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Ohlédnutí

za Napoleonskými dny 2010

Zaãíná ukázka bitvy v zámeckém parku

Léto a prázdniny jsou pro mnohé z nás
časem dovolených, odpočinku, cestování. Slavkovské léto je spojeno každoročně s celou řadou kulturních
a sportovních akcí, z nichž zcela jistě
dominantní jsou tradiční Napoleonské
dny, které se těší v posledních letech
zájmu místních, návštěvníků z blízkého
i dalekého okolí i turistů z tuzemska
i zahraničí, kteří spojují návštěvu jižní
Moravy a našeho města právě s těmito akcemi připomínajícími historii, která se nesmazatelně zapsala do
městských i světových dějin. Letošní
Napoleonské dny se pořádaly u příležitosti 241. výročí narození Napoleona Bonaparta, nebyly však oslavou jeho osoby, ale připomínkou
tehdejší doby. Proto mi dovolte se
za Napoleonskými dny 2010 krátce
ohlédnout.
(Pokračování na str. 5)

Foto na stranû: P. Maleãek

Na koni I. Vystrãil, vedle ministr dopravy V. Bárta, starosta Slavkova I. Charvát a zcela vpravo J. Samek

Škola už volá
Nový školní rok 2010/2011 bude zahájen ve
středu 1. září v 8 h. Žáci prvního ročníku mají
společný začátek v divadelním sále ve staré
školní budově ve druhém patře. Ostatní žáci ve
svých třídách. Vstup do školy: žáci prvního
ročníku a jejich rodiče vchodem od kostela, ostatní centrálními šatnami bez přezouvání.
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

Do‰lo i na boj muÏe proti muÏi

Příští číslo vyjde 25. září

¤emesln˘ jarmak

¤emesln˘ jarmak

Napoleonské dny 2010

Bojové ukázky v plném proudu

Foto na stranû : P. Maleãek

Ranûn˘ voják

Park v oblacích d˘mu

Vojenské leÏení

OdváÏná Kateﬁina Klasnová, manÏelka ministra dopravy Víta Bárty
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

78. řádná schůze RM – dne 26. 7. 2010
1. RM doporučuje ZM schválit dofinancování
rozdílu ve výši 1 210 000 Kč oproti původně odsouhlaseným nákladům na revitalizaci budovy polikliniky Tyršova 324 z položky č. 74 – Výkupy
pozemků a doporučuje ZM schválit RO č. 39.
2. RM bere informaci o aktuálním stavu pohledávek na vědomí.
3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na rozšíření poskytovaných služeb TIC ve
výši 60 000 Kč a RO č. 38 – Rozšíření poskytovaných služeb TIC. Pro případ schválení dotace
a rozpočtového opatření ZM podle předchozích
bodů schvaluje RM uzavření předložené smlouvy
o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem.
4. RM po projednání zprávy „Návrh na úpravu
rozpočtu a přesun finančních prostředků v rozpočtu DDM“ schvaluje DDM úpravu rozpočtu:
Výnosy na položce Chorvatsko – 170 000 Kč, náklady na položce Chorvatsko – 170 000 Kč. Dále
schvaluje přesuny v rozpočtu na nákladových položkách v celkové výši 72 000 Kč.
5. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o správě a údržbě webových stránek se společností iStudio s.r.o.
6. RM bere zápis z komise pro rozvoj města
č.10/2010 na vědomí.
7. RM ukládá odboru IR prověřit vhodnost zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova, případně jiné technické řešení.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemků parc. č. 1780/2 ostatní plocha a parc.
č. 1780/50 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
a s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/BVY/3459/2009-BVYM
v předloženém znění.

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 2361 a 2497/1 (dokončení
kabelizace ul. Dvořákova) v k. ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1609 a 1743/3 (kabel NN ul.
Purkyňova) v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění.
11. RM ukládá funkcionářům města projednat
s ÚZSVM možnost splatnosti kupní ceny pozemeku parc. č. 1780/24 k. ú. Slavkov u Brna z rozpočtu města roku 2011, tj.1 rok od podpisu
smlouvy.
12. RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu
města na rok 2011 výdajovou položku ve výši
500 000 Kč na obnovu VO + MR.
13. RM předkládá ZM informaci o výsledku
jednání s p. Komárkem ze dne 26. 7. 2010 ve věci
řešení pozemků pod retenční nádrží a dále doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí.
14. RM předkládá ZM návrh na uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě o směně pozemků parc. č. 3190/3 ostatní plocha o výměře
149 m2 a 3190/4 ostatní plocha o výměře 1801
m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowských za část pozemku parc. č. 347/9 o celkové
výměře 1950 m2 v předloženém znění. Dále
ukládá odboru IR před projednáním v ZM seznámit manžele Szufnarowských s vyjádřením odboru ŽP.

LXV. mimořádná schůze RM – dne 21. 7. 2010
1. RM doporučuje ZM ke schválení úpravu pravidel o tvorbě a použití účelových prostředků
Fondu obnovy nemovitostí na území města Slavkov u Brna.
2. RM doporučuje ZM pokračovat dále ve věci
rozšíření MŠ Zvídálek na zpracování projektové
dokumentace dle studie předložené na XV. zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2010, schválit záměr financování rozšíření a přístavby MŠ
Zvídálek při ZŠ Komenského dle předloženého
návrhu a schválit vypsání výběrového řízení na
poskytnutí bankovního úvěru na financování záměru dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení.
3. RM doporučuje ZM přijmout dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na odstranění škod
při povodních ve výši 1 500 000 Kč a 376 000 Kč
a souhlasí s věcným plněním čerpání dotací.

Upozornění

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

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 13. září do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

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

4. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši
260 593 Kč a soubor rozpočtových opatření: RO
č. 34 – Zpracovatel veřejné zakázky – úvěr mateřská škola, RO č. 35 – Záplavy, RO č. 36 – Stěhování tříd, RO č. 37 – Sociálně-právní ochrana dětí.
5. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
veřejnou zakázku: „Revitalizace polikliniky ve
Slavkově u Brna“, byla předložena společností
REISTAV s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s uvedenou společností za podmínky schválení způsobu financování orgány města.
6. RM ukládá MěÚ doplnit zprávu „Financování revitalizace budovy polikliniky Tyršova 324“
o zdůvodnění navýšení rozpočtu.
7. RM ukládá finančnímu odboru předložit RM
návrh na financování zvýšených mzdových nákladů TSMS v souvislosti s mimořádnými pracemi na odstraňování následků záplav.
8. RM ukládá odboru KT a IR připravit a s SK
Slavkov u Brna projednat návrh dohody o budoucím majetkoprávním vypořádání stavebních úprav
v kabinách sportovního stadionu se započtením
finanční spoluúčasti města ve výši 15 000 Kč.
9. RM schvaluje program 13. mimořádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
10. RM navrhuje vyčlenit v novém územním
plánu místo pro rozhlednu včetně potřebného zázemí.
11. RM ukládá MěÚ podat podnět příslušnému
správci komunikace k řešení podmáčeného stromořadí v aleji Křenovická.

15. RM ukládá MěÚ neprodleně zajistit
opravu nefunkčních částí městského rozhlasu.
16. RM ukládá odboru BTH poptat
u Ing. Horna návrh studie na přestavbu systému
tepla a teplé užitkové vody na kotelně Zlatá
Hora.
17. RM schvaluje odpověď panu Miloši Derkovi ve věci vyjádření k reklamaci vyúčtování
služeb za rok 2009 v intencích předložené
zprávy.
18. RM ukládá vedoucí finančního odboru dle
možností zapracovat finanční potřeby školských
zařízení do rozpočtu roku 2010, popř. 2011.
19. RM ukládá Zámku Slavkov – Austerlitz
připravit prezentaci města Slavkova u Brna a ZSA na veletrhu Regiontour 2011 a předložit návrh
rozpočtu této akce.
20. RM schvaluje objednání komponovaného
ohňostroje u Ing. Ivana Martínka ve variantě
č. I v ceně 60 000 Kč včetně DPH.
21. RM souhlasí se zapůjčením 10 souprav
stolů a lavic pro Myslivecké sdružení Slavkov
u Brna na mezinárodní výstavu psů.
22. RM pověřuje místostarostu města a ředitele ZS-A projednáním náležitostí Nájemní
smlouvy ze dne 28. 1. 2009 s firmou CORIDA
CZ, s.r.o. a dodatku č. 1.
23. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle
Darovací smlouvy č. 4 a 5/2010 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov –
Austerlitz.
24. RM souhlasí s přijetím finančního daru dle
Darovací smlouvy č. 20007/2010 a s jeho využitím na financování Letního filmového festivalu
Slavkov pořádaného ve dnech 19.–25. 7. 2010.

LXVI. mimořádná schůze
RM – dne 29. 7. 2010
1. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemků parc. č. 3190/1 ostatní plocha o výměře
232 m2 a 3190/2 ostatní plocha o výměře 359 m2
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Pavla
Komárka, do vlastnictví města Slavkov u Brna za
cenu 300 Kč/m2. Kupní cena bude splatná do 15
dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením
vkladu práva do KN. Správní poplatek 500 Kč za
podání návrhu na vklad do KN uhradí město.
2. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemků parc. č. 3190/3 ostatní plocha o výměře
149 m2 a 3190/4 ostatní plocha o výměře 1801 m2,
vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů
RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowských
do vlastnictví města za cenu 300 Kč/m2. Kupní
cena bude splatná do 15 dnů od doručení kupní
smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN.
Správní poplatek 500 Kč za podání návrhu na
vklad do KN uhradí město.
3. RM neakceptuje nabídku na spoluúčast
v projektu „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“.
4. RM neakceptuje nabídku magazínu Metropolis.

Zasedání zastupitelstva mûsta
V pondělí dne 13. 9. 2010 v 17 hod. se koná
v zasedací místnosti městského úřadu veřejné
XVI. řádné zasedání zastupitelstva města.
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Slovo starosty k investiční činnosti města
Přes setrvalý trend nižších
daňových příjmů, který zasáhl v důsledku hospodářské
a finanční krize rozpočty
měst a obcí v loňském roce,
se daří realizovat, i díky získaným účelovým dotacím,
investiční záměry města
schválené v rozpočtu i plánu rozvoje Slavkova
u Brna pro rok 2010. Aktuálně bych se chtěl
zmínit o některých z nich, jež jsou v současné
době realizovány či připravovány k brzkému zahájení.
Protipovodňová opatření. Zastupitelstvo
města na svém 13. mimořádném zasedání dne
27. srpna 2010 rozhodlo o odkoupení pozemků
pod retenční nádrží v ulici Tyršova, čímž byly
vytvořeny podmínky k jejímu vyčištění a odbahnění po nedávných záplavách a současně
k právní legalizaci této veřejně prospěšné
stavby, jejíž ochranná funkce se při přívalových
deštích potvrdila jako velmi významná. Kupní
cena ve výši 762 300 Kč je hrazena plně z vlastních rozpočtových zdrojů města, k úhradě nákladů na čištění bylo využito části mimořádné
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celková výše této účelové finanční podpory na protipovodňová opatření činí 1 876 000 Kč. Jsou
z ní dále hrazeny náklady na úpravu akumulační jímky v aleji za zámeckou zdí u silnice
I/50, její napojení na veřejnou kanalizaci, výstavbu příčného žlabu nad ulicí Zámeckou pro
zachycení přívalové vody a její odvod do kanalizace, čištění a opravu kanalizačních vpustí ve
městě. Dále na obnovu, vyčištění, rozšíření
a osetí svodnice v zámecké aleji pod golfovým
hřištěm a současně opravu přilehlé zpevněné
komunikace.
Oprava památek. V minulých dnech byla
dokončena, za přísného dohledu památkářů, obnova hradební zdi v ulici Hradební, a to včetně
jejího statického zajištění. Začátkem srpna byly
zahájeny III. závěrečná etapa rekonstrukce střechy radnice Palackého 65 a obnova vnitřní
strany severního křídla zámku.
Bytové domy. Pokračují stavební práce na
revitalizaci bytových domů na sídlišti Nádražní
1157–1158, v říjnu letošního roku by měl být
celý projekt (revitalizace bytových domů
1153–1158 včetně výstavby přístupové komunikace s parkovacími stáními) plně ukončen.
Začátkem srpna byly zahájeny stavební úpravy
Domu s pečovatelskou službou na Polní 1444
(zateplení střechy, kompletní výměna výplní
otvorů, tj. vstupních a balkónových dveří

Rekonstrukce hradeb

a oken). V závěrečné fázi
příprav jsou projekty na
kompletní zateplení a výměny výplní otvorů u bytových domů na sídl. Nádražní 1191–1193 a sídl.
Zlatá Hora 1227, 1128,
1229, 1230, 1237, 1357,
1358. O tomto záměru jsme
vás informovali již v březnovém čísle Slavkovského
zpravodaje. Zahájení poPolikliniku ãeká revitalizace
Foto: B. Maleãek
stupné výměny výplní
otvorů, jejichž rozměry se budou při rekonotvorů bylo plánováno již na 2. polovinu letošstrukci zmenšovat. Dokončení je plánováno na
ního roku, rozhodli jsme se však pro komplexní
červen příštího roku.
řešení včetně zateplení objektů s finanční podMateřská škola. Již výše uvedené červenporou SFŽP v rámci operačního programu Zecové mimořádné zasedání ZM potvrdilo své
lená úsporám, čímž se nejen zlepší vnější vzhled
předchozí červnové rozhodnutí o částečné veszastaralých panelových domů, ale především se
tavbě a přístavbě nové mateřské školky k severní části „nové“ budovy ZŠ Komenského.
Projektanti Ing. Rys a Ing. Jelínek v současné
době rozpracovávají svoji původní studii do podobny projektové dokumentace pro stavební povolení, která by měla být plně hotova a předána
městu do 30. září 2010. Své činnosti již nyní
konzultují s dotčenými orgány státní správy (hygienou, hasiči, památkáři a dalšími) tak, aby následně podaná žádost o vydání stavebního povolení probíhala hladce a plynule. Celkové
investiční náklady jsou odhadovány na 25,0 Revitalizovan˘ dÛm sídl. NádraÏní Foto: B. Maleãek
27,5 mil. Kč včetně vnitřního vybavení. Při stávajících dotačních možnostech (spíše nemožzvýší jejich tepelně izolační vlastnosti a nájemnostech žádat o dotaci k danému účelu) a vlastníci získají vyšší standard bydlení. V současné
ních rozpočtových možnostech města se zcela
době se shromažďují veškeré potřebné podklady
(energetické posudky, projektové dokumentace,
smlouvy o dílo) k podání příslušné žádosti tak,
aby tyto mohly být v průběhu září předloženy na
SFŽP, který by měl ve lhůtě 2 měsíců rozhodnout o přidělení a výši dotací.
Poliklinika. V nejbližších dnech se rozběhnou plně stavební práce na revitalizaci „nové“
části městské polikliniky na ulici Tyršova. Z dotačních i vlastních rozpočtových zdrojů dojde
Místo pro novou ‰kolku
Foto: B. Maleãek
k zateplení střechy budovy, komplexní výměně
jistě financování výstavby neobejde bez mimovstupních dveří a veškerých oken, zateplení farozpočtových zdrojů. Proto město již nyní přissády a též k dlouhodobě připravované vestavbě
toupilo k vypsání veřejné poptávky po poskytosobního výtahu, aby se zdravotně a tělesně
nutí bankovního úvěru ve výši 20,0 mil. Kč. Čas
postiženým občanům umožnilo zpřístupnit vešpro přípravu a realizaci výstavby, má-li být prokeré prostory v areálu polikliniky. Tato akce
voz v nové mateřské školce zahájen již k 1. září
bude vyžadovat velkou součinnost investora
2011, je velice krátký, přesto věřím, že se tento
a dodavatele s lékaři, jelikož veškeré stavební
záměr dobrou součinností všech dotčených podčinnosti budou probíhat za plného chodu zdraaří zdárně zrealizovat.
votních služeb. Nejvýrazněji do výkonů praxe
Ing. Ivan Charvát, starosta města
lékařů zasáhnou především výměny výplní

