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Napoleonské
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Ukázka bitvy v zámeckém parku

víkendu 12.–14. srpna proběhly Napoleonské dny, tradiční kulturní akce zahrnující folkový koncert, pestrý
jarmark a především účast nadšenců v dobových uniformách francouzské, rakouské a ruské armády přelomu 18.
a 19. století. Těch se letos na místo sjelo na 180. Kromě
České republiky také ze Slovenska, Rakouska a Belgie.
V zámeckém parku postavili své stanové tábory a v sobotu
dopoledne během manérvů pilovali vybrané prvky základního výcviku, francouzské jednotky se sjednocovaly ve způsobu boje rozptýlených střelců (podle instrukce maršála Davouta z roku 1811), a to za pomoci signálů zdatného korneta.
Společné francouzsko-rakouské manévry byly souběžně zahájením příprav na příští rok, kdy si Evropa připomene 200.
výročí ruského tažení a bitvy u Borodina.
Odpoledne byla zahájena před třemi či čtyřmi tisícovkami přihlížejících návštěvníků bitevní ukázka přepadem
rusko-rakouské kolony. Početní převaha Francouzů útočících na protivníka ze tří stran vedla k jejich jednoznačnému

O

úspěchu. Rozhodující se ukázala být převaha především v dělostřelectvu, Napoleonově oblíbené
zbrani.
Večer pak francouzské jednotky nastoupily pod
zámeckým balkonem ke slavnostní přehlídce. Následovala slavnostní dělostřelba a ohňostroj doprovozený Čajkovského Předehrou 1812 v režii ohněstrůjce Ivana Martínka.
V neděli pokračovali vojáci ve výcviku a v půl jedenácté byla zahájena bitva.
V zámeckém parku probíhal v sobotu v rámci
Napoleonských dnů řemeslný jarmark, který obnášel na 80 prodejních stánků s různorodým sortimentem – nejrůznějšími dekorativními předměty,

(Pokračování na str. 3)

bižuterií, ručními a řemeslnými výrobky a pochopitelně také občerstvení všeho druhu.
Návštěvníky programu čekala také široká nabídka
kulturního vyžití přímo v zámku. Kromě běžně nabízených prohlídek zámeckých interiérů mohli návštěvníci navštívit zámek v rámci kostýmovaných
prohlídek zámku v duchu Napoleonových narozenin. O ty se tradičně postaralo Sdružení Per Vobis.
Všech šest nabízených termínů bylo zcela zaplněno.
Návštěvníci mohli také zhlédnout probíhající výstavy. Vybrat si mohli mezi výstavou slavkovské výtvarnice Aleny Slezákové „Moje srdeční záležitost“
či výstavou loutek „Loutky pro radost z Radosti“,
(Pokračování na str. 2)

Mateřská škola
dokončena

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, ve chvíli, kdy
budete číst tyto řádky, budou velké
školní prázdniny téměř u konce.
Dětem brzy skončí bezstarostné letní
hrátky, nám dospělým doba odpočinku, relaxace a dovolených. Přestože, jak by pravil klasik, dosavadní
způsob léta se zdál jaksi nešťastným,
poslední srpnové dny nám umožnily
užívat si jeho kouzlo plnými doušky.
Ohlédnu-li se za událostmi posledního měsíce, nemůžu
se nezastavit u sportovních a kulturních akcí, které se
v našem městě uskutečnily a vyvolaly mezi občany vlnu
diskusí.

Foto: B. Maleãek

Čtěte na straně 7

Budova nové ‰koly

Foto: B. Maleãek

Příští číslo vyjde 1. října

Jarmark v parku

Ruská armáda
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Vojenské leÏení

Obsluha francouzského dûla

Mezinárodní v˘stava vín

kterou Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá ve spolupráci
s Divadlem Radost. Volně přístupná byla výstava fotografií Regionální rozvojové agentury „Technické památky regionu Pomoraví“.
Součástí programu akce byl také 7. ročník mezinárodní výstavy vín, Grand Prix Austerlitz 2011, spojený
s veřejnou degustací soutěžních vzorků. Těch bylo
v tomto kole na 150. Degustace se zúčastnilo na osm

Rakouská pûchota v akci

Ukázka bitvy v zámeckém parku

Ukázka bitvy v zámeckém parku

Rodina vojáka na nádvoﬁí

stovek návštěvníků. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu večer v Rubensově sále slavkovského
zámku.
Souběžně probíhajícího golfového turnaje Napoleon
Golf Cup (letos již 9. ročník) se zúčastnil také ministr
kultury České republiky, pan Jiří Besser.
Mezi významné hosty Napoleonských dnů 2011 patřili pánové Nicolas de Lacoste, první rada velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, a přidělenec obrany

vojenské mise při velvyslanectví Francie podplukovník
Bruno Bucherie v doprovodu náměstka ministra
obrany ČR, pana Michaela Hrbaty. Děkujeme všem
účastníkům, městu Slavkov u Brna, Zámku Slavkov –
Austerlitz, Technickým službám města Slavkov u Brna
a všem, kdo se na úspěšné akci podíleli či ji podpořili.
Celkově navštívilo Napoleonské dny na 12 000 návštěvníků.
Projekt Austerlitz, Tereza Cenková, DiS

Ukázka bitvy v zámeckém parku

Závûreãná fáze ukázky bitvy v zámeckém parku

Foto na straně: B. Maleček

Ukázka bitvy v zámeckém parku
(Dokončení ze str. 1)
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Slovo starosty k prázdninovým událostem
(Dokončení Slova starosty ze str. 1)

Jednou z nich byly mezinárodní závody do
vrchu (Slavkovské serpentiny 2011), které se
konaly poslední červencový víkend. Tato akce
přilákala do našeho města nejen velký počet
závodníků, ale i mnoho fandů tohoto motoristického sportu. Z hlediska vlastní organizace
byla tato akce pořadateli zajištěna na velmi
dobré úrovni. Velmi atraktivní byla i doprovodná freestylová exhibice na náměstí pořádaná ve prospěch Nadačního fondu Kuře. Dopravní uzávěry, omezení a objížďky, stání
karavanů, depo pro jezdce a především trvalý
řev závodních motorů však výrazněji ovlivnily
poklidný letní život spoluobčanů ve všech dotčených ulicích. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům za toleranci této
akce. Vedení města všechny získané připomínky a podněty vyhodnotilo a v budoucnu
zcela jistě bude všechny možné dopady, vlivy
a faktory související s akcí při svém rozhodování důkladně zvažovat.
O víkendu 12.–14. srpna se uskutečnil další
ročník Napoleonských dnů včetně několika tradičních doprovodných akcí. V pátek se začali do
našeho města sjíždět dobrovolníci ve vojenských dobových uniformách. Slavkovští dobrovolní hasiči přivítali dvacítku svých kolegů
z francouzského Darney včetně starosty tohoto
partnerského města. Večer se ve dvoře Panského
domu uskutečnil tradiční Festival folk a country.
Přestože se v těchto místech konal poprvé, účinkující i posluchače si okamžitě získal svojí znamenitou atmosférou a jedinečností tohoto prostředí. Přestože poklidný průběh byl narušen
silným deštěm, hudebníci svou produkci za potlesku posluchačů dokončili ve stísněných prostorách atria. V sobotu zavítaly davy místních
i turistů do zámeckého parku na tradiční jarmark i mezi vojenská ležení. Zde mohli návštěvníci zažít atmosféru táborového života či
přihlížet nácvikům vojenských dovedností
a taktickým manévrům. Odpolední program vyvrcholil ukázkou bitevní vřavy v dolní části
parku. Mezitím na zámeckém nádvoří probíhal
již 7. ročník velmi oblíbené mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz. Celodenní program byl završen působivým večerním nástupem vojsk a poutavým slavnostním
ohňostrojem. Chtěl byl opětovně připomenout,

Starosta Darney Hervé Buffe, starosta Slavkova u Brna Ivan Charvát, první rada francouzského
velvyslanectví v ČR pan Nicolas de Lacoste a pan Vratislav Malý
Foto: A. Šilhánek
že tato akce, která neodmyslitelně dlouhodobě
patří mezi hlavní kulturní akce letní turistické
sezóny na celé Jižní Moravě, není oslavou jedince, což se nám někteří snaží mylně, možná
i záměrně, podsouvat či vnutit, ale vzpomínkou
na historii a dějiny, které se vážou k našemu
městu a jeho blízkému regionu, snahou udržovat tradici, která zde byla zahájena již ve třicátých letech minulého století. Počet a spokojenost návštěvníků v posledních několika letech
smysl pořádání Napoleonských dnů jednoznačně potvrzuje. Bohatá nabídka programu
akcí je adresována pro nejširší veřejnost, děti,
mládež, dospělé i seniory.
Standardně bych se i tentokrát chtěl dotknout
zásadních investičních akcí, které se v současné
době ve městě realizují a jejichž průběh můžete
pravidelně monitorovat. První z nich, realizace
II. etapy protipovodňových opatření, se díky aktuální nutnosti stavební činnosti v ulici Čs. armády v současné době dostala do fáze, která si
vyžádala výraznější změny v dopravě, jež se dotknou dalších částí našeho města. Tento stav potrvá do konce října letošního roku. Chtěl bych
všechny, kterých se uvedené změny v dopravě
dotýkají nejvíce, požádat o pochopení a strpení
tohoto stavu, jelikož výsledkem bude dokon-

Ukázka bitvy v zámeckém parku

Foto: B. Maleãek

čení další etapy protipovodňové ochrany města
před povodněmi, které ještě živě pamatujeme
z roku 2010.
Druhou z nich je výstavba nové mateřské
školy (částečná vestavba a přístavba k ZŠ Komenského ze strany od Malinovského náměstí).
I v tomto případě se jedná o jednu z prioritních
investičních akcí města v posledních několika
letech, tudíž její přípravě i následné realizaci
věnovalo a doposud věnuje vedení města velkou
pozornost. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří tento záměr podporovali, jelikož
rozhodování o umístění stavby a jejím financování nebyla jednoduchá a jednotná. Poděkování
patří i těm, kteří s myšlenkou umístit novou
školku do těchto prostor přišli a svůj nápad následně projekčně zpracovali (projektantům)
i dodavatelské firmě, která ve velmi krátkém
čase a v požadovaném termínu vlastní výstavbu
zvládla. Jsem přesvědčen, že architektonické
ztvárnění a začlenění do stávajícího prostoru
i kvalitní realizace stavby činí z této části areálu
školských budov jednu ze zdařilých dominant.
Poděkování patří též obchodní společnosti
American game s.r.o. z Komořan, která městu
poskytla částku 2,0 mil. Kč. Z této částky město
využilo 1,7 mil. Kč právě na vybavení nových
prostor MŠ Zvídálek a 0,3 mil. Kč poskytlo formou účelového příspěvku MŠ Karolínka, která
svoji činnost zahájí taktéž ve zrekonstruovaných
prostorách na Malinovského náměstí již 1. září
2011. Dovolte mi touto cestou vás pozvat na
slavnostní otevření nové Mateřské školy Zvídálek, které se uskuteční v neděli 4. září od
10.30 hodin. Pro dospělé to bude vhodná příležitost prohlédnout si celou stavbu včetně vnitřních prostor, které jsou díky kolektivu zaměstnankyň MŠ již plně připraveny na zahájení
nového školního roku 2011/2012. Pro děti,
které již předškolní docházku navštěvovaly, i ty,
které ji následující den zde zahájí nově, to bude
ideální možnost seznámit se za účasti svých rodičů s novým prostředím.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám
klidné prožití závěru letních prázdnin a následně
i léta. Vám všem, kteří máte malé děti, přeji jejich brzkou aklimatizaci ve školce či ve školních
lavicích po období právě končících prázdnin.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

15. schůze RM – dne 20. 7. 2011
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 20-21.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 4.
10. 2006 s Komerční bankou, a. s.
3. RM bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na pořízení herních prvků na školní zahradu MŠ Zvídálek.
4. RM ukládá MěÚ předložit RM zprávu dle
usnesení ZM z III. řádného zasedání konaného
dne 20. 6. 2011 ve věci odpojování od kotelny na
Zlaté Hoře.
5. RM ukládá odboru BTH podat písemnou
informaci o plnění usnesení k bodu 4.18. ze 14.
schůze RM konané dne 29. 6. 2011 (uzavření nájemní smlouvy s pí Živníčkovou). RM dále
ukládá odboru BTH nabídnout byt č. 5, Fügnerova 109, jako bytovou náhradu školníkovi ZŠ
Tyršova, panu Jiřímu Svobodovi, nájemní
smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 55,50 Kč/m2. RM dále přiděluje
byt č.1, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna, jako
bytovou náhradu paní Andree Šťastné, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
6. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č. 6/2008 na Koláčkově nám.727 s Pavlem Noskem dohodou k datu 31. 7. 2011 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Noskem na pronájem
nebytových prostor – místnost č. 2.22 v budově
polikliniky pro jeho podnikatelskou činnost
podle předmětu podnikání (zprostředkování pojištění a penzijního připojištění).
7. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 14/551
ze dne 23. 12. 2010, kterým do práv a povinností
původního nájemce MUDr. Zdenky Koldové
vstoupí její nástupce firma ALERGOLOGIE
Vyškov s.r.o.
8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor č. 2.10., 2.11.,
2.12. na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova
č. p. 324, s MUDr. Františkem Fajmonem s přepočtem na 3 dny užívání v týdnu, a to na dobu určitou do 31. 7. 2012.
9. RM schvaluje prodloužení doby nájmu
k bytu č.9, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, za
smluvní nájemné 55,50 Kč/m2, panu Davidu Kubenovi, a to do 31. 7. 2014.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem
Bohumilem Hanákem,kterým se doba nájmu
změní na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
11. RM schvaluje slevu nájemného ve výši
50 % pro pana Tomáše Khůla s účinností od 1. 7.
2011 do doby poskytnutí bytové náhrady.
12. RM bere na vědomí velikost zastavěné plochy, která je doplněna do dodatku č.1 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2009 s Pavlem Čáslavou, který byl schválen na 5. mimořádném zasedání zastupitelstva dne 30. 5. 2011,
souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 7. 2009 a č.1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze
dne 10. 8. 2009 s Pavlem Čáslavou.
13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke
smlouvě č. 10/095 uzavřené se společností SKR
stav, s.r.o, kde předmětem plnění bude výměna
výplní otvorů v bytech bytového domu čp. 1228,
1229 a 1230 za cenu 1 463 454,00 Kč vč. DPH

