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Další fotografie z Hubertovy jízdy,
Svatomartinského koštu vína
a vernisáží výstav na zámku
přinášíme na straně 13

Hubertova jízda

„Li‰ka“

Ohlédnutí za uplynulým víkendem na zámku
Nádherné podzimní slunečné
počasí vytvořilo skvělé podmínky pro bezmála dva tisíce
návštěvníků zámku, kteří přišli
v sobotu 15. listopadu zhlédnou premiérový ročník Hubertovy jízdy, výstavy Mladá
svatomartinská vína na
zámku a vernisáž výstavy keramických betlémů M. Dočekalové a podmalby na sklo
Z.
Čechové-Kadlecové.
Skvělí koně s jezdci v kostýmech a uniformách zahájili
v zámeckém parku jízdu,
jejíž součástí byl symbolický hon na lišku

Martin na bílém koni

Mladá Svatomartinská vína
Zahájení Hubertovy jízdy

v prostoru Urbánku. Čekání na návrat jezdců zpříjemnilo stylové občerstvení i možnost účasti na dalším připraveném programu.
Mladá svatomartinská vína
okouzlila svou svěžestí a rozehrála chuťové variace doplněné
nádhernými vůněmi připomínající pestrou škálu květů. Ke stylovosti přispěl nepochybně i příjezd sv. Martina na bílém koni,
který se před zraky diváků rozdělil podle legendy s žebrákem o svůj plášť.
(Pokračování na str. 9)

Program
Vzpomínkových akcí
ke 203. výročí
bitvy u Slavkova
přinášíme
na straně 2.
Příští číslo vyjde 20. prosince

Slavkov u Brna, Tvarožná, Prace, C.E.N.S. a Pr

ticipací Jihomoravského kraje

Vzpomínkové akce ke 203. výročí bitvy tří císařů

2O3

29. listopadu 2008
Tvarožná 15.00–16.30

rekonstrukce bitvy tří císařů
Slavkov náměstí 19.00–20.00

oj

30. listopadu 2008
Mohyla míru 12.00–12.30

pietní akt – uctění památky
padlých
Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík

28. listopadu

29. listopadu

30. listopadu

Celý víkend

Žuráň
17.30

Šlapanice
08.00–11.00

Slavkov u Brna
9.00–10.30

Stará pošta Pozořická

Jiříkovické ohně

burza militarií – Orlovna

Slavkov u Brna
09.00–22.00

soutěž ve střelbě z křesadlových zbraní
– střelnice v areálu Slafparku

Křenovice – Obecní hospoda

Jiříkovice
18.00
Jiříkovické ohně

historický jarmark

slavnostní přehlídka na náměstí

Tvarožná
18.00–22.00

10.00–10.30
slavnostní nástup francouzské armády

Mohyla míru
12.00–12.30

dobové vojenské ležení na návsi

12.00–18.30

pietní akt

vojenské ležení
vojenské ležení

10.00–10.30

kostýmované prohlídky – zámek

Tvarožná
15.00–16.30
rekonstrukce bitvy tří císařů (bojiště)

Slavkov u Brna
19.00–20.00
ohňostroj

www.austerlitz.org
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

41. řádná schůze RM – dne 23. 10. 2008

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

bodu včetně venkovního izolovaného vedení NN
na pozemcích parc. č. 1494/4; 1494/1; 1551/1
a 1550 v katastrálním území Slavkov u Brna se
společností E.ON Distribuce, a.s.
11. 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. 760/4 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s.
12. RM dává souhlas ke změně nájemní
smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace
stadion ze dne 23. 8. 2007 tak, že doba nájmu části
pozemku parc. č. 1089/9 (restaurační zahrádky)
bude shodná s dobou nájmu nebytových prostor –
restaurace stadion, tj. do 1. 10. 2012.
13. RM Ukládá odboru IR projednat s uživateli
pozemku parc. č. 2847/1 v k .ú. Slavkov u Brna
ukončení nájemních smluv dohodou ke dni 31. 1.
2009. Pro případ, že nedojde k uzavření dohody
podle odst. 1, schvaluje výpověď nájemních smluv
na uvedený pozemek.
14. RM ukládá odboru IR pokračovat na přípravě realizace projektu: „Cyklostezky Slavkov
u Brna – Hodějice“ dle varianty č.1, v intencích
uvedených ve zprávě.
15. RM schvaluje zařazení částky 200 000 Kč
na PD akce „Sjezd do průmyslové zóny Šestisplav“ do návrhu rozpočtu roku 2009.
16. RM jmenuje komisi pro posouzení záměru
výstavby bytových domů v lokalitě Zelnice investora M Plus, s.r.o., a zároveň ukládá funkcionářům města projednat zřízení a náplň komise, která
se bude zabývat rozvojem města.
17. RM nesouhlasí s navrhovaným řešením
sběrného hnízda na ulici Polní a ukládá odboru ŽP
zajistit přemístění stávajících pěti kontejnerů umístěných na parkovišti JMB v ul. Polní ke stávajícímu sběrnému místu kontejnerů u „haly chovatelů“. Důvodem je stávající umístění kontejnerů
na pozemku, který nevlastní město. RM dále
ukládá odboru ŽP zajistit rozšíření počtu kontejnerů na sběrném místě u „haly chovatelů“ o další
dva.
18. RM schvaluje nákup pamětních medailí od
společnosti Mohyla míru – Austerlitz
o. p. s. v počtu 20 ks.
19. RM ukládá funkcionářům města projednat
finanční zajištění příspěvku na projekt vytvoření
DVD s názvem „Pocta Domenicu Martinellimu“
formou sponzorských příspěvků a darů.
20. RM schvaluje pořádání jarmarku na náměstí
ve Slavkově u Brna při příležitosti konání Vzpomínkových akcí v roce 2008 p. Janem Šedou, zastupujícím firmu Kovolitectví s. r. o.
21. RM bere zprávu o závěrech prověrek BOZP

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
žádá všechny spolky, sdružení a zájmové organice ve Slavkově u Brna o poskytnutí
přehledu připravovaných ať kulturních, společenských, sportovních, církevních či jiných
akcí pro veřejnost na rok 2009.
Otevírací doba informačního centra v prosinci:
pondělí–pátek
9–11.30 a 12–16 hodin
sobota a neděle zavřeno
V období vánočních svátků bude informační centrum zavřeno.
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

na rok 2008 ze školských zařízení zřizovaných
Městem Slavkov u Brna na vědomí.
22. RM projednala návrh odměn ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.
23. RM bere na vědomí omezení provozu pouze
na MŠ Malinovského ve dnech 22. a 23. 12. 2008
a uzavření provozu MŠ Zvídálek v termínu od
29. 12. 2008 do 2. 1. 2009 včetně.
24. RM bere na vědomí zápisy č. 1, 2/2008 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Komenského nám. 495, a zápisy č. 1, 2/2008 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Tyršova 977.
25. RM ukládá MěÚ projednat žádost Diecézní
charity Brno o finanční příspěvek při tvorbě rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2009.
26. RM souhlasí s novým projektem Národního
divadla Brno na svoji prezentaci a pověřuje
Ing. Barbaru Macháčkovou součinností s Národním divadlem Brno v uvedené věci.
27. RM bere zápis č. 7/2008 z jednání Komise
pro sport a volný čas na vědomí a ukládá MěÚ zajistit informovanost této komise v požadovaných
věcech.
28. RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy
s firmou CCB credit,s.r.o., na zastupování města při
výkonu osobních návštěv dlužníka a inkasa dlužných částek Radky Májkové za odměnu ve výši
30% z částky, kterou uhradí dlužník na úhradu pohledávky.
29. RM souhlasí s úhradou faktury za dílčí plnění
Vzpomínkových akcí 2008.
30. RM schvaluje odměnu řediteli TSMS p. Radoslavu Lánskému za plnění úkolů ve III. Q roku
2008 ve výši dle předloženého návrhu.
31. RM vydává v předloženém znění nařízení
města, kterým se stanoví příloha nařízení města
č. 6/2004 – Plán zimní údržby místních komunikací 2008/2009.

XXXVII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 5. 11. 2008
1. RM doporučuje ZM schválit předložený dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace
města Technické služby Města Slavkova u Brna.
2. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 34 –
dotace z rozpočtu JMK – SDH.
3. RM schvaluje zadání veřejné zakázky na
uspořádání výběrového řízení na dodavatele služeb k projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“ firmě Regionální poradenská agentura,
s.r.o.
4. RM schvaluje Registrační list akce a návrh
podmínek k projektu č. CZ.1.06/5.3.00/01.00148 Územně analytické podklady pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna, dle
předloženého návrhu.
5. RM schvaluje v souladu se smlouvou s firmou
REISTAV, s.r.o. předloženou projektovou dokumentaci pro provedení stavby – revitalizace bytového domu na sídlišti Nádražní č.p. 1153–1154.
Upozornění

1. RM odkládá zprávu „Rozbory hospodaření
města za III. Q roku 2008 – hlavní činnost“.
2. RM bere na vědomí zprávu: „Plnění plánu
vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí 2008“
a doporučuje ji ZM ke schválení.
3. RM doporučuje ZM schválení revokace usnesení X. ZM konaného dne 21. 3. 2005 (uvedeno
pod bodem 4.4.) ve věci rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u Brna
na dva samostatné právní subjekty v tom smyslu,
že se toto rozhodnutí ruší.
4. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu z Ministerstva kultury ČR na zabezpečení čínského altánu CCTV a ukládá Zámku Slavkov – Austerlitz připravit předmětnou žádost
v daném termínu.
5. RM bere na vědomí zprávu o rozpočtu městské policie na rok 2009 a ukládá FO zařadit do návrhu rozpočtu roku 2009 variantu č. 1.
6. RM po projednání zprávy „Příspěvek pro
Římskokatolickou farnost – oprava varhan“ bere
její obsah na vědomí a ukládá FO předložit na mimořádné ZM rozpočtové opatření č. 33 na zajištění
financování uvedeného příspěvku pro Římskokatolickou církev Slavkov u Brna na opravu varhan
ve výši 43 200 Kč.
7. RM nedává souhlas k poskytnutí příspěvku na
opravu církevních objektů na území města ve
vlastnictví Náboženské obec Církve československé husitské ve Slavkově u Brna a Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Heršpicích
a ukládá MěÚ zapracovat do rozpočtu města na
rok 2009 položku na krytí příspěvků města na obnovu církevních objektů na území města Slavkova.
8. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu
nebytových prostor k datu 31. 10. 2008 v objektu
pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, ve znění
pozdějších dodatků se Zdeňkem Krčmářem, Milanem Košťálem, Ivo Vojtasem a Milanem Kreutzerem. RM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor s firmou SANIT-K,
s.r.o., na pronájem dvou garáží a dispečerské místnosti v objektu polikliniky.
9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 10. 2005 na pronájem
bytu č. 8, Bučovická 187, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
do 30. 9. 2011.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení NN kabelových skříní a jednoho podpěrného

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 8. prosince 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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42. řádná schůze RM – dne 10. 11. 2008
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření města za 3/4 roku 2008.
2. RM doporučuje ZM hospodaření TSMS
a Zámku Slavkov – Austerlitz za 3/4 roku 2008 ke
schválení.
3. RM projednala první návrh rozpočtu města
na rok 2009 a předkládá jej MěÚ k dopracování dle
připomínek členů RM.
4. RM nesouhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na projekt v oblasti památkové péče
s názvem „Obnova dřevěného barokního altánu“
v roce 2009 a ukládá řediteli ZS-A zpracovat
a předložit žádost o finanční podporu na projekt
s názvem „Statické zajištění klenby spojovacího
krčku“.
5. RM po projednání zprávy o vyhodnocení parkování na Palackého náměstí bere její obsah na vědomí a předkládá zpracované návrhy k projednání
příslušné pracovní skupině.
6. RM po projednání této zprávy bere tuto
zprávu na vědomí a souhlasí ze zapůjčením radaru
od Městské policie Šlapanice za cenu 6000 Kč.
7. RM bere výše uvedenou zprávu o výběru lokality nové MŠ na vědomí a předkládá ji do jednání
nejbližšího zasedání ZM.
8. RM po projednání zprávy „Úprava rozpočtu
MŠ Zvídálek – žádost o schválení přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu školy“ schvaluje
MŠ Zvídálek přesun finančních prostředků.
9. RM projednala návrh odměn ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.
10. RM ruší usnesení ze 40. schůze rady města
ze dne 13. 10. 2008, bod 4.32. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Antonínem Havlíčkem na vypracování projektové dokumentace na
akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Františka France Slavkov u Brna“, za předpokladu schválení financování
v orgánech města.
11. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-

deje pozemků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento
záměr ZM.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi
pozemků parc. č. 3554/14 ostatní plocha o výměře
28 m2, parc. č. 3623/44 orná půda o výměře 37 m2,
parc. č. 3637/11 orná půda o výměře 36 m2,
parc. č. 3637/22 zahrada o výměře 94 m2
a parc. č. 3638/35 orná půda o výměře 76 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Ing. Jiřího Matyáše do vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní
cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od
doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu
práva do KN.
13. RM souhlasí s užitím veřejného prostranství
– pozemků parc. č. 325/1 a parc. č. 324/1 v k.ú.
Slavkov u Brna pro umístění cirkusu Tornádo, pořadatel p. Marcel Šimek,
14. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3073/50 orná půda o výměře
26 022 m2 v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento
záměr ZM.
15. RM souhlasí se zakoupením bezdrátového
řečnického systému D.A.S. od firmy Bártek Rozhlasy s. r. o.
16. RM bere zápis z jednání komise pro životní
prostředí č. 6/2008 na vědomí.
17. RM neakceptuje předloženou nabídku na zakoupení DVD Česká republika.
18. RM žádost firmy deredes s.r.o. o poskytnutí
spolupráce neakceptuje.
19. RM schvaluje předložený text kupní
smlouvy a pro případ jeho odsouhlasení manželi
RNDr. Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými
doporučuje ZM realizovat předkupní právo města
a schválit nabytí pozemků p. č. 3190/3 a 3190/4
v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města za cenu
300 Kč/m2.
20. RM ukládá odboru IR vydat společnosti
M plus, s.r.o., souhlas s výstavbou bytových domů
v intencích závěrů ustanovené komise.

XXXVI. mimoﬁádná schÛze RM – dne 23. 10. 2008
1. RM po projednání zprávy a seznámení s textem smlouvy o spolupráci a budoucích převodech
mezi městem Slavkov u Brna a společností KALÁB
- stavební firma, spol. s r.o. doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy v upraveném znění.
2. RM po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a společností M plus, s.r.o. doporučuje ZM
dát souhlas k uzavření předložené smlouvy doplněné o nacenění dopravní a technické infrastruktury.
3. RM po projednání zprávy bere její obsah na
vědomí a doporučuje ZM ke schválení způsob financování neuznatelných nákladů na stavební práce
ve výši 1 080 000 Kč z prostředků získaných z prodeje Zelnic.
4. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 29 –
úprava kurtů, RO č. 30 – odbahnění záchytného rybníka, RO č. 31 – příspěvek pro Moravský rybářský
svaz.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní
smlouvy na prodej domu č. p. Lomená 706 na
poz. p. č. 676 a poz. p. č. 676 v k.ú.Slavkov u Brna
s Janem Hadincem. RM zároveň doporučuje ZM
schválit uzavření kupní smlouvy s dalšími uchazeči
v pořadí podle výše nabízené kupní ceny, pokud by
nedošlo k uzavření smlouvy s Janem Hadincem.
6. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemků parc. č. 2847/3 ostatní plocha o výměře
6 m2, parc. č. 2818/4 ostatní plocha o výměře 14 m2,
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parc. č. 2816/6 ostatní plocha o výměře 169 m ,
parc. č. 2817/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc.
č. 3047/26 orná půda o výměře 858 m2 všechny
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví JUDr. Michala
Fialy do vlastnictví města. Kupní cena výši
300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou o povolení vkladu
vlastnického práva od příslušného katastrálního
úřadu po skončení vkladového řízení.
7. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemku parc. č. 357/5 zahrada o výměře 461 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Františka
Kudy do vlastnictví města. Kupní cena výši
300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou o povolení vkladu
vlastnického práva od příslušného katastrálního
úřadu po skončení vkladového řízení.
8. RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené smlouvy s ředitelem Mezinárodního centra
slovanské hudby Brno, o. p. s. o přípravě a pořádání
části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
měst CONCENTUS MORAVIAE.
9. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s panem Ivanem Durkem na vybudování veřejného
osvětlení v ulici ČSČK za podmínky schválení financování v orgánech města. a současně doporučuje
ZM ke schválení RO č. 32 – veřejné osvětlení v ulici
ČSČK.
10. RM schvaluje program 7. mimořádného zasedání ZM v předloženém znění.
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Zasedání zastupitelstva mûsta
V pondělí dne 15. prosince se v 17 hodin
koná v zasedací místnosti městského
úřadu veřejné IX. řádné zasedání zastupitelstva města.
dp