Foto: B. Maleãek

Retenãní nádrÏ na konci Tyr‰ovy ulice

Foto: R. Lánsk˘
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Nácvik vojsk v parku

Foto: P. Maleãek

Bojové ukázky v parku
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Foto: P. Maleãek

Ohlédnutí za Napoleonskými dny 2010
(Dokončení ze str. 1)

Po dlouhé době příprav pořadatelů, organizátorů a dalších partnerů konečně v pátek 13. srpna
2010 nastal okamžik, kdy se v našem městem
i v zámeckém areálu začaly shromažďovat desítky nadšenců v dobových uniformách, podle jejichž barvy bylo možné rozlišit, kterou z armád
vyznávají. Většina z nich hned po svém příjezdu
zaujala svá ležení v dobových stanech v zámecké
zahradě, kde se návštěvníci po dobu celého víkendu mohli seznamovat s vojenským životem
tehdejší těžké doby.
Páteční večer byl již tradičně věnován koncertu
folkových kapel v zámeckém parku, kde návštěvníci mohli v pohodové atmosféře naslouchat
hudbě a zpěvu Poutníků s Jirkou „Karasem“
Polou, Druhé trávy s Robertem Křesťanem, Vojty
Zíchy a Jaroslava Samsona Lenka. Škoda jen, že
po půlnoci zasáhl do dobré nálady prudký déšť
s bouřkou. Koneckonců počasí je dlouhodobým
nepřítelem této akce, výjimkou byl pouze loňský
ročník. Přívaly vody promáčely nejen účastníky
závěru koncertu, ale vyplavily též stany vojáků ve
vojenském ležení.
Noční průtrž se podepsala na podobě písčitého
povrchu cest v zámeckém parku a jistě odradila
od účasti na dobovém jarmarku i některé stánkaře. Postupem času se však počasí začalo
„umoudřovat“ a vojenské akce i doprovodný program se mohly uskutečnit v plánovaném rozsahu

v již příjemné letní atmosféře. V dopoledních hodinách mohli příchozí návštěvníci korzovat po
jarmarku mezi stánky s nejrůznějším řemeslným
zbožím, ochutnávat tradiční pochutiny, sledovat
nástup vojenských jednotek, výcvik a manévry
jednotlivých vojsk. Na golfovém hřišti byl výstřely z historického děla zahájen golfový turnaj
Napoleon Golf Cup. Na střelnici nad městem byla
zahájena soutěž v brokové střelbě Memoriál Jana
Poláčka, která se bohužel koná mimo zájem veřejnosti, její sledování je však i z pohledu diváka
velmi zajímavé.
V pravé poledne na nově zrekonstruovaném
zámeckém nádvoří byl zahájen již VII. ročník
Mezinárodní výstavy vín organizované Moravskou bankou vín ve spolupráci s Asociací sommelierů České republiky. Tato akce, jež probíhá
až do podvečerních hodin, si rok od roku díky
své nezaměnitelné atmosféře a špičkové kvalitě
získává stále více příznivců. Vojenské nácviky
a manévry vyvrcholily od 15. hodiny bitevní
ukázkou, která se již tradičně odehrávala ve
spodní části zámeckého parku. V ní i tentokrát
zvítězila francouzská vojska. Sobotní bohatý program byl zakončen večerním slavnostním nástupem vojsk a pochodem v zámeckém parku, který
poté tradičně završil pestrobarevný ohňostroj.
Pozvání na Napoleonské dny přijala celá řada
osobností z politického i veřejného života. Celé
sobotní odpoledne i večer strávili ve Slavkově

13. mimořádné zasedání ZM – dne 29. 7. 2010
1. ZM po projednání této zprávy schváluje
úpravu pravidel o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu obnovy nemovitostí na území
města Slavkov u Brna.
2. ZM souhlasí s pokračováním prací na zpracování projektové dokumentace dle studie předložené na XV. zasedání ZM dne 14. 6. 2010,
schvaluje záměr financování rozšíření a přístavby
MŠ Zvídálek při ZŠ Komenského dle předloženého návrhu a vypsání výběrového řízení na poskytnutí bankovního úvěru na financování záměru
dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení.
3. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na odstranění škod při povodních ve výši 1 500 000 Kč a 376 000 Kč a souhlasí
s věcným plněním čerpání dotací.
4. ZM souhlasí s dofinancováním rozdílu ve
výši 1 210 000 Kč oproti původně odsouhlaseným nákladům na revitalizaci budovy polikliniky
Tyršova 324 z fondu Zelnic a schvaluje RO č. 39.
5. ZM schvaluje schvaluje přijetí dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 260 593 Kč
a soubor rozpočtových opatření: RO č. 33 – Ložiskový průzkum, RO č. 34 – Zpracovatel veřejné
zakázky – úvěr mateřská škola, RO č. 35 – Záplavy, RO č. 36 – Stěhování tříd, RO č. 37 – Sociálně-právní ochrana dětí.

6. ZM souhlasí s výkupem pozemků parc.č.
3190/1 ostatní plocha o výměře 232 m2 a 3190/2
ostatní plocha o výměře 359 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Pavla Komárka do
vlastnictví města Slavkov u Brna za cenu
300 Kč/m2. Kupní cena bude splatná do 15 dnů od
doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu
práva do KN. Správní poplatek 500 Kč za podání
návrhu na vklad do KN uhradí město.
7. ZM souhlasí s výkupem pozemků parc. č.
3190/3 ostatní plocha o výměře 149 m2 a 3190/4
ostatní plocha o výměře 1801 m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla
a MUDr. Zdeňky Szufnarowských do vlastnictví
města za cenu 300 Kč/m2. Kupní cena bude splatná
do 15 dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN. Správní poplatek 500 Kč
za podání návrhu na vklad do KN uhradí město.
8. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 3553/8 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
pana Jana Šimonka. Kupní cenu ve výši 1050 Kč
(tj. 30 Kč/m2) a náklady spojené s prodejem
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
9. ZM schvaluje přijetí dotace na rozšíření poskytovaných služeb TIC ve výši 60 000 Kč a RO
č. 38 – Rozšíření poskytovaných služeb TIC.

u Brna ministr dopravy Vít Bárta s manželkou Kateřinou Klasnovou, místopředsedkyní Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kteří byli z našeho
města i z atmosféry, která mezi návštěvníky i účastníky Napoleonských dnů panovala, velmi nadšeni. Oba měl doprovázet též ministr vnitra Radek
John, který svoji účast musel na poslední chvíli
zrušit z důvodu povodňových událostí, které postihly v minulých dnech Liberecký kraj. Zastoupili ho však zde hned čtyři jeho náměstci. Již tradičně se akcí zúčastnil ještě nedávný poslanec
Michael Hrbata, který v současné době zastává
funkci náměstka ministra obrany. Ze zahraničí nás
navštívili přátelé z partnerského města Slawkow
v Polsku, s nimiž jsme v průběhu víkendu též jednali o přípravě společných aktivit na rok 2011,
kdy si slavnostně připomeneme 20. výročí od navázání spolupráce mezi našimi městy.
Nedělní program byl již plně ve znamení vojenských ležení, výcviků a nácviku bitvy, vše
bylo opět zakončeno nástupem vojsk s proslovy
jejich velitelů, čímž byly Napoleonské dny 2010
ve Slavkově u Brna ukončeny. Odpoledne byl
v nedalekém areálu Staré pošty u Koválovic odhalen pomník padlým koním (nejen) v bitvě
u Slavkova. Jedná se o sochu koně v okamžiku
zásahu kulkou. Cílem je připomenout společný
osud tisíců padlých vojáků a koní, vztah člověka
a koně ve všech jeho podobách.
Letošní Napoleonské dny svým programem
i rozsahem navázaly na předchozí ročníky. Situování akcí do prostor zámeckého areálu se stalo
při letních akcí již tradicí. Obvyklou pohodu tentokrát částečně ovlivnilo počasí a následky páteční noční bouřky a deště. To nejsme jako pořadatelé schopni ovlivnit. Napravit bychom však
v příštím roce chtěli některé drobné nedostatky
s cílem zvýšení lepší orientace i zvýšeného komfortu návštěvníků v průběhu celé akce. Myslím
tím nejen celodenní ozvučení prostor celého zámeckého parku a komentování průběhu akcí
(ozvučené byly pouze prostory parku před vstupními schody do zámku, moderátorka po celý den
seznamovala návštěvníky s nabídkou akcí, příště
bychom chtěli zajistit též ozvučení a odborný komentář rekonstrukce bitvy), ale též zajištění široké nabídky občerstvení až do večerních hodin,
kdy se příchozí shromažďují na večerní slavnostní
nástup vojsk a ohňostroj. Přesto věřím, že se návštěvníkům akce jako celek líbily.
Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se na
uspořádání a organizaci letošních Napoleonských
dnů podíleli a díky nimž se daří dlouhodobé tradice i nadále udržovat a zviditelňovat tak naše
město v oblasti cestovního ruchu. Zvláště bych
chtěl poděkovat všem vojákům, nadšencům v dobových uniformách, že k nám do Slavkova u Brna
opět přijeli a bez nichž by pořádání takových akcí
bylo zcela nemožné.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Pﬁíprava selátka na opékání

Udržujme přátelské svazky a nezapomínejme
Dříve v letech první světové války nerozluční
bratři v boji – čs. legionáři a francouzská armáda
– dnes v mírových podmínkách nová generace
přátel, kteří pokračují od roku 1998 v navázané
spolupráci. Tak lze charakterizovat mezinárodní
spolupráci dvou měst Slavkova u Brna a francouzského městečka Darney, kterou navázala komise pro mezinárodní styky MěÚ ve Slavkově
(dříve DV), ve spolupráci s hasičským sborem
města a sportovním klubem s družebním výborem města Darney. I na tak velkou vzdálenost,
1050 km, jakou je cesta ze Slavkova do Darney,
se všichni, kteří ze Slavkova toto městečko navštívili, cítí jako blízcí přátelé.
Již více než 20 let trvá tato spolupráce, při níž
se stovky dospělých obyvatel, sportovců, hasičů,
žáků základních a středních škol z obou měst vzájemně navštěvují.
V letošním roce z iniciativy družebního výboru města Slavkova – dnes již komise pro mezinárodní styky – na pozvání všech složek zastoupených v DV Darney a starosty města Darney,
který se zúčastnil Dnů Slavkova, odjela 13. 7. na
přátelskou návštěvu a na oslavy státního svátku
Francouzské republiky delegace města, hasičů
a sportovců do Darney.
V oficiálním programu byla mimo jiné předána „Zlatá medaile města Slavkova“ a plaketa
jako uznání města a Rady města Slavkova panu
André Poirotovi, který stál u kolébky družby mezi
našimi městy, za dlouholetou činnost při spolupráci s námi a za vynikající rozvoj čs.-francouzského muzea a památníku, který připomíná pobyt
čs. legionářů v roce 1918 v Darney.

V programu bylo také položení kytice města
Slavkova k památníku čs. legionářů, těch, kteří za
naši svobodu a uznání našeho národa v roce 1918
položili životy na francouzských bojištích i těch
co přežili, abychom my mohli svobodně žít.
Večer pak jsme byli starostou města Darney
pozváni na recepci, která se konala při příležitosti
ženského mistrovství Evropy v tenise v Contrexeville, a poté na velkolepý ohňostroj, který se
konal v tomto městě na překrásném jezeře . Ani
mírně proměnlivé dešťové počasí nám nemohlo
tento závěrečný večer pokazit.
Během pobytu se diskutovalo o dalším rozvoji spolupráce a výměně zkušeností mezi našimi hasičskými sbory. V neoficiálním programu
předali hasiči svým darneyským kolegům darem
gril, při jehož předání ogrilovali pro všechny účastníky slavnostního oběda jako vždy vynikající
selátko.
Úkolem sportovní delegace byla také diskuse
o přípravách na oslavy stého výročí založení fotbalového klubu v Darney, které se budou konat
v příštím roce a na jehož oslavy byli slavkovští
sportovci oficiálně pozváni
Na závěr pobytu proběhlo společné posezení se
starostou města s chotí, členy družebního výboru
v Darney, představiteli a členy hasičského sboru
a sportovního klubu v Darney.
V pátek ráno jsme se s našimi přáteli rozloučili
a unaveni z náročného pobytu, ale spokojeni
s průběhem návštěvy jsme nastoupili cestu domů.
Všem účastníkům za jejich vzorné vystupování a reprezentaci města Slavkova patří dík.
Vratislav Malý

Volby do zastupitelstev obcí
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 207/2010
Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí,
které se konají v pátek 15. října 2010 od 14 h. do
22 h. a v sobotu 16. října 2010 od 8 h. do 14 h.
Ve volbách do zastupitelstev obcí se volič
může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním
okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu
voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Právo volit do zastupitelstva obce má
občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let. Právo volit má také občan jiného
státu, který v den voleb dosáhl věku 18 let a je
v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva – občan jiného členského státu EU.
Státní občané ostatních členských států EU se
mohou zúčastnit voleb, pokud ve lhůtě do 13.
10. 2010 do 16 h. podají žádost o zápis do do-
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datku stálého seznamu voličů u příslušného
obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu. Pokud státní občan jiného
státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. Žádost pro občany města Slavkov u Brna lze podat u odboru
vnitřních věcí, u vedoucí odboru Mgr. Bc. Hany
Řezáčové, Palackého nám. 260, 1. patro, tel.
544 121 157.
Totožnost a státní občanství prokáže při volbách volič OP nebo cestovním pasem ČR, jdeli o cizince, průkazem o povolení pobytu.
Každý volič s trvalým pobytem ve Slavkově
u Brna si po prokázání totožnosti (OP nebo cestovní pas) může na odboru vnitřních věcí, na Palackého nám. 260, 1. patro, v kanceláří vedoucí
odboru ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Foto: J. Knésl
OZNÁMENÍ
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Odborný(-á) referent(-ka)
odboru vnitřních věcí
(v˘kon státní správy na úseku pﬁestupkového ﬁízení
a správní exekuce)
Druh práce: odborn˘(-á) referent(-ka) odboru vnitﬁních vûcí
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- minimálnû S· vzdûlání s maturitou
- v˘borná znalost správního ﬁádu a správního ﬁízení
- velmi dobrá znalost práce s PC
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- základní znalost zákona o obcích
- znalost pﬁestupkového zákona
- zkou‰ka odborné zpÛsobilosti v dané oblasti
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: 1. 12. 2010
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 20. 9. 2010 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

Svoz odpadu 28. září
Odbor životního prostředí MěÚ Slavkov
u Brna oznamuje, že společnost RESPONO,
a.s., bude provádět ve státní svátek dne 28. září
2010 (úterý) pravidelný svoz komunálního
odpadu dle stanoveného svozového plánu.
Proto si nezapomeňte přistavit sběrné nádoby!
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Oznámení
Matrika Městského úřadu ve Slavkově u Brna
bude od pondělí 27. září 2010 zadávat termíny
svatebních obřadů na rok 2011.
Termíny lze zadat telefonicky na číslo
544 121 114 (pí Silva Skokanová) a 544 121 122
(pí Vladislava Winterová).
Mgr. Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Pár rad pro seniory
Starší člověk musí brát své roky a tomu odpovídající úbytek sil vážně a podle toho se chovat.
Měl by respektovat i osvědčené preventivní rady:
• Neotvírat dveře bytu automaticky, neví-li, kdo je
za nimi. Dobré je využívat panoramatické kukátko. Využívat bezpečnostního řetízku nebo
dveřního zastavovače. Do bytu dovolit vstoupit
pouze osobám, kterým důvěřuje.
• Nepřechovávat doma více peněz v hotovosti.
Cenné věci uschovat v bezpečnostních schránkách nejbližší banky. Vkladní knížky mít na
heslo.
• Nosit u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost.
• Být ostražitý v peněžních ústavech, u bankovních automatů.
• Doklady, klíče od bytu a další cennosti nenechávat bez dozoru. Neodkládat je s oděvem
v šatně, u lékaře, na úřadech apod.
• Při cestování a nakupování věnovat zvýšenou
pozornost své tašce a kabelce. Nenechávat peněženku a doklady na vrchu nákupní tašky.