za podmínky odsouhlasení financování v orgánech města. RM současně ukládá odboru IR
předložit RM na příští schůzi návrh na vypsání
výběrového řízení na revitalizaci bytových domů
čp. 1227 a 1237.
14. RM souhlasí se zřízením místa pro přecházení na ulici Nádražní ve Slavkově u Brna
dle předložené situace, ukládá odboru IR objednat zpracování PD na realizaci místa pro přecházení na ulici Nádražní za cenu do 8000 Kč vč.
DPH a zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012
náklady na zřízení místa pro přecházení na ulici
Nádražní ve Slavkově u Brna.
15. RM vyřazuje nabídku p. Mojmíra Tomana
z veřejné zakázky. RM dále ukládá FO předložit
RM návrh financování akce ZŠ Tyršova – oprava
oplocení v termínu do 7.9.2011 a dává souhlas
k uzavření smlouvy o dílo na tuto akci ZŠ Tyršova s p. Leošem Kulhánkem za cenu 227 762,20
Kč vč. 20 % DPH za podmínky schválení financování akce.
16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., na stavební práce na akci: „Obnova fasád budovy
č.p.123 – Slavkov u Brna“ za cenu 219 910 Kč
vč. DPH.
17. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
na akci: „VO+MR ul. Čapkova, Mánesova, Tylova“ dle Směrnice města Slavkov u Brna pro
zadávání zakázek malého rozsahu, schvaluje
okruh společností vyzvaných k podání nabídky,
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a výzvu k podání nabídek v předloženém
znění.
18. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení
veřejné komunikační sítě se společností Telefónica Czech Republic, a. s., na akci: „Přestupní
uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ v předloženém znění.
19. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 3639/2 zahrada o výměře 818
m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví Mgr. Vladimíry Lónové za podmínky
vykoupení pozemků městem pod přístupovou
cestou. Kupní cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem (správní poplatek 500 Kč za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.
20. RM doporučuje ZM dát souhlas k následujícím výkupům pozemků o celkové výměře
322 m2 pod cestami v lokalitě Vinohrady v k.ú.
Slavkov u Brna do vlastnictví města: parc.
č. 3624/8 o výměře 25 m2, vlastník Ing. Hynek
Charvat, parc. č. 3623/28 o výměře 45 m2, parc.
č. 3624/11 o výměře 5 m2, parc. č. 3624/12 o výměře 32 m2, parc. č. 3638/24 o výměře 40 m2,
parc. č. 3663/95 o výměře 21 m2 a parc.
č. 3696/16 o výměře 28 m2 (celkem 171 m2),
vlastník Ing. Jiří Matyáš, parc. č. 3624/13 o výměře 34 m2, spoluvlastníci: pí Anna Jakubcová,
Mgr. Svatava Mazurová, Mgr. Nicol Stavělová,
p. Josef Novoměstský, pí Ludmila Novoměstská,
p. Pavel Novoměstský, parc. č. 3624/14 o výměře 26 m2, parc. č. 3696/3 o výměře 35 m2
a parc. č. 3696/6 o výměře 31 m2 (celkem 92
m2), vlastník p. Karel Sušil. Náklady spojené
s prodejem (4x 500 Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.
Kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 uhradí město jednotlivým prodávajícím do 15 dnů od doručení

kupní smlouvy s vyznačením doložky o vkladu
vlastnického práva do KN.
21. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 3590/5 zahrada o výměře 140 m2 a parc.č.3590/6 zahrada o výměře
64 m2 v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento
záměr ZM.
22. RM doporučuje ZM schválit podání projektu na KrÚ JMK Brno na pořádání výchovně
rekreačního tábora pro děti v roce 2011 v rekreačním areálu DDM Veselí nad Moravou ve Vřesovicích a doporučuje ZM schválit přijetí dotace
ve výši 27 000 Kč z rozpočtových prostředků
JMK k realizaci tohoto projektu. RM schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s JMK.
23. RM schvaluje od roku 2011 následující
výši úhrady za pobyt dětí ve výchovně rekreačním táboře pořádaném městem Slavkov u Brna:
úhradu za dítě, jehož rodiče nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ve výši 1/31 z částky životního minima dítěte ve věku od 6 do 15 let,
úhradu za dítě, jehož rodiče pobírají dávky
pomoci v hmotné nouzi, paušální částku
30 Kč/dítě/den.
24. RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Napoleonské dny 2011“
rozhoduje, že nejvhodnější nabídka je předložena společností AusterlitzPro s.r.o., za cenu
219 600 Kč vč. 20 % DPH a dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo.
25. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
na Vzpomínkové akce 2011 ve výši 500 000 Kč
z rozpočtu Jmk a v případě schválení schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
26. RM souhlasí s cenou jednotného půjčovného za zapůjčování pivních setů a s doplněním
ceníku služeb poskytovaných ZS-A s platností
od 1. 8. 2011 o cenu za zapůjčení mobiliáře (pivních setů) v navrhované výši.
27. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle
Darovací smlouvy č. 12/2011, 13/2011, 14/2011
a s jejich zařazení do sbírkového fondu Zámku
Slavkov-Austerlitz.
28. RM bere na vědomí ústní doplnění informací k programu akcí a aktivit na rok 2012 ředitelem Zámku Slavkov – Austerlitz.
29. RM souhlasí s koncepcí prezentace a zajištění účasti města a ZS-A na veletrhu Regiontour 2012 a ukládá řediteli ZS-A předložit radě
města podrobný scénář účasti města a ZS-A
a kalkulaci nákladů souvisejících s účastí na Regiontouru 2012.
30. RM schvaluje program 6. mimořádného
zasedání zastupitelstva města v předloženém
znění.
31. RM schvaluje úpravu dohody o splátkovém kalendáři ze dne 28. 3. 2011 s paní Květoslavou Šmídovou podle předloženého návrhu.
32. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě s panem Zbyňkem Vinklerem.
33. RM projednala žádost člena ZM p. Michala Boudného o revitalizaci dětského hřiště na
sídlišti Zlatá Hora a postupuje ji řediteli TSMS.
34. RM ukládá odboru IR podat reklamaci na
stav fasády ZŠ Komenského u zhotovitele.

Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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16. schůze RM – dne 3. 8. 2011
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory
hospodaření města za I. pololetí 2011.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu
vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku
2011.
3. RM doporučuje ZM schválit rozhory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí roku 2011.
4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory
hospodaření školských příspěvkových organizací
za I. pololetí 2011.
5. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové
opatření č. 22 – Příspěvek TJ Sokol.
6. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek čerpání rezervního fondu
na nákup vybavení do šaten, kanceláří a sborovny
pro pedagogické a provozní zaměstnance v nové
budově MŠ do výše 90 000 Kč.
7. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Komenského nám.přesuny rozpočtu
v nákladových položkách ve výši 28 000 Kč.
8. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Komenského nám. změnu čerpání investičního fondu: snížení čerpání investičního
fondu na zakoupení konvektomatu o 19 000 Kč,
zrušení zakoupení nářezového stroje ve výši
64 000 Kč a zvýšení čerpání investičního fondu
do výše 73 000 Kč na opravu šatny.
9. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Komenského nám. změnu čerpání rezervního fondu: snížení čerpání rezervního fondu
na opravu šatny o 73 000 Kč a zvýšení čerpání rezervního fondu do výše 73 000 Kč na zakoupení
potřebného vybavení školní jídelny ZŠ.
10. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Komenského nám. změnu výše
úplaty ve školní družině na částku 150 Kč za žáka
od 1. 9. 2011.
11. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zajištění financování systému IDS
JMK s Jihomoravským krajem.
12. RM bere na vědomí reklamace vyúčtování
služeb 2010 – byty.
13. RM ruší statut služebního bytu č. 9, Zlatá
Hora 1228, bez náhrady, stanovuje statut služebního bytu pro školské příspěvkové organizace zřízené městem pro byt č. 6, Zlatá Hora 1227
a schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení
tohoto bytu s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
14. RM ruší usnesení k b. 4.18.1. ze 14. schůze
rady města konané dne 29. 6. 2011 (uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Živníčkovou)
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Živníčkovou k bytu č. 3, Palackého nám.
123, Slavkov u Brna, za podmínky uvolnění bytu
č. 6, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

za nájemné ve výši 47,08 Kč/m2. RM současně
schvaluje poskytnutí bytu č. 6, Palackého
nám.123, Slavkov u Brna, o výměře 97,05 m2,
jako bytové náhrady pro školníka ZŠ Tyršova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
15. RM ukládá odboru BTH předložit RM
návrh na vypsání výběrového řízení na nejnutnější
opravu bytu č. 5, Fügnerova 109.
16. RM dává souhlas k uzavření předložené
smlouvy o dílo s Ing. arch. Vojtěchem Menclem
na digitální zpracování dle metodiky Krajského
úřadu JMK a podrobnější měřítko zastavěného
území.
17. RM souhlasí s vypracováním projektové
dokumentace řešící vybudování stavebních zpomalovacích prahů včetně stanovení dopravního
značení na Palackého náměstí a ulici Kaunicova
a ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší
jednání ZM rozpočtové opatření řešící navýšení
výdajové položky č. 69 – ostatní činnost místní
správy o 50 000 Kč na zajištění drobných projektových dokumentací včetně instalací dopravních
značení.
18. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města č. 4/2011.
19. RM souhlasí s oslovením navržených společností pro podání nabídek na zateplení BD Zlatá
Hora čp. 1227 a 1237, schvaluje stanovené kvalifikační předpoklady, souhlasí s navrženými obchodními podmínkami, schvaluje navržené hodnotící kritérium: nabídková cena.
20. RM schvaluje zadávací dokumentaci, kvalifikační dokumentaci a návrh smlouvy o dílo týkající se předmětu veřejné zakázky na dodávku
Napoleonské expozice v rámci projektu: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“, který je spolufinancován
z ROP JV.
21. RM na základě předložených nabídek na
zpracování projektové dokumentace na akci: „Obnova hřbitovní zdi – Slavkov u Brna“ rozhoduje
o vyřazení nabídky předložené společností Ateliér
Velehradský, s.r.o., z důvodů nesplnění obchodních podmínek požadovaných zadavatelem. Dále
rozhoduje, že nejvhodnější nabídka byla předložena zájemcem Ing. Karlem Uličným a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 88 800 Kč vč.
DPH.
22. RM odkládá zprávu „Vodovod Pod Oborou
– výběr zhotovitele“.
23. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností VIVO CONNECTION, spol. s r. o. týkající se stavby „Televizní
kabelové rozvody Slavkov u Brna Etapa I“.
24. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 2636/1 v k. ú. Slavkov u Brna
(„Slavkov u Brna, kab. smyčka NN, IDEAL
TECH“).
25. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smluv o zajištění provozu vodohospodářského zařízení vodovodů a kanalizací vodního díla „SO-05
Prodloužení kanalizace a prodloužení vodovodu“
stavby „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Bran“
s akciovou společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. RM dále doporučuje ZM dát souhlas
k provedení nepeněžitého vkladu do majetku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s. zařízení vodovodu v délce 710,96 m včetně
24 ks odboček a 6 ks podzemních hydrantů a zařízení kanalizace v délce 543,28 m včetně 11 ks
kanalizačních šachet a 37 odboček vybudovaných
v rámci stavby: „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov
u Brna“.
26. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s firmou Hradby s.r.o., na pronájem části
pozemku p. č. 343/2 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 14 m2.
27. RM schvaluje Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Slavkov u Brna
v předloženém znění.
28. RM bere na vědomí přehled o stížnostech
podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2011.
29. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí smlouvě s panem Miroslavem Komínkem, Zámecká 1411.
30. RM schvaluje vypsání výběrového řízení
na obsazení místa velitele Městské policie Slavkov u Brna.
31. RM schvaluje pro farní divadlo Simsala
Bim zvýhodněné nájemné sálu Společenského
domu Bonaparte a jeho úhradu ve výši 6000 Kč
vč. 20 % DPH v termínu konání představení Zkrocení zlé ženy a Kupec benátský ve dnech 1. a 2.
října 2011 a technickou pomoc TSMS při převozu
divadelního mobiliáře.
32. RM bere na vědomí informaci o čestných
občanech města.
33. RM bere na vědomí zprávu o rušení telefonních hovoren.
34. RM ukládá řediteli TSMS řešit propad příjmů na koupališti ve spolupráci s vedoucí finančního odboru a způsob řešení předložit RM.
35. RM bere dopis „Reprezentace AUTO RC
Slavkov“ na vědomí a ukládá starostovi města informovat komisi pro sport a volný čas a zastupitelstvo města.
36. RM bere dopis p. Goldmana ve věci financování zachycení dešťové vody pod golfovým
hřištěm na vědomí a ukládá MěÚ na dopis odpovědět.

Čtvrtý ročník Běhu naděje startuje 6. září
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 níž
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 čtvrtý ročník „Běhu naděje“
uskuteční v úterý 6. 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 .
Základní škola Tyršova
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Město získalo finanční dar Fondu ASEKOL
V květnu letošního roku uspělo město Slavkov u Brna v Grantovém řízení a získalo finanční příspěvek z Fondu ASEKOL částku
40 000 Kč na realizaci projektu „Výstavba stání
pro separaci odpadů a sběr drobných elektrozařízení ve Slavkově u Brna“.
Pro nová stání kontejnerů na tříděné odpady
bylo vybráno místo v sídlišti Zlatá Hora v ulici
spojující Sušilovu a ul. Čelakovského. Druhé
stanoviště vzniklo v místě po demolici objektů
v ulici Úzká. K tradičním kontejnerům na vytříděný PLAST, PAPÍR a SKLO (jen Zlatá

Hora) jsou sem přestěhovány červené stacionární kontejnery spol. ASEKOL pro sběr drobných elektrozařízení a baterií z Koláčkova náměstí a ul. Polní.
Zpevněnou plochu ze zámkové dlažby obou
stanovišť během července zhotovila firma pana
Mgr. Leoše Kulhánka, Slavkov u Brna. Náklady na výstavbu činily celkem 68 391 Kč,
z toho 40 000 Kč byla dotace Fondu ASEKOL
a zbývající částku 28 391 Kč uhradilo město
Slavkov u Brna jako povinnou spoluúčast financování projektu.