Výměna občanských
průkazů
K 31. 12. 2008 končí platnost občanských
průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů.
Občané jsou povinni požádat o vydání nového OP nejpozději do 30. listopadu 2008. Nesplnění této povinnosti je přestupkem dle zákona o občanských průkazech.
Tato výměna se netýká občanů narozených
před 1. lednem 1936, pokud platnost jejich OP
není omezena konkrétním datem a pokud mají
všechny údaje uvedené v OP platné.
Za výměnu OP bez strojově čitelných údajů
(starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.
Na úřadě se předkládá:
- žádost o vydání nového OP na stanoveném
formuláři
- 1 fotografie
- dosavadní občanský průkaz
- popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (např. diplom
o vysokoškolském vzdělání), nebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích
uvedených na žádosti s údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo
v evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list…).
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od
předložení všech dokladů potřebných k jeho vydání.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Upozornění pro řidiče
nákladních automobilů
Od 14. 10. 2008 byla provedena místní
úprava provozu na všech příjezdových komunikacích do Slavkova u Brna dopravní značkou „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec
zóny s dopravním omezením“. Z uvedené
změny dopravního značení vyplývá zákaz
parkování nákladních vozidel nad 10 tun po
celém území města v době od 22.00 hod. do
6.00 hod.
Věříme, že tato úprava provozu přispěje ke
zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu ve
městě.
Mgr. Libuše Pilátová
odbor dopravy a silničního hospodářství

Pozvánka
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. vás srdečně zve 22. listopadu v 18 hodin v kostele
Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna na zádušní mši svatou slouženou za oběti bitvy
tří císařů a na vzpomínkový koncert žesťového Brno Brass Quintetu v 19.30 hodin
na zámku.
jk+ich
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OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Investiãní technik
odboru investic a rozvoje
Druh práce: investiãní technik odboru investic a rozvoje
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- SP· nebo V· vzdûlání stavebního smûru
- velmi dobrá znalost práce s PC
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- základní znalost zákona o obcích, 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, jdeli 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. 1. 2009
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 15. 12. 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

Štěně hledá majitele
Na městskou policii bylo dne 11. listopadu přineseno štěňátko, které se našlo na sídlišti Zlatá
Hora. Případný majitel nebo zájemce o štěně ať se
ozve na Městskou policii ve Slavkově u Brna.
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Zpráva mûstské policie o regulaci parkování na Palackého námûstí
Parkování na Palackého náměstí je od dubna
roku 2008 regulováno čtyřmi parkovacími automaty. Přínosem pro město je příjem finanční hotovosti do rozpočtu města, rychlejší obměna stojících vozidel na parkovacích místech
a zamezení parkování na parkovacích místech
zaměstnancům úřadů a obchodů, kteří zabírali
parkovací místa po celý den. Kontrolu, provoz
a údržbu čtyř parkovacích automatů umístěných
na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna má ve
své kompetenci Městská policie ve Slavkově
u Brna. Činnost městské policie mimo jiné
obsahuje výběr finanční hotovosti z těchto
automatů. Od 1. 4. 2008 do 31. 10. 2008 bylo
vybráno z parkovacích automatů celkem
595 559 Kč. Průměrná hodnota činí měsíčně cca
85 000 Kč na všechny čtyři automaty. Nejvíce finančních prostředků je vybíráno z parkovacího
automatu č. 1 před Sokolským domem. Rozpočet města pro rok 2008 počítá od dubna do konce
roku s částkou 700 000 Kč. Tato částka je dle
výše uvedené skutečnosti vybrané hotovosti
k 31. 10. 2008 plněna průběžně. Pro rok 2009 se
počítá do rozpočtu města za dvanáct kalendářních měsíců s částkou 1 000 000 Kč. Vybraná
hotovost z parkovacích automatů z velké části
pokrývá náklady na provoz městské policie
Provoz parkovacích automatů, který městská
policie zajišťuje obsahuje výběr finanční hotovosti, výměnu termokotoučů, servis, zajišťování

případných oprav atd. V roce 2008 byla provedena oprava dvou parkovacích automatů firmou
Eltodo dopravní systémy, s.r.o. v rámci servisní
smlouvy. Největší poruchovost má parkovací automat č. 1 před Sokolským domem.
V souvislosti s parkovacími automaty jsou vybírány pokuty za jeho neplacení. Celkem bylo do
31. 10. 2008 vybráno městskou policií na území
města za přestupky 104 100 Kč. Z celkového
objemu činily pokuty za neplacení parkovného
částku 34 700 Kč.
pe

MĚSTSKÁ POLICIE
SLAVKOV U BRNA
PALACKÉHO NÁM. 65,
ve dvoře
Tel.: 544 121 156
mob.: 725 746 435
e-mail:
mestskapolicie@meuslavkov.cz
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.

Nabídka DDM
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna nabízí
místa v zájmovém kroužku ITALŠTINA
spolu s Krajskou radou svazu důchodců ČR informuje volná
pro žáky 7.–9. tříd ZŠ, studenty SŠ a dospělé.

Finanční poradnu mohou využívat držitelé
průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší
rodiny a rodiny s dětmi.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme
informace o slevách u vybraných pojištoven:
- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny
a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace
o slevách:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele

- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích
stanic
- na služby vybraného mobilního operátora, pevné
linky
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR.
Informace – Běhounská 17, Brno, úřední den
každé úterý od 13 do 16 hod., tel. 545 575 257,
mob. 731 543 023, e-mail financniporadna@seznam.cz
Neplaťte víc, než je potřeba!
jš

Kroužek se schází v úterý od 16 do 17 hodin
v Důomě dětí a mládeže, vedoucí: p. Benýchová.
Bližší informace a přihlášky přímo v DDM nebo
na tel. č.: 544 221 708.
*
Dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 4. prosince výtvarný seminář VÁNOČNÍ SVÍČKY,
který se koná v DM. Cena: 70 Kč. Počet míst je
omezen, nutné se přihlásit předem přímo v DDM
nebo na tel. č.: 544 221 708!
so

Slavkovsk˘ zpravodaj na internetu

www.bmtypo.cz
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Odbor investic a rozvoje má nového vedoucího
Postoupit z místa podřízeného pracovníka na místo vedoucího odboru na městském úřadě
v našem městě není vůbec nemožné. Už druhým příkladem toho je čerstvý vedoucí odboru investic a rozvoje Petr Lokaj, který tam několik předešlých let působil jako investiční technik.
• Jak dlouho už pracujete na Městském úřadě ve
Slavkově a co bylo Vaší dosavadní náplní práce?
Na městském úřadě pracuji od 1. 1. 2003, což
znamená téměř šest roků. Dané pracovní místo
bylo vytvořeno zároveň se vznikem pověřeného
městského úřadu, kdy jsem uspěl ve výběrovém řízení. Náplní investičního technika bylo a stále je
především zajišťovat investiční i neinvestiční stavební činnost města Slavkova u Brna. To spočívá
v obstarání projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, výběru zhotovitele a dále vykonávat po dobu výstavby technický dozor investora.

Vedoucí odboru investic a rozvoje Ing. Petr Lokaj

• V čem všem se nyní po postupu na místo vedoucího odboru Vaše práce změnila?
Po postupu na místo vedoucího odboru se práce
v ničem výrazně nemění. Pro mne to bude znamenat převahu práce spočívající v plánování stavebních akcí a spolupodílet se s dalšími odbory
a orgány města na rozvoji Slavkova. Je to dáno
tím, že investiční technici jsou na městě pouze
dva, a ti se navzájem doplňují a zastupují tak, aby
se množství práce dalo v reálném čase stihnout.

• Co všechno má odbor IR vlastně na starosti?
Kromě činnosti, kterou jsem již uvedl v předešlé otázce, dále vykonává evidenci a nakládání
s pozemky města. Ať už se jedná o pronájem,
koupi či směnu, vydává povolení užívání veřejného prostranství, zastupuje město při stavebních
řízeních, zajišťuje realizaci a vyúčtování dotací
a plnění a schvalování programu rozvoje města.
• Navážete na postupy svého předchůdce, nebo
chcete realizovat na odboru IR nějaké změny,
například v organizaci práce?
Žádné zásadní změny na odboru neplánuji. Šest
roků jsem byl i v pozici zástupce vedoucího
a myslím si, že odbor disponuje kvalitními lidmi
jak po stránce odborné, tak i lidské, což je předpokladem k úspěšnému plnění daných úkolů. Do
budoucna bych chtěl se zvyšujícím se množstvím
úkolů a tlakem na jejich řešení v určité kvalitě
a čase usilovat o vytvoření pracovního místa pro
dalšího technika.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat
Ing. Jiřímu Černému za ty roky, co jsme mohli
spolu pracovně strávit, a popřát mu hodně zdraví.
Za rozhovor Ing. Petru Lokajovi
děkuje Martina Vilímová

Čechoameričan chtěl vždy dožít ve své zemi
Jak sám říká, ačkoliv strávil přes půl života
v Americe, na svá léta poměrně schopný golfista
se z něj stal až na zeleném trávníku ve Slavkově
u Brna. Nyní tady žije už deset let. „Nikdy jsem
se nepovažoval za emigranta. Byla to pro mne
nucená záležitost a vždy jsem chtěl dožít tady,“
říká Vladimír Šafařík, který má rozhodně co vyprávět.
Z vysoké ekonomické školy byl na konci čtyřicátých let minulého století vyloučen jako buržoazní dítě. Kvůli členství v podzemním studentském hnutí, které bylo odhaleno, musel
rodnou zemi opustit. Čekalo ho několik let v utečeneckém táboře Valka v Německu. „Tam jsme
skutečně hladověli. Přesvědčil jsem světovou
YMCU (Young mens’s christian association –
Křesťanské sdružení mladých mužů – pozn. red.),
aby mi dala prostředky na otevření jazykové
školy. Začal jsem vyučovat uprchlíky anglicky
a německy, aby byli připravení na emigraci,“ vypráví Vladimír Šafařík.
Sám odcestoval z Německa po šesti letech,
během nichž v zemi působil hlavně jako tajemník
ředitele Svobodné Evropy. „Ve funkci jsem byl
asi rok, potom jsem byl jmenován personálním
šéfem českého oddělení. A pak v devětapadesá-

I. Charvát, E. Melichar, V. ·afaﬁík a J. B. Topinka.

tém jsem emigroval do Ameriky. Začal jsem pracovat u tehdy největší letecké společnosti v San
Franciscu. Měl jsem štěstí, při zimních olympijských hrách ve Squaw Valley odešel koordinátor
veškerých transportů atletů a já mohl nastoupit
místo něj,“ popisuje.
Po pěti letech přešel do soukromého sektoru
a působil jako ředitel cestovní kanceláře. „Doplatil jsem na to ale zdravím, protože to byla
velmi stresující záležitost. Zařídil jsem si makléřskou licenci a začal pracovat v realitách,“ dodává ke svým hojným životním zkušenostem, po
nichž zakotvil nejdříve v rodném Kyjově a následně právě ve Slavkově u Brna.
Za nejcennější poklad naší země považuje Vladimír Šafařík velkolepé dílo Alfonse Muchy. „Je
škoda, že je Slovanská epopej v takovém bídném
stavu. Mucha ji předal českému národu jako dar
s tím, že to bude stálá expozice v důstojném
stánku umístěná v Praze. Kdyby se to stalo, jelikož celý svět Muchu zná a většina neví, že je to
Čech, tak by to v Praze byla největší turistická
atrakce, která by přivedla další miliony lidí. Protože Alfons Mucha je ve světě známější než Karlův most, Hradčany a Praha dohromady,“ říká
s povzdechem.
Během života v USA mu velmi přirostla k srdci
česká rodačka a zároveň po šestnáct let ministryně financí státu Illinois, poslankyně a senátorka
Judy Baar Topinková. „Její dědeček přišel do
Ameriky v roce 1890. To byla první generace,
její otec byl nadšený vlastenec, a proto Judy Baar
ještě mluvila svojí rodnou řečí, což je u třetí generace Čechoameričanů velmi nezvyklé. Přes
týden chodila do amerických škol, ale u nich
doma se mluvilo česky. K tomu ještě chudák musela v sobotu chodit celý den do české školy
Aloise Jiráska v Chicagu,“ vysvětluje Vladimír
Šafařík.
Na svůj původ je Judy Baar podle něj velmi
pyšná. Kdykoliv ji požádal o pomoc, okamžitě

Ernie Melichar, Judy Baar Topinka, Ivan Charvát
a Vladimír ·afaﬁík.
Foto: 2x R. Lánsk˘

se snažila vyhovět. „V roce 1997 došlo na Moravě k velkým povodním. Nepřicházela žádná
pomoc. Hned jsem Judy poslal fax, aby věděla, co
se u nás děje. Okamžitě jsem od ní dostal odpověď, že o tom bohužel v amerických zprávách nic
neproběhlo, ale uvědomuje si, jak je to tragické.
Jako ministryně financí se hned obrátila na prezidenta amerického červeného kříže, na všechny
krajanské organizace, na madam Albrightovou,
tehdejší ministryni zahraničních věcí. Během osmačtyřiceti hodin jsem měl odpověď, že posílají
jak peněžní, tak materiální podporu. To byla
vůbec první pomoc, která byla poskytnutá postihnutým lidem z venku,“ vzpomíná hrdě Vladimír Šafařík.
Právě Judy Baar Topinková se podle něj rozhodla, že pokud se o vznik výstavní síně pro Muchovu Slovanskou epopej nepostará česká vláda,
pustí se do toho Američané sami. „Seženou peníze, aby to bylo tak, jak si Mucha přál,“ dodává
Vladimír Šafařík.
Za rozhovor panu Vladimíru Šafaříkovi děkuje
Martina Vilímová
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O čem se píše? O sídlišti Nádražní
Několikrát v týdnu, když otevřu regionální noviny, čtu stále totéž. O revitalizaci městských bytových domů na sídlišti Nádražní. O záměru privatizace těchto bytových domů. O azbestu v těchto
bytových domech. O firmách, které tuto revitalizaci provádějí. Vždy si pokládám stejnou otázku
„Proč?“ Proč je toto téma pro novináře tolik zajímavé? Kdo má zájem jednostranně napadat dlouhodobě připravované a nyní konečně řešené záměry města v oblasti správy jeho bytového fondu?
Co je cílem této „kampaně“?
Vše začalo po rozhodnutí zastupitelstva města
ve Slavkově u Brna dne 15. 9. 2008 o zahájení
1. etapy privatizace bytových domů na sídlišti Nádražní uvedením článku v Deníku Rovnost dne 18. 9.
2008 pod názvem „Slavkované získají byty se slevou“. Článek ve stejném deníku dne 4. 10. 2008, již
jednoznačně tendenčně zaměřen, pod názvem „Prodej bytů je podraz, tvrdí nájemníci ze Slavkova
u Brna“, spouští vlnu dalších článků k revitalizaci
i privatizaci těchto bytových domů nejen v Deníku
Rovnost, ale i v deníku MF Dnes. Opět se ptám
proč? Je snad podraz na nájemníky v těchto bytových domech, že je po dlouhých letech opravujeme
a zvelebujeme? Je snad podraz, že po dlouhých letech přistupujeme k další vlně privatizace, a tímto
tak, po zvážení všech souvisejících okolností, vyhovujeme žádostem nájemníků o odkoupení jimi
užívaných bytových jednotek? Jsou snad podrazem
schválená pravidla pro prodej těchto bytů? Je snad
podrazem výše kupní ceny? Nemyslím si to. Jedná
se o stanovení podmínek prodeje městského majetku za strany vlastníka bytových domů, tj. města
Slavkova u Brna. Tyto podmínky vycházejí z celkového komplexního záměru, jak město Slavkov
u Brna se svým bytovým majetkem chce a bude nakládat, jak jej chce a bude spravovat.
Jsem si vědom toho, že stavební činnost na
každé stavbě má vliv na pohodu jejich uživatelů, že
tito jsou stavebním ruchem částečně zasaženi,
omezováni. V případě nájemníků bytových jednotek v bytovém domě čp. 1155–1156, který je revitalizován, jsme přistoupili ke snížení nájemného
po dobu provádění stavebních úprav. Jsem přesvědčen o skutečnosti, že firmy, které se na revitalizaci tohoto městského majetku podílejí, odvádějí
velmi dobrou práci. Jedná se o tři slavkovské
firmy, pro něž hovoří nejen nabídnuté cenové podmínky, ale také dlouhodobě dobré reference o kvalitě prováděných prací. Proč jsou tyto firmy napadány ve výše uvedených periodikách. Co je cílem?
Naším cílem je, jak již jsem uvedl v minulém
čísle Slavkovského zpravodaje, zvýšit komfort
bydlení obyvatelům v městských bytových do-