• Vyhýbat se temným zákoutím a odlehlým uličkám s minimálním provozem.
• Ke své obraně využít jakýkoliv předmět, který je
po ruce (hůl, deštník), pořídit si vhodný technický prostředek (slzný sprej, paralyzér) a při
napadení jej neváhat použít.
Pomohou nám kolemjdoucí?
Jak napadený, tak i svědek události si vyhodnocuje situaci a rozhoduje se, co bude dělat dál.
Musíme počítat s nevšímavostí spoluobčanů. Ti
jsou většinou rádi, že se jich to netýká, nebo se
bojí či si nevěří, že by napadenému mohli efektivně pomoci. Rada pro přihlížející je jednoduchá: snažte se alespoň přivolat hlídku Policie
České republiky nebo strážníky městské policie
(tel. čísla 725 746 436, 725 746 435 – Městská policie,158 – PČR, 112 – tísňové volání z mobilu).
Policie se bude zajímat o popis útočníka (pohlaví, rasa, věk, výška, váha, účes, způsob řeči,
barva vlasů a očí, oblečení, apod.).
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Novinky v letošním školním roce
V letošním školním roce 2010/11 nabízíme
dětem, mládeži a dospělým přes 50 zájmových
kroužků. Doufáme, že si z naší pestré nabídky
vybere i nejnáročnější dítě a rodič.
Máme, jako každý rok, i několik novinek,
jako je např. karate a sebeobrana, výtvarné
kroužky pro děti, dále dračí doupě, hra na
flétnu-veselé pískání – zdravé dýchání podle
prof. Žilky.
Dále pro dospělé jsou novinkami v zájmové
nabídce DDM severská chůze – nordic walking,
dopolední cvičení rodičů s dětmi.

Pokud máte zájem, přijďte se informovat
o volných místech.
Bližší informace přímo na DDM denně od 8
do 16 hodin, v pondělí a středu do 17 hod., nebo
zavolejte na tel. číslo 544 221 708, 515 534 938,
mobil 605 988 265, 605 083 322.
Nábor do zájmových kroužků probíhá celé
září 2010, rozvrh kroužků od 20.9.2010, činnost zájmových kroužků zahájena od 1. 10.
2010.
Neváhejte a přihlaste se včas!
Olejníková Ivana, ředitelka DDM

Odchycený kříženec
Další z řady pejsků odchycených městskou
policií hledá svého majitele, popřípadě nového
páníčka. Tel.: 725 746 435, 725 746 436
Pavel Ehrenberger, velitel MP

MĚSTSKÁ POLICIE
SLAVKOV U BRNA
PALACKÉHO NÁM. 65,
ve dvoře

Tel.: 544 121 156
mob.: 725 746 435
mestskapolicie@meuslavkov.cz

Kroužky DDM
Nábor do zájmových kroužků probíhá
v DDM Slavkov celé září 2010, neváhejte s přihláškou, přihlaste se včas, kapacita omezena,
rozvrh kroužků od 20. září 2010!
Bližší podrobnosti přímo v DDM Slavkov
denně od 8.00 do 16.00 hod., pondělí a středa
do 17.00 hodin, případně volejte na tel. č.
544 221 708, 515 534 938, 515 534 939, mobil
605 988 265, 605 083 322. Činnost zájmových
kroužků zahájena od 1. 10. 2010.

Nabídka zájmových kroužků DDM Slavkov, školní rok 2010/2011
Název kroužku

PRO DĚTI
Míčové hry s basketbalovou přípravou
Basketbal – dívky + mládež
Volejbal – přípravka dívky
Aerobik
Badminton
Sportovní hry
Sportovní hry – předškoláci
Florbal – hoši

Florbal dívky
Nohejbal + sálová kopaná
Karate, sebeobrana
Kung-fu, začátečníci, pokročilí
Gymnastická průprava
Cvičení na míčích – gymbaly
Stolní tenis
Rytmik – taneční dovádění
Výtvarný kroužek
Šikovné ruce
Tvořivá dílnička
Čarování s textilem a korálky
Chovatelský kroužek
Rybářský kroužek
Dračí doupě
Magic the gathering (karetní hra)

Věkové omezení

(není-li uvedeno jinak)

Pololetní poplatek

Četnost
schůzek

350,350,350,350,-

1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně

350,350,-

1x týdně
1x týdně

450,350,-

1x týdně
1x týdně

Název kroužku

Věkové omezení

Malá školička vaření
4.–6. třída
od 7. třídy
1.–5. třída
1.–4. třída
5.–9. třída
3.–9. třída
1.–2. třída
3.–4. třída
5.–9. třída
5–7 let MŠ
1.–2. třída
3.–4. třída
5.–6. třída
7.–9. třída
3.–5. třída
6.–7. třída
od 5. třídy
od 2. tř. ZŠ
od 1. tř. ZŠ
1.–3. třída
od 3. tř. ZŠ
2.–9. třída
1.–4. třída
1.–2. třída
7.–9. třída
4.–9. třída
1.–2. třída
od 5. třídy
od 1. třídy
2.–9. třída
od 3. třídy
od 7. třídy

350,-

1x týdně

350,350,350,350,300,350,350,400,–

1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně

400,400,400,70,-/rok
70,-/rok
200,200,-

1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x měsíčně
1x měsíčně
1x týdně
1x týdně

1.–3. třída
3.–4. třída
Odpolední hrátky (po–pá denně
1.–3. třída
do 14 hodin i jednotlivé dny)
max. 20 dětí
Angličtina pro nejmenší –
předškoláci, 1. třída,
začátečníci
a 2. třída ZŠ
Šachový klub pro děti
od 2. třídy
Hra na kytaru – začátečníci i pokročilí
od 2. třídy
Hra na flétnu – veselé pískání
1.–2. třída
Počítačová herna, internet
neomezeno
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Florbal pro mládež
Zdravotní preventivní cvičení
pro dívky a ženy
Kondiční cvičení s Hanou Ch.
gymbally, overbaly
Pilates

Severská chůze – nordic walking
Dopolední cvičení pro matky
s dětmi na MD v tělocvičně
Odpolední cvičení rodičů s dětmi
v tělocvičně
Baby club (4 skupiny)
Tvořivá dílnička pro maminky s dětmi
(odpoledne)
Angličtina – začátečníci
Italština – začátečníci

mládež
ženy
studentky
+ ženy
studentky
+ ženy
mládež
a dospělí
rodiče a děti
od 2 do 6 let
rodiče a děti
od 2 do 6 let
rodiče a děti
rodiče a děti
od 3 do 7 let
mládež + dospělí
s dětmi
mládež + dospělí
s dětmi

Pololetní poplatek

(není-li uvedeno jinak)

Četnost
schůzek

500,- (vč. surovin)

1x týdně

200,-

1x týdně

500,- vč.
1x týdně
stud. materiálu
200,1x týdně
500,1x týdně
500,1x týdně
10,- Kč/hod. dle možností
350,1x týdně
30,-Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,-Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup
30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup dopoledne
60,- Kč 1x měsíčně
jednotl. vstup (rodič+1 dítě)
dle počtu
1x týdně
přihlášených
dle počtu
1x týdně
přihlášených
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Otevﬁení cyklostezek 2001

Foto: archiv

Dobrovolný svazek
obcí Ždánický les
a Politaví slaví 15 let
Letní tábor Kosov

Foto: archiv DDM

Prázdniny s DDM Slavkov
prožilo celkem 162 dětí a 42 dospělých. Koncem června se uskutečnil každoroční zahraniční
zájezd pro rodiče s dětmi, tentokrát do Chorvatska na Makarskou riviéru, kde si 24 rodičů
a 25 dětí užilo nádherného moře.
Potom následoval začátkem července 9denní
sportovní tábor v Kosově u Zábřehu na Moravě.
Toto basketbalové sportovní soustředění proběhlo ve spolupráci s trenérkou basketbalu

Mgr. Klaškovou Jitkou a zúčastnilo se ho celkem 64 chlapců a dívek ze Slavkova, Kyjova
a Žďáru nad Sázavou.
Vyvrcholením celoroční činnosti DDM byl
tradiční letos 13denní letní tábor na táborové
základně „Kamínka“ v Roštíně u Koměříže
s účastí 74 dětí. Všem vedoucím a trenérům
patří velké poděkování za pečlivou přípravu programu a bezvadný průběh všech akcí.
io

Start loÀského Bûhu nadûje

Foto: B. Maleãek

3. ročník Běhu naděje
Běh naděje je sportovně společenská humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny – Běh
Terryho Foxe, která v České republice probíhala v letech 1993–2007 a na niž Běh naděje
volně navazuje třetím ročníkem v naší republice.
„Běh naděje“ je dobrovolná humanitární
akce spojená s veřejnou sbírkou. Jeho účelem
je absolvovat předepsanou trať jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na kole, na invalidním
vozíku, s kočárkem … podle vlastních sil.
Všechny prostředky získané od účastníků
akce jako dar jsou věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky jsou shromažďovány na účtu

číslo 5001005500/5500. Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků než z výtěžku sbírky. Aktuální informace naleznete na www.behnadeje.cz.
Ve Slavkově se třetí ročník „Běhu naděje“
uskuteční v úterý 7. září ve 13 hodin. Start
a cíl bude u dolní kašny ve slavkovském zámeckém parku. Prezentace bude průběžně
probíhat od 11.45 hodin v místě startu.
„Běh naděje“ není žádný závod, zúčastnit se
může každý bez omezení – občané všech věkových kategorií od seniorů po novorozence.
Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce
– přispějete na výzkum v boji proti rakovině.
Pořadatel – Základní škola Tyršova

10. května 1995 podepsalo na slavkovské radnici 14 starostů okolních obcí zakládající listinu
nového „Sdružení obcí Politaví“. Sdružení obcí
vlivem legislativy změnilo svůj název na Dobrovolný svazek obcí, přistoupilo také ještě několik
dalších obcí a měst bučovicka a ždánicka. Dnes
čítá toto dobrovolné sdružení celkem 27 obcí
a měst.
Největší zásluhu na vzniku má tehdejší starosta města Slavkov u Brna Ing. Stanislav Koukal. Byl také zvolen prvním předsedou sdružení.
Dnešní vedení se snaží v jeho práci pokračovat.
Po patnácti letech společné práce, úspěchů ale
i nepodařených projektů, Dobrovolný svazek
obcí stále žije. Mezi nejvýznamnější každoroční
akce patří cykloakce „Za poznáním mikroregionu“, svazek obcí se významnou měrou podílí
na ekumenických slavnostech „Slavkovská iniciativa smíření“, vydávají se společné propagační materiály, obce si navzájem pomáhají.
O tom všem bude jistě řeč na připravované
slavnosti a připomínce vzniku Dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví 19. září 2010
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Součástí
oslav bude také vyhodnocení již vzpomínané cykloakce 2010.
Už dnes si vás všechny dovoluji pozvat na připravovanou akci jménem všech 27 obcí a měst
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví. Jaroslav Šimandl, předseda DSO ŽLaP

PRAVIDLA

Z AC H Á Z E N Í S V Y S L O U Ž I LÝ M I

E L E K T R O S P OT Ř E B I Č I
Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete
zdarma odevzdat prodejci.
Starý spotřebič můžete odevzdat
zdarma do sběrného dvora.
Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte
na obecním úřadě nebo na webu:
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě
můžete zjistit i termín mobilního svozu.
Za odložení spotřebiče do kontejneru
či na černou skládku můžete dostat
pokutu až do výše 20 000 Kč.
Nepouštějte se do demontáže spotřebiče,
může obsahovat látky poškozující zdraví.

GRATULUJEME!
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se
nikdy dopustit ekologického zločinu!

www.elektrowin.cz
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VernisáÏ v˘stava EN ESPACE

Foto: archiv ZS-A
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www.zamekslavkov.cz

Petr Urválek, Michal ·meral, Vratislav âern˘ – vystavující

Foto: archiv ZS-A

Unikátní výstava v podzemí zámku
V podzemí zámku proběhlo v minulosti několik výstav, které si zasloužily mimořádnou
pozornost. Výstava „EN ESPACE – Objekty
a instalace“, jejíž vernisáž se uskutečnila ve
čtvrtek 5. srpna, se ovšem vymyká všem dosavadním představám o využití tohoto unikátního
prostoru.
Skupina sedmi mladých umělců totiž dokonale využila nabídky umístit svá umělecká díla
v naprosto výjimečném prostoru – v podzemí
zámku, a tuto příležitost dokonale využili. Jejich
moderní a svým způsobem nadčasová díla se
totiž dokonale snoubí s historickou architekturou prostoru, ve kterém jsou umístěna. Jistě se

najdou mnozí, kteří provedení a instalaci výtvarných a sochařských děl podrobí kritice.
Jsem ovšem přesvědčen, že převáží většina těch,
kteří ocení jejich originalitu a neotřelou invenci
právě ve vztahu k prostorám podzemí zámku.
Je tedy na každém z návštěvníků, aby si udělal po prohlídce výstavy vlastní názor. Ale
i o tom je naše filozofie, nabídnout něco neotřelého a svým způsobe unikátního, co každého z návštěvníků „vyprovokuje“ k zamyšlení… Přijďte se podívat!
Výstava bude přístupna do 3. října 2010 souběžně s provozem zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Cesta za pokladem podzemím zámku
Objevit poklad ve slavkovském podzemí
mohou v neděli 5. září všechny odvážné děti.
„Milé děti, přijďte na zámek a najděte slavkovský poklad. Čeká vás sestup do podzemí
s řadou nástrah. Pokud je úspěšně překonáte,
podaří se Vám otevřít zámecký poklad.
Během cesty podzemím se dozvíte také
mnoho pověstí vážících se ke Slavkovu
a okolí.“
„Milí rodiče, prohlídku je lépe objednat

předem na pokladně zámku nebo na tel.
544 227 548. Vstupné do podzemí je 40 Kč za
dítě. Délka trvání programu bude 1 hodinu.
Vezměte své děti na slavkovský zámek a prodlužte jim prázdniny!“
Součástí programu bude také zahájení netradiční výstavy plyšových hraček „Máte je,
znáte je a chcete, aby je viděli i ostatní…“
na nádvoří zámku od 13.30 hodin.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Výstava „Patchwork – textilní technika“
Také v tomto měsíci bude na zámku Slavkov
– Austerlitz otevřena nová výstava. Poprvé se
zde představí tradiční a stále velmi oblíbená textilní technika zvaná patchwork. Od 3. září 2010
tak mají návštěvníci zámku – galerie v 1. patře,

možnost zhlédnout širokou škálu předmětů pocházející z činnosti mohelnického patchworkového klubu a lektorky Danuše Březinové.
Patchwork je technika založená na principu
sešívání kousků různobarevných látek, které
spolu tvoří ucelené dílo – mozaikový vzor. Nejčastěji se používá k výrobě dek, přehozů, polštářů a dalších textilních dekorací, metoda se
také uplatňuje při výrobě oděvů, kabelek a dalších oděvních doplňků. Všechny tyto předměty
budou na výstavě k vidění.
Výstavu připravil Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Mohelnickým patchworkovým klubem, městem Mohelnice a Městským
kulturním střediskem Mohelnice. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. září v 16 hodin v Rubensově sále za doprovodu pěvecké skupiny Kmotričky.Výstava potrvá do 31. října 2010 a bude
přístupna souběžně s provozem zámku.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Zámecké dýňobraní –
výzva pro pěstitele dýní
V letošním roce proběhne již třetí ročník
„Zámeckého dýňobraní s DDM“. Tato oblíbená akce pro děti, kterou pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Slavkov u Brna, se uskuteční
v neděli 10. října 2010. Akce se stala u veřejnosti oblíbenou a je na její zajištění potřeba
stále většího množství dýní.
Obracíme se proto na všechny pěstitele
dýní s prosbou: Podpořte prosím „Zámecké dýňobraní s DDM“ a přispějte
svými výpěstky k radosti dětí!
Dýně můžete předávat do 8. října 2010 na
pokladně zámku. Všem dárcům předem děkujeme.
ZS-A, DDM

