve stejné úrovni, jako rostly ve školce. Hlouběji
vysazujeme maliník, který současně přihrneme ze-

doporučuje
minou a dále keřové růže. Za chladnějších nocí otvíráme okno do sklepa a snažíme se tak snížit teplotu ve skladovacích prostorech pokud možno na
4 až 5 ºC a udržovat vzdušnou vlhkost na trvale vysoké hodnotě (nad 90 %). Takto lze omezit scvrkávání uskladněného ovoce.

Nelíbí se nám!
Již delší dobu dochází v zahrádkové osadě i v jiných lokalitách k vniknutí do zahrad a sadů a ke
zcizování úrody a ničení soukromého majetku. Je
všeobecně známo, že zloději odnesou vše, co je ze
železa a barevných kovů a lze lehce zpeněžit. Ve
Slavkově máme státní i městskou policii, která je
k těmto případům slepá a hluchá. Ptáme se, co
máme udělat, aby k dalším případům nedocházelo
a obě policie do těchto míst občas zašly. Daně z nemovitostí platíme všichni!
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Zahrádkáři na zájezdě
V sobotu 27. září vyjel plně obsazený autobus
se zahrádkáři a jejich rodinnými příslušníky na
zájezd směr Třebíčsko. První zastávka byla v Jaderné elektrárně Dukovany. Již z dálky jsme pozorovali mohutný kolos budov elektrárny, vysoké
komíny se stoupajícími sloupci vodní páry a velké
množství stožárů elektrického vedení směřujících
do všech stran. V informačním centru nám jejich
pracovnice předvedly a vysvětlily, jak elektrárna
pracuje a vysoce kvalifikovaní inženýři dovedou
bezpečně zkrotit sílu radioaktivního jádra a využít ji k levné výrobě elektrické energie.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do
vinařského střediska „Sádek“ nedaleko Kojetic.
Zdejší vinohrady sice leží v netypické vinařské

oblasti asi 390 metrů nad mořem, a přesto se jim
zde daří pěstovat některé odrůdy vinné révy. Vedoucí střediska a celého projektu Ing. Lampíř nás
provedl vinicemi. V první části jsme ochutnali
hrozny asi 30 odrůd, kde nás zaujaly odrůdy Arkádia, Vitra, Veritas, Merlot, Modrý Portugal,
Frankovka, Zweigeltrebe a jiné. Zajímavá byla
druhá část, kde jsme viděli třináct způsobů řezu
a vedení vinné révy na drátěnkách a pergolách.
V hlavní vinici bylo možno ochutnat z dozrávajících řad různých odrůd čekajících na sklizeň.
Potom jsme ve sklípku, kde jsme též povečeřeli, poseděli, popíjeli dobrá vína a zazpívali si při
harmonice a užívali poslední chvíle před odjezdem domů.
Vl. Luža

Lampionov˘
prÛvod

Je tu listopad a také lampionový průvod pro menší i velké
děti. My všichni z Austerlitz Adventure vás zveme v pátek
14. listopadu v 19 hod na parkoviště u Stadionu ve Slavkově
u Brna a jak jinak než s lampiony… Těšíme se na vás…