mech na sídlišti Nádražní a pokračovat následně
v potřebné revitalizaci městských bytových domů
na sídlišti Zlatá Hora. Těm nájemníkům, kteří projeví zájem o odkoupení jimi užívaných bytových
jednotek v bytových domech, u nichž bude rozhodnuto o privatizaci, nabídnout takové podmínky,
které jsou oboustranně výhodné, tj. nejen pro nájemníky, ale i pro město, které musí ctít pravidla
o dobrém hospodaření nejen s jeho finančním, ale
i nemovitým majetkem.
Dne 3. 11. 2008 v Deníku Rovnost vyšel článek
„Slavkovští brojí proti prodeji bytů“ s uvedením, že
prodej slavkovských městských bytů vyvolává stále
větší vlnu odporu, že lidé již podepisují petici. Tuto
petici mi nájemníci bytových domů předali na posledním zasedání zastupitelstva města dne 5. 11.
2008. V petici se uvádí, že rozhodnutí zastupitelstva města v nich vzbuzuje oprávněné obavy a toto
rozhodnutí považují ze tří v petici uváděných důvodů za špatné, žádají nové projednání výše prodejní ceny a svolání informační schůzky. Na této
jsme se následně se zástupci petičního výboru dohodli. Při důslednějším prostudování obsahu petice a přiložených sedmi archů s podpisy jsem zjistil, že tyto nejsou podepsány jen nájemníky
uvedených bytových domů, ale z celkového počtu
140 podepsaných osob žije 49 v bytových domech
na sídlišti Nádražní 1153–1158, které jsou určeny
k privatizaci (k možnosti odkoupení jimi užívanými
nájemníky), podporu petici svými podpisy vyjádřilo dalších 42 obyvatel našeho města, zbývajících
49 podepsaných osob bylo ze zcela jiných obcí
a měst (z okolí i daleka). Ptám se proč? Proč tam
jsou i podpisy těch, jichž se záměr revitalizace
a privatizace vůbec netýká? Co je cílem?
Cíl celého schváleného záměru revitalizace
a následné možnosti privatizace části bytového
fondu města jsem již popsal nejen v minulém čísle
SZ, tak i v tomto článku. Má být nyní cílem jednostranné medializace tohoto záměru zastavení
těchto rozhodnutí?
Ve výše uvedeném článku v Deníku Rovnost
„Prodej bytů je podraz, tvrdí nájemníci ze Slavkova u Brna“ se uvádí: „Myslíme, že nás chce
město podrazit. Zastupitelé zřejmě počítají s tím,
že to nikdo nekoupí. A ve druhé vlně bytovku prodají jinému zájemci třeba za poloviční cenu. Vypadá to, jako by nás odtud chtěli vypudit“. Věřte
mi, že o tomto zastupitelstvo města nikdy neuvažovalo. Věřte mi, že nikdo ze zastupitelů si nezaslouží takové „ocenění“, že chce někoho podrazit.
To už je dle mého názoru za hranicí úcty k práci
každého ze zastupitelů. Město jako vlastník bytových jednotek nenutí nikoho si jím užívaný byt

Pﬁed revitalizací

Po revitalizaci

Foto: 2x R. Lánsk˘

kupovat, právoplatnému nájemci však tuto možnost nabízí. Pokud tuto možnost z nejrůznějších
důvodů nevyužije, zůstává a zůstane i nadále nájemcem města Slavkova u Brna za stejných podmínek, jako doposud. Ve stejném článku se uvádí:
„Za padesát let, co tady domy stojí, takřka neviděly
ruce dělníků. Radnice pouze nechala udělat
zvonky a plyn. To je všechno“. Ptáte se proč?
Město realizovalo řadu jiných priorit v oblasti veřejného zájmu, pro potřeby všech občanů města
(infrastruktura, plynofikace, veřejné osvětlení, komunikace, školství, atd.). Dnes je jednou z těchto
priorit i bytový fond, jeho revitalizace a tato rozhodnutí jsou opět předmětem zpochybňování a kritiky. Jedním z předpokladů, aby mohly být realizovány nejen investiční záměry, ale i běžnější
opravy městského majetku, je mít finanční zdroje
ke krytí těchto potřeb. Město musí přípravu a realizaci nejrůznějších potřeb a záměrů důkladně zvažovat. Výnosy z pronájmů bytových domů však
vzhledem k výši nájemného větší zásahy do této
oblasti nedovolovaly. Zde jen pro přehled uvedu,
že dnešní výše měsíčního nájemného činí v uvedených bytových domech na sídlišti Nádražní vesměs 21,91 Kč/m2.
Tímto článkem jsem chtěl reagovat alespoň částečně na časté články k uvedené záležitosti revitalizace a možné privatizace bytových domů (bytových jednotek) na sídl. Nádražní 1153–1158
v regionálním tisku a rádiích, jelikož uváděné informace jsou velmi často jednostranně zaměřené.
Taktéž si myslím, že záležitosti by se neměly řešit
prostřednictvím médií, ale přímo mezi těmi, kterých se týkají, v tomto případě mezi městem a nájemníky.
Ivan Charvát, starosta města

Kauza azbest v ulici Nádražní očima odboru ŽP
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP obdržel dne 10. 10. 2008 písemný podnět obyvatelů
domu č. 1155 a č. 1156 v ulici Nádražní ve Slavkově u Brna. Občané požadovali prošetření způsobu nakládání s odpady s obsahem azbestu, který
vznikl při rekonstrukci těchto domů dne 6. 10.
2008. Rekonstrukci prováděla firma pana Emila
Kulhánka. Při prošetřování této věci vycházel
odbor ŽP z Úředního záznamu Policie ČR z 6. 10.
2008 a ze Znaleckého posudku č. 28/2008, který
zpracovala autorizovaná osoba – Ing. Jan Mičán.
Z těchto dokumentů a z dalších zjištění vyplývá:
Azbestocementové trubky o celkové délce asi
2,5 m a hmotnosti asi 20 kg nebyly ani rozbíjeny
ani řezány či jinak poškozovány.
Odpad byl v souladu se zákonem uložen na

skládku nebezpečného odpadu společnosti
RESON spol. s r.o. – doklad o uložení byl předán
odboru ŽP.
Pan Kulhánek neměl v době manipulace souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady (tento souhlas již byl vydán).
Při rekonstrukci byla vyměněná pouze malá část
těchto trubek, většina zůstala ve stoupací šachtě
domu. Je tak s podivem, že nájemníci pořádají
„hon na čarodějnice“ kvůli odpadu, který již nemůže ohrozit jejich zdraví a pravděpodobně nikdy
jejich zdraví neohrožoval. Odbor ŽP navrhoval zástupci stěžovatelů možnost měření, které by prokázalo skutečné znečištění jejich bytů azbestem.
Tuto nabídku stěžovatelé odmítli.
V minulosti byl azbest běžným stavebním ma-

teriálem, dnes je jeho používání až na výjimky zakázáno. Nebezpečné karcinogenní vlastnosti azbestu se projevují při rozptýlení volných vláken
do ovzduší nebo vod. Vlákna azbestu, která jsou
vázána v nějaké látce, výrobku nebo jsou uzavřena
v obalu a nedochází k jejich uvolňování do ovzduší
nebo například řeky, nejsou zdraví škodlivé. V současnosti je největším zdrojem emisí azbestu degradace střešních krytin (eternit) a jeho uvolňování z brzdového obložení starších automobilů.
Z předložených dokladů a z odborného posudku
vyplývá, že s odpadem obsahujícím azbest bylo
při rekonstrukci domů na ulici Nádražní nakládáno tak, že tato činnost nemohla prokazatelným
způsobem ohrozit lidské zdraví či životní prostředí.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP
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Podolí – počátek 20. století.

Podomí – 50. léta 20. století – ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (64)
Pohlednice (pokračování)
PODOLÍ
Obec se nachází cca 7 km východně od Brna.
Rozkládá se na místě dvou původních osad – obce
se zámkem s názvem Gryczin, Křičeň, něm. Kritschen a vesnice Podolí. V 15. století byly tyto obce
spojeny. V Brněnských zemských deskách se o obci
Gryczin píše již v roce 1350. Je zde však rovněž poznámka, že se tato obec nazývá také Podolí. Název
se v průběhu století několikrát změnil. Ve 13. století patřilo Podolí klášteru v Zábrdovicích. Majitelé
jednotlivých částí se pak během 14. a 15. století poměrně často střídali. Patřili k nim např.: brněnský
měšťan Jan Eberhard, jeho manželka Markéta, která
dvůr s poplužím prodala brněnské kapitule u sv.
Petra. Několik majitelů pocházelo z Lelekovic –
Hereš z Lelekovic a jeho manželka Eliška, Vznata
z Lelekovic, který vlastnil pozemky rovněž ve Vážanech a v Bedřichovicích, Ondřej z Lelekovic či
r. 1361 Budislav z Našiměčic, Panenskému klášteru Matky Boží v Brně patřil podolský mlýn.
V roce 1750 zde k vrchnostenskému majetku
patřil pivovar, hospoda, vinice a poplužní dvůr –
tzn. společně obhospodařovaná dominikální, tj.
panská půda, ke které patřily hospodářské budovy,
vybavení a šafář. Dominikální půdu vrchnost obdělávala prostřednictvím robotní práce a částečně
pomocí námezních pracovníků.
K památkám Podolí patří kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený v r. 1898 podle plánů prof.
V. Dvořáka a K. Welzla v historizujícím stylu. Součástí kostela je věž vysoká 32 m. Již od konce
18. století se v obci nachází škola, od r. 1899 trojtřídní. Škola zde působí dodnes.
K obci patří samota Pindulka. V katastru obce
leží rovněž památné návrší Žuráň, známé nejenom
jako mohyla z pozdní doby bronzové, ale především jako jedno z významných míst bitvy u Slavkova z r. 1805.
Archeologické nálezy z pozdní doby bronzové,
které byly v katastru obce nalezeny v roce 1907,
byly natolik významné, že daly této kultuře název
podolská.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nacházejí dvě pohlednice. První – z počátku
20. století, zachycuje významné budovy a celkový
pohled na obec v secesních rámečcích. Druhá pohlednice zachycuje pohled na obec s dominantou
věže kostela. Jde o olejomalbu A. Maděránka z poloviny 20. století.
PODOMÍ
Obec Podomí se nachází cca 17 km severozápadně od Vyškova ve směru na Blansko. Název je
odvozen od osobního jména Podom. První písemná
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zmínka pochází již z roku 1349. V roce 1480 se
o Podomí mluví jako o pusté vsi. Tehdy část vsi
patřila k panství kotvrdovskému a část k panství
holštejnskému. Zmínka z roku 1576 uvádí Podomí
již jako částečně opět osídlené. V 16. století Podomí společně s rybníkem a vsí Hamlíkov získává
Vilém Jedovnický ze Želetavy. Ten je pak postupuje Hanuši Haugvicovi z Biskupic, který vlastnil
panství račické. Neosídlená část Podomí v této
době patřila panství rájeckému.
V první polovině 19. století založila rodina van
Bruchů v Podomí továrnu na výrobu sukna. Dalším
zdrojem obživy obyvatelstva bylo zpracování perleti a zemědělství.

 Nové knihy

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Jan Cimický: Hodiny v mlze – autor v novém
románu vyvolává retrospektivu krásné i pochmurné doby svého dospívání, druhé poloviny
šedesátých let. Studentská láska Karla a Gábiny se
rozvíjí v roce 1968, v krátkém období svobody
a nenadálých možností a perspektiv. Mohou vycestovat do Francie a prožít léto v Paříži a prosluněné
Provenci. Pak se však vracejí domů, právě v polovině neblahého srpna. Jak odolá velká studentská
láska novým okolnostem, které brutálně změní životy jim i všem okolo?
Jonathan Lynn: Mayday – další skvělý humoristický román od autora knih „Jistě, pane ministře“ a „Jistě, pane premiére“. Hrdinou je Ernest, britský autor žijící v Hollywoodu, který má
všechno – kromě nápadu, jak napsat další knihu.
Tentokrát se nám otevírá svět filmu, snobských
hollywoodských obyvatel, smetánky, která navštěvuje drahé kurzy duševní hygieny a holduje
zdravému způsobu života ve městě pokrytém
téměř nedýchatelným smogem.
Alice Seboldová: Pevné pouto – nevšední příběh vyprávěný ze záhrobí zavražděnou čtrnáctiletou školačkou, která pozoruje, jak bez ní pokračuje

Provoz městské knihovny
v prosinci 2008
V souvislosti s provozem Zámku Slavkov –
Austerlitz oznamujeme čtenářům, že městská
knihovna bude od 15. prosince uzavřena. Poslední výpůjční den bude v pátek 12. prosince
s obvyklou výpůjční dobou.
V lednu 2009 se začne půjčovat v úterý
6. ledna. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jiří Blažek ,vedoucí MK

Děti chodily do školy v Krásensku. V roce 1872
pak byla zpřístupněna škola v Podomí. V r. 1889
byla škola rozšířena na dvoutřídní. V současné
době zde škola zůstala zachována.
K památkám patří zvonice a kříž před zvonicí.
V roce 1964 bylo Podomí sloučeno s Krásenskem.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se nacházejí tři pohlednice. První, černobílá – s několika
záběry na obec, školu a hostinec, je z 50. let 20. století, druhá, rovněž černobílá pohlednice, odeslaná
v r. 1932, představuje lesnatou krajinu v okolí Podomí. Barevná pohlednice z 80 let 20. století přináší čtyři záběry na hotel Vrchovina.
PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov-Austerlitz

život na Zemi a v její rodině. Ocitne se v nebi, kde
se jí splní vše, nač jen pomyslí. Ovšem až na jediné: už nikdy nebude s těmi, které má ráda, nedospěje a nebude prožívat totéž, co její kamarádi.
Ale má možnost se na Zemi a své nejbližší dívat
a sledovat, jak se s její smrtí postupně vyrovnávají
a hledají k sobě znovu cestu. Je to román o vztazích, lásce, hledání, náklonnosti, spravedlnosti či
smiřování, který je napsán velice podmanivým
a citlivým stylem a kultivovaným jazykem a nechybí mu ani napětí a humor.
Magda Váňová: Past – román o falešném
umění dvojího života. Manželka notáře Kaila
a jeho milenka s desetiletým synem jsou po jeho
náhlé smrti donuceny žít v jednom domě.Chtějí se
zbavit jedna druhé a začít nový život. Jejich naděje
se však jen stěží mohou naplnit, protože cena, kterou by za ně musely zaplatit, je příliš vysoká.
Iva Hlaváčková: Magická cesta – tajemná
kniha Tartaru ožívá a zlo začíná mít převahu nad
dobrem. Sára s Ondrou začínají bojovat proti zlu.
Musí získat pět magických schopností, díky kterým mohou zachránit Sedmihoří. Kniha plná odvahy, napětí a dobrodružství obsahuje jako bonus
stolní hru Magická cesta i s podrobnými pravidly
a herním plánem.
Ljuba Štíplová – Jaroslav Němeček: Veselé
příběhy Čtyřlístku – souborné knižní vydání neuvěřitelných příběhů oblíbených hrdinů Myšpulína,
Fifinky, Bobíka a Pindi z let 1982–1984 (Čtyřlístky číslo 101–123).
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím,
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Tradiční předvánoční
jarmark na zámku

Oživené prohlídky zámku a podzemí
Na sobotu 29. listopadu si Zámek Slavkov –
Austerlitz pro návštěvníky opět přichystal oblíbené
humorné kostýmované scénky (12–16 hodin), které
budou mít ve večerních hodinách své pokračování
v tajemném zámeckém podzemí (17–18.30 hodin).
Přímo před diváky ožijí postavy z historie. Setkáte
se nejenom se samotným císařem Napoleonem

a jeho sdílným sluhou Constantem, ale také se služebnictvem a zámeckým písařem, který návštěvníkům poví některou z pověstí ze slavkovské bitvy.
Vstupenky na oživené prohlídky je možné předem rezervovat v pokladně zámku na tel. č.: 544
227 548.
Hana Partyková, ZS-A

Vánoce na zámku se slavkovskými školami
Rok se s rokem se sešel a opět na nás čeká opakování velmi úspěšné akce „Vánoce na zámku se
slavkovskými školami“.
V letošním roce si přijdou na své návštěvníci,
kteří v loňském roce čekali na další prohlídku
programu v Historickém sále. Letos si tyto chvíle
mohou zpříjemnit možností výroby drobných vánočních předmětů a dárků. Šikovné paní učitelky
z Domu dětí a mládeže si pro ně připravily
v tomto nádherném sále výtvarnou dílnu, kde jim
pomohou s jejich výrobou.
Stejně jako v loňském roce, zajistí celodenní
program žáci ZUŠ F. France, kteří se představí
v zámecké prohlídkové trase (historické salonky)
svými hudebními i tanečními vystoupeními. Součástí celého pásma bude v Divadelním sále vystoupení dětí a žáků mateřské školy a návazně
obou slavkovských základních škol, která určitě