Díky spol. ASEKOL je možné ve městě kdykoliv a na správném místě odložit již nepotřebná drobná elektrozařízení a baterie. Nikdo
tak nemusí hlídat provozní dobu městského
úřadu, kde je umístěn malý E-box, nebo sběrného dvora. Jestliže tedy tato skupina zpětně
odebíraných odpadů nebude končit v popelnicích či na černých skládkách, ale pohltí je červené kontejnery, budeme o krok dále v ochraně
životního prostředí a vynaložené finanční prostředky tak byly použity účelně.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Nevíte, kam s použitým textilem?
Město Slavkov u Brna uzavřelo s firmou
E+B textil s.r.o. Brno dohodu o spolupráci při
sběru použitého textilu. K tomuto účelu jsou
na stanovištích kontejnerů pro separaci odpadů, konkrétně na ulici Nádražní, Polní a Koláčkově náměstí umístěny kontejnery pro sběr
textilu.
Kontejner je uzpůsoben pro tento druh odpadu. V horní části je vybaven zařízením znemožňujícím zpětné vytažení již vhozeného
textilu. Dvířka kontejneru jsou opatřena zám-

kem. Kontejner je pískové barvy s výrazným
označením druhu odpadu a také polepen etiketami s návodem k obsluze a uvedením, co je
možné do kontejnerů vhazovat. Jsou to veškeré oděvy, bytový textil, záclony, závěsy,
ubrusy, povlečení. Věci nositelné i již neupotřebitelné. Nelze vkládat obuv, tašky, matrace,
znečištěný textil.
Přes 80 % textilního odpadu z domácností
je možné dále zužitkovat. Tzv. funkční oblečení putuje jako pomoc lidem tzv. třetího

světa, textilie z přírodních materiálů – např.bavlna, pletenina jsou určené k dalšímu zpracování na čistící textil, koberce, jako izolační
materiál apod.
Firma E+B s.r.o. Poskytla kontejnery
zdarma a bude také zajišťovat jejich pravidelný
týdenní vývoz. V případě dřívějšího přeplnění
je možné volat na etiketě uvedený kontakt.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Objízdná trasa pomůže
odstranit kolony
Část objízdné trasy ve Slavkově u Brna má
nové dopravní značení. Kvůli výstavbě protipovodňové ochrany je totiž od 25. 7. ve městě uzavřena ulice Čs. armády a na některých místech
se ve špičkách tvořily kolony. Práce na stavbě
pokračují podle harmonogramu a silniční doprava ve Slavkově se má vrátit k normálu do
konce letošního října.
Plynulejší průjezd vozidel po objízdné trase
v ulici Špitálská a u výjezdu na silnici I/50 ve
směru na Bučovice zajistit doplňková instalace
dopravního značení. „Úprava provozu je reakcí
na podněty občanů, radnice i stavby,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy,
s.p.) Pavel Cenek.
Odborná firma rozmístila svislé dopravní
značky zákaz stání po pravé straně ulice Špitálská ve směru na Brno. Na křižovatce silnic
III/0501 a obchvatu I/50 přibylo i žluté vodorovné značení, které vymezuje odbočovací
jízdní pruh. Ukončení uzavírky je naplánováno
do konce měsíce října 2011.
Celá stavba ve Slavkově řeší ochranu níže
položené části města před vysokými průtoky
v Prostředníčku a Litavě. Uzavření silnice si vyžádaly práce na takzvaném rámovém propustku,
které běží podle časového harmonogramu a momentálně zde začala betonáž svislých stěn. Rámový propustek bude mít obdélníkový tvar
o šířce 5,5 metru a výšce 3,5 metru. Souběžně
stále pokračují práce na hutnění zemních hrází
v místě nového koryta obtoku Prostředníčku.
Součástí protipovodňové ochrany je vybudování mokřadu na ploše asi 35 000 metrů čtverečních k zachycení povodňových průtoků v případě potřeby. Práce na jeho tvarování jsou
plánovány na podzim letošního roku s dokončením na jaře 2012. Celkové náklady na stavbu
dosáhnou 81,5 milionu korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR.
Povodí Moravy
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Slavnostní otevření nové
budovy mateřské školy
V neděli 4. září od 10.30 do 12 hodin
zveme všechny zájemce z řad rodičů s dětmi
i široké veřejnosti na slavnostní otevření nové
budovy Mateřské školy Zvídálek s prohlídkou vnitřních prostor.
Pro děti bude na prostranství před DDM
připraven od 9.30 hodin skákací hrad.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění na povinnosti
podnikatelů
Nová Mateﬁská ‰kola Zvídálek

Foto: B. Maleãek

Nová budova MŠ Zvídálek dokončena
Zastupitelstvo města schválilo na svém XV.
zasedání dne 14. 6. 2010 záměr rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v prostorách základní školy
Komenského. Jedná se o reakci na dlouhotrvající nárůst populační křivky, kdy současné kapacity nejsou schopny zajistit aktuální potřebu.
Realizace tohoto záměru byla započata
7. března tohoto roku a dnes je výstavba před
dokončením, kdy termín dle smlouvy o dílo je
stanoven na 1. 9. 2011. Kolaudace proběhne již
25. 8. 2011 za účasti všech dotčených orgánů,
které stavbu povolovali nebo se k ní ve svých
stanoviscích vyjadřovali.
V nové přístavbě jsou umístěny dvě oddě-

lení, včetně zázemí pro školku. Jedná se o skladovací plochy, kanceláře, šatny, vstupní prostor
a výtah. Ostatní 4 oddělení jsou umístěny ve
stávající budově. Celkem je výstavbou zajištěno 6 oddělení pro 168 dětí, které budou
s novým školním rokem naplněny. Celkové náklady na stavbu nebyly překročeny a dosáhly
výše včetně projektové dokumentace, přeložek
sítí a inženýringu 26,5 mil.Kč. Zde patří uvést
i rekordní čas, za který byla budova MŠ Zvídálek postavena, kdy práce probíhaly i o víkendech. Doufáme, že budova bude sloužit ke
svému záměru co nejlépe a nejdéle.
Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Léto s DDM Slavkov
které byly využity jako odměny dětem za soutěže a byly zpestřením našich drobností a sladkostí.
Všechny fotografie z tábora jsou na
http://www.noy.kx.cz/tabor/ a na www.ddmslavkov.cz.
Ivana Olejníková, DDM Slavkov
Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pﬁedseda), Eva Janková (místopﬁedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav
Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Upozornění

prožilo letos celkem 158 zájemců z řad dětí,
mládeže a veřejnosti. Nejprve se uskutečnil zájezd do Chorvatska na ostrov Rab a v kempu
Padova III. prožilo koncem června 53 rodičů
s dětmi nádhernou dovolenou plnou sluníčka,
teplého moře, výletů a zábavy.
Dále vyvrcholením celoroční činnosti DDM
Slavkov je každoročně v červenci 10denní letní
tábor. Letos poprvé na jiné táborové základně,
než v předcházejících letech, a to v rekreačním
areálu Ranč Vlčák v Osvětimanech s účastí 93
dětí ve věku od 7 do 17 let věku a 12 vedoucích.
Název letošní celotáborové hry byl „JUMANJI“ a všem pedagogům DDM, vedoucím
oddílů a instruktorům patří velký dík za náročnou přípravu a realizaci. Děkuji také rodičům
účastníků tábora za pěkné sponzorské dárky,

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 20. září. 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)

Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi. Touto právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra
i na oblast spotřebitelského úvěrování.
Okruh povinných osob, na které se zmíněný
zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby
(„instituce“) jsou povinny arbitrovi poskytnout
své zákonem dané identifikační údaje (např.
obchodní firma, jméno a příjmení, sídlo, místo
podnikání), a to nejpozději ke dni, od něhož
jsou oprávněny vykonávat svou činnost.
Instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost, jsou povinny ji splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Povinnost splnit svou informační povinnost
vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak na
stávající podnikatele, kteří vykonávají činnost
nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru“, tak i na podnikatele podnikající
dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru č. 70 „Služby v oblasti
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. Tyto podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději
do 1. 10. 2011.
Ostatní podnikatelé, kterým vznikne živnostenské oprávnění po datu 1.10.2011,
jsou povinni informační povinnost plnit
nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněni
vykonávat svoji činnost.
Podle § 19 zákona o finančním arbitrovi je
možno povinné informace sdělit arbitrovi písemně. Vzor formuláře pro splnění informační
povinnosti s vysvětlením lze nalézt na webových stránkách finančního arbitra.
Kontaktní údaje:
www.finarbitr.cz
Finanční arbitr ČR
Washingtonova 25
Praha 1
Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Hradozámecká noc
Zámek Slavkov – Austerlitz se v letošním
roce zapojuje do prvního ročníku Hradozámecké noci, která se uskuteční v noci ze soboty
3. září na neděli 4. září 2011.
Hradozámecká noc je projektem, který zaštiťuje Národní památkový ústav a který si
klade za cíl představit památky v netradiční podobě a s netradičním programem jako místa neustále živá, na která má smysl se vracet. V daný
termín nabízí zúčastněné objekty různorodý
kulturní program, od nočních prohlídek, před
divadelní a hudební vystoupení až po komponované programy. Nultý, zkušební, ročník Hradozámecké noci proběhl v loňském roce.
Do letošního ročníku Hradozámecké noci se

přihlásilo celkem 66 hradů, zámků a dalších
památek. Mezi nimi nechybí Zámek Slavkov –
Austerlitz. Pro návštěvníky je připraven program v podobě koncertu světoznámého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, kterého
na klavír doprovodí Václav Mácha. Koncert začíná v 18 hodin v Historickém sále zámku.
Vstupenky lze zakoupit na pokladně zámku,
v BKC Brno nebo v TIC Vyškov za 250 Kč.
Cena vstupenky na místě bude 350 Kč. Podrobnosti ke koncertu jsou uvedeny v jiném
příspěvku.
Více informací o projektu Hradozámecké
noci najdete na www.hradozameckanoc.cz.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Made in rock and roll ve Slavkově u Brna
Poslední srpnovou sobotu vyvrcholí prázdninová kulturní sezona v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna.
V sobotu 27. srpna od 19 hodin tedy v zámeckém parku uvidíte a uslyšíte rockovou
show, kterou si skutečně můžete všichni
užít. Před náloží těch absolutních hitů skupiny
KATAPULT, vás správně naladí slavkovská legenda, skupina EXIT. A noční slavkovské nebe
pak osvětlí show nejlepších světových revivalů
skupiny KISS, maďarská formace KISS FOREVER BAND, která předvede v naprosto
věrném vizuálním, pyrotechnickém i hudebním
podání největší pecky KISS.

Chybět nebude bohaté občerstvení, pivo, grilování, prostě vše, co k poslednímu prázdninovému víkendu patří. Děti do 130 cm v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Těšíme se na
vaši návštěvu. Účinkují:
KATAPULT - Made in ČR
EXIT - Made in Slavkov
KISS FOREVER BAND - Made in Hungaria
Vstup do areálu od 17 hodin. Vstupné v předprodeji: 250 Kč, na místě: 300 Kč. Děti do
130 cm s doprovodem rodičů vstup zdarma.
Vstupenky na pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz, v síti Ticketpro, Ticketportal a v obvyklých předprodejích.
ZS-A

Václavský jarmark, Zámecké burčákové
slavnosti a speciální prohlídky zámku
V sobotu 17. září od 9 hodin se bude konat
v prostorách zámeckého parku již tradiční Václavský jarmark doplněný třetím 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. Nebude samozřejmě chybět ani nezbytné občerstvení.
K příjemné atmosféře v zámeckém parku přispěje mužský pěvecký folklorní soubor Mužáci z Březí u Mikulova a Cimbálová muzika
Sylván z Brna.
Pro tento den také Zámek Slavkov – Austerlitz připravil jako doplňkový program několik
speciálních prohlídek zámku, které se konají
v rámci Dnů evropského dědictví:

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. Prohlídky se
uskuteční v 9.30, v 11.30 a ve 13.30 hodin. 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 prů-

zkumu o historii krovů. Tyto prohlídky jsou 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.
Návštěvníci, kteří se v těchto dnech vydají do
prohlídkové trasy Historických salonků v severním křídle Zámku Slavkov – Austerlitz, mohou
premiérově zhlédnout raritu, která nově oživuje
zámecké prostory. Je jí model galéry „La Royale“, postavený dle dokumentace z r. 1690. La
Royale byla galéra z francouzského námořnictva
a vlajková loď galér ve Francii za Ludvíka XIV.
Model lodi je v měřítku 1:25. Autorem modelu
je Ing. Jindřich Černík, který jej zámku zapůjčil
do 11. 12. 2011.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Formánková, Zuzana Venturová, ZS-A
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Koncert
Jaroslava Svěceného
V sobotu 3.
září 2011 bude
Zámek Slavkov –
Austerlitz hostit
koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a klavíristy
Václava Máchy.
Koncert se uskuteční v Historickém sále zámku
v 18 hodin.
Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších současných českých houslistů, který je výraznou osobností
české hudební scény, popularizátorem houslové
hry a také uznávaným znalcem historie a stavby
houslí. Jaroslava Svěceného doprovodí na klavír Václav Mácha, který s již ve svých 15 letech
stal nejmladším posluchačem Hudební fakulty
Akademie múzických umění v Praze a od té
doby uskutečňuje řadu koncertů do celé světě.
Ceny vstupenek na tento výjimečný hudební
zážitek jsou k dostání v předprodeji od na pokladně
zámku
(hanouskova@zamekslavkov.cz, 544 227 548) nebo v BKC Brno –
Běhounská 17 a TIC Vyškov – Masarykovo
nám. 1 za 250 Kč. Vstupenky na místě budou
k dostání za 350 Kč.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Začarované podzemí
slavkovského zámku
Podzemí slavkovského zámku ožije programem plným čar a kouzel v neděli 11. září.
Přijďte se svými dětmi osvobodit ze začarovaného podzemí slavkovského zámku zakletou
bílou paní. Za to bude děti čekat nejen vděk nebohého strašidla, ale také nějaký ten dáreček.
Vstupy do podzemí budou v těchto časech:
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 hodin.
Vstupné za osobu je 40 Kč. Program je určen
pro rodiče s dětmi do 12 let. Délka trvání asi 50
minut. Na zábavný program je vhodná rezervace na pokladně zámku (tel. 544 227 548, hanouskova@zamek-slavkov.cz).
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Slavkovská zákoutí
Různorodá „Slavkovská zákoutí“ očima
amatérských fotografů můžete zhlédnout na nové
fotografické výstavě, která bude od čtvrtka 8.
září umístěna v místnosti před kavárnou.
Výstava shromažďuje na tři desítky fotografií, které neunikly hledáčku objektivu nadšených fotografů. Fotografie představují zajímavá
místa našeho města, nechybí mimo jiné fotografie přírody a průmyslových míst.
Záštitu nad výstavou převzal starosta města
Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát.
Tuto výstavu můžete zhlédnout až do 11. listopadu. Vstup je volný.
Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A
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Pozvánka
Slavkovská iniciativa smíření a Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského si dovolují pozvat Vás a Vaše přátele na Vzpomínkové setkání k 10. výročí úmrtí
zakladatele SIS Ing. Jana Špatného, OLJ
v neděli 4. září ve Slavkově u Brna.
Program:
14.00–15.00 Kostel sv. Jana Křtitele na hřbitově - ekumenická bohoslužba
15.00–15.30 Pietní akt u hrobu Jana Špatného
15.30–18.00 Zámek, Rubensův sál – Vzpomínková slavnost
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Vzpomínkové setkání na Jana Špatného
V letošním roce
uplyne již 10 let od okamžiku, kdy odešel člověk, který ve Slavkově
žil se svou rodinou a také
pracoval jako ředitel Historického muzea, byl členem
zastupitelstva
města, v průběhu doby se
zapojoval do spolků
a společností, které se

zabývaly jeho milovanou historií, např. Klub
vojenské historie nebo Československá napoleonská společnost. Několik roků byl také členem Vojenského a špitálního řádu rytířů sv. Lazara Jeruzalémského.
Jeho život i práce zanechaly ve Slavkově nesmazatelnou stopu, proto si rádi zavzpomínáme
na chvíle prožité v jeho společnosti.
Všichni, kdo máte zájem zúčastnit se tohoto
setkání, přijměte pozvání na neděli 4. září –
viz pozvánka vedle.
Helena Hrabálková