Výstava vín – Grand
Prix Austerlitz 2010
K Napoleonským dnům patří již tradičně
mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz
(letos již 7. ročník), která si letos našla místo na
zrekonstruovaném nádvoří slavkovského
zámku. Do soutěže bylo přihlášeno 50 vinařů
s celkem 215 vzorky, které prošly prvním nominačním kolem. Výstavu navštívilo přibližně
600 spokojených návštěvníků.
Mezinárodní porota za účasti generálního sekretáře O.I.V. Paříž pana Yana Jubana udělila
medaile v celkem osmi kategoriích. Slavnostní
vyhodnocení pak proběhlo v Rubensově sále.
Championem výstavy se stalo Rulandské šedé
slámové 2007 - Vinařství Drápal, championem
návštěvníků Ryzlink rýnský kabinetní 2008 Vinařství Lahofer. Galavečer zakončil jako
každý rok slavnostní ohňostroj v zámeckém
parku. Slavkovská mezinárodní výstava vín byla
i letos nominační výstavou pro základní výběr
– Hradního vína Špilberk.
(dle podkladů Moravské banky vín)
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Vzpomínka na Oldřicha Klobase
Měsíc září je zajisté spojen s mnoha více či
méně významnými výročími. Ve Slavkově však
nelze nevzpomenout na osobnost Oldřicha Klobase, který právě v tomto měsíci před pěti lety
došel na konec své životní cesty. Jsem přesvědčen, že o jeho životě a práci jednou někdo napíše
knihu, na tomto místě se však musíme uskrovnit.
Narodil se 20. září 1933 v nedalekých Křenovicích. Mladý Oldřich vystudoval nejdříve Reálné gymnázium v Bučovicích, následující studia
farmacie na brněnské Masarykově univerzitě
však přerušilo jeho zatčení a odsouzení za „protistátní činnost.“ Deset dlouhých let byl vězněm
v „nápravných zařízeních“ Jáchymově a Mírově.
Svědectví o tomto období života převtělil o 30
roků později do knihy „Jak se chodí v laně.“ Po
podmíněném propuštění z vězení si nemohl ani
svobodně vybrat své povolání, natož aby mohl
dostudovat započatou a nedokončenou farmacii.
„Vybaven kvalifikačním průkazem soustružníka
4. třídy, získaným na Mírově, se s vervou zapojil do života socialistické společnosti. Na státním
statku Bruntál, ve Vítkovických železárnách,
v Agře Slavkov…“ (Jak se chodí v laně, 1996).
Touha po vzdělání v něm ale zůstala. Absolvoval
tedy při zaměstnání Zemědělskou technickou
školu v Bruntále, neboť jiná možnost snad ani
neexistovala.

Literárně se začal projevovat již před „sametovou revolucí,“ která znamenala zlom v jeho životě. Krátce před tímto dějinným společenským
zvratem začal pracovat na poli kulturním v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna. Zde zajišťoval a organizoval především výstavní činnost,
ale podílel se i na jiných pracích. Na stejném
místě spoluzakládal v roce 1985 Klub autorů literatury faktu (s Miroslavem Ivanovem, Jiřím
Pernesem a dalšími), který potom ve Slavkově
dlouhá léta pořádal svá Setkání autorů LF. Byl
rovněž členem Obce spisovatelů, Klubu 89
a Společnosti J. Skácela.
I přes „ztracených“ deset let byl Oldřich Klobas plodným spisovatelem, jak o tom svědčí jeho
bibliografie. Navštěvoval místa spojená s osobami a ději, o kterých psal, pracoval s archivními podklady, vybíral si zajímavá, nezpracovaná témata. Do výčtu jeho děl patří tyto knihy:
„Tváří k východu“ (1977), „Třetí most“ (1983),
„Jak umírají růže“ (1987), „Šlechtic nejen
rodem“ (1993), Jak se chodí v laně“ (1996),
„Alois Kalvoda – životní pouť malíře bříz ze Šlapanic do Prahy“ (1997), „Grafik a medailér Karel
Zeman“ (1999), „Alois Musil zvaný Músa ar Rueili“ (2003), „Malíř neumírá“ (2004) a „Sekáč
Murat“ (2005). Kromě toho přispíval publicistickými pracemi do Ostravského večerníku,

brněnské Rovnosti, Vyškovských novin, Rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Brno, časopisu
Přísně tajné, Slavkovského zpravodaje i jinde.
Za své dílo v oblasti literatury faktu obdržel Cenu
Egona E. Kische a v rámci Ceny Miroslava Ivanova dvojí ocenění.
Oldřich Klobas zemřel 7. září 2005 krátce před
svými nedožitými 72. narozeninami. Měl rozepsánu knihu a v hlavě několik dalších témat. Sudičky mu možná vyměřily při jeho zrození delší
pozemskou pouť, ale nedobrovolný pobyt v jáchymovských uranových dolech mu zcela jistě
neumožnil dokončit započatou práci a splnit
tajná přání. I přesto s úctou skláníme hlavu před
jeho životem a dílem, jichž připomínkou jsou
jeho knihy.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Nenechte si ujít…

Václavsk˘ jarmark v zámeckém parku

Václavský jarmark, Zámecké burčákové
slavnosti a speciální prohlídky zámku
V sobotu 18. září od 9 hodin se bude konat
v prostorách zámeckého parku již tradiční Václavský jarmark doplněný druhým ročníkem
Zámeckých burčákových slavností. V několika desítkách stánků bude možnost zakoupit
nejrůznější dekorativní předměty, bižuterii,
ruční a řemeslné výrobky apod., a pochopitelně také ochutnat burčák z Čejkovic. K příjemné atmosféře jistě přispěje i mužský pěvecký folklorní soubor Mužáci z Březí
u Mikulova. Nebude samozřejmě chybět ani
nezbytné občerstvení.
Pro tento den také Zámek Slavkov – Austerlitz připravil jako doplňkový program několik
speciálních prohlídek zámku:
• Prohlídky muzejních depozitářů
Zámecké depozitáře odkryjí své poklady
v několika prohlídkách během dne. Z odborného výkladu se dozvíte informace nejen
o předmětech, které se v depozitářích nachází,
ale také např. o majitelích slavkovského
zámku. Na prohlídku je třeba se telefonicky
objednat na pokladně zámku: 544 227 548.
• Prohlídky zámeckých krovů a půd
Z výkladu průvodce se návštěvníci dozví
nejen o historii stavby slavkovského zámku,
ale také zajímavosti z dendrochronologického
průzkumu o historii krovů. Tyto prohlídky jsou

Oldﬁich Klobas

určeny pouze pro osoby bez zdravotních problémů s chůzí či dýchacími potížemi a děti nad
10 let. Na tuto akci je stanoveno jednotné
vstupné 60 Kč. Prohlídky se uskuteční v 10.00,
11.00, 13.00 a 14.00 hodin a je nutno si je předem telefonicky rezervovat na telefonním
čísle pokladny zámku: 544 227 548.
• Večerní kostýmované prohlídky podzemí
se svíčkami
Tajuplné zámecké podzemí opět ožije. Pro
návštěvníky budou připraveny od 18.00 hodin
prohlídky podzemí s ukázkami řemesel, při
kterých se setkají s osobami, které dříve žily na
slavkovském panství. Na tyto prohlídky je také
nutná telefonická rezervace na pokladně
zámku: 544 227 548.
Součástí celodenního programu tohoto dne
bude od 13.30 hodin roadshow společnosti
E.ON se zábavným odpoledním programem,
který budou moderovat Josef Mladý a Josef
Náhlovský. V rámci tohoto programu, který
se uskuteční v severní části parku, vystoupí
zpěvák Tomáš Klus.
Vstup na akce všechny v parku je
ZDARMA.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Nejznámější operu Antonína Dvořáka Rusalka jste měli možnost na zámku již slyšet na
začátku měsíce července. Rusalka však na
zámku stále zůstává, a to v podobě výstavy, kterou pro slavkovský zámek připravil Památník
Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Výstava vznikla jako připomínka 110 let od jejího
zkomponování.
Až do 18. listopadu 2010 máte možnost výstavu Dvořákova Rusalka navštívit a dozvědět
se tak více nejen o autorovi opery. Výstava přibližuje podněty, které vedly ke vzniku tohoto
díla, dozvíte se například i o svízelích doprovázející operu před jejím prvním uvedení. Informaci získáte také o obci Vysoká u Příbrami,
jejíž půvabné okolí se stalo inspirací právě pro
zkomponování opery. Nechybí také informace
o Rusalce současné, tzn. o nejznámějších provedeních této opery.
Srdečně vám zveme na tuto ojedinělou a zajímavou výstavu, která je přístupná v galerii
v přízemí souběžně s provozem zámku.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Zápis do Macešky
Zápis do miniškolky Maceška proběhne
v pondělí 6. 9. a v úterý 7. 9. v prostorách školní
družiny od 8.30 h do 11.30 h.
Dopolední školka je pro děti od 2 do 4 let. Informace poskytne Silvie Kernová (739 471 863)
nebo Veronika Nováková (774 903 059).
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel ZŠ Komenského
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Zdravotní poji‰Èovna
METAL-ALIANCE

• finanãní pﬁíspûvky na prevenci aÏ do v˘‰e 6.600,- Kã
• nejvy‰‰í pﬁíspûvek za oãkování proti rakovinû dûloÏního
ãípku aÏ 6.200,- Kã
• pﬁíspûvky pro dárce krve
aÏ 4.000,- Kã
• plavání ve smluvních bazénech zdarma nebo se slevou
• slevy na produkty Allianz
poji‰Èovny, a.s.
• ‰iroká síÈ slevov˘ch zaﬁízení

PRO VÁŠ AKTIVNÍ ŽIVOT
CALL CENTRUM 844 125 124 │ www.zpma.cz │ info@zpma.cz

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Brněnská 642, Slavkov u Brna
(nad obchodem Zdeňka)
pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 h
mob. 603 434 896, pí. Kučerová
mob. 724 229 282, pí. Polová
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
pro děti zcela zdarma
+ dárek PLYŠOVÝ PES

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
272 975
 604
725 397 914

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

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
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DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
• Realizace staveb
AUTODOPRAVA
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,
příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače
3,5–4 t
Jiří Šlimar
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Pavel Maršík
• Traktorbagry
8–12 t
mobil: 608 816 835
• Kolové bagry
12–20 t
mobil: 604 634 253
• Pásové bagry
5–27 t
• Avia kontejner
3,5 t
slimarj@seznam.cz
• Renault Kerax sklopka
15 t
bagrymarsik@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t
Rousínov – Vyškov
• Volvo – čelní nakladač
15 t

www.demolicniprace.eu

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

www.rumpova.cz

jons_inz-181x128_2010-podzim CZ_1 1

9.8.2010 18:04:04
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Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. září do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Tenisová ‰koliãka
pro děti od 4 let a starší pod vedením
zkušené trenérky Jany Všetečkové
s licencí II. třídy Českého tenisového
svazu s desetiletou praxí s tréninkem
dětí a mládeže.

Tel. 739 261 242

Výroba razítek Colop
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
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Kosmetika
• PERMANENTNÍ MAKE-UP
• novinka – MASÁŽ NATURE
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

www.veslavkove.cz

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se stát, že za
nějakou dobu o ně přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas nechejte svoje videokazety
zdigitalizovat a dále uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.

tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro, hodinky

Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

nabízíme

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

300 Kč

ZDARMA

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

ZLATNICTVÍ GOLD

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu

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

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

www.kamenictvi-safranek.cz

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Kalendář akcí – září 2010
Datum

hod.

1. 8.
2. 9.

8.30
16.00

5. 9.

od 14.00

5. 9.

13.30

11. a 12. 9. 8.00–20.00
18. 9.
od 9.00

18. 9.

10.30 a 12.30

10, 11, 13 a 14 hod.
18. 9.

od 18.00

18. a 19. 9.
19. 9.
23. 9.
14.00
25. a 26. 9. 8.00–15.00
Probíhající výstavy:
do 30. 9.
do 10. 11.

druh

akce

místo konání

sport. World Golfers Championship
kult. Vernisáž výstavy Patchwork – textilní technika ve spolupráci s Mohelnickým
patchworkovým klubem, městem Mohelnice a MKS Mohelnice
výstava potrvá do 31. 10. 2010
spol. Cesta za pokladem. Dobrodružná cesta slavkovským podzemím s řadou nástrah vedoucí
k nalezení pokladu. Součástí programu bude zahájení netradiční výstavy plyšových hraček
ve 13.30 hodin. Určeno pro rodiče s dětmi, vstupy do podzemí: 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 hodin.
Vstupné 40 Kč, délka trvání 1 hodina, vhodná rezervace tel. 544 227 548 (pokladna zámku).
kult. Máte je, znáte je a chcete, aby je viděli i ostatní. Zahájení netradiční výstavy plyšových hraček
Výstava potrvá do 10.10.2010
sport. Czech Golf Amateur Tour 2010. Golfový turnaj
spol. Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti. Vystoupí pěvecký soubor
Mužáci z Březí u Mikulova. Od 13.30 hodin roadshow společnosti E.ON se zábavným
odpoledním programem, který budou moderovat Josef Mladý a Josef Náhlovský
a vystoupí zpěvák Tomáš Klus. Tradiční řemeslný jarmark, vstup zdarma
kult. Mimořádné prohlídky muzejních depozitářů
Nutná rezervace na pokladně zámku tel: 544 227 548
Prohlídky zámeckých krovů a půd
Nutná rezervace na pokladně zámku na tel: 544 227 548
kult. Večerní kostýmované prohlídky zámeckého podzemí se svíčkami
s ukázkami řemesel a setkání s historickými postavami
sport. 5. MČR v závodu automobilových modelů
spol. 15. výročí založení DSO Ždánický les a Politaví
spol. Senioři sobě. Přednáška za účasti velitele Městské policie Pavla Ehrenbergera,
sport. Mistrovství klubu ve hře na rány

poﬁadatel

golfové hřiště
GCA
Rubensův sál, OK Galerie Zámek Slavkov – Austerlitz

zámecké podzemí

Zámek Slavkov - Austerlitz

Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
golfové hřiště
zámecký park

ČGF
Zámek Slavkov - Austerlitz

Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
zámecké podzemí

Zámek Slavkov - Austerlitz

areál Auto RC Slavkov
zámecký park
zasedací místnost MěÚ
golfové hřiště

www.arcslavkov.cz
DSO ŽLaP
ÚO Svazu diabetiků ČR
GCA

výst.
výst.