Ko‰t Svatomartinsk˘ch vín v Historickém sále zámku

potěší všechny přítomné návštěvníky krátkým programem s vánoční tematikou. K nim se po celý
den připojí také studenti a učitelé ISŠ, kteří si pro
letošní akci připravili výstavky nazdobených perníků a vánočního cukroví. Velký zájem bude určitě o ukázky vyřezávání ovoce a zeleniny. Nedílnou součástí prohlídky bude i výstavka výtvarných
prací dětí a samozřejmě nezapomene i na stylové
předvánoční občerstvení, které je zajištěno v Zámecké kavárně a v zámecké Černé kuchyni.
Věříme, že se nám podaří vytvořit příjemnou
vánoční náladu, při které zapomenete na každodenní starosti.
Přijměte proto naše pozvání na sobotu 13. prosince od 10 hod. – vystoupení dětí mateřských
škol, od 13.30 hod. a od 15 hod. vystoupení žáků
Základních škol ze Slavkova. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Ilona Zyková, ZS-A

Jako každoročně, tak i letos pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz v rámci Vzpomínkových
akcí k výročí bitvy u Slavkova tradiční předvánoční jarmark na nádvoří zámku a v zámeckém parku, a to v sobotu 29. listopadu od
8 do 19 hodin.
Stylové stánky zaplní nádvoří a celou jižní
stranu při vstupu do zámeckého parku. Předpokládáme, že si v našem areálu nakoupíte rukodělné výrobky, dárky na Vánoce i pro své potěšení.
Sortiment bude opravdu bohatý. Jen tak namátkou: smaltované, měděné, bronzové, vitrážové šperky, staročeský i malovaný perník, bižuterie, kožešiny, výrobky z kůží, různé
doplňky tkané, pletené, batikované, ručně malované, dětské, dřevěné hračky a ozdoby, vánoční ozdoby, plyšáky, vykrajovačky na vánoční cukroví, malované sklo, různé čaje, dózy,
keramika, repliky zbraní, tradiční trdelníky,
pravé francouzské sýry i francouzská vína atd.
A hlavně chutného jídla a stylového občerstvení bude všude dost! Bramboráky, staročeské speciality, klobásky, maďarské speciality
a spousta dalšího. Jistě všichni neodolají ani
grilovanému seleti! K tomu taky svařáček,
horká medovina a grog, aby nebylo zima, a pro
řidiče kafíčko nebo čaj, což určitě všem zpříjemní čekání na velkolepý ohňostroj.
Vstupné na jarmark nevybíráme, TĚŠÍME
SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU a doufáme, že nám
zachováte stálou přízeň.
Věra Marková, ZS-A

Ohlédnutí za uplynulým
víkendem na zámku
(Dokončení ze strany 1)
Návštěvníci, kteří se zúčastnili vernisáže výstavy, byli velmi překvapeni stylovou a originální
tvorbou obou výtvarnic, které i díky svým dílům
přispěli ke skvělé atmosféře tohoto podzimního
období na zámku. Tato výstava potrvá do 14. prosince 2008.
Ti, kteří neváhali a sobotní akce se zúčastnili,
oceňovali skvělý nápad pořadatelů na uspořádání
takovéto akce a vyjadřovali svá přání na uspořádání příštího ročníku. Lze si jen přát, aby se s podobným příznivým ohlasem a přízní počasí setkal i příští ročník.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Kost˘mované prohlídky zámku

Foto: 2x B. Maleãek
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

www.zs.slavkovub.indos.cz

Stromy užitečné a krásné
Jdu chodbou ZŠ Komenského a i když je to neslušné, občas se zaposlouchám za dveřmi, co se ve
třídách děje. Z 9.C slyším „…za jeden den vyprodukuje jeden strom asi 1000 litrů kyslíku. Člověk
spotřebuje za den asi 300 litrů kyslíku. Kolik
stromů musíme mít ve Slavkově, aby jejich produkce…, asi matematika. Jdu dál. Jsem ve druhém patře, třída 5. B. „nejvyšší strom České republiky byl Těptínský smrk, který v červnu 2008
vyvrátila vichřice…“ Pracovna zeměpisu zeje
prázdnotou, žáci 8.A jsou prý v terénu s mapují
stromoví nejbližšího okolí školy. U jazykových
učeben zaváhám a přemýšlím. Co je to „tree,
wood, paper, forest…, Holz, der Wald, der Baum?
Začíná mi svítat. Ani 7.A s 9.A nejsou k zastižení.
Vydali se s pracovníky technických služeb sázet
stromky a keře do Svojsíkova a zámeckého parku.
Katalpy, habry i břečťany vlastníma rukama zasázené budou dětem léta školní docházky připomínat jistě dlouho. A tak dál procházím školní budovou, ze všech tříd se ozývají hlasy žáků i učitelů
a všechny mluví podobnou řečí : „.Stromy jsou
užitečné a krásné, od pradávna jsou symbolem života, jsou dokladem paměti lidských generací.
Stromy najdeme všude kolem nás. Stromy jsou
obdivuhodné organismy, k životu jim stačí sluneční světlo, voda, vzduch a trocha živin. Přitom
nám dávají ovoce, dřevo, kyslík, stín, krásu.
Stromů si musíme vážit a musíme je chránit. Za

každý poražený strom bychom měli vysadit strom
nový…“ A bylo mi to jasné.
Celá škola žila Dnem stromů. A nejen ve vyučování. Děti se mohly zúčastnit školní fotosoutěže „Strom, který mě zaujal“ o hodnotné ceny,
třídní kolektivy se utkaly o slaďoučké dorty ve
sběru starého papíru a ještě někteří pilní žáčci
zvládli ve volném čase sbírat kaštany. Že Komeňák v pondělí 20. 10. žil Dnem stromů si všimli
i kolemjdoucí, kteří jistě nepřehlédli výstavu
Stromů – nositelů života, umístěnou na plotě
kolem tělocvičny. Škoda jen, že jsou mezi námi
vandalové, kteří si práce druhých pranic neváží.
Že vám stále není jasné, kde se vzal Den
stromů? Stará československá tradice Stromových
slavností byla v České republice obnovena v roce
2000. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. 10. 2000. A my jsme začali naši tradici právě letos. A závěrem ukázka z práce Anny
Saundersové ze 4. B:
Jednou děti pouštěly draky u košatého stromu.
Jiné zase sbíraly hladké kaštany, až najednou začalo hodně pršet. „Všichni pod strom,“ zakřičel
kluk jménem Honza. Děti zůstaly pod stromem asi
půl hodiny, než vylezlo zářivé sluníčko. Potom děti
zase vylezly a pustily se do pouštění draků a sbírání kaštanů. Když šly o půl šesté domů, tak ze
stromu vykoukla roztomilá zvířátka – veverka,
ježek, liška a čtyři vrabci.
(MiL)

Jak se žije s handicapem
Na výstavu s tímto názvem odjížděli v měsíci
říjnu na svůj první družinový výlet do Brna žáci
školní družiny. Vychovatelky v první chvíli
zvažovaly, jestli tato výstava bude pro děti
mladšího školního věku vhodná – vždyť s lidmi
s nějakým druhem postižení se ve svém okolí
málokdy setkávají a o jejich starostech a radostech vědí málo. Proto jsme před výstavou samotnou seznamovali žáky jak s významem
slova „handicap“, tak s péčí o tyto děti, ale
i o dospělé.
Samotná výstava byla rozdělena do třech
částí – péče a pomůcky pro lidi s tělesným postižením, druhá část byla zaměřena na lidi slabozraké, s poruchami zraku a nevidomé, třetí
nám přiblížila život lidí neslyšících.
Po výkladu lektorky následovaly praktické
ukázky – děti mohli jezdit na invalidních vozí-

cích, překonávat bariéry a překážky v podobě
vyvýšených ploch a dveří, kráčet s berlemi
i protézou, vyzkoušet si pomůcky usnadňující
např. oblékání a česání. Také zkusit psát na Braillově stroji, číst ze slabikáře pro nevidomé
a procházet část místnosti se slepeckými brýlemi a orientační holí. Z moderních pomůcek
nás překvapil videotelefon, obrazovka s moderátorem, který beze zvuku učil děti odezírání
a počítače s názornou ukázkou znakové řeči.
Informační brožury, které jsme dostali, využíváme nyní v literární výchově. Jsou v nich příběhy lidí, kteří mají chuť do života i přes svůj
handicap.
Na tuto výstavu navážeme ještě návštěvou
Speciální školy, kde si děti budou moci prohlédnout pomocnou třídu, družinu i učebny.
Za ŠD D. Andrlová

Foto: 4x R. Lánský

Den stromů 20. října. Fotografie z výsadby
stromů ve Svojsíkově parku a v zámecké parku

Sbírali jsme pilně
Při sběru papíru odevzdali naši žáci i s pracovníky školy celkem 6071 kg. Nejpilnějšími sběrači,
kteří si za odměnu smlsli na sladkých dortech, byly
třídy 4.A, 2.B a 5.B.
Ve spolupráci s panem Lstibůrkem, jsme se zapojili i do sběru kaštanů, kterých naši sběrači odevzdali přes 4 tuny. Kaštany budou použity ve farmaceutickém průmyslu na výrobu léků. (MiL)

Zářivé poklady
z hlubin zemí i moří doslova oslnily žáky
9. ročníků, kteří jeli poprvé, v rámci výuky
přírodopisu, na Mezinárodní burzu minerálů
do Tišnova. Prohlédli si místy až neskutečné
tvary drahokamů, polodrahokamů, nepřeberné množství různých zkamenělin, mohli
si sáhnout na meteority. Pečlivě vyplnili předem připravené pracovní listy, rozšířili si znalosti z mineralogie i nakoupili třpytivé a nevšední vánoční dárky svým blízkým.
(IK + MiL)

Recyklohraní
V letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní školní hry pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky nazvané Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační
program, který si klade za cíl realizaci zpětného
odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení
spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České
republice. Zatím soutěžíme hlavně v řešení
kvízů, na výtvarném poli a opět ve sbírání, tentokrát starých baterií a malých poškozených
elektrospotřebičů. Za každé úspěšné řešení zadaného úkolu jsou škole připisovány body, které
se v závěru soutěže promění ve věcné odměny
dle výběru.
(MiL)
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Přístavba tělocvičny dokončena
V listopadu byla dokončena přístavba tělocvičny naší školy. Byl zastavěn prostor nevyužívaného dvorku – proluky. Vznikl tak nový objekt
o rozměrech 4x13 m. Ten je dispozičně propojen
s tělocvičnou i nářaďovnou. Uvnitř jsou umístěny kompletně upravené a seřízené pomůcky
(především posilovací stroje), které budou sloužit žákům k posilování a zpevňování svalstva. To
má mimo jiné i vliv na správné držení těla po

dlouhých hodinách strávených sezením v lavicích. Celkové náklady akce činily přibližně 1,3
milionu Kč. Z toho celý milion byl získán z dotačního programu ministerstva financí. Zbylou
část věnovalo město Slavkov u Brna. Vnitřní vybavení zajistila škola z vlastních prostředků
a z daru firmy Visco TeePak s.r.o., Slavkov
u Brna, které patří poděkování za významný příspěvek na strojové vybavení přístavby.

Debrujárské okénko

Pozvánka

Klub malých debrujárů Koumáci při Základní škole Tyršova zahájil svoji pravidelnou
činnost od listopadu. Nové Koumáky ze 3. a 4.
třídy čeká pestrá a zajímavá činnost: první akcí
byla tradiční návštěva Technického muzea
v Brně. V prosinci se zúčastní vánoční dílny na
DDM Junior. Samozřejmě je pro ně připravena
řada zajímavých pokusů .
Závěrem bych se chtěla vrátit k úspěšnému
vystoupení našeho klubu na celostátním finále
Šifra Komenského v polovině října v Uherském
Brodě a na fotografii čtenářům představit vítězné družstvo. Koumáci opravdu vzorně reprezentovali Tyršovku i město Slavkov.

Učitelé a žáci Základní školy Tyršova si vás
dovolují pozvat u příležitosti blížících se vánočních svátků na vánoční akademii nazvanou

Zleva: Ruda Ruský, David Glozar a Petr
Mlčoch, v popředí Tamara Bláhová.

Vánoce s Tyršovkou
Sejdeme se ve středu 17. prosince v 17 hodin
v tělocvičně školy.

Beseda o cestû po Japonsku
Jako výborné doplnění učiva zeměpisu pro
sedmé ročníky na ZŠ Tyršova se ukázala možnost pozvat do výuky pana Ivana Křivánka. Tento
dvojnásobný mistr světa v jízdě na dřevěné drezíně vyprávěl žákům o své letošní návštěvě Japonska, kde se zúčastnil jízdy na uctění památky
obětí atomových útoků za 2. světové války.
Kromě spousty zajímavostí z cest se žáci dozvěděli o Japonsku, které budou v zeměpise probírat, podrobnosti a osobní zkušenosti člověka,
který zde alespoň nějakou dobu pobýval.
Velmi dobře připravená beseda žáky nadchla,
a tak panu Křivánkovi patří poděkování od vedení školy, učitelů i žáků.

Pokraãování nultého roãníku
Během měsíce října proběhlo v 1. třídě „pokračování nultého ročníku“. Tato akce má mezi
rodiči vždy velký ohlas. Také letos se z 22 prvňáčků přihlásilo celkem 17. V průběhu tří lekcí
jsme se snažili rodičům ukázat, jak se s dětmi
v první třídě pracuje, jak pomoci dítěti plnit domácí úkoly a v neposlední řadě, jak pracovat s dítětem, aby dosáhlo co nejlepších školních výsledků. První lekce byla zaměřená na poznávání
písmen, ve druhé lekci se četly slabiky a třetí
lekce byla věnovaná nácviku čtení slov. Všechny
děti pracovaly velmi svědomitě a rodičům se snažily předvést, že už jsou opravdoví školáci.

Pokračování nultého ročníku

Hudební večer žáků
ZUŠ ve Slavkově u Brna uvedla v tomto školním roce první ze svých mnohých akcí.
V úterý 11. listopadu si mohli rodiče, žáci
a přátelé naší školy vyslechnout program Hudebního večera žáků. Jak už bývá zvykem, tento
koncert je doménou mladších žáků. Slyšeli jsme
B. Chladilovou – housle, B. Kuklovou – zpěv,
A. Šujanovou – klavír, D. Kurdíka – klarinet. Se
svým programem se ale představili i žáci starší: L.
Jeřábková – kytara, Ž. Lažková – zobc.
flétna, M. Machalová – klavír, K. Sáčková – zobc.
flétna, T. Bláhová – klavír.

Umělecký zážitek umocnila souborová hudba:
soubor zobcových fléten s Beethovenovou Ódou
na radost a klavírním doprovodem E. Červinkové
a smyčcové trio – M. Jedlička, K. Flössler,
M. Frič.
Účinkující žáky připravili učitelé J. Handrla,
J. Jelínková, M. Killarová, M. Letecká, J. Mašová, M. Uma a A. Vodička.
Tento vydařený „koncertík“ byl příslibem dalších akcí, které nás čekají v nastávajícím předvánočním čase a na které vás tímto jménem naší
školy srdečně zvu.
J. Mašová

Vánoční koncert
Srdečně vás zveme na Vánoční koncert
ZUŠ, který se koná v pátek 12. prosince. jj
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Metelka Austerlitz Cup 2008
Ve středu 12. listopadu 2008 proběhl v prostorách Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna již osmý ročník celostátní juniorské soutěže v přípravě horkých nápojů Metelka Austerlitz Cup 2008. Zúčastnilo se jí v hlavní soutěži 29 mladých barmanů z hotelových
a středních odborných škol z celé České republiky. Soutěž proběhla pod záštitou hlavního
sponzora – firmy Milan Metelka, výrobce likérů, odborný dohled nad výkony soutěžících
zajistila Česká barmanská asociace. Dalšími
sponzory letošního ročníku byly firmy TEEKANNE Czech s.r.o., SAHM GASTRO a. s.,
COCA-COLA ČR s.r.o., MONIN a.s., NcM
vzdělávací středisko a také Nadační fond STUDENT při ISŠ Slavkov u Brna, které dodaly do
soutěže hodnotné ceny, nebo se jiným způsobem podílely na organizaci celé akce. Mediálním partnerem celé akce byl odborný časopis
Gastro Plus.
V hlavní soutěži Classic byla nejúspěšnější
Iva Horáčková ze SSŠ Gastronomie s.r.o. Praha
8, na druhém místě se umístil David Hanus ze

Shaker Clubu 66 OAHS Turnov, třetí skončila
Veronika Daňhelová ze SŠHS Kroměříž.
V kategorii Flair zvítězil Martin Kovář z HŠ
Mariánské Lázně, na druhém místě skončil
Lukáš Panýrek ze SSŠ Gastronomie s.r.o. Praha
8, třetí místo obsadil Václav Abraham z HŠ Bohemia s.r.o. Chrudim.
Vloženou disciplínou byl tzv. Pouring test,
ve kterém zvítězila Andrea Uhrová z HŠ Světlá
a OA Velké Meziříčí, na druhém místě se umístil Jakub Kališ z pořádající ISŠ Slavkov u Brna
a třetí místo obsadila Štěpánka Nývltová ze SŠ
HP SČMSD Hronov.
S potěšením můžeme konstatovat, že tato
akce má stále se zvyšující popularitu nejen v odborných kruzích, ale také u široké slavkovské
veřejnosti. Celá soutěž probíhala ve velmi příjemné, místy až bouřlivé atmosféře, což ocenili
všichni soutěžící i jejich doprovody.
Co říci na závěr? Snad jen zbývá poděkovat
všem organizátorům za bezchybný průběh soutěže a vyjádřit přání, aby se i další, již 9. ročník
této soutěže v příštím roce, vydařil.
isš