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY. HARRISON
FORD, CATE BLANCHET. Dal‰í dobrodruÏství jedné z nejslavnûj‰ích
postav stﬁíbrného plátna.
IRON MAN. ROBERT DOWNEY JR., GWYNETH PATROW. Milionáﬁ, co
se ve volném ãase prohání po obloze v kovovém superobleku nacpan˘m nejnovûj‰ími zbranûmi.
HORTON. Hlavním hrdinou tohoto milého animovaného filmu je slon
Horton, kter˘ nadev‰e miluje zábavu.
TVRDÉ PALICE. RENÉE ZELLWEGWER, GEORGE CLOONEY. Trocha
soupeﬁení není lásce nikdy na ‰kodu. Inteligentní a vtipná romantická
komedie dokazuje, Ïe o lásku se hraje neãistû a vítûzem je vÏdy ten
rychlej‰í.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA. JI¤Í MÁDL, EVA HOLUBOVÁ, MARIAN LABUDA. Máte pocit, Ïe je va‰e rodina pra‰tûná? Seznamte se
s Hanákov˘mi!
FRANTI·EK JE DùVKA¤. JOSEF POLÁ·EK. VÏdycky jsem si vybíral
Ïeny, které za to stály… BohuÏel se ty Ïeny mezi sebou nûkdy tak trochu kryly…
KRVAVÁ HRANICE. CUBA GOODING, JR. âlen pohraniãní stráÏe se musí
vypoﬁádat se svojí minulostí, která ho nutí pa‰ovat drogy. Zvolí si Ïivot,
kter˘ chtûl uÏ nechat za sebou nebo se pokusí zachránit svou rodinu?
JÁ A MOJE P¤Í·ERA. Mal˘ chlapec nalezl u bﬁehÛ jezera Loch Ness
velké vejce, z kterého se vylíhlo podivné rozpustilé stvoﬁení. Vodní
koník stále roste a tak jsou potíÏe s jeho uchováním v tajnosti.
HVùZDNÁ BRÁNA: NÁVRAT. Elitní vojenská jednotka se musí vrátit na
Zemi. Vrací se do svûta, ve kterém nebyla Hvûzdná brána. Mocn˘ nepﬁátelsk˘ vetﬁelec naru‰il plynul˘ chod ãasu a touÏí ovládnout Zemi…
ZLOâINEC. STEPHEN DORFF, VAL KILMER. Po obvinûní z neúmyslného zabití musí strávit tﬁi roky ve vûzení. âeká ho boj o holé pﬁeÏití.
Jako vítûz z nûj vyjdew pouze v pﬁípadû, Ïe pﬁistoupí na jejich hru.
Co tû nezabije, to tû posílí.
SOUDN¯ DEN. Epidemie rozsévající smrt ﬁádí ve Velké Británii. Zeì má
zabránit dal‰ímu ‰íﬁení. Po 25 letech se virus znovu objeví. To, co ãeká
za zdí, je hor‰í neÏ ta nejdûsivûj‰í noãní mÛra.
POLÁRNÍ P¤ÍBùH. Postupující globální oteplování vede ke zmûnám
zemského klimatu, coÏ má negativní následky hlavnû na zvíﬁatech Ïijících v oblasti Arktidy.
SEX VE MùSTù. SARAH JESSICA PARKER, KIM CATTRALL, KRISTIN
DAVIS, CYNTHIA NIXON. Bﬁitk˘, kousav˘ i úmyslnû pobuﬁující Sex ve
mûstû je pﬁesnû tím, na co jeho fanou‰ci dlouho ãekali.
MARATON LÁSKY. Denis se rozhodne, Ïe zaãne trénovat a zúãastní se
maratónu ve prospûch charity, aby poprvé v Ïivotû nûco dotáhl do
konce a získal tak zpût svou Ïivotní lásku.
10 000 P¤. N. L. Skvûlé dobrodruÏství z pradávn˘ch dob, kdy se po
zemi prohánûli mamuti a mystické síly utváﬁely osudy lidí.
UMùNÍ VÁLKY: ZRADA. WESLWY SNIPES. Je zpût a touÏí po odplatû.
Politické horko narÛstá a vy se mÛÏete tû‰it na nejlep‰í akce mistra bojov˘ch umûní.
STALO SE. Nervy drásající apokalyptick˘ thriller, ve kterém neviditeln˘
nepﬁítel ohroÏuje lidstvo útokem na jeho nejzákladnûj‰í instinkt – pud
sebezáchovy.
AFRICKÁ KRÁLOVNA. HUMPREY BOGART, KATHARINE HEPBURN.
TûÏk˘ alkoholik a upjatá misionáﬁka jsou nuceni trávit spoleãnû cestu
na lodi. Klasick˘ film s legendami stﬁíbrného plátna.
KOPAâKY. Komedie o rozchodu a schopnosti brát to jako chlap.
LOUPEÎ ZA BÍLÉHO DNE. Kryta mistrovstvím svûta ve fotbale, skupina
anglick˘ch fanou‰kÛ uhraje perfektní zloãin ukradením milionÛ liber
z Lond˘nské devizové banky.
SNùÎNÍ ANDùLÉ. V okamÏiku, kdy Artur zkou‰í první nesmûlé kroky romantického vztahu, se v‰echny dlouhodobé vztahy dospûl˘ch v jeho okolí
rozpadají na kusy a vtahují ho do víru, kter˘ zmûní jeho Ïivot navÏdy.
ONG-BAK 2. Mladému Thajci ukradli slona. Bûhem cesty do Austrálie
jej ãeká ﬁada pﬁekáÏek a protivníkÛ, takÏe se mu budou hodit jeho bojové schopnosti.
SVÒDNÉ ZOMBIE. Pohltí tvou du‰i. Cokoliv jiného tû pﬁijde velmi draho.
DùTI ANAKONDY. DAVID HASSELHOFF. Podaﬁí se hady pﬁedstihnout
a zabránit jim v nezadrÏitelném útoku dﬁív neÏ se dostanou do mûsta?
CHAOS. JASON STATHAM, WESLWY SNIPES, RYAN PHILLIPPE. KdyÏ
se hroutí systém, nûkdo mÛÏe zbohatnout…
V BRUGGÁCH. RALPH FIENNES, COLIN FARELL. âerná komedie o cti,
podvodech a vraÏdách. Vidût Bruggy a zemﬁít! Neãum na Památky a stﬁílej!
KRÁSKA A O·KLIVKA. PARIS HILTON. Krásná Christabel s sebou neustále tahá pﬁí‰ernû o‰klivou June a zaﬁekla se, Ïe nebude s nik˘m chodit, dokud nebude mít kluka i June…
BLONëATÁ A BLONëATùJ·Í. PAMELA ANDERSON, DENISE RICHARDS. Cesta dvou blond˘n za vysnûnou prací.
JEN P¤ES JEJÍ MRTVOLU. Komedie o nastávající manÏelce, jejím protûj‰ku a psycholoÏce ve zvlá‰tním pﬁíbûhu nedokonãené svatby.
ILUZE LÁSKY. CATHERINE ZETA-JONES. Bude se ãarovat, podvádût
a milovat.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