En Espace. Objekty a instalace“ Táni Šedové
podzemí zámku
Zámek Slavkov - Austerlitz
Tak jde čas. Hodiny a hodinky výstava z cyklu „Poklady z depozitářů“
galerie v přízemí
Zámek Slavkov - Austerlitz
doplněná tvorbou dětí ZUŠ Františka France, volně přístupná v přízemí zámku
do 18.11.
výst. Antonín Dvořák – Rusalka. Výstava ke 110. výročí zkomponování opery „Rusalka“
galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
dokumentuje skladatelovu tvorbu od počátku až po premiéru opery v Národním divadle
v Praze v roce 1901. Vystaveny budou rukopisy díla, korespondence a velké množství dobových fotografií.
Tato výstava má na zámku ve Slavkově evropskou premiéru, v r. 2011 bude představena i v zahraničí.
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v září: úterý–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků.

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

SoutûÏ o ceny – v˘sledky
První ročník hudebního festivalu Slavkov se
konal v roce 2004.
Byli vylosováni tito výherci:
1. cena – poukázku na 1000 Kč do Zámecké
restaurace Austerlitz získává Petr Kučera,
Křižanovice
2. cena – knihu získává Vlaďka Winterová,
Slavkov
3. cena – knihu získává František Pelikán,
Habrovany
Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz a knihy dostanou výherci
v redakci zpravodaje.

ZDRAVÍ A SÍLA PŘÍRODY
Přírodní kosmetika, doplňky stravy
Prodejna Krása a zdraví
V. Brejšková, Polní 974, Slavkov, tel. 722 522 022

www.brejskova.cz

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
LÉTO

VHODNÝ PROGRAM NA HUBNUTÍ PRO TY,
KDO JEŠTĚ NESTIHLI ZHUBNOUT

Odměnou za provedení
vnitřní očisty těla je zvýšení obranyschopnosti
organismu a vylepšení
psychiky.

Prodej
a hubnutí
• produkty n ro děti
p
y
• preparát erály a vitaminy
• tekuté min e vera
lo
• výrobky A

tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Moje konto
Podletí
Srpen plní zadání
pokračovat ve zrání.
Slunce družné přizve k tomu,
trochu dešťů, trochu hromů,
sladký nektar spolu svaří.
Zdráv buď, srpne, hospodáři!
Srpen předá žezlo září.
Září to má mnoho tváří:
sady s diamanty zrání,
pole vstřícná pro orání,
vlaštovky jak cvičí v letu
na cestu do teplých světů,
škálu barev něžné krásy,
mlhy, co už podzim hlásí.
Dost i nečekaných tváří
zjeví někdy měsíc září.

L.K.
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Činnost městské knihovny v první
polovině roku 2010 (do 31. 6.)
Přestože je městská knihovna obsazena jen
na poloviční úvazek, dosahuje podobných,
a v mnoha případech i podstatně lepších, výsledků jako ve srovnatelném období v minulém roce. Zásadní podíl na tom má zajisté i knihovnice paní Jarmila Urbánková, díky jejíž

Registrovaní čtenáři
- z toho děti do 15 let
Počet návštěvníků knihovny
Počet výpůjček
Knihovnické lekce
Besedy

2009
(21 výpůjč. hodin)
352
133
2417
5798
7 (198 osob)
0

Návštěvnost knihovny a počet přihlášených
(registrovaných) čtenářů vždy do značné míry
závisí na počtu nových titulů, které knihovna
dokáže nakoupit. Ten je samozřejmě závislý na
výši finančního příspěvku, který se v případě
Vyškov
Brankovice
Bučovice
Ivanovice
Rousínov
Slavkov u Brna
Doporučený minimální standard

aktivitě se uskutečnilo již 19 knihovnických
lekcí a také dvě čtenářské besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou na ZŠ Komenského
(informace vyšla v jiném čísle Zpravodaje). Pro
porovnání uvádíme některé sledované statistické údaje.
2010
(12 výpůjč. hodin)
346
167
1828
7156
19 (403 osob)
2 (95 osob)

slavkovské knihovny pohybuje hluboko pod doporučovaným standardem ministerstva kultury.
Na závěr uvádím tři vybrané ukazatele z roku
2009 a porovnání s knihovnami ve větších městech vyškovského okresu.

Kč na 1 obyv.
39
16
20
20
22
7
25

Nové knihy
4627
164
842
381
642
246
750

Výpůjček na 1 obyv.
9,6
9,2
6,1
3,2
4,5
2,0
–

Mgr. Jiří Blažek, Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Druhá míza

Foto: S. Hlubinka
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Ochranná známka patﬁí zámku
Vedení zámku tímto
oznamuje, že se mu podařilo zajistit a dlouhodobě
ochránit práva u Úřadu
průmyslového vlastnictví
k ochranné známce (viz obrázek). Autorkou návrhu je paní Alena Slezáková, která návrh v minulosti postoupila k užívání městu Slavkov
u Brna, následně pak také příspěvkové organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz.
Ochrannou známku lze nadále používat pouze
k účelům a podle pravidel dle rozhodnutí této organizace. Jakékoliv jiné využití, zejména pro komerční účely mimo ZS-A, tedy není přípustné.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Slavkovská výročí
• Prof. JUDr. Jaromír Sedláček
* 2. 9. 1885 Slavkov u Brna, † 12. 4. 1945
Brno
Profesor Právnické fakulty MU v Brně. Autor
mnoha odborných spisů a vysokoškolských
učebnic (Pozemková reforma, Vlastnictví
a vlastnické právo, Rodinné právo atd.). Spoluautor Komentáře k Čs. obecnému zákoníku. Zahynul při náletu na Brno.
• Jaroslav Walter
* 7. 9. 1905 Slavkov u Brna
Působnost: hudba, právo
Pracoviště: Slavkov u Brna, Vyškov
Po roce 1945 v Praze, klavírista oblastního
varieté, korepetitor estrádního učiliště HAÚ
1954–1955 (Hudebně artistická ústředna).

Poutníci

Foto: S. Hlubinka

Vážení přátelé country a folkové hudby,
předem svého článku děkuji těm kteří nelenili
a navštívili v pátek 13.8.2010 festival Folk
a country na zámku. 12. ročník této akce se
konal v krásných prostorách našeho zámeckého
parku ve Slavkově u Brna. Všichni slíbení účastníci přijeli, přišlo i hodně posluchačů a dokonce
vyšlo i počasí až na závěrečné vystoupení Roberta Křesťana. Ten bohužel svůj blok nedohrál
celý neboť po půlnoci přišla bouřka která celý
koncert předčasně ukončila. Ale jinak si myslím, podle ohlasu diváků, že se festival povedl.
Začal ho legendární banjista Vojta Zícha se
svou skupinou Druhá míza. Vojta zahrál několik
svých instrumentálních skladeb které už dnes
patří k historii hraní ne pětistrunné banjo
u nás.Jako druzí vystoupili Poutníci se svým

koncertem „Poutníci slaví 40.“Vystoupení skupiny, jejímž jsem členem a dokonce i kapelníkem, bylo letos ozvláštněno hostováním naší bývalé zpěvačky Hanky Černohorské a Luboše
Maliny s Robertem Křesťanem. Lidé se bavili
zvuk skvělý, mám z našeho letošního hraní na
Folk a country na zámku dobrý pocit.
Po nás odehrál svůj blok Jaroslav Samson
Lenk. Jarda už je vlastně také legendou českého
folku. Hrál svoje slavné písně i písně úplně nové,
takže diváci si mohli o jeho tvorbě udělat svůj
vlastní celkový obraz. A podle toho že i Samson
musel přidávat, tak se líbil i on.
Vrcholem letošního ročníku festivalu Folk
a country na zámku měl být koncert Roberta
Křesťana a jeho Druhé trávy. Bohužel jak jsem

psal na začátku jeho koncert zrušil prudký déšť
a Druhá tráva stačila odehrát jen 3 skladby. Je
škoda že nejsou peníze na zastřešení pódia, takže
se musí při první kapce okamžitě balit, ale déšť
byl tak prudký a dlouhý že by nepomohlo i to
zakrytí. Diváci se také rozutekli po prvních kapkách, takže by stejně nebylo pro koho hrát. To je
ovšem riziko při akcích pořádaných venku.
Nicméně já ještě jednou děkuji všem návštěvníků i a taky všem pořadatelům ze Zámku
Slavkov – Austerlitz. Můj dík také patří Městskému úřadu a nadaci OSA za finanční podporu
našeho festivalu.
Těším se s vámi na shledanou při další akci
kde se bude hrát folk nebo country.
Za pořadatele a účinkující váš Jiří Karas Pola
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Program ﬁímskokatolické farnosti

Letos v září začne v katolické církvi tři a půl
roku dlouhá příprava na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Chceme si
tímto připomenout blahodárné působení těchto
světců na našem území. Přesto, že již dříve zde
proběhla evangelizace z jiných zemí, například
z Irska a Skotska, měli u nás Slovanů větší
úspěch bratři ze Soluně. Byli Řekové, avšak
z oblasti, kde se mluvilo také slovansky. Východní liturgie s krásnými zpěvy a velké dílo
překladu Bible do staroslověnštiny přispěly
k tomu, že se obřad i hlásané slovo staly lidem
srozumitelnými.
V tomto roce se budeme věnovat Bibli – Božímu slovu, další tři léta svátostem, které jsou
základní pro uvedení do křesťanského života –
křest, biřmování a eucharistie (Tělo Kristovo).
Biskup Vojtěch Cikrle píše ve svém listě věřícím o významu Božího slova a povzbuzuje
k jeho pravidelné četbě se zamyšlením a modlitbou. Uvádí, že v naší zemi se zájem o koupi
Bible zvyšuje, zatímco průzkum v zemích Evropy zjišťuje, že osobně si v ní denně čte malé
procento věřících. Z tohoto důvodu byl v celé
diecézi vypracovaný program, nazvaný „Vezmi
a čti“. Každý týden bude vycházet letáček s nabídkou rozboru textů a s pomůckou k utváření

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.
Svátost smíření čtvrtek 2. 9. kostel 18–20 h.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 9.
První mše svatá pro děti, úterý 7. 9. kostel 18.00.
Pouť na Lutrštéku, bohoslužby ve středu 15. 9.
v 18.30 a v neděli 19. 9. v 8.00, 9.00 a 10.30.
Přednáška o adopci dětí v Ugandě, pátek 24. 9.
farní sál 19.00.

modlitby z daného slova. Název programu pochází z života sv. Augustina, který při svém životním hledání uslyšel hlas „Vezmi a čti“. On
otevřel Bibli a byl osloven Božím slovem,
které se pro jeho situaci stalo konkrétním a
živým. Stejně tak můžeme jednat i my. Jen je
k tomu potřeba víry a odvahy, najít si také čas
a vhodné místo. Kromě soukromého čtení je
možný i způsob společný v rodině nebo ve farním společenství.
V listě biskup Vojtěch píše: „Kde tedy začít
a co dělat? Vlastně je to jednoduché: vezmi a
čti. Tak jako toto Boží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho i my. I my můžeme slyšet
„Vezmi a čti“, rozhodnout se a následovat toto
rozhodnutí činem. Kde je právě v tuto chvíli
moje Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel?
Možná si už ani nevzpomenu. Ale mohu v něm
číst už dnes odpoledne nebo večer, a pak zítra
a každý den. Tak jako v těchto dnech opět nastupují do škol tisíce dětí a studentů, můžeme
být s nimi solidární a vstoupit do školy Božího
slova.“
Rok věnovaný Bibli se pro nás může stát
podnětem k hlubšímu poznání, pochopení ale
také k přijetí slova, které k nám lidem mluví
Bůh.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Bývalým zaměstnancům MEZ (EMP)
Jak zvolna plyne čas, rok se s rokem sešel zas. Říjen tady bude brzy, tak snad nebudeme drzí. Vždyť
jen pozvat chceme vás na sklenku, tak nezapomeňte doma peněženku. Střádejte si zlatku k zlatce.
Jistě neposedíme jen krátce. Mezáci se všichni těší, motorizovaní i ti pěší. Připijem si na zdraví, ať
nás to líp naladí. A kde to bude? Všichni víme – u Edy si posedíme. Jako loni, tak i tento rok nasměrujte všichni krok – 7. října 2010 v 16 hodin k Edovi a Vendulce do Zámecké restaurace. Pro
všechny jsme objednali dobrou náladu.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Prodejní výstava charity
Farní charita ve Slavkově podporuje finančně
i věcnými dary (oblečení, školní pomůcky, hyg.
potřeby) děti v Ugandě. Pomáháme prostřednictvím organizace Bwindi Orphans. Vedoucí organizace je Kateřina Andrlová, rodačka ze Slavkova, dcera paní učitelky Jiřiny Bajerové.
Kateřina cestuje se svými spolupracovníky do
Ugandy a darované věci tam přepravují. Snaží se
také zaměstnat rodiče dětí. V rodinách se rozbíhá výroba košíčků a papírových náramků. Výrobky vozí pracovníci Bwindy Orphans do naší
republiky a prosí o pomoc při jejich prodeji.
V našem městě uspořádáme prodejní výstavu
spojenou s přednáškou a promítáním o Ugandě
v pátek 24. září v 19 hodin v sále katolické fary.
Podpořte, prosíme, snahu výdělečné aktivity
ugandských rodin. Je dobré, že tito lidé nečekají
jen na to, že jim něco darujeme, ale sami se chtějí
přičinit.
Vedení farní charity

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Kdyby si každá nota řekla…
Kdyby si každá nota řekla: hudbu
neudělá jedna nota… nevznikla by
symfonie.
Kdyby si každý kámen řekl:
jeden kámen nemůže vystavět
zeď… nevznikl by dům.
Kdyby si každá kapka vody
řekla: jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku… nevznikl by oceán.
Jako symfonie potřebuje každou
notu, jako dům potřebuje každý
kámen, jako oceán potřebuje každou kapku vody, potřebují lidé tebe,
tam kde jsi.
„I vy buďte živými kameny,
z nichž se staví duchovní dům...“
(Bible – 1. list Petrův 2,5)

„Ostatní kolem tebe
očekávají stejně jako
ty, že někdo položí
první kámen. Když ty
jako první položíš svůj kámen, položí potom i oni svůj. Neboť kdo skutečně miluje, probouzí k lásce ostatní...“ (autor neznámý)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D.
vás i v měsíci září zve k sobotním
bohoslužbám 4. a 18. 9. na adresu
Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9
hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje
úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel
Libor Škrla), http:// www.casd.cz