Pozvánka na ligu

Zatím na čtvrtém místě
V letošních ročnících mistrovských soutěží ve
stolním tenisu hrají muži TTC S. Slavkov u Brna
rovněž 3. ligu a vedou si nadmíru úspěšně.
V úvodním mistrovském utkání porazili na domácích stolech S. Vracov 10:3. Poté zavítali do
herny Jiskry Litomyšl, kde vyhráli 10:6. Zatím
prohráli jen na stolech Korálu Tišnov s jedním
z aspirantů na postup 4:10, když nám nezahrály
především opory a nezvládli jsme samotný závěr
utkání. Z naší herny v ZŠ Tyršova je zatím nedobytná tvrz. Potvrzujeme to nejen v utkáních
Českého poháru, ale následně i v mistrovských
zápasech. Přesvědčila se o tom i družstva TJ Jičín
a TJ Rtyně, která zde shodně prohrála 10:3.
O mimořádné sportovní úspěchy se podílejí
hráči Oliver Škopec, Ondřej Ságl, Zbyněk Flíbor,
MUDr. Miloslav Studýnka a Zdeněk Daněk ml.
A naše pozvánka pro vás: v sobotu 29. listopadu hrajeme v 15 h. v ZŠ Tyršova s Lokomotivou Pardubice a o den později v neděli 30. listopadu v 10 h. s TTC Ústí nad Orlicí.
fm

Anketa sportovec Slavkova 2008

Foto: archiv Zámecké kapely

Koncert Zámecké kapely
Čas letí jako pádivý, já nechytím ho ani vy
a máme tu dobu adventní. Dobu, kdy každý z nás
bilancuje a začíná se připravovat na Vánoce
a konec roku.
V tomto čase si vás dovolujeme pozvat na náš
adventní koncert, který jste v loňském roce tak

hojně navštívili. Letošní adventní koncert jsme
pro vás připravili na nedělní odpoledne, a to
7. prosince v 14.30 hodin opět v historickém
sále slavkovského zámku.
Na vaši návštěvu se těší členové zámecké dechové hudby.
Milan Hrazdílek

Komise pro sport a volný čas společně s Městským úřadem ve Slavkově u Brna vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce města v mládežnických kategoriích do 18 let.
Žádáme sportovní oddíly a kluby aby svoje návrhy zasílaly na adresu sportovní.komise@centrum.cz nejpozději do 31. prosince 2008.U navržených sportovců odůvodněte krátce jejich
nominaci. Na základě těchto návrhů vyhodnotí
komise pořadí. Anketa se pořádá v těchto věkových kategoriích:
5–10 let, 10–15 let, 15–18 let
Předem děkujeme za návrhy a přejeme úspěšný
konec roku 2008
Za komisi pro sport a volný čas
Jiří Knesl

Ivan Vystrãil s dcerami

Ale‰ ·ilhánek, Miroslav Jandora, Ivan Charvát a Milan Vavro

Konû na Urbánku

Hubertova jízda

Zahájení Hubertovy jízdy v zámeckém parku

Úãastníci Hubertovy jízdy na Urbánku

Obdarovan˘ Ïebrák v podání Jiﬁího BlaÏka

Svat˘ Martin na bílém koni

Vernisáž výstavy

Keramick˘ betlém M. Doãekalové
M. Doãekalová a A. ·ilhánek

A. ·ilhánek a Z. âechová-Kadlecová

Mladá Svatomartinská vína

Podmalba na skle Z. âechové-Kadlecové

Náv‰tûvníci vernisáÏe
Foto: R. Lánský, J. Blažek a B. Maleček

V. Brejšková předvádí své výrobky

I. a M. Zdražilovi

Měření glykémie

Zástupci státní správy a ostatní hosté

Světový den diabetu ve Slavkově se letos opět vydařil. Prodejní výstavy se účastnilo 25 vystavovatelů a přes 400 občanů z celého našeho regionu. Mohli si nakoupit
před Vánocemi nejen potřeby pro diabetiky, ale také sladidla, přírodní kosmetiku,
mýdla, racio potraviny, čaje, ovčí výrobky. Mnoho lidí věnovalo tento den prevenci
Marie
svého zdraví a dali si změřit glykémii, tlak krve a obsah tuku.
Miškolzcyová
Poděkování za příkladnou pomoc ve prospěch diabetiků obdrželi: Ing. Ivan Charvát, Ing. Ivo Bárek, MUDr. František Adamec, Bedřich Maleček, Ing. Jana Šolcová,
Ing. Ivana Formanová, Ing. Jaroslava Zachovalová, Mgr. Jana Sekerková, pracovníci letního
koupaliště Slavkov, firmy Abbott Laboratories a Johnson and Johnson Praha.
mm

Paní Špačková při měření tlaku

Foto na straně: B. Maleček

Den pro zdraví

Lampionový průvod
Leto‰ní lampionov˘ prÛvod 14. listopadu pﬁedãil
mnohá oãekávání jak obrovsk˘m poãtem dûtí s lampiony (cca 700 lidí), tak i pûkn˘m zakonãením s opékáním ‰pekáãkÛ na veãerním námûstí. Je urãitû zavazující, tuto staronovou tradici udrÏovat i pro pﬁí‰tí
roky. Podûkování za leto‰ní lampionov˘ prÛvod patﬁí
nejen klukÛm z Austerlitz Adventure, ale také mûstskému úﬁadu a technick˘m sluÏbám ve Slavkovû
u Brna, na‰im uzenáﬁÛm, firmû Inpost a panu Kudovi, za v˘borné ‰pekáãky, kamarádÛm z Pell’s, JunákÛm a mnoha dal‰ím. Také vás rádi zveme na
v‰echny dal‰í zajímavé akce, informace na
www.austerlitz-adventure.org
(bv)
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Slavkov u Brna na historických fotografiích

Pohled od jihu na Jílkovu, dnešní Jiráskovu ulici. Ulice získala svůj název v roce 1893, kdy byla pojmenována podle slavkovského faráře Františka
Jílka. V roce 1948 byla přejmenována na ulici Jiráskovu – na počest spisovatele Aloise Jiráska. Kolorovaná pohlednice, kolem 20. let 20. století.
Pohlednice ze sbírek S. Olbrichta, popis PhDr. V. Zichová

✁

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ

SLAVKOV U BRNA 2009

ZDARMA
kvalitní fén v hodnotě 499,- Kč
při nákupu NAD 2000 Kč.

MIMOŘÁDNÁ
AKCE – DÁREK
OBDRŽÍTE
I V PŘÍPADĚ JINÝCH REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE PO ODEVZDÁNÍ KUPONU.
PLATÍ DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.

Kalendář mj. obsahuje:
• barevné fotografie Slavkova v průběhu roku
• významné akce pořádané ve Slavkově v roce 2009
vyznačené přímo v příslušných dnech
✁

✁

(Příkon 1800 W,
difuzér, 2 rychlosti, 3 teploty)

Platnost akce do 20. prosince 2008.

JIŽ V PRODEJI
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O činnosti dobrovolných hasičů ve Slavkově
Pomalu končí rok, a tak chceme občany informovat o tom, jak žijí hasiči ve městě. Bilancovat
budeme až v lednu, ale drobný přehled i během
roku neuškodí.
Po zimní teoretické přípravě začala jednotka
s příchodem prvních teplých dní i s praktickým výcvikem a s tréninkem na soutěže v požárním sportu.
Podařilo se získat několik nových členů, zčásti příchodem vlastních dorostenců, zčásti to byli noví
lidé. Zvláště těm je třeba věnovat více pozornosti,
zaškolit je, naučit základy „hasičiny“, aby byli pro
jednotku a současně pro občany přínosem.
Sportovní družstvo se zúčastnilo dne 24. 5.
okresního kola soutěže v požárním sportu v Nítkovicích. Nítkovice sice leží v okrese Kroměříž, ale
organizačně spadají v Moravské hasičské jednotě
pod okres Vyškov. Zde naši muži nezklamali, obsadili druhé místo, postoupili do krajského kola,
ale z organizačních důvodů se ho nezúčastnili.
Dále soutěžili muži na netradičním požárním
útoku v Rašovicích a na nočním závodě v Hostěrádkách-Rešově.
Náš hasičský sbor nadále udržuje přátelské
vztahy s hasiči z družebního města Darney ve Francii. Letos v květnu jsme pozvali naše přátele z Fran-

cie při příležitosti veletrhu hasičské a bezpečnostní
techniky Pyros na brněnském výstavišti. Jeho součástí byl i Den hasičů pod patronací hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Kromě
jiného mohli naši francouzští kolegové poznat činnost na stanici HZS v Brně na Lidické a také navštívit krajské operační a informační středisko. A aby
nezůstalo jen u profese, pozvali jsme kolegy na prohlídku propasti Macocha a Punkevních jeskyní. Návštěvu a pobyt hasičů z Darney ve Slavkově bylo
možné realizovat mimo jiné díky příspěvku sponzora, který si nepřál být jmenován, proto bychom
mu touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat.
Recipročně byli zástupci města a hasičů pozváni
do Francie při příležitosti Dne ozbrojených sil a zúčastnili se oslav u památníku v Darney ve dnech 28.
6. až 1. 7., z čehož se už začíná stávat hezká tradice.
A když u nás to byla propast, tak ve Francii si naši
zástupci prohlédli horské jezero u města Gérardmer.
I nadále pracuje kroužek mládeže, i když nyní ve
velmi omlazeném složení. Odpovídají tomu i výsledky, kdy na soutěžích se toto družstvo neumísťovalo nijak vysoko. Ale žádný učený z nebe nespadl a za rok či dva to může vypadat úplně jinak.
A hlavně nezapomínáme, že prioritou družstva
mládeže je příprava nových členů pro jednotku
SDH.
Prioritou hasičů jsou samozřejmě zásahy. Nechci zde vypisovat všechny, ty najdete popsané na
našem webu. Ale u dvou zásahů se zastavím:
12. 7. 2008 – jeden z nejrozsáhlejších požárů ve
Slavkově za několik posledních let vypukl v odpoledních hodinách v areálu Agrozetu na ulici Čs. armády. Hořel skladovací přístřešek o rozměrech přibližně 40 x 10 metrů, ve kterém byla uskladněna

Slavkovští mezi posledními osmi
Stolní tenisté krok od finále Českého poháru
Letos poprvé hrají stolní tenisté TTC Sokol
Slavkov u Brna Český pohár tříčlenných ligových
družstev. Mezi vítěze tohoto velmi populárního
sportu v České republice – a nyní i v samotném
Slavkově – se řadí například od ročníku 1990
družstva TJ Vítkovice, NH Ostrava, Sparta
Praha,VP Frýdek-Místek a SF SKK EJ Niňo
Praha. A letos jsou slavkovští stolní tenisté jen
krok od čtyřčlenného finále.
Do letošního poháru ligových družstev vstoupili
remizou 5:5 s B-družstvem TTC MS Brno. Poté
porazili Vracov 10:0 a posléze OP Prostějov 8:2.
Ve čtvrtém kole jim los přisoudil extraligový
Mittal Ostrava, který je v současné době na
3. místě extraligové tabulky a jehož hráč Michal
Kleprlík je 12. hráčem českého žebříčku. Domácí
hráči se zvučného soupeře nezalekli a svěřence

trenéra Zbyňka Bajgera porazili 6:4. Bod získali
Oliver Škopec a Ondřej Ságl v úvodní čtyřhře zápasu, poté Škopec a Ságl uhráli dva a Flíbor jeden
bod. Členy toho úspěšného týmu jsou dále
MUDr. Miloslav Studýnka a Zdeněk Daněk ml.
Proč tolik nadšení? Jen pro srovnání, je to takový
výsledek, jako kdyby slavkovští fotbalisté porazili
slavnou Spartu či Slavii.
I když dalšího soupeře Slavkovští ještě neznají,
bude se další zápas hrát na slavkovských stolech
v ZŠ Tyršova 22. listopadu v 10.30 hod. Půjde
o velmi atraktivního soupeře, bude jím jeden
z týmů, které se loni umístily na prvních čtyřech
místech extraligové tabulky. Přijďte se podívat na
dobrý sport, povzbuďte naše hráče a přiveďte
s sebou vaše děti. Budeme rádi, když se stanou našimi členy a budoucími reprezentanty města Slavkova v krajských a celostátních soutěžích. fm

nafukovací hala, dvě nákladní auta, strojní vybavení stavební firmy a dále různý materiál. Popelem
lehla také stavební buňka sloužící jako kancelář ve
výkupně železného šrotu. Zásah byl časově i fyzicky velmi náročný. Zúčastnily se ho profesionální
jednotky ze Slavkova a Bučovic a dobrovolné jednotky ze Slavkova a Křenovic. Nasazeno bylo celkem 6 vodních proudů, 5 cisternových stříkaček,
zásahu se zúčastnilo 18 hasičů a celkem se spotřebovalo skoro sto tisíc litrů vody. Během akce byly
nalezeny propan-butanové tlakové láhve, které naše
jednotka na pokyn velitele zásahu ochlazovala na
bezpečnou manipulační teplotu. Dále byla jednotkami prováděna kyvadlová doprava vody od stanice
ve Slavkově, protože tlak v hydrantové síti na místě
zásahu byl na doplňování cisteren nedostatečný. Po
snížení intenzity hoření jednotky postupně rozebíraly požárem zasažené konstrukce a materiál a dohašovaly jednotlivá ohniska. Po likvidaci požáru
po více než 5 hodinách se jednotky vrátily na základny. Zásah byl prováděn v dýchacích přístrojích kvůli zplodinám hoření, dále bylo nutné nasadit při rozebírání konstrukcí motorovou pilu a pro
první vstup do areálu bylo nezbytné nasadit motorovou rozbrušovací pilu na uřezání zámku na
vstupní bráně do areálu. ... Kdo nezažil, neuvěří ...
17. 9. 2008 – jednotka byla vyslána operačním
střediskem k požáru auta za Slavkovem na silnici
I/50 směrem na Holubice. Jednalo se o požár dvou
osobních aut po dopravní nehodě, které se zúčastnily celkem tři osobní a jedno nákladní auto. Na
místo se dostavilo celkem pět jednotek, HZS Slavkov, Bučovice a Pozořice a SDH Slavkov a Křenovice. Byly nasazeny celkem dva vodní proudy,
u jejich obsluhy se střídali profesionální i dobrovolní hasiči ze Slavkova. Jednotka SDH Křenovice
doplnila vodu a poté byla s jednotkou HZS Bučovice odeslána na základnu. Později odjela i jednotka HZS Pozořice, která zůstala do úplné likvidace
požáru na místě z důvodu praxe nových příslušníků. Jednotky kromě hašení zajistily místo zásahu
a v případě potřeby vypomáhaly policii s řízením
dopravy. Po uhašení požáru bylo zjištěno, že v jednom z vozidel zůstal zaklíněný řidič, který nehodu
a následný požár nepřežil. Další dvě osoby z těchto
dvou aut byly zraněny a dostaly se z vozidel vlastními silami před příjezdem jednotek (v době jejich
příjezdu už obě auta velmi intenzivně hořela). Další
účastníci nehody vyvázli bez zranění. Během vyšetřování nehody byly jednotky postupně odeslány
na jídlo a opět se vrátily na místo. Po vyšetření jednotky pomohly naložit vraky vozidel na „odtahovky“, uklidily vozovku a vrátily se na základnu.
Informace o dalších zásazích jednotky a nejen
o nich najdete na našich webových stránkách na adrese http://www.sdh-slavkov.euweb.cz
Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna
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Program ﬁímskokatolické farnosti:

Advent nebo Vánoce?
Je Advent nebo Vánoce? Tuto otázku si můžeme klást již koncem listopadu, kdy začíná
předvánoční období a zvláště média a komerční
podniky vytáhnou naplno s vánoční reklamou
a obchody navodí výzdobou atmosféru Vánoc.
Adventní doba letos začíná 1. adventní nedělí
30. listopadu, vánoční svátky až na Štědrý den.
Jaký je vnitřní smysl Adventu, který je tichý, nepodbízí se, nedělá reklamu? Proroctví Izaiáše
z knihy Starého zákona je naplněné touhou člověka po duchovních hodnotách, po Bohu samém:
„Kéž bys protrhl nebe a sestoupil.“ (Iz 63,19b)
Tato touha vychází z lidského srdce, nespokojeného se svým životem, vzdáleným Bohu: „Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely
jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, Bože, nikdo

se nevzchopil, aby se k tobě přivinul … A přece,
Hospodine, ty jsi náš otec!“ (srv. Iz 64, 5-7).
Nejsme to my, o kom mluví Izaiáš? Touha
roste přiznáním slabosti a zvadlosti a s vědomím,
kdo je Bůh. Advent, to je výzva: Zastav se, Bůh
je důležitý, vrať se k Otci. Celý náš život je Advent – očekávání skutečností lepších, dokonalejších, ale to se neděje samo od sebe. Předpokládá
bdělost, neboli postoj správného uspořádání hodnot. Nabízí se nám období, kdy se můžeme zaměřit na pravý smysl života, dát přednost Bohu,
nenechat oslabit vztahy k blízkým jinými věcmi
a navrátit se do svého nitra, neboť tam může vzejít světlo do našeho života.
Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Kouřové znamení
Byla bouře. Na ostrůvek doplaval trosečník,
který se ze všech sil držel trámu z rozbité lodi.
Ostrůvek byl ve skutečnosti jen větší útes, holý
a nehostinný. Trosečník se začal modlit. Ze
všech sil prosil Boha, aby ho zachránil, a každý
den vyhlížel na obzoru pomoc. Ale žádná nepřicházela. Po několika dnech se na ostrůvku zabydlel. Podařilo se mu vyrobit nástroje k lovu

Znovu o charitním šatníku
Na četné dotazy upřesňujeme, o které věci pro
humanitární sbírku má Diakonie Broumov zájem:
- veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu (trička, košile, mikiny, tepláky,
halenky, kalhoty)
- lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
- zimní oblečení jen nepoškozené, bez fleků, děr,
molů a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)
- kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
- nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy,
vlněné deky
- nepoškozené plyšové hračky, spací pytle, knihy
- přikrývky pouze péřové.
Tyto dary přijímáme každou sobotu od 9 do 10
hodin v humanitárním skladu na poliklinice. Prosíme, využívejte tuto dobu. V poslední době jsme
stále častěji upozorňování, že pytle a krabice jsou
během týdne položeny na chodbě nebo před
dveřmi polikliniky. Vzhledem k tomu, že jsou zde
také ordinace lékařů a čekárna, je to nevhodné.
Děkujeme.
Farní charita Slavkov u Brna

i

a obdělávání půdy, po nekonečných pokusech
se naučil rozdělávat oheň a v potu tváře si vystavěl přístřeší, které ho chránilo proti větrům
a bouřím.
Uplynulo několik měsíců. Trosečník se stále
modlil, ale žádná loď se neobjevila.
Jednoho dne zavál vítr plameny z ohniště na rohože trosečníkova příbytku. Ten se v okamžiku
vzňal a hustý kouř zahalil celé okolí. Během několika minut přišla vniveč celá jeho několikaměsíční práce. Trosečník, kterému se nepodařilo zachránit z plamenů téměř nic, se s pláčem
zhroutil na písek. „Proč, Pane? Proč se mi muselo stát i tohle?“
O několik hodin později přistála u ostrůvku
veliká loď a spustila na vodu člun. „Jak jste zjistili, že tu jsem?“ ptal se trosečník, který nevěřil svému štěstí. „Zahlédli jsme kouřové znamení.“
Tvé dnešní potíže mohou být kouřovým znamením zítřejšího dobra. Bůh tě může zachránit.
Bible – Žalm 28,7: „Hospodin je síla má a štít
můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel,
proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat
chválu.“
Církev adventistů s.d. se schází k sobotním
bohoslužbám ve Slavkově dvakrát v měsíci.
V prosinci vás zveme na soboty 6. a 20. 12. na
adresu Lidická 307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz
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Máte-li zájem o inzerci v ročence, kterou se listuje
celý rok, napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na
tel. 544 220 661. Podmínky pro inzerci a ceník na-jdete
na adrese www.bmtypo.cz

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.
Zádu‰ní m‰e sv. za padlé v bitvû u Slavkova, sobota
22.11. v 18.00, farní kostel Slavkov, (varhany Doc. Jan Král,
trubka a zpûv studenti JAMU).
Farní divadlo – Kupec benátsk˘ (pro dûti do 10 let nevhodné)
5. repríza v nedûli 23.11. 2008 v 19.00 h
6. repríza v nedûli 30. 11. 2008 v 16.00 h
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.
Îehnání adventních vûncÛ, sobota 29. 11. v 18.00 a pﬁi
nedûlní m‰i, farní kostel.
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 4. 12. v 8.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 5. 12. dopoledne.
Mikulá‰ská besídka s náv‰tûvou sv. Mikulá‰e, nedûle
7. 12. v 15.00 v Domû Sv. Rodiny, Malinovského ul.
Duchovní obnova pro mládeÏ „DobrodruÏství s Bohem“,
sobota 6. 12. od 9.00 do 17.00, vede vojensk˘ kaplan P. Jan
Pacner, DÛm Sv. Rodiny.
Pﬁedvánoãní koncert Komorního pûveckého sboru Danielis z Rousínova, sobota 20. 12. v 18.00, DÛm Svaté Rodiny, Malinovského nám.
Svátost smíﬁení, pondûlí 22. 12. a úter˘ 23. 12., farní kostel 17–19 hodin.
Betlémské svûtlo, ‰tûdr˘ den 24. 12. dopoledne u kostela
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, 15.30 v kostele
PÒLNOâNÍ M·E SV., 24.12. ve 23.00
PrÛvod Svaté rodiny a Pohybliv˘ betlém, 25.12. v 16.00
z dolní ãásti námûstí
Silvestrovská prohlídka zvonÛ a kostelních hodin
14.00 -16.00
Dûkovná bohosluÏba na sv. Silvestra v 16.00
Úﬁední hodiny na faﬁe:
úter˘ 16.00–17.00, stﬁeda 9.30–12.00, pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Římskokatolická farnost vás zve
do Domu Sv. Rodiny, Malinovského ul.:

Mikulášská besídka
s návštěvou sv. Mikuláše
neděle 7. prosince v 15 hodin

Předvánoční koncert
KPS Danielis
sobota 20. prosince v 18 hodin
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 24. listopadu 2008 oslaví své 70. narozeniny
maminka a babička, paní

18

Opustili nás
Ludmila Andrysíková (76)
Josef Macháč (79)
Jiří Holub (61)

28. 10.
5. 11.
7. 11.

PAV L A S T R AC H OVÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu do dalších let
přejí děti s rodinami.
Blahopřání
Dne 28. listopadu 2008 oslaví
své krásně kulaté 60. narozeniny pan

M I L A N S KO PA L Í K
Tatínku, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životní spokojenosti Ti ze srdíčka přejí
manželka Jana, synové Milan a Libor, dcera Jana s rodinami.
Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.
Dne 11. listopadu 2008 by se dožil 63 let a 26. listopadu 2008 uplyne 1 rok,
kdy nás opustil pan

FRANTIŠEK STEHLÍK
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, děti, kamarádky a kamarádi.
Vzpomínka
Dne 15. listopadu 2008 uplynulo 15 smutných let od úmrtí
naší milované maminky, paní

MARIE ŽEMLOVÉ

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.
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

S láskou stále vzpomíná
dcera Marie s rodinou a synové s rodinami.

PROVÁDÍME tepování sedaček, autosedaček
a koberců. Objednávky k předvánoč. čištění už
nyní. MM, Slavkov 605 414 856.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2008 uplyne šest let, kdy nás navždy opustil pan

ČIŠTĚNÍ SEDAČEK a koberců s hlubokým
odsátím včetně kartáčování. Vysoká kvalita.
MM, Slavkov 605 414 856.

MUDr. OTMAR STRACH

HLEDÁM PRONÁJEM garáže, popř. skladu cca
15–20 m2 ve Slavkově, spěchá. 605 414 856.

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud,
avšak láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. listopadu 2008 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2008 uplynuly 3 roky, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ

ČISTÍME PLYŠÁKY, vlněné koberce, kožešinové předložky, běžné koberce a čalounění.
Vysoká kvalita. MM, Slavkov 605 414 856.
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
HLEDÁM BYT do osob. vlastnictví ve Slavkově do 1 700 000 Kč. Tel. 608 849 561
HLEDÁM GARÁŽ k pronajmutí ve Slavkově,
u Cutisinu, Zlatá Hora nebo vlakové nádraží.
Tel.: 608 333 591

S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

PRODÁM sedací soupr., rozkl. pohovka + 2 křesla,
hnědá barva. Cena 900 Kč. Tel. 775 987 163.

Vzpomínka
Rok co rok ubíhá, čas rány hojí, vzpomínka na Tebe stále stejně bolí.
Dne 6. prosince 2008 uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil pan

PRODÁM atraktivní stavební parcelu v centru
Slavkova. Jedná se o rohový pozemek vhodný ke
stavbě domu s obchodními prostory, kancelářemi
či bydlením. Tel.: 731 546 495.

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Centrum Ententyky získalo pro projekt velké
množství partnerů a sponzorů. Celková částka vynaložená na rekultivaci Obecní zahrady činila
1 200 000 Kč. Celý projekt se ale realizoval nejen
díky podpoře partnerů a sponzorů, ale hlavně díky
odhodlaní lidí, kteří se nezdráhali věnovat svůj
čas a energii na rozvoj společenského a kulturního života v Heršpicích.
Věříme, že zahrada bude sloužit ke spokojenosti všech občanů Heršpic a bude hojně využívaná i na kulturní akce v obci. Pravděpodobně
první větší akce na Obecní zahradě bude koncem
října druhý ročník „Uspávání broučků“ a 30. listopadu 2008 Adventní jarmark, jehož výtěžek
bude věnován na studium adoptované holčičky
Hawy Camary.
I. Zástřešková

VÍ

Mateřské Centrum Ententyky dne 4. října 2008
společně s obcí Heršpice a dalšími partnery slavnostně otevřelo zrekonstruovanou obecní zahradu
v Heršpicích u Slavkova. Projekt na rekultivaci
zanedbané a nevyužité obecní zahrady iniciovaly
maminky z mateřského centra, na realizaci tohoto
projektu získalo občanské sdružení podporu několika nadací. Od počátku projektu byli do obnovy zahrady zapojeni občané Heršpic. Na začátku projektu proběhla 2 setkání s občany, na
kterém mohl každý přispět svým nápadem a společně se tak vytvářela budoucí podoba nové
Obecní zahrady. Po plánovacích setkáních vznikl
finální projekt a mohlo se pustit do práce. Celá zahrada se obnovila svépomocí, občané Heršpic odpracovali na 6 velkých a několika menších brigádách celkem 1973 brigádnických hodin. Mateřské
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Slavnostní otevření obecní zahrady v Heršpicích

V prosinci zveme veřejnost k další
přednášce ze série „malých průvodců
pro dobré přežití“ naší náročné doby.
Na téma Jak přežít v době, která je …
rychlá bude Mgr. Roman Mach přednášet v úterý
9. prosince od 18 hodin ve Slavkově na Lidické
307 (sál nad zub.ordinací). Vstupné bude zdarma.
Pořádá Církev adventistů spolu s o.s. Život
a zdraví. Všechny zájemce srdečně zveme. rm
T A ZDRA
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a S. Ryšánek. Ceny a občerstvení zajistil předseda SK M. Doubek.
Naše poděkování patří jak Mgr. J. Půčkovi
a Mgr. P. Žižlavskému za propagaci turnaje v ZŠ
Tyršova a ZŠ Komenského, tak i řediteli ZŠ Komenského Mgr. V. Soukopovi za bezplatné zapůjčení haly.
Celý turnaj proběhl dle pravidel, plynule a bez
závad za přítomnosti některých rodičů žáků a několika diváků. Příští turnaj se plánuje na březen nového roku 2009.
V sobotu 13. prosince se uskuteční volební Valná
hromada našeho SK v 10 hod. v restauraci na Špitálce. Upozorňujeme všechny naše členy, aby do té
doby vyrovnali své členské příspěvky.
rs

CES

fotbalový oddíl SK Slavkov u Brna uspořádal
v pátek 31. října v hale ZŠ Komenského turnaj
v sálové kopané žáků ročníků 1996, 1997 a 1998.
Zúčastnilo se ho 42 žáků obou slavkovských škol
rozdělených do 7 družstev. Hárlo se ve dvou skupinách každý s každým 2x 5 minut a pak o konečné umístění. Všech 12 utkáníodřídil jako
hlavní rozhodčí J. Lysák. Zvítězilo mužstvo FC
Jeřábníci, na 2. místě skončila FC Barcelona a na
3. místě SK Nekopnem si. V závěru turnaje byly
předány ceny a vyhodnocení – nejlepší střelec
K. Lustig a nejlepší hráč J. Ševčík.
Ředitelem turnaje byl J. Krejčí, turnajové dění
mu pomáhali zvládat Mgr. P. Jeřábek, F. Halamíček, J. Andrla, D. Michálek, A. Kučera

Pozvánka o. s. Život
a zdraví ve Slavkově
PU

Halový turnaj žáků v kopané
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JINLONG CLUB PROSINEC
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
5. 12. DJ Beat in the mix – Dance mix party
6. 12. Hip hop Live: Duo Efendi,Colektiw, Dragon
Deyf, X Ray, MC Megg, Reighter, DJ Smith,
DJ Will, MC Shadow. Rozdáváme trička G
unit, Ecko, Cd a DVD. Vstup: 50 Kč
12. 12. DJ PeeJay – Freeparty
13. 12. Rockotéka Live Double křest CD Baboset –
Thief. Vstup: 60,- Kč.
19. 12. Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu
20. 12. DJ Beat in the mix – Dance mix party
26. 12. DJ PeeJay – Freeparty
27. 12. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,
Pop, metal
31. 12. Silvestr párty - DJ PeeJay. Vstup do baru
100 Kč
31. 12. Silvestr ve Společenskem centru Bonaparte
Moderátor – Ladislav Urban
Kouzelník, Živá hudba, Latino tance, večeře,
Šampáňo, Volný vstup do baru, …atd.
Předprodej v Restauraci Bonaparte 380,- Kč
www.jinlong-club.cz

www.centrumbonaparte.cz

NOVÉ BYTY V ROUSÍNOVĚ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Stavební firma Čáslava-stav vás srdečně zve na

Den otevřených dveří – bytový dům Rousínov
Akce se koná v sobotu 6. prosince v nově postaveném bytovém domě firmy Čáslava-stav,
v Rousínově, ulice Nad Školou, od 10 do 14
hodin.
Na této akci máte zajímavou možnost zhlédnou ukázku naší současné bytové výstavby, seznámit se prací firmy Čáslava-stav a prodiskutovat vaše poznatky a dotazy k bydlení s našimi
odborníky, kteří budou na akci samozřejmě přítomni.

K vlastní výstavbě
Historické zhodnocení nemovitostí je prokázanou záležitostí. Také v Rousínově probíhá výstavba bytových domů v lokalitě Nad Školou.
Tato lokalita je pro bytovou výstavbu jakoby předurčena. Dostupnost do centra města je také více
než dobrá. Často se setkáváme s tím, že bytové
domy se z důvodů úspor staví na co nejmenší
ploše. Toto vede ke ztrátě soukromí a přílišné
hlučnosti. Dostatek prostoru kolem našeho bytového domu však dává pocit soukromí a klidu.

Vybavenost a vlastnosti bytů
Tento bytový dům je stavěn tradičním způsobem, to znamená – obvodový plášť z keramických tvárnic výborných tepelně izolačních vlastností. Okna jsou plastová s koeficientem K 1,1

který překračuje současné normy. Samostatné
vytápění bytů je samozřejmostí. Tepelná pohoda
patří k základům spokojeného bydlení a to lze plnohodnotně zajistit jen pokud si můžete regulovat teplo na svém vlastním kotli. Také hluk často
znepříjemňuje bydlení. U nás jsou mezibytové
příčky stavěny výhradně z protihlukových tvárnic. Náklady na topení a ohřev vody u našich třípokojových bytů se pohybují kolem 8000 Kč za
rok.
Za samozřejmost považujeme umožnění
našim klientům podílet se na realizaci svého
bytu, ať už jsou to změny dispoziční, tak změny
ve vybavení bytů.

90,–

Kã

Naše nabídka

KNIHA Malíﬁ Josef Klír

Všem zájemcům, kteří uvažují o koupi doporučujeme neváhat, k dispozici je posledních pět
bytů.
• Nabízíme dvou a tří pokojové byty typu:
3 + KK a 2 +KK
• Velikost našich bytů se pohybuje od 40 do
60 m2
• Byty nabízíme za cenu od 30 500 Kč za m2
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete ozvat
paní Bauernöplové na tel.: 603 768 608.
Na vaši návštěvu se těší a šťastnou ruku při
výběru bytu přeje firma Čáslava-stav.

Îivot a dílo malíﬁe Josefa Klíra narozeného v KoÏlanech u Rakovníka a tvoﬁícího v USA a na pozvání hrabûte Kounice
ve Slavkovû u Brna. Kniha obsahuje
spoustu barevn˘ch reprodukcí malíﬁov˘ch dûl. Vydáno v roce 2005,
64 stran, lepená vazba, 17x23 cm.

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.