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

4. 11. úterý 19.30 hod.
5. 11. středa 19.30 hod.

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

11. 11. úterý 19.30 hod.
12. 11. středa 19.30 hod.
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LISTOPAD–PROSINEC 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

KUNG FU PANDA

95 min.

Po je panda. Velká, líná a je velkým fandou kung-fu, zájem je spíše teoretický. Dávné proroctví ho ovšem určí
za zachránce jeho poklidného světa a on musí začít trénovat. Animovaná komedie USA v české verzi!
Vstupné 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

81 min.

Být svůdcem není radost, být svůdcem je prokletí. Komedie o psychiatru, jemuž se rozpadne celý život a on musí
usilovat o to, aby z jeho zbytků zachránil to, co je nejpodstatnější. Nový český film.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

ŘÍŠE HRAČEK

95 min.

Co se stane, když se letitý majitel hračkářství rozhodne odejít na odpočinek? Mávnutím kouzelného proutku se v této
pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci. Film USA – český dabing!
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK

113 min.

Komedie o příslušníkovi izraelského protiteroristického komanda, který předstírá vlastní smrt, aby se mohl stát
kadeřníkem v New Yorku. Film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži nepřístupno

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

LOVCI DRAKŮ
82 min.
Na zemi lorda Arnolda se chystá obrovský drak a hrdinů je málo. Vyřeší situaci emancipovaná dívenka Zoe se svými přáteli?
Animované pohádkové dobrodružství. Koprodukční film v českém znění!
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

18. 11. úterý 19.30 hod.
19. 11. středa 19.30 hod.

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
99 min.
„Hvězdné války“, jak jste je ještě nikdy neviděli. Fanoušci uvidí mnoho svých oblíbených postav. Jabba Hutt: požádal
Republiku o pátrání po svém uneseném synovi. Vše ale dopadlo dobře. Film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

22. 11. sobota 19.30 hod.
23. 11. neděle 19.30 hod.

25. 11. úterý 19.30 hod.
26. 11. středa 19.30 hod.

28. 11. pátek 19.30 hod.
30. 11. neděle 19.30 hod.

2. 12. sobota 19.30 hod.
3. 12. středa 19.30 hod.

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

93 min.

Nová adaptace Verneova románu v použití nejmodernější techniky. Výzkum zemského jádra nepřinesl žádné výsledky.
Jsou uvězněni v hoře a neví, jak opustit podzemí. Vědeckofantastický film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

NESTYDA

88 min.

Komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: E. Vášáryová, S. Babčáková, P. Liška, N. Divíšková, P. Landovský, M. Krátká, V. Husa a další.
Vstupné: 78, 83 Kč
Mládeži nepřístupno

BATHORY
139 min.
Úspěšný výpravný koprodukční film o ženě známé jako Čachtická paní. Režisér Juraj Jakubisko se držel všech
historických údajů a známých faktů, jen do zaplňování bílých míst historie zapojil svoji fantazii.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let
OKO DRAVCE

110 min.

Dva úplně obyčejní mladí Američané se kvůli jednomu telefonátu stanou součástí hry, která je nebezpečnější než
ruská ruleta. Proč a kdo to vlastně dělá? Thriller USA.
Mládeži nepřístupno

6. 12. sobota 19.30 hod.
7. 12. neděle 19.30 hod.

MÁJ
76 min.
Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje
ve filmu Máj. Hrají: J. Tříska, J. Kukura, S. Lehnertová, M. Stropnický, V. Javorský a další. Režie: F. A. Brabec. Nový český film.
Mládeži přístupno od 12 let

9. 12. úterý 19.30 hod.
10. 12. středa 19.30 hod.

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
120 min.
Prapodivná monstra ve službách americké vlády se tentokrát musí vypořádat s elfím princem Nuadou a jeho touhou
shromáždit všechny síly a vybudovat neporazitelnou armádu a tuto vyslat proti lidem. Akční film USA.
Mládeži přístupno od 12 let
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