Aktivity TJ Sokol Slavkov u Brna
V letošním školním roce jsou aktivní tyto oddíly:
Volejbal žáci, muži – ved. Milan Florián, tréninky a soutěže volejbalové
hřiště, zima – tělocvična ISŠ a ZŠ Tyršova
Nohejbal – Roman Servus, tréninky nohejbalové hřiště stadion, zima – ISŠ
Florbal žáci – Jan Šícha, tréninky i soutěže na ZŠ Komenského nám.
Basketbal muži – Lukáš Charvát
Tenis – Imrich Solnica, tréninky a soutěže tenisové kurty stadion, zima – přetlaková hala. Tenisová škola, ved. Martin Žemla
Kulturistika muži – Patrik Majárek, tréninky – posilovna kino
Triatlon – Ivan Křivánek
Všestrannost muži – Rudolf Martínek, cvičení v ZŠ Tyršova – středa
Kondička ženy – Marie Kostíková, cvičení v úterý a v pátek v ZŠ Tyršova
Výbor TJ Sokol Slavkov u Brna
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Letní stanové tábory – Habří 2010
Každý oddíl ze střediska Junáka Slavkov pořádá každoročně letní tábor. Jasenice a Habří jsou
dvě obce na Vysočině, které mladší i starší táborníci znají doslova „jako svoje boty“. V letošním
roce jsme se dohodli na stavbě jednoho tábora,
a sice poblíž Habří. Celý červenec a polovinu
srpna se na břehu Bobrůvky vystřídalo několik
desítek členů Junáka Slavkov a jejich přátel.
První týden patřil rodinám bývalých vedoucích,
činovníků a přátel Junáka. Ať již předškoláci nebo
jejich rodiče, všichni si užili příjemné počasí s minimem deště na rozdíl od loňského roku. Program
pro nejmenší i starší tvořily soutěže a hry, nechyběly delší i kratší vycházky, chutný jídelníček od
šikovné paní kuchařky i krátké noční hlídky pro
nejmenší.
Turnus 4. oddílu navazoval. Ve Čtverce převažuje dívčí část oddílu, a tak se nelze divit názvu
celotáborové hry: Holky od Bobří řeky. Každý
čtenář J. Foglara si dovede představit, že na táboře
nemohly chybět nejrůznější soutěže, hry a závody
motivované lovením bobříků a osobnosti podobné

těm, které známý spisovatel nazval Rikitanem či
Zelenou příšerou.
Poslední část letního táboření byl v režii
Dvojky a Jedničky. Téma tábora zamířilo ke kořenům evropské civilizace a tak tři desítky děvčat
a chlapců od pěti do šestnácti let dva týdny žily
dobrodružství založené na starých řeckých bájích
a pověstech. Hněv nejvyššího boha Dia naštěstí
neměl důvod k žádnému zjevení, neboť vše – program, kuchyň i zdravotní stav účastníků neprovázely neobvyklé problémy. Také tito táborníci si
užili programu v okolí tábořiště, na výletě na nedalekou zříceninu Mitrov i při slavnostním skautském slibu, který složilo jedenáct světlušek, vlčat,
skautů a skautek u táborového ohně.
Všichni účastníci táborů se loučili s přáním
pěkného léta a poděkováním, které je dobré i zde
vyjádřit vedoucím, činovníkům, roverům i rangers a zejména všem přátelům Junáka, kteří pomohli se stavbou a další organizací letního táboření Junáka Slavkov.

Nábor nových členů
Začátek školního roku je nejvhodnějším termínem pro příchod nových členů do skautských oddílů. Všechny oddíly Junáka Slavkov nabízí volná
místa pro děti od pěti let.
Více informací a kontakt na vedoucí rodiče získají na internetové adrese střediska www.junakslavkov.cz .

Turistický zájezd Junáka do Beskyd

Tábor

Foto: archiv Junáka

Další akcí v rámci 90. výročí skautingu ve Slavkově je tradiční turistický zájezd pro členy Junáka
Slavkov a veřejnost. Letos se vypravíme do Beskyd v termínu 25.-28. září.

Motoklub Austerlitz informuje
Každý rok je koncem léta nabitý mnoha motoristickými podniky. Píšu hlavně o přírodních
okruzích. Jeden z okruhů se pořádal v Kopčanech
na Slovensku nedaleko Hodonína ve dnech 24.
a 25. července. Tento závod byl obnoven po 16 letech v tomto městečku a býval velmi populární.
I dnes to potvrdilo velké množství diváků. O přírodní okruhy je stále větší zájem. Nízké ceny
vstupného, nebo jen program za 2 eura a vstup do
parkoviště závodních strojů. Tento traťový okruh
je velmi podobný bývalému našemu slavkovskému, co se krátkosti, bezpečnosti a nenáročnosti týká. Je škoda, že se ve stejném termínu jel
i jiný závod v Mostě, pročež v Kopčanech několik jezdců chybělo. Na kopčanském okruhu jel
Slavkovák Oldřich Hanák, jemuž se při tréninkových jízdách poškodila klikovka, takže se museli
vrátit domů a vyměnit ložiska. Krátce před startem tř. 125 ccm přijeli s provedenou opravou
a byla zřejmě provedena dobře. Olda měl 5. čas
v druhé řadě na startu. Po odstartování jel šestý,
ale za několik okruhů se propracoval na krásné 2.
místo, čímž potvrdil svůj mladistvý talent i jezdecké umění, letos již podruhé na stupních vítězů. Nutno podotknout, že k úspěchům patří
dobré zázemí a dlouholeté zkušenosti jeho dědy
pana Hanáka. Byl to krásný den s vysokou úrovní
obsahových tříd. K divácké atrakci patřilo 6 sajdkárů s velmi výkonnými motory, na kterých spolujezdci předváděli artistické kousky při vyvažování strojů v průjezdech zátočinami. Díky
novému a rovnému povrch trati nedošlo k žádné
havárii, což je dobře!
Další víkend 7. a 8. srpna se jel závod v Novom
Meste nad Váhom. Tento podnik byl po mnoha letech nejslabší co do množství jezdců. Opět 2 pod-

niky v jednom víkendu. Parkoviště závodních
strojů se vyznačují účastí starších movitých pánů
– strýců, kteří zde každý rok předvádějí své krasavce z konce minulého století. Jsou to převážně
Italové, Němci a Rakušané. Naši účast reprezentoval závodník pan Kružík, jenž představil svou
čtyřválcovou dvoutaktní jawu, svého času nejrychlejší na světě. Nádherná číza – ČZ byla
k zhlédnutí i s přítomným Bohušem Stašou.
O všechnu tu nádheru se postaral ředitel závodu
pan Peter Baláž. Po startech pěkná podívaná, ale
hlavně nenapodobitelný zvuk víceválcových
strojů MV – agusty, hondy, triumphu, nortonu,
BSA a mnoha dalších, mezi nimi opět deset sidecarů s akrobatickými kousky jejich spolujezdců
v průjezdech zátočinami.
Ve dnech 13.–15. srpna se konalo MS Brno na
Masarykově okruhu. Vrchol světového silničního
motocyklového sportu. Tentokrát se vystřídalo
nad Brnem trojí počasí. Déšť, hustá mlha, nárazový vítr a horko. Podobné byly i výsledky, krom
jízdy sedmnáctiletého Kuby – Jakuba Kornfeila,
který vybojoval nádherné páté místo ve světové
třídě 125 ccm. O těchto závodech je nadbytečné
psát, neboť TV, rozhlas a ostatní média byly plné
Brna se všemi podrobnostmi o fantastických
rychlostech, i průměrech. Prostě takové závody se
musí vidět na vlastní oči a zvuky těchto strojů
slyšet alespoň jednou v životě.
Další víkend 21. – 22. srpna - obnovený tradiční Těrlický okruh, na který se připravuje
mnoho jezdců. Je nyní bezpečnější, jezdí se
opačně než před 27 léty. Opět bude nejvíce záležet na počasí, hlavně aby nepršelo. Dříve vyrobené motocykly nemají pneumatiky konstruované
na vodu.
J.M.

Tábor

Foto: archiv Junáka

Informace obdrží členové oddílů od vedoucích,
zveme také ostatní turisty ze Slavkova. Informace:
Antonín Křivonožka, tel. č. 604 617 072, případně
na webu střediska.

Společenský večer Junáka Slavkov
Zveme širokou veřejnost na Společenský večer
Junáka Slavkov, který se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2010. Podrobnosti zveřejníme v průběhu
září na střediskovém webu.

Co jsme zapsali do kronik…
Tentokrát se ukázkou z kronik slavkovských
skautů neponoříme do minulosti nijak vzdálené.
Blízko obce Habří je louka, na které rok co rok
stává tábor junáků ze Slavkova. Před deseti lety
tam 1. oddíl provedl takovou průzkumnou předtáborovou výpravu.
Výprava do Habří aneb Dobrodružství na
Riu Maraňon, 26.–28. 5. 2000.
Účastníci výpravy: Pavel, Bob, Hynek, Šok,
Ježek, Zekon, Jarek, Karel, Brzda, Jacques, Facan,
Kuča, Zdenál.
„Na mapách naší zeměkoule už je jen málo míst,
kam nevkročila ještě noha bílého muže. Některá
z nich jsou v Jižní Americe, v povodí Amazonky, obrovské řeky, jejíž prameny vznikají kdesi v Ekvádoru, tam má řeka jméno Maraňon, a odkud se ještě
žádný běloch nevrátil živ. Do těchto neprobádaných
pralesů se vydal také plukovník Farrell se svou výpravou...“. Dočítal jsem zbytek příběhu a kluci už
tušili, co je čeká – každá družina byla od této chvíle
výpravou, která putuje v oblasti Ria Maraňon.
První úkol na sebe nenechal dlouho čekat. Hned
za Stříteží měly družiny bojovat proti trudomyslnosti
písní. Šlo o to, vzpomenout si a zazpívat píseň, v níž
by bylo slovo řeka nebo název nějaké řeky. Kdo takových písniček vynašel víc, získal víc kamenných
destiček, což byly indicie k závěrečnému úkolu.
A hnedle pod Lopatami bylo vyhlášeno pátrání
po určitých květinkách apod. Také díky tomuto zpestření nám cesta do Habří uběhla jak nic. Akorát
Jarek měl protíže s batohem – trhal se mu popruh,
až před Habřím upadl úplně. Tak to vidíte chlapy,
byl to fungl nový batoh. Povídám vám, uděláte lépe,
když se o tábornickém a turistickém vybavení pobavíte s námi. Ušetříte se mrzutostí a k určitě taky
nějakou tu kačku.
Utábořili jsme se u studánky a vypukl další boj.
Stavba stanů na čas. Pak jsme opekli buřtíky, povečeřeli a já s Hynkem a Bobem jsme zalehli pod
smrky. Paráda, není nad to usínat v přírodě, cítit se
volný jako pták, dýchat čerstvý lesní vzduch, skrze
větve stromů pozorovat letní hvězdy... Ale k lesu,
hoši, k lesu patří ticho, uklidňující ticho. To vám
ještě moc nejde, abyste ho uměli zachovat.
Úryvek z kroniky 1. chlapeckého oddílu skautů
ze Slavkova. Zápis tehdy provedl vedoucí oddílu
Pavel Doležel s Bobem Holoubkem, přepsal Milan
Šemora.
Hynek Charvat
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 27. srpna 2010 oslavila své 86. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

A N E Ž K A G A R G O Š OVÁ
Osada a Ota Demel

Foto: archiv skupiny

Osada – jedno velké blahopﬁání...
Je to už více než 10 let, kdy jsme tu hráli poprvé a zcela určitě jsme si ještě neříkali Osada...
Hospůdka Oty Demela na autobusovém nádraží byla za dobu 35x naším pódiem a místem setkávání s přiznivci nejvěrnějšími. Kde jinde než
tady, na nejzavedenější a možná i první slavkovské zahrádce jsme mohli loni pokřtít své první
CD… Po dvaceti letech provozu se Ota při příležitosti svých kulatých narozenin rozhodl ukončit svou hostinskou činnost a věnovat se věcem
příjemnějším - vnoučkovi, kytaře, bicyklu...
Pohostinský provoz zde sice zůstane zachován, ale nový majitel mu jistě vtiskne zcela jinou
tvář a pro nás tím končí něco pěkného a milého
a budeme vzpomínat. Oto, za celou kapelu bych
ti chtěl poděkovat za letitou spolupráci a popřát
pevné zdraví a mnoho let prožitých podle tvých
představ.
Posledním dnem před uzavřením a následnou
rekonstrukcí bude sobota 4.září 2010 a Osada
u toho nemůže chybět. Všechny Vás srdečně zvu.
Ing. Karel Fikar

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
dcery Ludmila a Marie s rodinami a vnoučata Rostislav,
Leona a Ladislava, pravnoučata Dominik, Ivona, Štěpán,
Pavlína a Ladislav.

BuÀka u malého rybníka

Foto: P. Zvonek

Opravená chata

Foto: P. Zvonek

Technické budovy na rybnících
V letošním roce naše organizace pořídila
montovaný kontejner, který byl umístěn na
„malý rybník“. Tato buňka slouží jako zázemí
při pořádání dětského tábora, rybářských závodů mládeže a jako sklad nářadí při údržbě
pozemku. Na „Velkém rybníku“ dostaly tech-

nické budovy také nový kabát ve formě dřevěného obkladu, a tím výrazněji zapadnou do přírody a okolní krajiny. Závěrem bychom touto
cestou chtěli poděkovat Městu Slavkovu za finanční podporu při realizaci obou těchto děl.
MRS, o.s. MO Slavkov u Brna

HLÍDÁNÍ DùTÍ
Pohlídám Va‰e dítû
v rodinném domku
se zahradou
ve VáÏanech n. Lit.