Velmi vhodn˘ vánoãní dárek pro
milovníky umûní! K dostání v BM
typo – Slavkovsk˘ zpravodaj,
Brnûnská 642 (1. patro), Slavkov
u Brna.
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (10)
KŘÍŽ U KŘEČKOVIC
O kamenném kříži u Křečkovic nacházíme
zprávu v knize „SS. Cyrill a Method v památkách
starožitných na Moravě a ve Slezsku“, kterou napsal Dr. František Přikryl, farář v Týně u Lipníka
nad Bečvou. Druhý díl této knihy vyšel roku
1907. Autor v něm popisuje putování soluňských
bratří a vznik drobných kamenných památek dává
do souvislosti s cyrilometodějskou misií. Přes
mylný názor na cyrilometodějský původ smírčích
křížů je toto sto let staré dílo velkým přínosem pro
současné badatele. Obsahuje totiž popis a fotografie mnoha kamenných památek na celé Moravě.
F. Přikryl o křečkovickém kříži píše: „Vyškova
nebylo města, ani předměstí Křečkovic. Byla tu
lidnatá osada Brňany a nedaleko konali sv. Cyrill
a Method sv. misie. Podle živého podání lidu kázali u nynějších Křečkovic. Sv. Věrozvěstové zasadili na tom místě dvě lípy a zbožná vděčnost Brňanských kamenný kříž z hrubozrnného pískovce,
který tu ještě nedávno stával. Mráz jej rozpůlil.

Spodní část vložena zbožnou rukou pod levou lípu
do dutiny mezi kořeny. Obě lípy obrovských rozměrů, dobře opatřené na půdě úrodné Hané, stojí
tu posud a obrazotvornost lidu chce viděti na sukovitých vyrůstkách levé lípy tváře sv. Věrozvěstů.
Po bitvě u Slavkova r. 1805 pochováno tu pod těmito svědky dávné minulosti mnoho ruských vojínů zemřelých poraněním a útrapami. V novější
době postaven tu pod lípami železný kříž na kamenným podstavci, který spočívá na horní ulomené části kříže cyrillo-methodějského.“
Po dalším osudu torza kamenného kříže jsem
pátral v obecní kronice Křečkovic. Našel jsem
však pouze zmínku o lípách: „V obci naší jsou na
místě široko daleko známém pod názvem »U dvou
lip« dvě staré, mohutné lípy, které dle lidového
vyprávění sázeli sv. Cyril a Methoděj, když před
1000 lety tímto krajem putovali. Pravdou to sice
není, co tato legenda o těchto lípách vypráví, jest
však jisto a pravda, že tyto lípy jsou staré několik
set let.“
Památné lípy stály v Křečkovicích do roku

Motoklub Austelitz informuje
Motorkářská sezona již letos skončila co se
týká soutěží a přeborů. Díky teplému a příznivému počasí je stále slyšet po obchvatu vysoký
tón laděných čtyřválců a z juniorské motokrosové tratě za firmou Likos broukání čtyřdobých
pit biků, kde ještě pilně trénují majitelé těchto
šikovných teréňáků.
V sobotu 8. listopadu bylo v Brně na středisku Masarykova okruhu slavnostní zakončení
letošní sezony za účasti vedení okruhu a všech
traťových komisařů.Závěrečné setkání uspořádala ředitelka paní Ivana Ulmanová a poděkovala všem přítomným za aktivní přístup ke všem
pořádaným akcím na motodromu.
Nyní se vracím k tématu z minulého čísla
zpravodaje o výsledcích našeho mladého terénáře Lukáše Michalčíka – letošního mistra Moravy, který nám vlastními slovy popisuje průběh
celé závodní sezony.
„V letošním roce jsem stejně jako loni jezdil
kategorii 85 ccm na stroji Yamaha YZ 85. Zúčastnil jsem se dvou seriálů. V přeboru Moravy
jsem absolvoval všech 8 závodů. V tomto seriálu se mi vedlo nejlíp, protože se mi podařilo
získat třikrát druhé místo a zbývajících pět závodů vyhrát. V celkovém pořadí jsem se stal
mistrem Moravy pro rok 2008.“

Fechtl Cup

Výsledky v Meteor Cupu –
Výsledky Přeboru Moravy:
Bílovec
Vilanec u Jihlavy
Budišov nas Budišovkou
Kroměříž
Zábřeh na Moravě
Dubňany
Dubňany
Vážany n. Litavou
Paskov
Telč
Slavičín
Dalečín
Nový Jičín
Karlín
Karlín
Holý kopec u Mor. Budějovic
Vranov u Brna
Padov
Břeclav

2. místo
2. místo
2. místo
4. místo
2. místo
5. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
7. místo
1. místo
3. místo
1. místo
4. místo
2. místo
6. místo
3. místo

Jeden závod jsem musel vynechat, protože se
termín kryl se závodem Přeboru Moravy a ten byl
pro mne důležitější. V Meteoru byly výsledky
horší než v Přeboru, protože Morava se jede podle
pravidel AČR na 15 minut a 2 kola. Se závodem

Fechtl Cup

Kámen v dutině mezi kořeny křečkovické lípy
(podle F. Přikryla)
1932, kdy byly zničeny větrnou smrští. Jedna z lip
byla větrem smetena, druhou pak lidé porazili,
protože hrozilo její vyvrácení. Co se v té době
stalo s kamenem, kronika neuvádí. Kámen je
v současné době ztracen.
Matouš Jirák, kamenne.pamatky@centrum.cz

tak trvají 18–20 minut podle délky tratě. V Meteoru se jede na 5–6 kol podle délky tratě, takže se
stalo , že jsme někde jeli jenom 9 minut, ale nejdéle 15 minut. Když se nepodaří start, nebo přijde pád, už se toho za tak krátkou dobu moc dohnat nedá. I když mi chyběly body za jeden
závod, celkově jsem skončil na třetím místě.
Další závody: Karlín volný – závod na 3.
místě, Vážany – KAKAP na 1. místě a v Břeclavi
– ONEAL CUP jsem skončil na 9. místě.
Celkem mám v roce 2008 odjeto 22 závodů.
Věděl jsem, že letos jedu naposled v kategorii 85
ccm, tak jsem toho chtěl pořádně užít. Letos bylo
jen 5 volných víkendů. Vzhledem k dosaženým
výsledkům a zisku titulu toho však nelituju. Moje
sbírka trofejí se rozšířila o 19 pohárů a několik
věnců. Motorka vydržela bez poruchy celou sezonu. Mohu říci, že to byl nejlepší stroj, co jsem
kdy měl. Motor i tlumiče byly laděny přímo na
mě. V roce 2009 bych mohl ještě jet v kategorii 85
ccm, ale kvůli vzrůstu už to nejde. Pojedu v kategorii Junior na čtyřtaktním motocyklu Yamaha YZ
250 F. V říjnu jsme ho přivezli , tak si na něj pomalu zvykám. Nyní se věnuji zimní přípravě. Když
počasí dovolí, trénuju na trati, a protože mne baví
florbal, chodím si udržovat fyzičku na tréninky
florbalového klubu ve Slavkově. Příští sezonu si
přeji, aby se obešla bez zranění a aby nová motorka
jela bez poruch jako ta předchozí.“
J.M.
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Psychiatrická léčebna ve Slavkově u Brna
Ačkoliv funguje ve Slavkově již od šedesátých let, mnoho Slavkováků kolem ní
denně prochází a přitom o její historii
a současnosti neví nic bližšího. Řeč je
o Psychiatrické léčebně na Polní ulici.
Léčebna ve Slavkově je detašovaným
pracovištěm Psychiatrické léčebny v Brně
Černovicích. Přestože cedulka u vchodu
hlásá, že jde o protialkoholní oddělení, závislost na alkoholu se zde už neléčí. Od
osmdesátých let jde o tzv. resocializační
centrum, které zajišťuje znovuuvedení
nemocných do společnosti pomocí kulturně-společenských aktivit a formou různých sezení terapeutických skupin
a kroužků. Jak to ale chodí za zdmi léčebny a jak se zde lidem žije? Právě na to
jsem se zeptala ředitele Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích, MUDr. Marka
Radimského.
• Nejprve krátce o historii: kdy a kým byla léčebna zřízena? Byla její budova vystavěna
přímo pro potřeby léčebny nebo sloužila dříve jinému účelu?
Se zvyšujícími nároky na léčbu závislostí vyvstala v 50. letech nutnost vybudovat nové psychiatrické oddělení. Do roku 1956 bylo toto oddělení umístěno ve dvou dřevěných budovách
v blízkosti slavkovského cukrovaru. V roce
1960 se započalo se stavbou nové budovy.
V roce 1962 byl dokončen jednopatrový pavilon, umístěný v zahradě. Měl kapacitu 50
lůžek a byl na tehdejší dobu poměrně moderně
řešený. Tento pavilon byl postaven k účelům
léčby a nikdy nesloužil jinému účelu.
Budova prošla několika rekonstrukcemi.
K první došlo v roce 1995, kdy zde byly vytvořeny dvou- až třílůžkové pokoje a zvětšila se kapacita sanitárních prostor. Přibyla také návštěvní
místnost a prostory pro léčebnou terapii. Rovněž
kuchyně prošla rekonstrukcí, která se týkala
hlavně jejího vybavení. Další rekonstrukce probíhaly v letech 2006 až 2008. Došlo k výměně
střechy, oken a rozvodů včetně topení.
• Byli ve slavkovské léčebně vždy léčeni pacienti
se závislostí na alkoholu nebo i s jinými problémy? Mohly se zde léčit i ženy nebo bylo zařízení pouze pro muže?
Pro léčbu závislostí pracoviště sloužilo do
roku 1981, kdy protialkoholní oddělení (léčba

závislých) bylo přestěhováno do Psychiatrické
léčebny v Brně z důvodů reorganizace. Od tohoto data jsou v tomto pavilonu léčeni nemocní,
kteří potřebují delší resocializační léčbu. Zpočátku to bylo ženské oddělení a od roku 1993 je
to oddělení pro muže.
• Kolik pacientů se v současnosti léčí v psychiatrické léčebně ve Slavkově u Brna? A kolik zaměstnanců se o ně stará?
V současné době se zde léčí 48 klientů, to je
kapacita stanice. Pečuje o ně 20 zaměstnanců.
• Jak vypadají pokoje pacientů? Jaké zařízení
mají k dispozici?
Pokoje jsou, jak už bylo řečeno, dvou- až třílůžkové, vybavené umyvadlem a úložným prostorem. Na každém patře je oddělené sociální
zařízení. K dispozici je dílna, denní a společenská místnost, návštěvní místnost se dvěma tele-

vizemi, videem a hi-fi věží a velká zahrada
s ovocným sadem a posezením. Snažíme se, aby
vše bylo moderně a účelně zařízeno.
• Jaký je denní režim pacientů? Čemu se mohou
věnovat ve volném čase?
Pacienti mohou volit z různých aktivit, jako je
malování, ruční práce s textilem, košíkářství,
tkaní na stavu, modelování, práce se dřevem
a podobně. Kondici si mohou udržovat na rotopedu, cvičných strojích, vycházkami do okolí
pavilonu a relaxací v zahradě. Klienti se také
účastní literárních soutěží, pořádaných každoročně jinými zařízeními, navštěvují místní kino,
jezdí na poznávací zájezdy a navštěvují divadelní představení. Na odděleních se pořádají diskotéky, v létě táboráky, každoročně je secvičeno
našimi klienty divadelní představení s pohádkovým motivem. Společně se slaví životní jubilea
a svátky, například Velikonoce a Vánoce.
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• Jakými terapiemi pacienti procházejí?
V léčebném přístupu ke klientům docházelo
postupně ke změnám. Z původního ochranářského se přešlo na účelný resocializační program. Důraz je kladen na dobrý terapeutický
vztah, v ošetřovatelství se pracuje formou primární sestry, která má na starosti čtyři až pět pacientů. Těm je poskytován pocit nezávislosti
a samostatnosti se zaměřením na jejich potřeby
a přání. Klienti procházejí individuálními a skupinovými psychoterapiemi. Veškeré výše uvedené aktivity (malování, ruční práce, modelování atd.) jsou součástí tzv. ergoterapie, tedy
terapie prací. Tvůrčí práce rozvíjí motorické
funkce, smyslové vnímání, fantazii a schopnost

sebevyjádření. Tím zmírňují stres a působí pozitivně na psychiku našich klientů.
• Jak připravujete pacienty k opětovnému zařazení do společnosti?
Naši pacienti jsou vedeni k maximální soběstačnosti. Děje se to například formou nácviku
praní a žehlení osobního prádla, každodenních
nákupů a vaření. Důraz je kladen na účelné hospodaření s vlastními finančními prostředky.
Za zodpovězení otázek a poskytnutí fotografického materiálu děkuji MUDr. Marku Radimskému, řediteli Psychiatrické léčebny v Brně
Černovicích.
Hana Sokoltová

Sbírka Bílá pastelka letos nevidomým
přinesla bezmála 3,2 milionu korun
Při letošním devátém ročníku celonárodní
sbírky Bílá pastelka se vybralo 3 183 632 Kč.
Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce
slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti, jež jim umožňují samostatnější existenci
a komunikaci s okolím. Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma
pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výu-

kové kurzy a programy (výuka ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených počítačů, podpora zaměstnanosti zrakově
postižených), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.
SONS ČR je zdaleka největší a jedinou celorepublikovou organizací lidí se zrakovým postižením. Spolu s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými
TyfloCentry zajišťuje drtivou většinu služeb pro
nevidomé a těžce zrakově postižené, které jsou
v České republice poskytovány.
Mgr. Václav Polášek

Blíží se konec roku, proto chci poděkovat
všem členům výboru územní organizace Svazu
diabetiků ČR, kteří pro vás po celý minulý rok
připravovali různé programy. Naše poděkování
patří také Městskému úřadu Slavkov, Všeobecné
zdravotní pojišťovně, firmám Abbott a Johnson
& Johnson za finanční příspěvky na zdravotně
výchovnou činnost a na práci s diabetickými
dětmi. Dovolte také poděkovat všem 24 vystavovatelům, kteří se účastnili dne 14. listopadu na
Dnu pro zdraví a také všem občanům, kteří si
přišli zkontrolovat svůj zdravotní stav a snad si
také nakoupili zdravotní pomůcky a výrobky
zdravé výživy jako vánoční dárky nejen pro
sebe, ale také pro své blízké.
Poslední akcí, kterou uspořádáme pro své
členy je tradiční setkání u stromečku pod názvem „Vánoce s diabetem“. Toto setkání se
uskuteční dne 18. prosince ve 14 hodin v restauraci Gól na Zlaté Hoře. Vstupenky dostanete
ještě v naší kanceláři na poliklinice. Na tomto
setkání se dozvíte, co si může dovolit diabetik
o Vánocích. Zatím co se v mnoha domácnostech
připravují lákavé pokrmy a domácí cukroví, diabetik musí i o Vánocích dodržovat léčebný
režim. Musí si spočítat množství sacharidů v potravinách, častěji si změřit glykémii a podle toho
upravit léčbu. Na Štědrý večer si může dát porci
tradičního kapra, ale salát bude bez tučné majonézy a raději přidáme více zeleniny. Tučné pečínky a řízky nahradíme kvalitním drůbežím
masem a zeleninovými přílohami. Vánoční cukroví je doslova sacharidová bomba, diabetik
musí odolat a raději si připravit ovocný pohár
s tvarohem. Upřednostňujeme čerstvé ovoce
a tradiční české jablíčko. Z nápojů kromě čajů,
minerálky se toleruje výjimečně po jídle 2 dcl
přírodního vína, nebo jedno pivo. Takže sladkosti a tučná jídla ponechejme ostatním členům
rodiny, vždyť jsou i jiná potěšení, nežli hojnost
jídla. Nezapomeňte, že po jídle se máme pohybovat, abychom spálili přijaté kalorie. Procházka
zimní přírodou prospěje všem, ale nezapomeňte
si vzít teplý čaj, sušenky, nebo ovoce pro případ
náhlé hypoglykémie.
Na Vánoce si můžete připravit tvarohovou
majonézu, kterou ochutíte různá masa a zeleninové saláty. Tvaroh neobsahuje žádné sacharidy.
Potřebujete: 250 g netučného jemného tvarohu,
1 žloutek, 1 citron, 4 lžíce oleje, 1 lžička hořčice,
pepř, sůl, worcesterská omáčka. Postup: Žloutek
šleháme metličkou v misce a po kapkách přidáváme olej a pak šťávu z citronu. Tvaroh osolíme,
opepříme a smícháme s hořčicí. Pak do něj zašleháme směs žloutku s olejem a citronem. Můžete ještě dochutit worcesterskou omáčkou,
nebo Vegetou.
Když přidáte malou cibuli a drobně pokrájené
kyselé okurky, naředíte mlékem, máte výbornou
tatarskou omáčku.
Nejoblíbenějšími svátky jsou Vánoce, silvestr
a Nový rok. Přeji vám, abyste je prožili v kruhu
svých rodin a přátel, abyste zapomněli na své nemoci a trápení. Všichni si přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a lásky. Také pevnou vůli odolávat
všem těm svátečním lahůdkám. Děkuji všem,
které jsme naším programem pro zdravý život
oslovilli a spolu s námi se na něm podíleli. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pevnou
vůli, hodně zdraví, splnění všech vašich přání
a dobré vykročení do nového roku 2009!
Marie Miškolczyová
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Junák Slavkov na podzim
První dny nového školního roku znamenaly nejen začátek ukončení programové
pauzy oddílů Junáka Slavkov. Oddíly obnovily pravidelné schůzky družin světlušek,
vlčat, skautek a skautů, pokračovali jsme
také v dříve zahájených opravách klubovny.
Začátkem října program oddílů a družin doplnil střediskový zájezd pro členy i příznivce skautingu. Tradiční turistická akce byla letos naplánována na jih Moravy, většina programu se
odehrála v národním parku Podyjí – kromě jiných míst na hradě Bítově, při lodním výletu po
Vranovské přehradě, v hlubokých lesích jednoho

z nejmladších národních parků republiky.
Programy oddílů – schůzky a výpravy –
1. listopadu rozšířilo večerní setkání oddílů
střediska a přátel Junáka ve Svojsíkově
parku. U pomníku zakladatele českého
skautingu A. B. Svojsíka jsme si připomněli
okolnosti vzniku našeho hnutí v českých zemích
i 70. výročí úmrtí A.B.S.
Začátkem prosince se uskuteční tradiční skautská Mikulášská besídka a Veřejná schůze střediskové rady a SPJ, na kterou chceme i zde pozvat nejen naše členy, ale také jejich rodiče,
kamarády a všechny příznivce Junáka.
hch

SK Slavkov „smíšená přípravka“ – podzim 2008
Po osmi kolech jsou naši
nejmladší fotbalisté první v tabulce okresní soutěže. Rodiče
pro ně přichystali sladkou odměnu za skvělé výkony v podzimní části. Zimní příprava začíná od prosince v tělocvičně.
Na úspěchu se podíleli
hráči: Dominik Horák, Tadeáš
Caha, Petr Procházka, Jakub
Leitner, Michal Žemla, Michal Uhlíř, Petr Daniel, Lukáš
Kudlička Roman Fuksa, Dominik Svoboda, Jakub Zemánek a Adam Zemánek.
Na snímku schází Jakub Levíček. Trenéři: Jiří Šebeček,
Josef Svoboda. Poděkování
patří i rodičům za pomoc při
cestách a podporu hráčů na
soutěžních utkání.