Výstava Loutky pro radost z Radosti a divadelní představení na zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s Divadlem Radost pořádají výstavu loutek
s názvem LOUTKY PRO RADOST Z RADOSTI.
Uvidíte loutky všech typů od maňásků, marionet či manekýnů, chybět nebudou také celé
scény z celkem šestnáct představení, která byly
na prknech divadla sehrány a které na půdě divadla také vznikly.
Nejstarší loutky jsou z r. 1969 z klasického představení Johannes Dr. Faust. Nejmladší loutky vznikly v loňském roce k představení, které bylo premiérově uvedeno
v rámci 60. výročí divadla na výstavě v Měnínské bráně v Brně. Toto divadelní představení „Jen počkej, hlemýždi! aneb Pohádky z muzea“ je součástí také naší výstavy.
Představení je určeno pro školy i pro veřejnost, děti seznámí ve třech krátkých pohádkách
s jednotlivými typy loutek.
Termíny pro mateřské a základní školy:
3. 10, 31. 10.,1. 11. 2011
Termíny pro veřejnost: 2. 10., 6. 11. 2011
Objednávky představení a rezervace termínu
je možné zajistit na pokladně zámku. Cena

Divadelní pﬁedstavení

představení 50 Kč/osobu. Výstava potrvá až do
11. prosince 2011 a vyplní tak prostory výstavní galerie v přízemí do konce letošní sezony.
Zveme všechny, malé i velké, aby se přišli
podívat na výstavu a seznámili se tak s lout-

Foto: archiv ZS-A

kami, které si zahrály v různých představeních divadla.
Mediálním partnerem akce: Český rozhlas
Brno; Rádio Čas s.r.o.
Mgr. Zuzana Venturová
Zámek Slavkov – Austerlitz

Výchovně rekreační tábor pro děti Vřesovice
Již devátým rokem se mohly děti ze spádového území Slavkova u Brna zúčastnit letního
tábora pořádaného městy Slavkov u Brna
a Bučovice. V tomto roce se výchovně rekreační tábor konal v termínu od 25. července do
1. srpna. Účelem tábora bylo využití části volného času dětí během letních prázdnin.
Ubytování bylo zajištěno v chatě Radost, rekreačním středisku Vřesovice u Kyjova, které
se nachází v nádherném prostředí Chřibských

Úãastníci tábora ve Vﬁesovicích

lesů a skýtá možnost turistických výletů do
okolí.
Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku
od 7 do 15 let, které byly rozděleny do čtyř oddílů, z toho bylo 14 dětí ze spádového území
Slavkova u Brna. Program tábora zajišťovali
čtyři oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra
„Cesta kolem světa“. Děti se ocitly každý den
na jiném kontinentu. Dle navštívené země se
tematicky odvíjel i celodenní
program (např.
Po stopách Siouxů, Tajná šifra
japonského císaře, Noční výprava do Sahary,
Záchrana
Audy,...).
V rámci prevence kriminality navštívila
tábor Městská
policie Bučovice a informovala děti formou
přednášky a odFoto: archiv MÚ povědí na jejich

dotazy o pravomocech Městské policie. Děti
měly možnost prohlédnout si služební vůz,
zbraň, pouta, alkohol tester aj. Dále byla do
programu tábora zařazena návštěva pracovnic
občanského sdružení IQ Roma servis z Brna,
které měly v rámci terénní sociálně-pedagogické práce pro děti připraveny volnočasové
aktivity zaměřené na téma rasové nesnášenlivosti.
Jelikož nám v letošním roce počasí příliš
nepřálo, byli jsme nuceni zrušit plánovaný celodenní výlet na koupaliště v Koryčanech. Přesto jsme podnikli výlet alespoň do blízkého
okolí (na kazatelnu Cyrila a Metoděje, na
poutní místo sv. Klimentka, do Vřesovic).
Samozřejmě jako součást programu nesměl
chybět táborák s opékáním špekáčků a se zpěvem za doprovodu kytary. V průběhu dílčích
soutěží byly všechny děti odměněny diplomy,
sladkostmi i věcnými cenami. Závěrem tábora
bylo vyhodnocení celotáborové hry a nejlépe
udržovaného a vyzdobeného pokoje po celou
dobu tábora.
Tábor umožnil prožít dětem několik dnů
v krásné přírodě se svými vrstevníky, za což
patří poděkování Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně a městu Slavkov u Brna,
kteří uvedenou akci finančně podpořily.
Mgr. Soňa Tichá, odbor sociálních věcí
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Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
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www.ddmslavkov.cz

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ DDM Slavkov u Brna ve ‰k. r. 2011/2012 Novinky DDM v novém
školním roce 2011/2012
V letošním školním roce 2011/2012 nabízíme
dětem, mládeži a dospělým přes 50 zájmových
kroužků. Doufáme, že si z naší pestré nabídky
vybere i nejnáročnější dítě, student i rodič.
Máme, jako každý rok, v nabídce i několik
novinek, jako je např. italština a francouzština
pro začátečníky, dále keramický kroužek pro
děti 6.–9. tříd ZŠ, břišní tance, míčové hry – beachvolejbalová přípravka, mladý vědec, počítačové hry a kroužek programování pro začátečníky. Pokud máte zájem, přijďte se informovat
o volných místech a vyplnit přihlášku.
Nábor do zájmových kroužků probíhá celé
září 2011, úplný rozvrh kroužků bude zveřejněn
od 20. 9. 2011, činnost zájmových kroužků zahájíme od 1. 10. 2011. Výjimkou jsou odpolední
hrátky (kapacita již naplněna), které začínají od
5. 9. 2011 denně od 11.45 do 15 hod. a aerobik
pro mládež a ženy zahájí v úterý 13. 9. v 18.30
hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Neváhejte a přihlaste se včas, termín úhrady
školného zájmových kroužků je do 15. 10. 2011
po přidělení var. symbolu, v případě jednotlivých vstupů vždy na začátku hodiny.
Bližší podrobnosti přímo v DDM Slavkov
denně od 8 do 16 hod., pondělí a středa do 17
hod., dotazy volejte na tel. č. 544 221 708, 515
534 938, mobil 605 083 322, nebo pište na email: ddmslavkov@tiscali.cz.
Přeji všem dětem úspěšné zahájení nového
školního roku.
Ivana Olejníková, ředitelka DDM

Zahájení skautského roku
Kluky, holky a rodiče zvou na zahájení
skautského roku skauti a skautky z Junáku
Slavkov v pátek 9. září od 17 hod. u klubovny
Junáka na sídlišti Nádražní. Na programu: hry,
soutěže, táborák. www.junakslavkov.cz
Zahajovací schůzka Junáka Slavkov
Pátek 9. září 2011 v 17 hod. v klubovně
Junáka na sídlišti Nádražní. Program: hry,
soutěže, táborák.
www.junakslavkov.cz
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Poslední dopis Pavlu Horákovi

Pavel Horák

Pavle,
tak tohle jsi nám neměl dělat. Druhý šok.
První, když jsi téměř před třiceti lety odešel do
Ameriky, druhý, když jsi letos v létě odešel. Podruhé jsi nás, své slavkovské vrstevníky a kamarády, dostal. Tehdy jsme ti mohli záviděl
tvou odvahu a odhodlání a tiše ti přát štěstí.
Dnes se na ulicích potkáváme, objímáme se
a pláčeme.

Nemůžeme věřit tomu, že už nebudeme číst
tvé šťavnaté dopisy, slýchat tvůj sametový baryton v telefonu, že tě nepotkáme na náměstí
nebo někde v hospůdce, že si už nezahrajeme
„Výtečníky“ po padesáti letech, že tě prostě už
nikdy neuvidíme. A hlavně, že se nesplní tvůj
sen, užívat si poklidného věku seniorského opět
doma, blízko své rodiny a přátel.
Chtěl jsi vyměnit krásný, pro nás tak vzdálený a exotický Seattle za poklidné Brno, vyměnit lovy a rybolovy za české zabíjačky, moravské víno a domácí slivovičku. Chtěl jsi se
bavit, smát se, blbnout a žít. No tak to už se nepovede. Pavle, ale hodně se toho povedlo!
Byl jsi nejkrásnější kluk široko, daleko. Hnědooký, urostlý a úžasně charismatický. Byl jsi
typický divadelní „první milovník“. Osud tě
nějak nepokopnul na prkna profesionální, tak
jsi alespoň okouzloval na slavkovských ochotnických. Těch rolí! V operetách, činohrách, pohádkách i muzikálech! Hrál jsi, zpíval, tančil,
moderoval, rozdával radost, pohodu, smích.
Byl jsi neskutečně odvážný, podařilo se ti

přelstít komunisty a odejít tam, kde se dalo dýchat. Překonal jsi strašně těžké začátky v cizině
a bez jakékoliv pomoci jsi se dokázal prosadit,
zabydlet, najít svůj druhý domov. Díky své inteligenci, pracovitosti a cílevědomosti jsi viděl
kus světa, získal nadhled a tvůj život dostal docela jiný rozměr. A nebýt těch blbých nemocí,
dokázal bys toho ještě daleko, daleko víc.
Byl jsi senzační společník, stále jsi něco vymýšlel, něco plánoval, vyprávěl historky, filosofoval, uměl se odvázat, rozuměl jsi životu, orientoval se v politice. Byl jsi vstřícný, pohostinný,
veselý, srdečný, navenek, pravda, trochu drsnější, ale uvnitř něha a láska. A jak jsi vařil! Sám
labužník, ovládal jsi kuchyně snad celého světa.
Byl jsi. A tvá žena, maminka, brácha, celá tvá
rodina, přátelé ve světě i kamoši ve Slavkově si
tě vždy vážili a měli tě rádi. Co měli, mají
a budou mít. Protože takový živel jako Ty
vlastně neodejde nikdy. A Pavle, ty „Výtečníky“ po x letech si stejně zahrajeme. Někdy.
Někde.
Tak zdarec.
Tvá kamoška Irča

Eugen Pohle zůstane v dobré paměti

Eugen Pohle

Dne 3. srpna by se dožil p. Eugen Pohle věku
100 let. Dovolte, abychom ve stručnosti, pokud
je to vůbec možné, shrnuli jeho zájmy osobnost
a význam. Byla to dominantní osobnost své
doby, jak se říká „renesanční člověk“. Byl činný
v kultuře – zpíval ve slavkovském Mužském pěveckém sboru, byl akvarista, sokolník, preparátor ptactva ale především ornitolog a propagátor ochrany přírody.
Zasloužil se o záchranu historických stromových alejí kolem slavkovského zámku, které je
nyní jako chráněné území evropského významu
v rámci soustavy Natura 2000.
Od konce dvacátých let sleduje
vznik a publikační činnost Československé ornitologické společnosti, od
třicátých let byl jedním z prvních spolupracovníků kroužkovací stanice.
Dlouhá léta spolupracoval s Moravským
ornitologickým spolkem v Přerově, kde také
publikoval.V prvních vydáních časopisu Sylvia
věnuje vnitrodruhové proměnlivosti konipasů
lučních. Později spolupracuje i s Ústavem pro
výzkum obratlovců v Brně. V r. 1946 zveřejňuje v odborných časopisech Čs. ornitholog
a Sylvia své poznatky o výskytu lindušky rudokrké. Během své činnosti shromáždil obsáhlý
dokladový materiál, ze kterého vytvořil přírodovědeckou expozici, která se nacházela
v zámku a měla vynikající úroveň. Sbírkové materiály zejména vycpaniny byl předány do Moravského zemského muzea v Brně a unikátní
sbírku ptačích vajec a hnízd převzal Moravský
ornitologický spolek v Přerově. Ve spolupráci