Tel.: 606 669 712
âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN
VELK¯CH PLY·. HRAâEK
KŘENOVICE

tel. 605 414 856

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

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Cesta na Pradûd

Foto: archiv I. Kﬁivánka

Po dojezdu

Foto: archiv I. Kﬁivánka

Mistři na Pradědu
V sobotu 7. srpna byla v 11 hod. odstartována
p. Ladislavem Velebným – poslancem parlamentu
a p. Ladislavem Jaklem – tajemníkem prezidenta
ČR od hotelového komplexu Avalanche v Dolní
Moravici akce „Mistři na Pradědu“. Spolupořadatel a aktér Ivan Křivánek trojnásobný násobný
mistr světa a držitel deseti světových rekordů na
dřevěné drezíně bez pedálů – předchůdce prvního
kola, zdolal 19 km trasu přes Malou Morávku,
Hvězdu, Ovčárnu, Kurzovní chatu až na nejvyšší
vrchol Moravy Praděd – 1492 m nad mořem
s výškovým rozdílem 888 m. Důstojný doprovod
s účastí veřejnosti byl zajištěn olympioniky Jiřím
Dalerem, Michalem Hrazdírou, Milanem Zykou.
Nosičem vody se dobrovolně stal světoběžník Rudolf Lábus, traséra měl na starosti Jaroslav Bláha,
vysoká kola vedl Jaroslav Brablc. Co jméno, to legenda! Peleton uzavíral nejmladší mistr – triatlonista František Kubínek.
Polovina cyklistů sama nevěřila v reálnost akce,
ale po odjetí první části, a to na Hvězdu za 57
minut všichni pochopili nutnost povzbuzování
a morální podpory jezdce na dřevěné drezíně ve
tvaru koně. Přestávky na občerstvení byly velmi
krátké a na minutu se nám podařil splnit původní

plán 1 hodiny a 3 minut na Kurzovní chatu. Pomyslné lámání chleba nastalo v posledním stoupání před Ovčárnou, ale vidina pohledu na Praděd
a podpora celého týmu, to vše se kladně projevilo
v pokračování další spanilé jízdy. Mlhavé počasí
nahradilo počáteční deštík. Po občerstvení a fotografování na Kurzovce bylo posledních 25 minut
odměnou i když kopec kladl stálý odpor. Vyhecování ostatních cyklistů a neustálé spurty ke skupinám turistů dokázalo zapomenout na tvrdá
lýtka. Poslední metry největšího stoupání na Praděd již nemohly ohrozit výsledek jízdy. Bouřlivé
ovace na vrcholu nejvyšší hory Moravy podpořilo
i sluníčko. Snahou celého projektu bylo setkání
cyklistických šampionů s vyjížďkou v krásném
prostředí Jeseníků!
Po dojezdu do Dolní Moravice si mohli všichni
vyzkoušet kuriózní kola Martina Zehnala. Neformální beseda se protáhla až do noci a bylo na co
vzpomínat. Dokonce jsme zapomněli losovat tombolu, což se provede dodatečně!
Všichni účastníci slíbili svou účast v příštím
ročníku, kdy oslovíme další legendy cyklistiky
i jiných sportů. Na další ročník se za účastníky těší
pořadatelé
Vratislav Jonáš a Ivan Křivánek
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplynulo 22 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ ZLÁMAL
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Život jde dál, nevrátí, co vzal, jen vzpomínky nám zanechal.
Dne 12. srpna 2010 uplynulo 15 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana

ING. ŠEBESTIÁNA KOLNÍKA
S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.
Vzpomínka
Dne 27. srpna 2010 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

LUBOMÍR KNÉSL
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal nám, jen vzpomínky zanechal.
Dne 28. srpna 2010 uplynulo 9 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 5. září 2010 by se dožila 100 let
dlouholetá občanka Slavkova u Brna, paní

M A R I E R Y Š Á N K OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Dana s rodinou.
Vzpomínka
Dne 12. září 2010 by se dožil 100 let náš tatínek a dědeček, pan

EDUARD TESAŘÍK
ze Slavkova u Brna

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuje
syn Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Odešla… Zhasly oči, které vždy jen s láskou hledívaly, zmlkla ústa,
jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 18. září vzpomínáme 1. výročí úmrtí, co nás navždy opustila paní

B O Ž E N A V R Á N OVÁ
S láskou stále vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami.
Vzpomínka
I když neúprosný čas odměřil dvacet pět let od úmrtí
našeho milovaného tatínka, pana

VLADISLAVA STÁVKA
a dvacet let od odchodu drahé maminky, paní

RŮŽENY STÁVKOVÉ
v měsících září a říjnu,
vzpomínáme stále s láskou a vděčností. Děti s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do
12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
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Opustili nás
Jaroslav Hynšt (1949)
Boleslava Hrubá (1926)
Jindřiška Hlásenská (1939)

21. 7.
23. 7.
2. 8.

INZERCE
NOVĚ ZUMBA – nové hodiny ZUMBY ve
Slavkově na ZŠ Komenského – gymnast. sál.
Středy od 1. 9. 2010, 19–20 hod. a pátky až
od 10. 9. 2010 18.30–19.30 hod. Nutná rezervace na ivanasot@seznam.cz. Vstupné 70 Kč.
Další hodiny také v Dražovicích a Bučovicích,
více info na www.stepaerobic.websnadno.cz.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve velkých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP výhodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého kolektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
KOUPÍM garáž u vlak. nádraží, příp. směr na Vážany. Tel. 737 410 620.
PRODÁM živá kůzlata 1 kg za 50 Kč živé váhy.
Tel. 737 410 620.
KOUPÍM RD v Rousínově a blízkém okolí, cena
do 4 mil. Tel.: 775 667 214.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856
PRONAJMU sklad 3 km od Slavkova u Brna, plocha 360 m2, cena 250 Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
PRONAJMU garáž. Zlatá Hora, Slavkov
u Brna, tel.: 607 513 827.
PRONAJMU pokoj v zařízeném 3+1. Vhodné
pro mladý pár nebo pro studenty. Volné od
září. Tel. 725 792 822.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

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

www.veslavkove.cz
Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod
ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz
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Slavkov pořádá MČR v beachvolejbalu
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti v sobotu a neděli (28. a 29. srpna) MR
mužů „Kooperativa Cup 2010“ v plážovém volejbale.
Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční hráče, se zúčastní 16 našich nejlepších
dvojic. K favoritům turnaje bude patřit dvojice
Přemysl Kubala a Petr Beneš, jež nás úspěšně
reprezentuje na turnajích Světové série. Jejich
páté místo z Grand Slamu v Polsku je velkým
úspěchem a stálá vynikající výkonost jim dává
velkou šanci na kvalifikování se na OH do Londýna. Cestu k obhajobě titulu jim bude chtít znepříjemnit nově vytvořený pár s ambicemi účasti
na OH Martin Lébl a Michal Plaček. Zajímavostí
na této dvojici je úspěšná šestková a beachvolejbalová minulost Martina Lébla a dvojí občanství
– americké a české Michala Plačka, jenž se pohybuje v druhé desítce žebříčku amerického profesionálního okruhu AVP. Tato dvojice se před-

stavila na dvou domácích turnajích a to
vždy vítězně. Ambice nechybí mladé
dvojici Martinovi Tichému a Janu
Dumkovi, jež nad úřadujícími mistry –
Benešem a Kubalou v letošní sezóně
zvítězili. Jejich velkým úspěchem je
také zisk titulu středoevropských mistrů Evropy,
kde porazili několik silných týmů ze Světové
série. Další dvojice mohou jen překvapit, ale to
bývá velice často výhoda níže žebříčkově postavených týmů. K nim řadíme taktéž domácí pár
Pavel Kolář a Tomáš Božek.
Finálový zápas bude zahájen v neděli v 15.00
hod., zápas o třetí místo v 14.00 hod. Součástí
programu je vystoupení taneční skupiny, soutěže
pro diváky o zajímavé ceny včetně bečky piva,
módní přehlídky a při finálovém zápase čepování pěnivého moku z Černé Hory zdarma!
V neděli je vstup do areálu koupaliště volný!
Přenos je zajištěn mediálním partnerem ČT!
Za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta

Beachtennis poprvé ve Slavkově
V sobotu 31. července se v areálu slavkovského koupaliště uskutečnil historický první
turnaj ČP v beachtennise. Překvapením turnaje
bylo vítězství domácího borce Martina Staňka,
jehož k výbornému výkonu vytáhl spoluhráč
a současně několikanásobný mistr republiky
Edvard Kožušník. Tento výborný hráč se bohužel nemůže věnovat svému oblíbenému
sportu profesionálně, neboť dává přednost politické kariéře v evropském parlamentu.

Po vyrovnaných soubojích ve skupinách,
kdy pozdější vítězové odvraceli se svými finálovými soupeři tři mečboly, byly rozehrány semifinálové a finálové zápasy. V nich již dominovali pozdější vítězové.
Další domácí dvojice R. Majnuš a L. Kuchta obsadila 5. místo.
Finále: Edvard Kožušník, Martin Staněk –
Milan Svoboda, Radek Popovič 6:1, 6:0.
za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta
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Zlodûj sebral peníze i ãokoládu
Dusud neznámý pachatel využil tmy, aby se
vloupal do jedné ze slavkovských kanceláří.
Odtud si ze skříně odnesl nejen přenosnou plechovou pokladnu, ve které bylo přes dvacet tisíc
korun, ale zlákala ho i obří tabulka mléčné čokolády v hodnotě pět set korun. Za přečin krádeže mlsnému pobertovi hrozí až dva roky za
mřížemi.
por. Mgr. Alice Navrátilová

Fotbal v září
V měsíci září se budou hrát na městském stadionu tato mistrovská utkání:
Středa 1. 9.
st. a ml. přípravky Slavkov–Rousínov, v 16.30 h.
Sobota 4. 9.
dorost Slavkov–Dubňany, zač. ve 14 h.
Slavkov „A“–Kyjov, zač. v 16.30 h.
Neděle 5. 9.
st. a ml. přípravky Slavkov–Bohdalice, v 10.00 h.
Sobota 11. 9.
žáci Slavkov „A“–Hodějice, zač. v 9.00 h.
žáci Slavkov „B“–Slavíkovice, zač. v 10.45 h.
Slavkov „B“–Mouřínov, zač. v 16.00h.
Sobota 18. 9.
dorost Slavkov–Velká n. Veličkou, zač. v 13.30 h.
Slavkov „A“–Tvrdonice, zač. v 16.00 h.
Neděle 19. 9.
st. a ml. přípravky Slavkov–Bučovice, v 10.00 h.
Sobota 25. 9.
žáci Slavkov „A“–Vícemilice, zač. v 9.00 h.
Slavkov „B“–Hodějice, zač. v 16.00 h.
Mužstvo FC Zbrojovky Brno „B“ u nás nakonec
nehraje. Realizační tým „A“ mužstva je chce mít
„pod dohledem“ v Brně!
rs
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okénko

Rady do zahrady – září
Pranostika: To se pozná teprve v září, kterak
sadař hospodaří. Zdali jablka, švestky, hrušky,
naplní mu všechny nůšky.
Začíná podzim a to je doba sklizně plodů přírody. Po letošním problematickém jarním období se výše uvedená pranostika asi nevyplní.
Připravíme si skladovací prostory a obaly na uskladnění ovoce. Vše řádně vydesinfikujeme.
Potom již zjistíme, zda je ovoce ve správné sklizňové zralosti, a začneme česat podzimní a raně
zimní odrůdy jablek, hrušek, snad i renklód
a švestek. Vinařům začíná vinobraní sběrem raných odrůd hroznů vinné révy.
Ovoce, které se nehodí na uskladnění, zpracujeme na mošty nebo je usušíme a zachováme
si vitamíny na zimní období. Poškozené a nahnilé plody okamžitě posbíráme, aby nedošlo

k šíření chorob. Vložíme je do jámy a posypeme
páleným vápnem. Po sklizni ovoce prořežeme
proschlé větve, vykopeme staré a nemocné
stromy a nahradíme je novými. Koncem měsíce
upevníme na kmeny stromů lepové pásy proti
samičkám píďalky podzimní, které se stěhují do
korun stromů. Můžeme také oškrabat borku naspodu kmene a natřít kmen například přípravkem Chemstop.
Po sklizni hnojíme draselnými (draselná sůl,
síran draselný) a fosforečnými hnojivy (superfosfát) v menších dávkách, nejlépe kapalnými
hnojivy v obvodě koruny stromu ke kořenům.
Připravíme si kůly, chrániče a pozemek pro
podzimní výsadbu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža.

Objednávky ovocných stromků do 15. října 2010
Jak chutnají ovocné stromky zajícům se přesvědčil po letošní zimě mnohý zahrádkář. Okus
byl tak velký, že mnohé stromky bude nutno vykopat a nahradit je novými. Podzim je tou nejvhodnější dobou k tomuto procesu.
Naše organizace bude opět zajišťovat kvalitní
výsadbu z uznaných ovocných školek. Pokud
budete mít zájem o nákup ovocných stromků

a keřů, vhoďte svoji objednávku do schránky
v Domě zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do
15. října 2010. Na objednávku uveďte požadovanou odrůdu a druh, adresu, popř. tf. pro případný kontakt a oznámení prodeje.
Chtěl bych upozornit na nákup nekvalitní,
přeschlé a neoznačené sadby ovocných stromků
od příležitostních prodejců a v supermarketech.

Moštování ovoce
Drcení a moštování ovoce, vaření povidel
a sušení ovoce v letošním roce provedou pracovníci zpracovny ovoce, která již zahájila provoz.

Pracovní doba: pondělí 1517 hodin, středa 15
– 17 hodin jen na objednávku, sobota 9 – 12 a 13
– 17 hodin. Více informací u př. Jindřicha Sáčka
mobil 737 686 701.

Výstava ovoce 18. a 19. září
Vše, co se nám v letošním roce podařilo vypěstovat na našich zahrádkách, vystavíme a necháme ohodnotit na 5. OBLASTNÍ VÝSTAVĚ OVOCE A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH
VÝPĚSTKŮ, kterou pořádají zahrádkáři ze
Slavkova a z Vyškovského okresu ve spolupráci
s ÚR ČZS Vyškov.
Výstava se uskuteční v sobotu 18. září a v neděli 19. září 2010 ve Společenském domě BONAPARTE ve Slavkově u Brna vždy od 8 do 17
hodin. V pondělí bude výstava otevřena od 8 do
11 hodin pro žáky místních a okolních základních a mateřských škol.
Z vystavených výstavních vzorků jablek
bude vyhodnoceno jablko roku 2010. ÚKZUZ
Brno-Želešice představí novinky v pěstování
jablek. Součástí výstavy budou expozice kak-

tusů, bonsají a jiných zajímavostí. Včelaři
ukáží, co vše je zapotřebí k chovu včel a uvedou ochutnávku různých druhů medů a jejich
prodej. Také bude možno vyhrát některou z cen
ve velké tombole. Dále si zde můžete zakoupit
jablečný mošt a švestková povidla. Vstupné
bude dobrovolné.
V zámeckém parku se koná v sobotu 18. září
2010 po celý den Václavský jarmak.
Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli
v pátek 17. září 2010 do místa konání výstavy
(vchod od zámku).
Přijďte a přesvědčete se, že ten letošní rok
nám nechal vypěstovat i výstavní ovoce.
Srdečně zvou a za účast na výstavě děkují
pořadatelé a vystavovatelé.