Kalendář akcí – prosinec 2008
Datum

hod.

6. 12.
7. 12.
12. 12.
13.12.

10.00-16.00
14.30
17.30
10.00-15.00

13. 12.
31. 12.
31. 12.

druh

akce

sport.
kult.
kult.
spol.

Zimní střelecká liga
Adventní koncert Zámecké dechové kapely
Vánoční koncert
Vánoce na zámku se slavkovskými školami
vstupy v 10.00, 13.30 a 15.00 hod.
10.00-16.00 sport. Zimní střelecká liga
20.00 spol. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem
13.00 sport. Silvestrovská míle – zimní motorkářský závod na oblíbené trati Liko-s

Výstavy:
do 14. 12. 2008

výst.

do května 2009

výst.

Výstava Marie Dočekalové – keramické betlémy
a Zuzany Čechové Kadlecové – podmalba na sklo
výstava je otevřena souběžně s provozem zámku do 14. 12. 2008
Výstava známek s napoleonskou tematikou
V prosinci otevřeno do 14. 12. Výstava potrvá do května 2009 a bude přístupná souběžně
s provozem zámku Slavkov

místo konání

poﬁadatel

Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com Slavkov
Zámek Slavkov - AusterlitzZámek Slavkov - Austerlitz
sál ZUŠ
ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
a slavkovské školy
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com Slavkov
náměstí
Město Slavkov u Brna
klubová trať v areálu LIKO-S MK Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Je-li na den sv. Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Prosinec je posledním měsícem roku. Pomyslný trůn v ročních obdobích obsazuje zima.
Podle posledních roků víme, že její průběh bývá
mírný.
- Pokud jsme nestihli dokončit některé práce
v listopadu, můžeme využít vhodného počasí do
zámrazu a pokračovat ve výsadbě stromů, přihnojování a rytí záhonů. Kdo zapomněl na výsadbu česneku, je tu rada pěstitele pana Kozáka
z Podbořan, který říká: Jeden den se má zasadit
česnek a druhý den má zamrznout.
- Ze sadu či zahrady odstraníme všechny suché
a nemocné stromy. Hubíme hraboše a myši v sadech i ve skládkách. Pravidelně kontrolujeme
uskladněná jablka a hrušky, vybíráme a odstraňujeme nahnilé plody. Méně kvalitní, ale zdravé
ovoce můžeme použít pro zpracování na kompoty nebo je usušíme apod. Dbáme, aby bylo ve
skladovacích prostorách dostatečně vlhko. Za
bezmrazých dnů se větráním staráme o přívod
chladného a čerstvého vzduchu.
- Veškeré chemické přípravky na ochranu rost-

doporučuje
lin, používané během vegetace, uložíme
v chladné, ale bezmrazé temnější místnosti, aby
se nesnižovala účinnost těchto pesticidů. Zajistíme si potřebná hnojiva, pesticidy, pomocný materiál a vhodnou literatůru pro další ovocnářskou
sezonu. Protože již nepředpokládáme častější
nebo pravidelnou pracovní aktivitu na zahradě,
důkladně očistíme a nakonzervujeme všechno nářadí.
- Najdeme si čas na studium odborné literatury a navštěvujeme semináře, přednášky, besedy,
školení nebo instruktáže. Konzultujeme problémy
s uznávanými specialisty. Jednou z možností je
návštěva Jihomoravského zimního oblastního
kurzu, který pořádají Územní rady ČZS Brno –
město a venkov. Přednášky se konají v sále ÚR –
ČZS Brno v Křenové ulici 67. Plán přednášek
a jednotlivá temata kurzu budou k nahlédnutí za
oknem v Domě zahrádkářů na ulici Čs. armády č
252. Kurzu se může zúčastnit každý zájemce.
Členové ČZS mají po předložení platného členského průkazu vstup zdarma, ostatní platí 40 Kč
za jeden přednáškový den.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža.

Pﬁíroda Slavkovska
Invaze křivek na smrcích
Přicházející podzim a zima nemusí být pro
všechny živočichy, tedy i ptáky, časem nedostatku. Zatím co hmyzožraví ptáci opouštějí naše
kraje pro nedostatek potravy, pojídači semen
a plodů, ať savci či ptáci mají potravy nadbytek.
Zajímavé, pro mnohé málo známé 3 druhy křivek
zvolily jinou strategii přežití,
než únik do teplejších oblastí
jihu. Od konce léta, kdy dozrávají šišky smrků, modřínů a borovic, přes zimu zůstávají na
stromech a otvírají se až za teplejších jarních dnů, aby semena
šišek vypadala, mají křivky dostatek tučných semen nejen na
přežití, ale i na vyhnízdění
během zimního období.
Křivky, dříve zvané křivonosky, jsou u nás typickými invazními ptáky, hnízdí a navštěvují hlavně oblasti jehličnatých
lesů, širokou oblast tajgy na
celé severní polokouli a jehličnaté lesy ve vyšších nadmořských výškách, na jihu až severoafrický Atlas. Oblasti nížin
Kﬁivka obecná
zpravidla přeletují. V našem
okolí a přímo v našem městě je láká letošní mimořádně vysoká úroda šišek s obsahem semen,
což bývá v průměru po pětiletých obdobích. I v nížinách se adaptují na americký druh smrku pichlavého, který je u nás vysazován od šedesátých let
min. století. Lépe snáší znečištěné ovzduší, jeho
stříbrná forma má svou hodnotu i v městských výsadbách. Jejich šišky se otevírají již koncem léta
a ptáci mají k semenům snadnější přístup. Vedle
křivek jsou to i druhy sýkor, brhlík a zejména několik druhů ptáků pěnkavovitých. Téměř každodenně lze pozorovat až dvacetihlavé hejno křivek.
Prozradí se množstvím šišek pod stromy, které
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jsou odlomeny i s malým kouskem větvičky s jehlicemi. Svým zobákem s překříženými čelistmi
šišku ustřihnou a položí na prostornější místo na
větvi, kde zobákem rozevře šupiny šišky a jazykem vybírá semeno. Tato zajímavá nevšední podívaná se nabízí i z vyšších oken na sídlišti Polní
a všude tam, kde jsou plodné
stromy.
Přes naše území přeletují
i tisícihlavá hejna. Dříve bývaly křivky i často chovány
v klecích. Od roku 1934 bylo
u nás kroužkováno více než
5000 křivek. Jak dokladují
zpětná hlášení, protahují ze severovýchodu zpravidla do rakouských a italských Alp. Byli
u nás kontrolováni značkovaní
ptáci od téměř 3 tisíce kilometrů vzdáleného severního
Uralu a oblasti Archangelska.
Křivky byly u nás pozorovány
při vybírání semen i na slunečnicových polích, kde se dají
snadněji odchytávat pro účely
kroužkování.
Křivky hnízdí v zimním období, zpravidla od ledna do března. Sameček sedí
na vrcholku smrku, otáčí se a zpívá i za největších
mrazů. Místo hnízda prozradí sameček, který samičku při sezení na vejcích krmí. Bývá v nejvyšších patrech smrků. Po téměř dvouměsíčním hnízdění se ptáci spojují ve větší hejna.
Znalec naší přírody Jan Vrba nazval křivky papoušky našich lesů. Pestře zbarvené, samičky zelenavé, samečci cihlově až rezavě červenaví zavěšeni i hlavou dolů tento dojem navazují. My
můžeme jen uvítat, že přilétají, i když velmi nepravidelně i do našeho blízkého okolí.
Milan Hrabovský

BOBULE. KRY·TOF HÁDEK, TEREZA VO¤Í·KOVÁ,
VÁCLAV POSTRÁNECK¯. Letní melancholická komedie, která nás zavede na moravské vinice.
NEUVù¤ITELN¯ HULK. EDWARD NORTON, LIV
TYLER. V˘bu‰né napínavé dobrodruÏství, ve kterém
jeden z nejoblíbenûj‰ích komiksov˘ch superhrdinÛ
v‰ech dob svádí boj se sv˘mi nekontrolovateln˘mi
záchvaty zuﬁivé síly…
MUMIE: HROB DRAâÍHO CÍSA¤E. BRENDAN FRASER, JET LI. Rick musí porazit legendárního císaﬁe,
kter˘ s obrovskou armádou prahne po kruté svûtovládû.
MAMMA MIA! MERYL STREEP, PIERCE BROSNAN,
COLIN FIRTH. StaÀte se hosty na svatbû, na kterou
nikdy nezapomenete!
KUNG FU PANDA. Usmrkan˘ snílek Po musí pﬁijmout
své já se v‰emi chybami, aby se stal legendárním
Draãím bojovníkem.
HANCOCK. WILL SMITH, CHARLIZE THERON. Sarkastick˘, nedocenûn˘ a Ïivotem tûÏko se probíjející
superhrdina, kter˘ se dostal v nemilost veﬁejnosti.
LETS DANCE 2. ROBERT HOFFMAN, BRIANA EVIGAN. Taneãní film.
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA. MIROSLAV TÁBORSK¯,
TATJANA MEDVECKÁ, LADISLAV POTMù·IL. Klasická pohádka o tom, jak chud˘ Matûj ke ‰tûstí a lásce
pﬁi‰el.
DOSTA≈TE AGENTA SMARTA. ANNE HATHAWAY,
STEVE CARELL. Ve svûtû tajn˘ch sluÏeb se Ïádn˘
muÏ nevyrovná Smartovi. Je sice dost ãasto mimo
mísu, ale nápady a moÏnosti ﬁe‰ení mu nechybí
nikdy.
SMRT ON-LINE. Agentka FBI se sv˘m kolegou pátrají
po ãlovûku, kter˘ prostﬁednictvím internetu zabíjí lidi.
Netu‰í, Ïe oni dva jsou hlavním pﬁedmûtem zájmu.
ZAPOMENUT¯ OSTROV. JODIE FOSTER, GERARD
BUTLER. Na ostrovû, kde Ïije Nim, se mÛÏe stát cokoliv. V‰e se tu bouﬁí a pﬁedstavivost doslova bují.
TAJEMSTVÍ PRSTENU. SHIRLEY MacLAINE, CHRISTOPHER PLUMMER. Velkolepé vyprávûní postavené na skvûl˘ch hereck˘ch v˘konech a silném pﬁíbûhu. Válka je rozdûlila, ale Ïivot se zastavit nedá.
OKO BERE. Film vznikl na motivy skuteãného pﬁíbûhu, ve kterém studenti, mistﬁi v poãítání karet,
vzali útokem kasina v Las Vegas a pﬁipravili je o miliony dolarÛ.
KONEâNù SPOLU. MATTHEW BRODERICK, COLIN
FIRTH, HELEN HUNT, BETTE MIDLER. Dojemn˘ pﬁíbûh uãitelky, kterou ãeká strastiplná cesta za ‰tûstím.
MATURITNÍ PLES. Nejde o to, kdo se stane královnou
maturitního plesu, ale kdo unikne ﬁádûní vy‰inutého
psychopatického zabijáka.
CESTA K RÁJI. SYLVESTER STALLONE. Cestou tﬁí
bratrÛ z chudinské ãtvrti New Yorku se stane boxersk˘ ring.
ZAHULÍME UVIDÍME 2: ÚTùK Z VùZENÍ. Spousta
alkoholu, lehk˘ch drog a sbírka podivn˘ch charakterÛ, o kter˘ch se vám vût‰inou jenom zdá – na cestû
za poznáním.
SANTA MÁ BRÁCHU. VINCE VAUGHN, RACHEL
WEISZ, KEVIN SPACEY. Vesel˘ a povzbudiv˘ pﬁíbûh
Freda Clause, Santova bratra a úplného protikladu.
SVùDKEM ZLOâINU. KIM BASINGER. Co zaãalo jako
rychl˘ v˘let do obchoìáku konãí v lese bojem o hol˘
Ïivot. V‰e co má, je pár nástrojÛ a vÛle pﬁeÏít.

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

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

2. 12. úterý 19.30 hod.
3. 12. středa 19.30 hod.

11/2008

PROSINEC 2008–LEDEN 2009
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

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.
Vstupné: 60, 62 Kč
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.
Vstupné: 65, 70 Kč
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.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

13. 12. sobota 19.30 hod.
14. 12. neděle 19.30 hod.

JUNO

96 min.

Jemná komedie o šestnáctileté dívce, která se musí vyrovnat s nechtěným těhotenstvím. Otcem dítěte je ale ještě
nedostudovaný hoch. Chce, aby všechno skončilo jako špatný sen. Ale dopadne to úplně jinak. Film USA.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

16. 12. úterý 19.30 hod.
17. 12. středa 19.30 hod.

QUANTUM OF SOLACE
107 min.
Další pokračování strhujících dobrodružství Jamese Bonda. Odhalením pravdy se dozvídá, že organizace, která vydírala, je
mnohem komplikovanější a nebezpečnější než si kdokoliv dokázal představit.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži nepřístupno

20. 12. sobota 19.30 hod.
21. 12. neděle 16.30 hod.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
120 min.
Píše se rok 50 před Kristem, Řím vládne světu kromě jedné galské vesničky a i tu by měl rád pod palcem. Půvabná řecká
princezna si však vezme jen toho, kdo ji vyhraje. Koprodukční film v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

3. 1. sobota
4. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ANGLICKÉ JAHODY
114 min.
Milostný příběh ze srpna 1968, kterému asistovali tři čeští alkoholici a parta sympatických ruských okupantů. Režie: Vladimír
Drha. Hrají: V. Preiss, P. Tomicová, N. Divíšková, I. Lepták a další. Nový český film.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 1. úterý
7. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
112 min.
Tři maturanti se rozchází studovat každý na jinou univerzitu. Na rozchodnout připraví muzikál, který bude zachycovat jejich sny,
obavy a vyhlídky do budoucna. Romantická komedie.
Mládeži přístupno

10. 1. sobota
11. 1. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TROPICKÁ BOUŘE
107 min.
Šílená komedie o tom, jak se zvrhlo jedno natáčení válečného dramatu. Je přehlídkou nadsázky slavných válečných filmů notně
ironickým pohledem na svět filmového průmyslu. Film USA.
Mládeži do 15 let nepřístupno

13. 1. úterý
14. 1. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

DĚTI NOCI
80 min.
Příběh dívky, která propadla zvláštní letargii: zatímco většina spolužáků ze střední školy pokračuje ve studiu, ona odmítá
opustit pohodlí dětství, které se mění v dusnou past. Režie: M. Pavlátová. Hrají: M. Issová, J. Mádl, J. Dolanský, L. Termerová
a další. Nový český film.
Mládeži do 15 let nepřístupno
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