s MOS také Eugen Pohle zveřejnil v r.
jeho inspirativnímu vyprávění, okoře1981 své souborné dílo „Ptactvo Slavněném vtipnými historkami. Nebo na
kovska“.
návštěvu míst v rákosinách Šakvického rybníka, na nádherných místech,
Neuvěřitelně, ale také varovně znějí,
dnes zatopených jezery, kde břehy
ve srovnáním se současným stavem, jeho
ovládly zcela jiné zájmy a místy jen
záznamy o hnízdní hustotě a složení
žulové balvany… Docela zábavný byl
ptactva zámeckého parku! V r. 1952 dle
nález vyplavených vajec husy velké.
průzkumu zde hnízdilo 36 druhů ptáků.
Nalezená vajíčka na zpáteční cestě
Dnes 25! Nebo přehled počtu ulovené
hřál Eugen doslova na svém těle. Houzvěře na území Slavkova, například v lesata, která se později vylíhla jej násletech1897–1918 bylo zaznamenáno, že
dovala na každém kroku a měla jej za
za jednu loveckou sezonu bylo uloveno
svou mámu. Pamětníci si jistě s úsmě1000–1200 zajíců, přes 2000 koroptví
vem vzpomenou na jejich společné
a přes 100 křepelek… Podle statistik
Eugen Pohle
pochody od jeho domu na Rybník
1959–1972 to bylo už jen 400 zajíců
nebo na Větřák, dnešní zookoutek. Ten ostatně
a 500 bažantů. Křepelky téměř vymizely a netaké založil a pečoval pak o něj. Potomci zmiloví se. Pan Pohle tehdy napočítal 90 křepelek
ňovaných housat jsou tam dodnes, již ale jako
v rajónu. V současné době je to 0! ulovených
kříženci s husou labutí… O jeho záslužné činzajíců a 65 bažantů. Křepelky a koroptve přežínosti v mysliveckém sdružení by nejvíce mohli
vají v řádech desítek a neloví se…
povídat sami členové. Zrovna tak v práci na úřaSvé znalosti z ornitologie, myslivosti i sokoldech ve Šlapanicích i Slavkově, kde vždy konal
nictví si p. E. Pohle nenechával pro sebe ale převe prospěch chrany přírody.
dával je v zájmových kroužcích mládeži. Myslím, že jeho amatérská, avšak o to víc nadšená
I ve svém stáří, kdy byl postižen těžkou nea příkladná pedagogická činnost vzbumocí se neustále zajímal o dění v přírodě a přidila zájem o ornitologii u řady Slavkocházel stále s novými nápady. Při tom byl vždy
váků (MUDr. Zdeněk Konečný, Jarek
podporován svou manželkou. Rádi na něj vzpoAndrla, Zdeněk Kaura, autoři článku
mínáme.
Petr Navrátil, Milan Hrabovský
a další). Jako zkušený sokolník pracoval většinou s jestřáby (vzpomínáme
na jeho Afru). Svým věhlasem dosál
i toho, že se v r. 1977 ve slavkovském zámku
a okolí konala mezinárodní přehlídka sokolníků.
V těchto srpnových dnech by oslavil sté naNa Středním odborném učilišti lesnickém na
rozeniny můj kamarád, milovník přírody
Tyršově ulici (dnešní ISŠ) vychoval řadu sokola myslivosti, především dobrý člověk pan
níků, z nichž někteří se oboru věnují i profesioEugen Pohle. Mezi ty,kdož na něj často vzponálně. U preparátorství se projevovalo jeho výmínají patří i Jiří Bartl z Rousínova, kterému
tvarné cítění. Vycpaniny ptáků byly dokonalými,
byl doslova učitelem v ornitologii, kroužkování
věrnými výtvory, souhrnem znalostí ptačího žiptáků preparování a mnoho dalších, které jako
vota a anatomie spolu s výtvarným uměním.
děti učil lásce k přírodě a ke všemu živému.
Rádi vzpomínáme na společné výlety za příProžili jsme spolu mnoho hodin v přírodě při
rodou a poznáním. Například na společné lovy
pozorování ptactva, byly to chvíle na které se
vodních blech na Rybníku, sčítání kalousů (bylo
nedá zapomenout. Ať jeho životní optimizmus
jich v 70. letech na břízách v ZŠ Komenského
nás provází ve vzpomínkách neustále,moc nám
i 120 kusů), chytání do sítí a kroužkování ptáků
všem chybí, jako vynikající ornitolog i jako
v Oboře a u Studýnek. Bylo radost naslouchat
skvělý kamarád.
Jiří Bartl

Eugen Pohle
100 let od narození
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Slavnostní otevﬁení KﬁesÈanské
mateﬁské ‰koly Karolínka
První křesťanská mateřská škola v Jihomoravském kraji zahajuje svoji činnost ve čtvrtek
1. 9. 2011. Všechny rodiče s dětmi i zájemce srdečně zveme v 9.30 h. do budovy na Malinovského 280 ke slavnostnímu otevření, na kterém
přislíbil svoji účast brněnský biskup Vojtěch
Cikrle. Upřímně děkujeme všem, kteří prázdninové přípravy podporovali nezištnou pomocí,
duchovně nebo finančně.
Vedení KMŠ

Slavkovsk˘ koncert sboru Mladost

Foto: archiv

Koncert brněnského pěveckého sboru Mladost
Jak už se stalo tradicí, i v letošním roce mohou
příznivci sborového zpěvu posoudit, jaký vývoj
má zmíněný sbor. Od loňského roku působí jako
ženský a proto musel zcela změnit svůj repertoár.
Posluchači samozřejmě nebudou ochuzeni
o písně světské, spirituály, lidové, ale zvuk bude
určitě jiný než u smíšeného sboru. I když v tomto
složení vystupuje pouze druhý rok, dosáhl značných úspěchů v Mezinárodních sborových soutěžích. Na podzim loňského roku v Praze na
PRAGA CANTAT – dvě stříbrná pásma a dirigentka MgA. Jarmila Jalůvková ocenění za nejlepší dirigentský výkon. Na jaře letošního roku

Koncert PoutníkÛ na nádvoﬁí Panského domu

v Bratislavě na SLOVAKIA CANTAT – opět
dvě stříbrná pásma. Bohužel se těchto úspěchů
již nedočkal zakladatel sboru PhDr. Jaroslav Dostalík, který zemřel v loňském roce těsně před
soutěží v Praze. Pražská soutěž byla proto věnována jeho osobě a jsme přesvědčeny, že by
z našeho úspěchu měl velkou radost.
Věříme, že nezklameme naše věrné publikum
a společně strávíme nedělní odpoledne plné
krásné hudby. Koncert se uskuteční v neděli
25. září v 15 hod. v zámecké kapli sv. Kříže.
Těšíme se na vaši návštěvu
Ilona Zyková, členka sboru Mladost

Foto: B. Maleãek

Vážení přátelé dobrého folku a country hudby,
v pátek 12. srpna proběhla 13. přehlídka folkových a country kapel ve Slavkově u Brna. Po
létech na zámku se přestěhovala do podzámčí na
nádvoří Panského domu a přejmenovala se na
Folk a country na Panském domě. Pořadatelem
se stalo Město Slavkov u Brna.
Jinak ale vše zůstalo při starém. Čtyři účastníci – Poutníci, Nezmaři, Folk team a Kameloti,
skvělá návštěva, ozvučení, osvětlení a prostředí
festivalu. Myslím, že zkusit nádvoří Panského
domu byl výborný nápad. Většina návštěvníků,
s kterými jsem hovořil, mi to potvrdila. Samozřejmě je tu řada věcí, které by bylo třeba doladit. Mám na mysli záchody a hlavně krytou
scénu.
I letos jsme to riskli a hrálo se na otevřeném
pódiu a bohužel v půlce koncertu začalo pršet,

a tím byla aparatura vyřazena z provozu. Odskákal to Folk team, na něhož nepřišla vůbec řada.
No a Kameloti s Romanem Horkým zahráli
akusticky alespoň pár písniček v krytém vchodu
do Panského domu. Atmosféra i tak byla skvělá.
Rád bych tímto poděkoval vedení města za to,
že přehlídku pořádá, a doufám, že u toho zůstane a že také najdeme řešení se zastřešením
pódia. Rád bych poděkoval všem, kteří se na
přípravě festivalu podíleli a samozřejmě děkuji
vám všem, co jste přišli. Bylo vás víc, než jsem
čekal, musely se ještě dovážet židle. Takže přátelé dobrého folku a country hudby, mějte se
pěkně a zachovejte nám přízeň i nadále. Příští
rok na přehlídce Folk a country na Panském
domě, ale nejen tam, na shledanou.
Váš Jiří Karas Pola – Poutníci

Kost˘mované prohlídky

Foto: archiv PV

Kostýmované prohlídky
s Napoleonem
Při různých kulturních akcích v zámeckých
interiérech, se prezentuje Občanské sdružení
Per Vobis svými kostýmovanými představeními. I tentokrát při Napoleonském dni byly
naše scénky s napoleonskou tematikou nedílnou součástí celodenního programu. Snažíme
se návštěvníkům zábavnou formou přiblížit
každodenní život na zámku. Tentokrát se malí
i velcí návštěvníci dozvěděli různé podrobnosti
o vojenském životě, jednotlivých členech císařské rodiny i o všedním životě na zámeckém
dvoře. Naše občanské sdružení se snaží o to,
aby scénky nebyly při produkci stejné a aby si
i slavkovští občané mohli tyto scénky prohlédnout při všech významných akcích. Při sobotních prohlídkách vystupovalo 17 kostýmovaných postav a věříme, že většina návštěvníků
byla spokojena. O kostýmované prohlídky byl
velký zájem a během dne si je přišlo prohlédnout cca 200 návštěvníků. S naším občanským
sdružením se můžete opět setkat při Hubertově
jízdě12. listopadu, kdy budou další kostýmované prohlídky, tentokrát s loveckou tematikou.
Těšíme se na vaši návštěvu. Za Občanské
sdružení Per Vobis
Ilona Zyková

Nezmaﬁi

Foto: B. Maleãek

8/2011

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

13

10. výročí Farního ochotnického divadla
Simsala Bim a Shakespearovské divadelní dny

Porcie a Nerrisa

Kupec benátsk˘ – spoleãné foto

U příležitosti 10.výročí vzniku Farního ochotnického divadla SIMSALA
BIM, vás členové divadla, římskokatolická farnost Slavkov u Brna a Město
Slavkov u Brna srdečně zvou na Shakespearovské divadelní dny (Zkrocení
zlé ženy, Kupec benátský), které se uskuteční ve Slavkově u Brna 24. a 25.
září v sále pastoračního centra v budově fary na ul. Malinovského a 1. a 2.
října ve velkém sále kulturního domu Bonaparte na Palackého náměstí.
Začátky představení vždy v 19 hod. www.simsalabim.farnostslavkov.cz

PROGRAM SHAKESPEAROVSKÝCH DIVADELNÍCH DNŮ:
Sobota 24. 9. a 1. 10. / v 19 h.

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (premiéra a 1. repríza)
Kateřina a Bianka jsou dcery bohatého padovského měšťana. Zatímco mladší, nápadníky obletovaná Bianka se chce vdát, po starší Kateřině nikdo ani nevzdychne.
Jejich otec rázně rozhodne. Dříve než provdá Bianku, musí se vdát Kateřina. Ale
je tu háček, kde najít ženicha, který by si dobrovolně uvázal na krk hubatou a nesnášenlivou fúrii, kterou Kateřina bezesporu je?
Osoby a obsazení:
Petrucio, šlechtic z Verony
Adam Šimoník
Kateřina, starší dcera Baptisty Minoly
Magdalena Melicharová /
Jarmila Andrlová
Lucencio, nápadník Bianky
Pavel Šujan
Bianka, mladší dcera Baptisty Minoly
Marcela Rotreklová
Baptista Minola, otec Kateřiny a Bianky
Milan Hrazdílek
Hortenzio, padovský bonviván
Pavel Hrazdil (hostující člen
a nápadník Bianky
mouřínovských ochotníků)
Conchita, vdavekchtivá vdova
Lucie Lstibůrková
Gremio, nápadník Bianky
Marek Kuchta
Tranio, Lucenciův sluha a falešný nápadník Bianky Radim Zrebný
Biondello, Lucenciův sluha
Štěpán Melichar
Grumio, Petruciův sluha
Vojtěch Andrla
Putefalo z Mantovy, falešný Lucenciův otec
Vojtěch Lstibůrek
Vincencio, skutečný Lucenciův otec
Jaromír Rozsypal
Krejčí
Jarmila Andrlová /
Magdalena Melicharová
Kloboučnice
Marcela Rotreklová
Scénář:
Scéna:
Kostýmy:
Světlo, zvuk, efekty:
Režie:

Ludmila Nosková
Marek Kuchta
Ludmila Nosková a Šárka Tylšarová
Miroslav Slováček
Ludmila Nosková a Marek Kuchta

Neděle 25. 9. a 2. 10. / v 19 hodin

William Shakespeare: Kupec benátský (obnovené reprízy)
Benátky na konci 16.století. Dva muži žijí v tomto městském státě, vážený mecenáš, bohatý kupec Antonio a lichvář Šajlok, neméně bohatý, ale křesťanskou
benátskou smetánkou opovrhovaný žid. Ze vzájemné konfesní nesnášenlivosti benátských křesťanů a židů vyrůstá nenávist mezi těmito dvěma muži. A právě na
pozadí této nenávisti se začíná odvíjet příběh lásky tří mladých párů, zejména pak
Antoniova synovce Bassania a krásné Porcie.
Osoby a obsazení:
Antonio, benátský kupec
Vojtěch Lstibůrek
Šajlok, lichvář
Marek Kuchta
Bassanio, Antoniův synovec
Adam Šimoník
Porcie, bohatá dáma z Belmontu
Jarmila Andrlová
Graciano, upovídaný přítel Bassaniův
Pavel Šujan
Nerissa, společnice Porcie
Magdalena Melicharová
Lorenco, přítel Bassaniův
Vojtěch Andrla
Jessika, Šajlokova dcera
Lucie Lstibůrková
Lancelot, Šajlokův, později Bassaniův sluha Radim Zrebný
Salerio, sluha Antoniův
Marcela Rotreklová
Dóže, benátský vladař
Štěpán Melichar
Scénář:
Scéna:
Kostýmy:
Světlo, zvuk, efekty:
Režie:

Ludmila Nosková
Marek Kuchta
Ludmila Nosková
Miroslav Slováček
Ludmila Nosková

Foto na straně: archiv Simsala Bim

bude hrát jedna z těchto her.
A nyní něco z historie našeho divadelního
souboru. Jeho vývoj byl poněkud odlišný od
běžných ochotnických divadel, kdy se sejde několik dospělých nadšenců a začnou hrát. V případě našeho divadla tomu bylo jinak. To jednou
přišel pan děkan Mgr. Milan Vavro a řekl: „dovezl jsem z Německa loutkové divadlo, bylo by
škoda, kdyby zahálelo na půdě“. A tak se 25. 1.
2001 konala první schůzka souboru, který tenkrát tvořilo 8 školních dětí a 2 dospělé ženy.
Děti prošly dramatickou přípravkou a začaly
hrát nejprve s loutkami a posléze i na živo. Repertoár divadla, vzhledem k věku herců, tvořily
Kupec benátsk˘ – Antonio a ·ajlok
napřed pohádky, později hry pro dospělé. Za
Ano, už 10 let hraje ve Slavkově soubor dideset let se mnohé změnilo. Děti vyrostly a dovadelních ochotníků. Přestože na představení
spěly. Někteří divadelníci odešli, jiní přišli.
tohoto souboru jezdí diváci z jiných okresů,
V současné době má divadelní soubor 23 členů
krajů, dokonce i zahraničí a jeho představení
ve dvou věkových odděleních. Zatímco starší
bývají většinou plná až přeplněná, zůstává ve
Simsalabimáci (studenti středních a vysokých
Slavkově mnoho občanů, kteří dosud nenavštíškol a dospělí pracující) mají na repertoáru hry
vili žádné z 97 odehraných představení a někteří
pro dospělé, mladší Simsaláčata (děti ZŠ) hrají
o tomto souboru ještě ani neslyšeli. Je to s popohádky. Na Shakespearovských divadelních
divem, ale jak se říká: „doma
dnech se vám představí starší
není nikdo prorokem“. Proto se
Simsalabimáci. Simsaláčata
naše divadlo rozhodlo ve spolumají pro podzimní sezónu připráci se slavkovskou radnicí
chystané reprízy pohádky
uspořádat větší „seznamovací“
Honza a Zlatovláska, jejíž preakci a to Shakespearovské divamiéru a 3 reprízy odehráli letos
delní dny. Původně jsme chtěli
v květnu. Divadlo se 2x úshrát venku na nádvoří Panského
pěšně účastnilo festivalu ochotdomu, ale vzhledem k letošnímu
nických divadel v Bučovicích,
nejistému počasí nakonec vykde si již získalo dobré jméno
hrála jistota suché varianty
a sympatie festivalového obea rádi vás uvítáme pod střechou
censtva. Cílem našeho divadla
hned dvou sálů.
je dělat něco hezkého pro lidi
Shakespearovské divadelní
a současně také přispět ke znodny otevřeme víkendem 24. Petrucio a Kateﬁina(y)
vuobnovení ochotnické divaa 25. září na naší domovské
delní činnosti, která má ve
scéně, v sále pastoračního centra v budově římSlavkově bohatou historii. Tolik tedy o našem
skokatolické fary. A protože tento sál je kapaochotnického souboru a teď už se budeme na
citně spíše komorních rozměrů a také proto, že
vás jen těšit.
někteří diváci se ostýchají vejít pod „křesťanDivadelníci z FOD Simsala Bim
skou“ střechu, požádali jsme o pomoc radnici
www.simsalabim.farnostslavkov.cz
a ta nám vyšla vstříc i v zajištění velkého sálu
kulturního domu Bonapart, za což patří náš
velký dík zvláště panu starostovi a radě města.
O víkendu 1. a 2. října se tedy pokusíme přispět
ke znovuoživení jeviště slavkovského kulturního stánku a věříme, že se to zdaří navzdory
devastaci, kterou divadelní zázemí KD Bonapart prošlo. Pro Shakespearovské divadelní dny
jsme připravili dvě hry: – premiéru a reprízu
„Zkrocení zlé ženy“ a dvě reprízy „Kupce beScéna divadla
nátského“. Každý ze čtyř večerů se od 19 h.

Centrum ekologické v˘chovy

Papouščí zoologická zahrada
v Bošovicích

V pondělí 1. srpna byla v Bošovicích otevřena první papouščí zoologická zahrada v ČR. Tuto raritu,
která nemá u nás obdoby, vybudovali
manželé Hana a Vlastimil Škrhákovi.
Zahrada vznikla přeměnou z Farmy
Ara a aktuálně tam mohou návštěvníci
vidět asi 200 papoušků dvaceti druhů.
V 10 hodin přestřihli oba majitelé
symbolickou pásku a již za malou
chvíli přivítali první návštěvníky.
Ti byli mile překvapeni, protože
z rukou majitelky obdrželi malý
dárek.
K vybudování zoologické zahrady vedly majitele bohaté chovatelské zkušenosti, snaha vytvořit co
nejpřijatelnější zázemí pro papoušky a široké veřejnosti ukázat
dlouholetou činnost v oblasti chovatelství. Na základě zpracované
koncepce rozvoje, tak od roku 2005,
postupně vznikalyjednotlivé expozice pro papoušky. V současné době
je možné v naší zoologickézahradě
zhlédnout kolekci arating, amazonků, dále pak ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků – papoušky šedé
žaky, senegalské a jiné. V provozu je nyní 80 voliér,
další jsou ve výstavbě.
Součástí bezbariérového areálu je park s množstvím zeleně, oddechová zóna pro návštěvníky
včetně tzv. „pozorovatelny“, což je altán s posezením
k nerušenému pozorování papoušků. Dále okrasná
vodní plocha a fontánky pro zlepšení ovzduší a pro
celkový příjemný pocit při procházce zahradou. Jed-

notlivé expozice s papoušky jsou opatřeny informačními tabulkami.
Jednou z hlavních činností zoo je osvěta – ekologická výchova a ochranářství. Po prohlídce pavilonu
s papoušky můžete navštívit Centrum ekologické výchovy, kde je spousta informací, které s touto problematikou souvisí a dále se podrobněji můžete seznámit s chovem papoušků v zajetí,
ale i s životem v jejich domovině,
s jejich ochranou (CITES) a podobně. Kolektivům, žákům a studentům škol nabízí zoo možnost
prohlídky s odborným výkladem.
Zakladatel zahrady, pan Vlsastimil Škrhák, chová papoušky 40 let.
„Je to jeho dlouholetá vášeň, záliba
a dnes už i zaměstnání. Chtěli jsme
mít chov na jiné úrovni, než jsou
ostatní soukromé chovy, a jedinou
možností bylo z toho udělat jakýsi
zoopark,“ popsala Hana Škrháková.
Manželé proto splnili podmínky
a získali licenci od ministerstva životního prostředí. Mohou tak používat označení zoologická zahrada.
Náklady na vybudování zahrady nemají Škrhákovi přesně vyčíslené, dosud však chovatelé investovali několik set tisíc korun. Zčásti je zaplatili ze
svého, menší částí přispěli sponzoři.
„Mimo jiné chováme velké druhy arů, papoušky
kakadu, kteří se rádi předvádí, jsou líbiví. Atrakcí
pro děti je párek mluvících papoušků,“ zve na další
lákadla majitelka první české papouščí zoo.

BOŠOVICE
Otevírací doba:
Duben–září
10–18 hodin
Březen, říjen, listopad 10–17 hodin
Prosinec, leden, únor dle akcí
(přednášky, výstavy)

Vstupné:
Dospělí
Děti 3–15 let
Senioři, studenti, držitelé ZTP
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2–3 děti 3–15 let)

Děti do 3 let
Kontakt:

80 Kč
50 Kč
50 Kč
210 Kč
zdarma

Papouščí zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
GPS: N 49° 3' 21.01", E 16° 50' 14.43"
Tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz
Jejím cílem ale není jen vystavovat papoušky, zahrada má i vzdělávat i vychovávat k vztahu k přírodě
a ekologii. „Máme zde centrum ekologické výchovy,
kde poskytujeme návštěvníkům veškeré informace
z této oblasti, děláme i přednášky pro školy a podobně,“ dodala Škrháková.
Papouščí zoo spolupracuje i s dalšími chovateli a zoologickými zahradami a podílí se tak na záchraně ohrožených druhů papoušků. Chová například ohrožené
druhy papoušků ara, amazoňan i kakadu. Dnes zahrada
zabírá asi 500 metrů čtverečních. Je to zhruba čtvrtina
toho, co má papouščí park zabírat v budoucnu.
Při návštěvě papouščí zoologické zahrady je možné
rovněž zavítat do centra ekologické výchovy.Bylo vybudováno v letošním roce a dozvíte se zde spoustu zajímavých informací o životě papoušků v jejich domovině, v zajetí a lidské péči. Seznámíte se s ohroženými
druhy papoušků, které jsou v zahradě chováni a úspěšně rozmnožováni.

Pohled do zákulisí

Novinky ze zoo najdete na
Pohled mezi voliéry

Foto na straně: archiv zoo

Ara ararauna

www.altops.cz

PLASTOVÁ OKNA
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE Z HLINÍKU, SNADNÁ MANIPULACE, VYSOKÁ IZOLACE
Prodejna Slavkov: Špitálská 752 (vedle Penny), Tel.: 734 605 131, slavkov@altops.cz
Prodejna Brno: Táborská 210, Tel.: 603 173 772, info@altops.cz

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

JONSERED CS 2234 S
AKÑNÍ CENA 5.490 KÑ
BđŽNÁ CENA: 6.390 Ką
Výkon 1,4 kW – hmotnost bez lišty
a ĮetĐzu 4,7 kg – délka lišty 14"/35 cm
BONUS – ĳetĒz a triĆko Jonsered
– V HODNOTđ 456 Ką

JONSERED CS 2240 S
AKÑNÍ CENA 8.990 KÑ
BđŽNÁ CENA: 9.990 Ką
Výkon 1,8 kW – hmotnost bez lišty
a ĮetĐzu 4,4 kg – délka lišty 15"/38 cm
BONUS – ĳetĒz a sada na broušení ĳetĒzĿ
– V HODNOTđ 742 Ką

JONSERED ST 2106
CENA 29.990 KÑ
Motor Briggs & Stratton – zdvihový objem
válce 205 cm3 – šíĮka zábĐru 61 cm – hmotnost 94 kg
BONUS – smeták na terasy a smeták na ulice
s dĳevĒnou násadou – V HODNOTđ 1.095 Ką

PRODE J
NA SPLÁTKY
Navštivte naši prodejnu:

O možnostech výhodného financování na splátky se informujte
u autorizovaného prodejce Jonsered. ZprostĮedkovatel vykonává zprostĮedkovatelskou Ćinnost pro spoleĆnost ESSOX, s.r.o.,
a ostatní vĐĮitele.

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
Ceny jsou pouze doporuĆené vĆetnĐ DPH. Akce platí do 20. 10. 2011. OdpovĐdnost za tiskové chyby vylouĆena. SpoleĆnost
Jonsered neustále provádí vývoj výrobkĶ, a proto si vyhrazuje právo zmĐnit design, specifikace a vybavení bez pĮedchozího upozornĐní. Copyright © 2011 Jonsered. Všechna práva vyhrazena. Jonsered je ochranná známka ve vlastnictví
skupiny Husqvarna Group.
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

POZOR!

Poslední volná místa na kurz

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
od 1. září 2011 každý čtvrtek, tělocvična ZŠ Tyršova
vždy od 18 do 19 hod.

AKCE

AKCE přístrojová lymfodrenáž
prodloužena na měsíc září
AKČNÍ NABÍDKA:

HAVAJSKÁ MASÁŽ nebo BAMBUSOVÁ MASÁŽ
60 minut pouze za 400 Kč

Více informací Vám rádi podáme osobně
nebo na tel. +420 544 227 485

Zájemce o uvedené kurzy prosíme, aby se hlásili
na rehabilitaci Lázeňského domu, mailové adrese:
hana.vardzakova@bbraun.com
nebo na tel. 608 380 350, případně 544 227 485.

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Prodej nov˘ch bytÛ

www.realityslavkov.cz
2–3+kk ve Slavkovû roh ul. Brnûnské a Koláãkova nám.
Stavba zahájena. Ceny od 1 450 000 Kã

Tel. 603 542 928

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
nabízí:

pronájem kancelářských prostor
ve Slavkově 17–216 m2
pohodlné parkování, výborná dostupnost
Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.
www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077
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MÍCHÁNÍ BAREV
NA POâKÁNÍ
V˘bûr z více neÏ
5000 odstínÛ

Namícháme Vám
malíﬁské barvy
interiérové,
fasádní.

Tû‰íme se
na Va‰i náv‰tûvu

DROGERIE
Husova 61, Slavkov u Brna

âtu
Hubert P˘rek, ãí‰ník Hostince na ·pitálce

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Nám můžete důvěřovat.
Jsme tu pro vás již 12 let.
Tradice, vstřícnost, kvalita.

Otevírací doba
po, st
8.00 - 17.00
út
8.00 - 13.30
čt
8.00 - 16.00
pá
8.00 - 15.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Přijďte si vyzkoušet nový přístroj

Smart DIAMOND
3D simulace, výběr obrub
a mnoho dalších funkcí . . .
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Krabičk
ete po měsíci 4–7

dovění zhubn
u výživou bez hla

kg!

Zdravo

Od 1. září

M

NOVÝ PROGRA

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

a dárek
pro 30 prvních
zákazníků

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

7
Tel. 605 512 65

Pomoc předluženým lidem

Nová působnost
yškov
po celém okrese V

www.krabickove-hubnuti.cz
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Příjem inzerce

Uzávěrka
pro inzerci

pátek 23. 9.
do 16 hodin

Dnešní doba se vyznačuje tím, že většina občanů
se zadlužila a není schopna splácet své dluhy.
Z půjčených 20 tisíc se dluh vyšplhá na 120 tisíc
a dluhy rostou.
Jediná možnost, jak z dluhů, je vyhlásit na sebe
osobní bankrot s oddlužením dle zák. 312/2006 Sb.
Výhody pro dlužníka:
1. Zaplatíte pouze 30 % svého dluhu v 60 splátkách
do 3000 Kč
2. Zbavíte se exekutorů, jste pod ochranou soudu.
3. Oddlužuje Vás soud, žádné riziko podvodu.

Informace na bezplatné poradně A.G. Nika

Tel. 777 900 925

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

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

ZLATNICTVÍ
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

KOMPLETNÍ
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

TEL. 739 662 691

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků
• snubních prstenů ze zlata
i stříbra
• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů
• zhotovení gravírovaného portrétu na zlatou destičku
• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů
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STAVEBNINY
Tvárnice štípaná
jednostranná
šedá

Obrubník
zahradní
PD 50/5/20

AKČNÍ CENA:

32 Kč/ks

AKČNÍ CENA:

PRO-DOMA
ČS armády 1213
684 01 Slavkov u Brna

52 Kč/ks

PLETIVO v.150 cm

Klasické 4-hranné pletivo
EXTRUDER, vhodné pro oplocení
pozemků, zahrad, sportovišť
atd. Velmi dobře se přizpůsobí
jakémukoliv terénu.

SLOUPEK v.200 cm

Při použití pletiva EXTRUDER
se sloupkem STANDARD
plus získáte kvalitní a přitom
ekonomický plot.

Tel.: 544 215 120
Mobil: 602 286 847
602 195 400
Fax: 544 215 121
email: slavkov@pro-doma.cz
Otevírací doba:
Po-Pá: 7.00 - 17.00
So:
7.00 - 11.00

AKČNÍ CENA:

AKČNÍ CENA:

207 Kč/ks

59 Kč/bm

Platnost od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011

www.pro-doma.cz

✁

✁

✁

Tato nabídka platí do 30. 9. 2011 nebo do vyprodání zásob.

âtu
Jiﬁí Karas Pola, kapelník PoutníkÛ

jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39
(areál stavebního centra, 517 332 567)

a na prodejně v Újezdě u Brna
Platí po odevzdání kuponu
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 27. srpna 2011 oslaví své 87. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Slavkovská výročí

A N E Ž K A G A R G O Š OVÁ
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.