KOBERCE
KOMPLETNÍ SERVIS:
• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky
ZDARMA!
• Vaše prostory změříme
ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!
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PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–pátek: 9–17 h
KONTAKTY:
Tel.: 544 227 555, 777 769 975, 608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

www.koberce-pvc.cz

Začátkem září s námi pojede na ozdravný pobyt
do italského přímořského letoviska Bibione celkem 108 účastníků. Přáli bychom si prodloužit
léto se sluníčkem a koupáním v moři, ale hlavně
abychom se všichni v pohodě vrátili domů.
V rámci zdravotně výchovné činnosti připravujeme na podzim zajímavé přednášky nejen pro
diabetiky. Ve čtvrtek 23. září od 14 hodin můžete
přijít do zasedací místnosti městského úřadu na
besedu s velitelem městské policie Pavlem Ehrenbergerem na téma „Senioři sobě“. Uvidíte nahrávky policie ČR Jihomoravského kraje o tom,
jak si mají senioři chránit svůj domov a majetek
před okrádáním a jak nenaletět různým podvodníkům, kteří zneužívají důvěřivost starších lidí
a připraví je o celoživotní úspory. V říjnu přijala
naše pozvání zkušená nutriční terapeutka Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně Jitka Andrášková,
která nám poradí, jak využít zeleninu a ovoce v jídelníčku diabetika. A jako každoročně už teď připravujeme na 11. listopadu prodejní výstavu výrobků a potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé
výživy. Přihlásilo se nám už nyní 20 firem, takže
si zájemci z našeho regionu budou moci nakoupit
vše potřebné. Pro velký zájem přijedou znovu pracovníci firmy Baťa z Dolního Němčí s nabídkou
podzimní a zimní zdravotní obuvi, která je vhodná
nejen pro diabetiky, ale i pro seniory a lidi, kteří
v zaměstnání převážně stojí, nebo chodí.
Pro diabetiky i seniory je zvlášť vhodná podzimní vycházka do lesa, zvláště v době, kdy rostou houby. Musíme ale mít vhodnou obuv, repelent proti klíšťatům, jídlo a pití, případně glukoměr
a inzulin. Sbíráme jen ty houby, které bezpečně
známe, očistíme je a ukládáme do košíku, ne do
PE tašky, kde by se zapařily. Ihned po příchodu
domů je zpracujeme buď na přímou konzumaci,
nebo nakrájíme a zavařujeme v sladkokyselém nálevu, nebo si je usušíme. Houby neobsahují žádné
sacharidy, proto jsou v kombinaci se zeleninou
vhodným zpestřením našeho jídelníčku. Každý
houbař má svoje vyzkoušené recepty, ale přesto
přidávám hned dva, které můžete vyzkoušet.
Na houbovou tlačenku potřebujete 1 kg čerstvých hub, vepřové koleno, nebo 4 vepřové nožičky, 10 kuliček nového koření a pepře, 3
stroužky česneku, cibuli, ocet, sůl, majoránku.
Vepřové maso uvaříme v osolené vodě s cibulí,
česnekem a kořením, pak ho umeleme i s kůží.
Houby převaříme asi 10 minut v osolené vodě
s octem, případně s kořenovou zeleninou, nakrájenou na kolečka. Okapané houby a zeleninu smícháme s pomletým masem, přidáme 1–2 deci vývaru z masa, osolíme a okořeníme a plníme do
papíru na tlačenku.
Při vychladnutí naplněný papír otáčíme, aby
směs měla na řezu pěknou mozaiku. Na houbový
závin potřebujeme: 600 g ve slupce vařených
brambor, 4 vejce, 200 g polohrubé mouky, 250 g
čerstvých hub, 2 mrkve, 1 pórek, 2 lžíce másla,
pepř, mouku na vál, žloutek na potření. Na másle
orestujeme pórek nakrájený na kolečka, pokrájenou mrkev a očištěné pokrájené houby, osolíme,
opepříme a podusíme do měkka. Zalijeme 3 vejci
a necháme ztuhnout. Vychladlé uvařené brambory
oloupeme, jemně nastrouháme, osolíme, přidáme
1 vejce a mouku a rychle zpracujeme těsto. Rozválíme na plát, potřeme vychladlou houbovou náplní, svineme a položíme na plech s pečicím papírem. Potřeme žloutkem a pečeme asi 30 minut.
Podáváme teplý i studený. Kdo si chce postup
ulehčit, koupí si listové těsto a doma si připraví si
pouze houbovou náplň. Marie Miškolczyová
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ZÁ¤Í–¤ÍJEN 2010
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

31. 8. úterý
1. 9. středa

19.30 hod. BEZ SOUCITU
93 min.
19.30 hod. Osobní asistent amerického ambasadora v Paříži James Reece má vše, co úspěšný muž potřebuje mít. Atraktivní přítelkyni,
luxusní byt a skvěle placenou práci. Jediné po čem touží... dostat se do pořádné akce. Akční žánr. Režie: Pierre Morel. Hrají:
John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak.
Mládeži přístupno od 15 let

4. 9. sobota
5. 9. neděle

115 min.
19.30 hod. ZELENÁ ZÓNA
19.30 hod. Akčnímu thrileru „Zelená zóna“ se přezdívá „čtvrtý Jason Bourne“. S úspěšnou sérií ji spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula
Greengrasse a představitele hlavní role Matta Damona, ale především stoprocentní filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh.
Pod ním je podepsaný oscarový scénarista Brian Helgeland. Dále hrají Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan, Jason Isaacs.
Vstupné:
Mládeži přístupno od 15 let

7. 9. úterý
8. 9. středa

93 min.
19.30 hod. SOLOMON KANE
19.30 hod. Solomon Kane je temné, výpravné, akční fantasy, jehož námětem je sbírka povídek věhlasného amerického spisovatele Roberta
E. Howarda – otce Barbara Conana. Převážná část filmu se natáčela v České republice, zejména v Praze a na hradech Točník
a Zvíkov a v jedné z vedlejších rolí se představí i český herec Marek Vašut. Režie: Michael J. Bassett. Hrají: James Purefoy,
Robert Orr, Richard Ryan, Ian Whyte a další.
Mládeži přístupno od 15 let

11. 9. sobota
12. 9. neděle

119 min.
19.30 hod. A - TEAM
19.30 hod. Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikovanými a respektovanými členy elitní armádní jednotky. Byli obdivováni pro svůj
mimořádný talent a schopnost zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se u toho byť jen trochu zapotili. To platilo ovšem pouze do té
doby, než byli nasazeni do přísně tajné mise. Velkolepá akční komedie, plná honiček, vtípků digitálních triků vychází z populárního
seriálu z osmdesátých let The A-Team, jehož autorem byli Frank Lupo a Stephen J. Cannell. Režie: Joe Carnahan. Hrají: Bradley
Cooper, Liam Neeson, Patrick Wilson, Dirk Benedict a další.
Mládeži přístupno

14. 9. úterý
15. 9. středa

148 min.
19.30 hod. POČÁTEK
19.30 hod. Sci-fi film režiséra Christophera Nolana v hlavní roli s Leonardem DiCaprio. Dále hrají Ken Watanabe, Ellen Page, Tom Hardy
a další. Film USA s českými titulky.
Mládeži přístupno od 15 let

18. 9. sobota
19. 9. neděle

108 min.
19.30 hod. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
16.30 hod. Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.Vydá se za bílým králíkem a ocitá se
v ohromující a fantastické Říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše. Tam se setkává s celou řadou pozoruhodných
postav. Animovaný rodinný film. Režie: Tim Burton. Hrají: Mia Wasikowská, Johnny Depp, Helena Bonham Carterová, Anne
Hathawayová, Crispin Glover a další.
Mládeži přístupno

21. 9. úterý
22. 9. středa

124 min.
19.30 hod. TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
19.30 hod. Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho
všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost, lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob
vlkodlak. Má zvolit život, či smrt? A co pro ni znamená život a co smrt? Režie: David Slade, Hrají: Kristen Stewart Robert
Pathinson, Taylor Lautner, Billy Burke a další. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

25. 9. sobota
26. 9.neděle

140 min.
19.30 hod. ROBIN HOOD
19.30 hod. Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley Scott vám
odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Historický film USA s českými titulky. Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong,
Danny Huston, Max von Sydow, William Hurt, Mathew Mcfadyen.
Mládeži přístupno od 12 let

28. 9. úterý
29. 9. středa

19.30 hod. SEXY 40
95 min.
19.30 hod. Sandy je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého manžela.
Rozhodne se k radikálnímu kroku, opustí ho a přestěhuje se i se svými dětmi do New Yorku, najde si práci, přátele. Komedie
USA. Režie: Bart Freundlich. Hrají: Catherine Zeta – Jones, Justin Bartha a další.
Mládeži přístupno od 12 let

2. 10. sobota 19.30 hod. KUKY SE VRACÍ
95 min.
3. 10.neděle 16.30 hod. Nový dobrodružný film režiséra Jana Svěráka představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný
snímek a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní
kombinaci hraného a animovaného příběhu. Hrají: Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová- Nováková, Filip Čapka.
Mládeži přístupno
5. 10. úterý 19.30 hod.
6. 10. středa 19.30 hod.

PREDÁTOŘI
107 min.
Elitní žoldák Royce je unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho
zneuznaného lékaře se jedná o nebezpečné zabijáky, žoldáky a trestance, kteří sem byli dopraveni pouze proto, aby se stali
živou kořistí pro novou rasu Predátorů. Pokud chtějí přežít, musí se spojit proti společnému nepříteli. Režie: Nimród Antal. Hrají:
Adrien Brody, Laurence Fishburn, Topher Grace, Danny Trejo a další. Sci-fi, akční horor s českými titulky.
Mládeži přístupno od 15 let

9. 10. sobota 19.30 hod.
10. 10. neděle 19.30 hod.

ZÁLOŽNÍ PLÁN
106 min.
Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už
trvá příliš dlouho rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Ale téhož
dne potká Stana , muže, který na ni působí velmi nadějným dojmem. Zoe se dostává do divokého víru chyb a rozporuplných
náznaků, z nichž je Stan naprosto zmatený. Romantická komedie USA s českými titulky. Režie: Alan Poul. Hrají: Jennifer Lopez,
Alex O´Loughlin, Eric Christian Olsen a další.
Mládeži přístupno od 12 let
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Archelogick˘ prÛzkum v areálu b˘v. cukrovaru

Foto: H. Sokoltová

Odkryt˘ hrob

Foto: H. Sokoltová

Archeologové u hrobu

Foto: H. Sokoltová

Existence starého židovského hřbitova prokázána
V pondělí 9. srpna začal v areálu bývalého cukrovaru ve Slavkově archeologický výzkum. Právě
v tomto místě měl být podle ústní tradice starý židovský hřbitov. Místu se říkalo „U židovských
hrobů“, ale existence hřbitova nebyla nikdy prokázána.
Občané Slavkova se při cestě okolo cukrovaru zastavují a nahlížejí přes plot dolů, kde skupina pracovníků Ústavu archeologické památkové péče Brno
odkrývá a očišťuje několik lidských koster. Z chodníku je zatím vidět šest odkrytých pozůstatků, z nichž
minimálně dva jsou dětské. Pozůstatky jsou nehluboko pod úrovní podlahy někdejší jídelny cukrovaru.
O týden později už bylo jasno – existence židovského hřbitova byla prokázána. Slavkovský hřbitov
navštívil v pondělí 16. srpna i vrchní zemský rabín

Vodou‰ kropenat˘ Foto: M. Hrabovsk˘

Karol Sidon se zástupci mezinárodní rabínské organizace Atra Kadiša. Jednoznačně se shodli na tom, že
jde o židovské hroby.
„V souladu se zjištěním expertů bude s kosterními
nálezy naloženo důstojně a dle všeobecně respektovaných tradic, to znamená, že budou pietně uloženy
na příslušném hřbitově,“ sdělil nám mluvčí SPAR
ČOS Jan Vávra.
„Starý židovský hřbitov ve Slavkově u Brna by
v místě, kde se počítá se stavbou obchodního domu
společnosti SPAR, měl být zakryt betonovým sarkofágem. S firmou o tom jednají zástupci židů,“ sdělil
Karol Sidon. Ostatky z hrobů, které už byly otevřeny,
by měly být na hřbitově znova obřadně pohřbeny.
Sidon zdůraznil, že projekt výstavby obchodní
centra se nemusí zastavit. Stačí jen ostatky vrátit do

Kulík ﬁíãní Foto: V. Kohoutková

Ústﬁiãník velk˘

Foto: P. Smejkal

země, místo upravit a uzavřít sarkofágem z betonu
tak, aby zůstalo neporušené. Na povrchu by měla být
umístěna pietní deska věnovaná pohřbeným.
„Město je připraveno upravit prostory sousedící
s obchodním centrem, pod nímž jsou také pohřbeni
židé, a dát mu pietní podobu,“ řekl ČTK slavkovský
starosta Ivan Charvát.
Původně se hovořilo o tom, že bylo odkryto šest
hrobů. Podle Sidona se na místě ukázalo, že jich bylo
otevřeno více. Počet ale neupřesnil. Už před zahájením výkopových prací v areálu starého cukrovaru,
kde bude centrum stát, židé upozorňovali na to, že
pod staveništěm je starý hřbitov. Hmatatelné důkazy
k tomu ale podle starosty scházely. Našly se až při archeologických pracích.
Hana Sokoltová a ČTK

âápi Foto: V. Kohoutková

Vodou‰ bahenní

Foto: M. Hrabovsk˘

Mokﬁady kolem Litavy jsou dÛleÏitou zastávkou na tahové cestû vodního ptactva
Téměř tři desítky vodních ptáků zvaných bahňáci z čeledí kulíkovitých, jespáků, vodoušů, slukovitých, mohutnější břehouši, vzácné kolihy, přímořský ústřičník
i pestrý malý kamenáček a další na své pouti až ze severské tundry, někteří i z východního pobřeží Grónska na
cestě k zimovišti urazí až 7 tisíc kilometrů na zimoviště.
Někteří z nich dávají přednost tahovým cestám kolem
mořských pobřeží. Cesta přes evropský kontinent je pro
ně jen příležitostná, a to tehdy, když zde nalézají dostatek obživy na volných, otevřených vodních plochách,
které jim skýtají dostatek obživy. Výsledky dlouholetého
kroužkování u nás to potvrzují. V sušších létech byli
mnozí kontrolováni opět na přímořských tahových cestách.
Vydatné květnové srážky, více jako čtyřnásobek měsíčního srážkového průměru a téměř trojnásobek průměrných srážek v červenci vytvořily v litavské nivě dostatek vodních ploch na obdělávaných polích, kde vodní
ptáci včetně vzácnějších druhů kachen, jako oba druhy
našich drobných čírek, bahňáci i čejky, kteří se objevili
na biocentru Šámy, našli na nových vodních plochách
vhodná hnízdiště. Biocentrum obsadily nesnášenlivé labutě a lysky.
Velkou početností překvapily čejky. Až stohlavá hejna
vesměs mladých ptáků se v pohnízdní době objevují na
okrajích mělčin, kde nachází potravu nebo společně s vodouši odpočívají. Nový poznatek u čejky chocholaté potvrzuje, že jsou schopny překonat i Atlantik na pobřeží
Severní Ameriky a na Bahamy. Od nás odlétající čejky
i další bahňáci na západ podél toku Litavy nachází opět

vhodné vodní plochy v okolí Žatčan po Blučinu, kde byly
společně s čejkami, podobně jako u Slavkova zastiženy
kolihy velké, dnes již velmi vzácné a kriticky ohrožené.
Poslední hnízdiště na Moravě nedaleko Strážnice opustily před pěti léty. Vzácným zatoulancem na slavkovském mokřadu je v druhé dekádě srpna ústřičník velký od
pobřeží Atlantiku a Baltu. U sluky otavní, bekasiny je
podzimní výskyt celkem běžný, často i zimují na nezamrzající hladině Litavy pod ústím Prostředníčka. Velmi
početní na zatopených plochách jsou patrně i hnízdící
kulíci říční a drobní pisíci. Jednotlivě byl zjištěn i kulík
písečný od Baltu. Z čeledě vodoušů nejčastější je vodouš
bahní, přilétá v hejnech, u nás nehnízdí. Také vodouš
kropenatý. Vodouš rudonohý na Slavkovsku hnízdil ještě
v sedmdesátých létech celkem pravidelně.
Z větších nápadnějších druhů lze na mokřadu stále pozorovat mladého ptáka husice liští, velikosti mezi kachnou a husou, upozorňuje již z dálky nápadnou bělobou.
Husice byly pozorovány i na biocentru Šámy. Pro hnízdění vyhledávají úkryty a zemní dutiny. Je to nově hnízdící pták naší avifauny, zatím v kategorii velmi zranitelných druhů.
Pozoruhodný a nápadný byl na zatopených lokalitách
kolem našeho města čáp černý, obyvatel našich lesů, na
rozdíl od čápa bílého velmi plachý. Zdržoval se i na menším mokřadu u silnice na Křenovice. Projíždějící auta
mu nevadila, při zastavení odlétal na blízké mokřady
v okolí. Jeho početnost u nás se mírně zvyšuje, je však
velmi zranitelný na své cestě na zimoviště do jižní saharské Afriky.

Informace od místních ornitologů, z tisku , odborů pro životní prostředí, internetu.
M. Hrabovský

Moravský rybářský svaz, o. s. MO Slavkov
u Brna, vás zve na Rybářské závody mládeže do
15 let. Závody se konají 28. srpna na malém rybníku ve Slavkově. Prezentace od 7 h. Bližší informace na www.momrs-slavkov.cz
Petr Zvonek
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