Ing. Jan Špatný
* 13. 2. 1950 Brno, † 31. 8. 2001 Slavkov
Zemědělský inženýr, historik,
muzejní pracovník. Publikoval
z oboru historie. R. 1990 byl
jmenován ředitelem Historického muzea. Byl pasován na
člena Vojenského a špitálního
řádu rytířů sv. Jana Jeruzalémského.

Vzpomínka
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 30. července 2011
nás navždy opustil pan

PAVEL HORÁK
rodák ze Slavkova u Brna
Zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 60 let v Seattle,
stát Washington, USA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, maminka, bratr a synovci.

Mirko Hanák
* 4. 9. 1891 Slavkov, † 22. 3.1972 Ostrava
Přechodně působil v Kielcích, Radoni, Charkově, Kyjevě (divadlo, hudba).

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplynulo 23 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.

Eugen Pohle
* 3. 9. 1911 Slavkov, † 2003 Slavkov u Brna
Znalec a ochránce přírody.
Popsal několik u nás dříve neznámých druhů ptáků, sledoval tahy ptactva, osídlování regionu novými druhy. Byl
zakladatelem Československé
ornitologické společnosti. Spolupracoval
s Moravským muzeem a jako preparátor shromáždil sbírku ptáků ze Slavkova a okolí.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 26. srpna 2011 uplyne jeden smutný rok, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček, pan

Doc. PhDr. Alois Gregor
* 14. 12. 1888 Slavkov, † 8. 9. 1971 Kožušice
Zajímal se o dialektologii.
Učil na středních školách, od
r. 1919 na MU v Brně. Nejvíce
pozornosti věnoval nářečí slavkovsko-bučovickému. V r. 1959
vyšel v Praze Gregorův slovník
nářečí slavkovsko-bučovického.
Josef Šerý
* 1. 10.1849 Valašské Klobouky, † 4. 9. 1921
V r.1881 se ve Slavkově
oženil. Byl ředitelem kůru
slavkovského chrámu, zakladatelem první odborně vedené
soukromé hudební školy a zakládajícím členem Cyrilské
jednoty ve Slavkově. Byl nejen obětavým dirigentem, ale i milovníkem divadla.

KOBERCE

V L A D I S L AV S TÁV E K
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Odešla’s, jak osud si přál, ale v našich vzpomínkách žiješ dál.
Dne 26. srpna 2011 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí paní

A L E N Y K U L H Á N K OV É
S láskou a vděčností vzpomíná manžel Emil, dcera Soňa s rodinou
a syn Zbyněk s přítelkyní.
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.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy
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OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz

ˇ
Rozšírená
nabídka služeb
Je možno si nechat změřit tuk,
Prodej
vky
ra
íp
př
né
svalovou hmotu a vodu
lin
by
•
ělé
pro děti i dosp
v těle. Měření
erály
• vitaminy, min
vera provádí
• výrobky Aloe
ie
Mgr. Chadim.
• měření glykém
ce
Další odborné
ta
ul
nz
• ko
a poradenství
konzultace možné.

www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 27. srpna 2011 vzpomeneme 2. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan
LUBOMÍR KNÉSL
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Rok za rokem utíká, čas rány prý hojí,
vzpomínka na Tebe, maminko, však stále bolí.
Dne 28. srpna 2011 uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy opustila paní

V Ě R A H O R T OVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje manžel a děti s rodinami.
Vzpomínka
Tak náhle odešel jsi od nás, na rozloučení nebyl čas,
bolest, kterou jsi zanechal, zůstala v nás.
Dne 28. srpna 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš tatínek, dědeček a tchán, pan

LADISLAV SÁČEK
S láskou v srdci stále vzpomínají dcera Silva,
syn Ladislav s manželkou a vnoučata.
Vzpomínka
Odešel jsi náhle a nevrátíš se víc, vzpomínka na Tebe bolí stále víc.
Dne 28. srpna 2011 uplyne 10 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi brzy, náhle a bez rozloučení.
Dne 31. srpna 2011 by oslavil své 60. narozeniny pan
J A R O S L AV L I L K O
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5. září 2011 vzpomíneme 10. smutné výročí úmrtí paní

FRANTIŠKY BAYEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zborovská 319
S láskou a úctou vzpomínají syn Pavel s manželkou
a vnučky s rodinami.
Vzpomínka
Tak jak Ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám všem
budeš chybět do konce života. Jak rádi bychom Ti k narozeninám přáli,
ale osud chtěl, abychom jen kytičku na hrob ti dali.

Dne 6. září 2011 by se dožil 86 let můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jiřina, dcera Eva a syn František
s rodinami.

Vzpomínka
Odešla… Zhasly oči, které vždy jen s láskou hledívaly, zmlkla ústa,
jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 18. září 2011 uplynou dva roky, kdy nás navždy opustila paní
B O Ž E N A V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami.
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Opustili nás
Marie Slaninová (1913)
Pavel Horák (1951)
Jozef Chumchál (1939)

23. 7.
30. 7.
8. 8.

INZERCE
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění autoklimatizací, čištění interiérů automobilů. Brněnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin - Křenovice, 605 414 856.
PRODÁM dětské červené kolo zn. Superior
velikost 16 + tažná tyč zn. Trailgator. Komplet
za 2000 Kč. Tel.: 604 634 287.
PRODÁM 3 pok. byt (cihlový) na Kom. nám.
ve Slavkově u Brna. Tel.: 608 378 566.
PRODÁM nový, nejetý skútr 125 ccm pro
2 osoby, v záruce. Velká sleva. Nevhodný dar
pro důchodce. Tel.: 776 821 996.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží
vozem Seat Alhambra 1,9 TDI s klimatizací,
míst 6+1, cena 10 Kč/1 km Slavkov. Tel.
608 634 575, www.vranaslavkov.cz
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 258 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
PRODÁM nový byt OV 3+kk ve Velešovicích
v cihlovém domě po rekonstrukci.
PRODÁM zachovalé pianino, cena 15 000 Kč,
tel. 604 637 486.
NABÍZÍM k pronájmu garáž na sídlišti Polní.
Tel. 776 313 080.
PRODÁM staré čisté cihly. Tel. 602 346 866

SOLÁRIUM • MASÁŽE
PRODEJNA
K R Á S A + Z D R AV Í
tel. 722 522 022, 544 221 273

www.brejskova.cz
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, na flash
disku, popř. na disketě, v krajním případě
psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

22

8/2011

Jak pokračuje obnova kaple sv. Urbana?
Pokud jste se v těchto dnech vydali ke kapli
na Urbánku, mohli jste spatřit kapli s novými
omítkami. Věřím, že takový pohled potěší každého, kdo se léta setkával se špatným stavem
fasády kaple. Chci vás informovat o průběhu
prací na její obnově.
V červnu bylo kolem kaple postaveno lešení
a byly odstraněny zvětralé omítky. Během měsíce července provedla stavební firma sanaci
prasklin zdiva a hrubé omítky na poškozených
místech, kterých bylo více než 50 % celkové
plochy. Celá fasáda byla sjednocena štukovou
omítkou. Největší práci věnovali zedníci
opravě zvětralých profilovaných říms na věži

Urbánek v le‰ení

Foto: P. Maleãek

a po obvodu kaple. Nyní budou omítky vysychat a začátkem září budou opatřeny nátěrem
v bílé barvě. Nátěr v odstínu červené barvy
bude obnoven na kopuli a dešťových svodech.
Plechová krytina věže je poškozená natolik, že
nejlepším řešením bude její kompletní výměna.
Po odstranění nevhodných kovových mříží
oken bylo s památkáři dohodnuto, že budou
vyrobeny nové kované provlékané mříže ve
vzoru nakoso.
Akce obnovy fasády bude hrazena ze sbírek
Římskokatolické farnosti, která je vlastníkem
kaple a z dotací Obce s rozšířenou působností
(ORP) a Jihomoravského kraje. Celkový rozpočet na letošní práce je 561 000 Kč.
V červnovém zpravodaji jsem oslovil vás,
občany, s prosbou o finanční pomoc na pokrytí
chybějící částky 136 000 Kč. Dosud poskytlo
peněžní dary sedm občanů a podnikatelů, kteří
věnovali k obnově dominanty Slavkova celkem
36 500 Kč.
Na dokončení venkovních oprav kaple můžete přispět na účet Římskokatolické farnosti,
číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255.
Na požádání vám vystavíme doklad o daru,
který můžete zahrnout do snížení základu
daně. Za vaši pomoc děkujeme.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Oprava kaple sv. Urbana

Foto: P. Maleãek

Program ﬁímskokatolické farnosti
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 1. 9. kostel 19–20 h.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8. 9. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 9. 9.
První mše svatá pro děti, úterý 6. 9. kostel
18.00.
Pouť na Lutrštéku, bohoslužby ve čtvrtek 15.
9. v 18.30 a v neděli 18. 9. v 8, 9 a 10.30.
Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Mgr. Iva Florianová
a d v o k á t n í

Farní tábor

Foto: archiv

Farní tábor ve znamení Slovanů
V termínu od 8. do 17. srpna 2011 se v Rakoveckém údolí z čista jasna objevila slovanská
obec Hnojníky. Po pěti dnech klidného budování vesnice se v údolí začalo rozléhat neustálé
štěbetání 47 dětí, které se ihned po vystoupení
z autobusu staly otroky, ale v zápětí byly z otroctví vykoupeny svými vedoucími. Během deseti dnů všech šest skupinek (Jezerců, Křivičů,
Doudlebů, Milingů, Radimičů a Vajuničů) prožívalo osudy Cyrila a Metoděje, kteří byli letošním tématem našeho farního tábora.
Každý den začínal budíčkem. Veselá melodie: ,,Vstávej, vstávej už je zase ráno“ v podání
sestry Jeleny a Blaženy nás pak doprovázela
celý den. Po řádné rozcvičce zazněla hymna
a proběhl ranní nástup. Každý den vyplňovaly
dvě etapové hry, oddělené obědem a poledním
klidem. Každá z nich byla uvedena krátkou
scénkou, přibližující onu událost. Etapové hry
neprožívaly jen děti, ale také vedoucí, důkazem
toho je pan farář, který na následky fyzického
vyčerpání onemocněl. V odpoledním klidu
(který mnohdy tak klidný nebyl) se děti zabývaly plněním hodností, které jim zajišťovaly
různé táborové výhody. Den byl zakončen mší
svatou pod širým nebem, kdy jsme mohli
vděčně poděkovat za uplynulý den. Po mši ná-

sledovala večeře a dále volný čas, který byl většinou vyplněn fotbalem a jinými aktivitami.
Pokud neprobíhala nečekaná etapová hra čí
stezka odvahy, se poté konaly přípravy ke
spánku a odvážlivci se vydali do lesa na poslech
hororu, který vyprávěl děda Kochan. Pro menší
děti byla připravená pohádka na dobrou noc
v podání sestry Kvašeny.
Velké poděkování patří vedoucím a asistentům (Kvašeně, Žízňavě, Neradovi, Prkošovi, Jeleně, Blaženě, Vojenovi, Leškovi, Mulinovi
a Stojanovi), kuchaři bratru Masorádovi,
u něhož se projevila jedinečná schopnost uvařit
téměř z ničeho. Naší drahé zdravotnici a asistentce Blaženě, která během táboru zneškodnila 109 klíšťat a několik vosích žihadel, čímž se
jistě zapíše do historie hmyzí říše. Velký dík
patří také o. Milanovi za duchovní správu naší
obce. A nakonec hlavnímu vedoucímu dědu Kochanovi, který nesl hlavní břemeno.
Také velice děkujeme všem maminkám za
upečení buchet, a všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli s táborem, anebo na nás alespoň
mysleli v modlitbách a také všem účastníkům,
kteří s námi putovali ve znamení 1148. výročí
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
Zořena a Nětka

•
•
•
•
•

k a n c e l á ř

advokátka, ev. č. ČAK: 13677
tel. +420 775 128 527
advokatka@iflorianova-ak.com
sídlo: Zahradnická 6, 603 00 Brno
pobočka: ulice ČSA 305
684 01 Slavkov u Brna

• www.iflorianova-ak.com

OBLASTI PRÁVA
• Obchodní právo
• Občanské právo
• Rodinné právo
• Trestní právo
• Pracovní právo
• Převody nemovitostí, Bytové právo

POMOC OSOBÁM

po‰kozen˘m na zdraví
pﬁi dopravních nehodách
Od‰kodnûní po nehodû patﬁí Vám, ne poji‰Èovnû

tel. 722 522 022
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Rady do zahrady – září
Pranostika: Na svatého Jeronýma (30. 9.) stěhuje se už k nám zima.
S měsícem září přichází chladnější počasí
a babí léto odnáší poslední zbytky teplých a slunečných dnů – vkrádá se podzim a připravuje
přírodu na zimu. Aby si stromy mohly odpočinout je nutno sklidit všechnu úrodu, kterou
dobře uskladníme, zpracujeme na mošty, kompoty a nebo usušíme. Po sklizni odstraníme
suché a polámané větve. Začátkem měsíce ještě
můžeme přihnojit stromy síranem draselným,

pokud jsme tak neučinili dříve. Podpoříme tím
vybarvování ovoce, které získá větší kvalitu pro
uskladnění a dřevní hmota lépe dozraje a je odolnější mrazům. Koncem měsíce upevníme na
kmeny stromů lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní, která se stěhuje do korun
stromů. Pokud máme u paty stromů mulčovací
vrstvu, tak ji odstraníme, aby se v ní nezabydlely
myši a hraboši, kteří by v zimě okusovaly kůru.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Objednávka ovocných stromků do 15. října
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace zahrádkářů bude i letos zajišťovat ovocné stromky
a keře z uznaných ovocných školek. Pokud budete mít zájem abychom je pro vás přivezli,
vhoďte svoji objednávku do schránky v domě

zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do 15.
října 2011. Na objednávce uveďte požadovanou odrůdu, druh, výšku stromku (zákrsek
40–60 cm, čtvrtkmen 80–110 cm, polokmen
130–150 cm), dále adresu popř. tel. pro případný kontakt o oznámení prodeje.

Moštování ovoce – provoz moštárny
Zpracovna ovoce již zahájila provoz sušením
ovoce a od 29. srpna bude pravidelný provoz
následovně: pondělí 15–17 hod., středa 15–17
hod. jen na objednávku, sobota 8–12 a 13–17 h.

V tuto dobu si můžete z přivezeného ovoce nechat vylisovat mošt nebo uvařit povidla. Při větším množství se informujte u přítele Jindřicha
Sáčka na mobilu 737 686 701.

Oblastní výstava ovoce 17. a 18. září
Již 6. oblastní výstavu ovoce a zahrádkářských
výpěstků pořádají ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS
ČZS Vyškov v sobotu 17. září a v neděli 18. září
vždy od 8–17 h. ve Společenském domě Bonaparte ve Slavkově u Brna. V pondělí 19. září bude
výstava od 8 do 11 h. otevřena pro žáky základních a mateřských škol. Bude zde vystavováno
ovoce pěstitelů z celého okresu. Novinky představí ÚKZUZ Želešice. Součástí výstavy bude
výstava včelařů s prodejem několika druhů
medů. Nakoupit jablečný mošt, švestková povidla z naší zpracovny, likéry ze Slovenska, voňavé čaje, ochutnávka zavařenin a specialit a vína
to jsou další možnosti při návštěvě výstavy. Dále
zde budete mít možnost zhlédnout kaktusy, bon-

saje, komposty od TSMS a nová hnojiva Fosfy
Břeclav. Můžete obdivovat výzdobu výstavy od
kolegyň zahrádkářek z Rašovic, žáků ZŠ Komenského a MŠ a květin zahradnictví pana Tesáka. V sobotu v 15 h. budou vyhlášeni a oceněni
cenami soutěžící v soutěžích Jablko roku, nejkrásnější předzahrádka a nejlepší okno a balkon.
Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli
v pátek 16. září po 15. h. do místa konání výstavy
(vchod od zámku) nebo na tel. 732 662 212 zanechejte vzkaz a vzorky si sami odvezeme.
Přijďte a přesvědčete se, že letošním roce vyrostlo to nejlepší ovoce. Srdečně zvou a za účast
na výstavě děkují pořadatelé a vystavovatelé.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Chtěl bych být „možný“
Dva měsíce prázdnin se přiblížily ke svému závěru a ty „školou povinné“ (ať už malé nebo velké,
děti či dospělé, žáky, studenty či učitele) čeká nový
školní rok. Pro nás ostatní je to příležitost zavzpomínat na ty kdysi „naše“ učitele a profesory, kteří
se nám snažili předat to, na čem jsme pak mohli
stavět dál svůj život, kteří se nám trpělivě snažili
vštípit vědomosti, jež nám dnes pomáhají ke správným rozhodnutím, kteří nás učili, jak se stát moudrými a rozumnými lidmi, prospěšnými pro druhé.
Právě jim dnes vděčíme za to, že v tom tehdy trpělivě pokračovali navzdory tomu, že jsme se tomu
někdy docela bránili…
A tak tedy s blížícím se začátkem školního
roku přejeme všem žákům a studentům hodně úspěchů, učitelům a rodičům pak dostatek trpělivosti a porozumění. Jako motivaci nebo povzbuzení přinášíme příběh právě ze školního prostředí.
Učitelka se zeptala svých žáčků, čím by chtěli
být, až jednou budou velcí. Ze všech stran se divoce ozývaly výkřiky: „Populární zpěvák“, „fotbalista“, „učitelka“… Každé dítě ve třídě mělo
nějaké přání, jenom jeden žák se nehlásil a seděl
zamyšleně ve své lavici.
Učitelka se ho tedy zeptala přímo: „Moritzi,
čím ty chceš být, až jednou budeš velký?“
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„Chtěl bych být, chtěl bych být ,možný‘,“ vyrazil ze sebe Moritz.
„Možný? Co to znamená ,možný‘?“ ptala se
učitelka.
„Protože má maminka vždycky říká,“ vysvětloval chlapec, „že jsem nemožný. Až budu velký,
chtěl bych tedy být ,možný‘.“
„Moudrost znamená být prospěšný a užitečný
sobě i bližním v přítomnosti z hlediska budoucnosti a hlavně věčnosti.“ (E. Fialová)
„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku,
jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli nabýt
stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé
skvosty… Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,… Můj synu, ať toto ti
nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To
dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.“ (Bible Přísloví 3,13-15.19-22)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci září na sobotní bohoslužby konané 3.
a 17. 9. na adrese 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

Od 2. do 18. září odjede 103 účastníků prodloužit si léto do italského lázeňského městečka
Bibione. V této době zde vrcholí letní sezona
a pořádá se hudební festival Septemberfest. Vyhovují nám prostorné písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře. Okouzlilo nás také okolí Benátek, ostrovy Murano a Burano, Terst, Caorle
a Padova, proto se tam znovu vracíme. Doufáme,
že nás nezradí počasí a všichni se vrátíme zdravější a plni pěkných zážitků z ozdravného pobytu u moře v Benátském regionu.
Diabetes mellitus se většinou zjistí náhodně při
preventivních prohlídkách, nebo při vyšetření
krve. Proto budeme opět pořádat Den pro zdraví
a věnovat se prevenci diabetu. Únavu, bolesti
hlavy, depresi, vyčerpanost přisuzujeme často rychlému životnímu tempu, starostem, stáří. Až lékařské vyšetření stanoví příčinu – velké množství
sacharidů v krvi, které bez inzulinu není tělo
schopné přeměnit na energii a vyživovat tak
všechny buňky v těle. Diabetes mellitus je chronické onemocnění, při kterém se musí celý život
dodržovat přísná režimová a dietní opatření. Pravidelně navštěvovat lékaře a užívat předepsané
léky, injekčně si aplikovat inzulin, měřit si glykémii, sledovat tlak krve, cholesterol, glykovaný
hemoglobin. Docílit správnou kompenzaci cukrovky vyžaduje celoživotní úsilí a odříkání. Přesto často nezvládáme rozkolísané hladiny cukru
v krvi, které způsobují nepříjemné stavy a někdy
až bezvědomí. Neléčená cukrovka však dokáže
rozvrátit celý náš metabolismus. Není proto divu,
že u diabetiků častěji dochází k depresím a pocitům skleslosti, že léčbu nezvládají. Trpí tím
zvláště osamělí lidé. Proto je důležité, aby diabetici prostřednictvím své organizace udržovali určitý společenský život, podíleli se s přáteli stejně
zdravotně postiženými na úspěších i nezdarech
v léčbě. Doporučuje se navštěvovat kulturní
a sportovní akce, najít si nějakého „koníčka“, cvičit si paměť na počítači, nebo luštěním křížovek.
Aktivně se účastnit cvičení, společných vycházek, zájezdů, rekondičních pobytů. Úspěšná léčba
záleží na samotných pacientech. V diabetologických ordinacích pro velký počet pacientů není
čas na neustálé opakování jak dodržovat léčebný
režim. Proto budeme na podzim pokračovat v názorném edukačním programu „Konverzační
mapy“, podporovaném firmou Eli Lilly, která také
poskytne edukační sestry. Krok za krokem se za
pomoci názorných pomůcek pacienti naučí jak
správně postupovat při účinné léčbě diabetu. Edukace je rozdělena do několika lekcí a už teď se
můžete přihlásit v naší kanceláři na poliklinice.
Diabetici, přihlaste se co nejdříve u svého praktického lékaře k přeočkování proti chřipce.
Pokud letos porostou houby, můžete si upéct
houbový závin se špenátem, na který potřebujete: 120 g mraženého špenátu, cibuli, 1 vejce,
500 g čerstvých hub, 500 g listového těsta, 3 lžíce
másla, sůl, pepř, kmín, listy saturejky, nebo libečku. Listové těsto rozválíme na tenký plát
a rozprostřeme na něj rozmražený a vymačkaný
špenát a na másle podušené a okořeněné houby
s cibulí. Přidáme lístky saturejky, nebo libečku
a těsto s náplní stočíme do závinu, uložíme na
plech s pečícím papírem, potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme solí a kmínem. Pečeme
v předehřáté troubě asi 45 minut. Závin podáváme teplý i studený.
Výborná je také svíčková omáčka z kořenové
zeleniny a smetany, kam místo masa přidáme tvrdší podušené hříbky.
Marie Miškolczyová
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Pﬁíroda Slavkovska
Biocentrum ·ámy, volavky a kvako‰i, pár kvûtÛ kolem
Biocentrum, malá vodní plocha v péči mysliveckého sdružení jako součást protipovodňových opatření na řece Litavě patří k ornitologicky významným oblastem našeho města
i okolí, zvláště v době kdy na polích poklesla
hladina spodní vody a zamokřené lokality v polích kolem řeky zmizí. Šámové rybníčky, letos
stále na vodě jsou významné jako hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště převážně vodního
ptactva. Uprostřed měsíce srpna již končí tah
ptáků bahňáků, probíhá tah různých druhů kachen, z těch zajímavějších letos větší množství
malých skupin čírek, které na sebe upozorní
rychlým, obratným letem, pravidelně se v této
době objevuje volavka bílá i popelavá, stává se
méně plachá, při vyrušení usedá jen na okolní

JINLONG CLUB

ZÁŘÍ

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce
2. 9. DJ Beat in the mix – Beat mix party
3. 9. DJ Peejay - Freeparty live
9. 9. DJ Beat in the mix - Beat mix party
10. 9. DJ Mark - Rockotéka / New metal,
Rock, Pop
16. 9. DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré
pecky, pro večerní pohodu
17. 9. DJ Mike – Dance-Pop
23. 9. DJ Beat in the mix - Beat mix party
24. 9. DJ Mike - Dance-Pop
30. 9. DJ Dave a DJ Tublat / Oldies music
80´ 90´ léta
1. 10. DJ Peejay - Freeparty live
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

keřový porost, zajímavostí je letos malá skupina kvakošů nočních, jsou to zřejmě mladí
ptáci na předtahové potulce, jak bylo kroužkováním zjištěno, mohou to být ptáci i z širšího
okolí, i z jižnějšího Maďarska, kteří během měsíce září odlétají na jihozápad Evropy.
Okolní koryto řeky Litavy, rozšířené podél
rybníčků se stává také zajímavou lokalitou,
plnou rostlin a květin vlhkého mokřadního prostředí koncem léta a počátkem podzimu.
Z dálky upoutá svými nápadnými, červenofialovými květy na vysokých lodyhách vrbice
kyprejová, typická v korytech zarůstajících řek,
vyskytuje se i hromadně, v minulosti se z této
rostliny získávalo barvivo pro potraviny, dnes
již nahrazené syntetickými barvami. Také
Štětka soukenická, má dnes již méně užívaný
název. Její květy bledě fialové , někdy i bílé vykvétají od středu podlouhlé hlávky, které se
suché patrně používaly k rozčesávání vláken.
Bodlák kadeřavý brání svůj rovněž červenofialový, někdy i růžový květ, křížený s jinými bodláky. Patří mezi květiny astrovité, bohaté na pyl
i nektar. Svůj půvab neupře i květ podobného
pcháče, jehož mladě svěží zeleň a žlutavý květ
může mít rovněž různé barevné odstíny. Další,
opět ozbrojený trny až půldruhého metru vysoký pcháč bělohlavý s kulatými plstnatými
květy.
Květy na svazích řeky provází i méně nápadné druhy drobných motýlů, nejméně dva
druhy ze skupiny modrásků, také drobný, ale
nápadný ohniváček s ohnivě červenou barvou
svrchních křídel. Snad bude pozdní léto teplomilným motýlům i nám dopřávat více tepla než
dosud.
M. Hrabovský

Kvako‰ noãní

Foto: M. Hrabovsk˘

Ohniváãek ãernoãárn˘

Foto: M. Hrabovsk˘

Kalendář akcí – září 2011
Datum

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

9.30
16.00
18.00

Malinovského 280
Start: hostinec na Špitálce
Historický sál zámku
koupaliště
Malinovského
koupaliště
Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz
SK Beachvolleyball Slavkov
MŠ Zvídálek, Město Slavkov
ČSSD Slavkov
Zámek Slavkov - Austerlitz

6. 9.
7. 9.

13.00
17.00

sport
kult.

zámecký park
salla terrena zámku

ZŠ Tyršova, Slavkov
Zámek Slavkov - Austerlitz

10. 9.
11. 9.

10.00
13.15

sport
spol.

trať u Liko-s, Slavkov
podzemí zámku

Motoklub Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz

17. 9.
17. 9.

11.00
od 9.00

sport
spol.

Slavnostní otevření Křesťanské mateřské školy Karolínka
38. ročník Slavkovské pípy
Koncert houslisty Jaroslava Svěceného
Mistrovství České republiky mužů v plážovém volejbale Uniqa Cup 2011
Slavnostní otevření Mateřské školy Zvídálek
Dětský den. Vstup volný
Slavkovská iniciativa smíření
vzpomínkové setkání k 10. výročí úmrtí zakladatele SIS Ing. Jana Špatného
14.00–15.00 Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově
15.00–15.30 Pietní akt u hrobu Jana Špatného
15.30–18.00 Vzpomínková slavnost v Rubensově sále na zámku
Běh naděje. Prezentace probíhá od 11.45 h.
Vernisáž výstavy fotografií „Slavkovská zátiší“
Výstava amatérských fotografií v prostorách před kavárnou
Vytrvalostní týmový čtyřhodinový závod v kategorii Fechtl úpravy klasik
Začarované podzemí – program pro děti v podzemí zámku
Určeno pro rodiče s dětmi, vstupy do podzemí: 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 hodin.
Vstupné 40 Kč, vhodná rezervace tel. 544 227 548 (pokladna zámku).
Austerlicz Fechtl Hill Cup č. 4
Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti
vystoupí pěvecký soubor Mužáci z Březí u Mikulova
Dny evropského kulturního dědictví
Mimořádné prohlídky muzejních depozitářů
Prohlídky zámeckých krovů a půd (nutná rezervace na pokladně zámku na tel: 544 227 548)
Večerní kostýmované prohlídky podzemí zámeckého podzemí se svíčkami
a s historickými postavami (nutná rezervace na pokladně zámku na tel: 544 227 548)
6. oblastní výstava ovoce a zahrářských výpěstků
Koncert pěveckého sboru Mladost
Shakespearovské divadelní dny
velký sál KD Bonaparte a

Kongregace CHŠSNP

10.30–12.00
13.30–17.00
od 14.00

spol.
sport
kult.
sport
spol.
spol.
spol.

serpentiny Slavkov–Rous.
zámecký park

Motoklub Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz

1. 9.
3. 9.
3. 9.
3. a 4. 9.
4. 9.
4. 9.
4. 9.

17. 9.
17. 9.

kult.
od 18.00

kult.

17. a 18. 9. 8.00–17.00
25. 9.
15.00
24. a 25. 9., 1. a 2.10.
Probíhající výstavy:
do 4. 9.
do 11. 9.
do 18. 9.
do 11.12.

spol.
kult.
kult.

Technické památky regionu Pomoraví – výstava před kavárnou
Kila lehkosti – výstava pěti mladých umělkyň v podzemí zámku
Moje srdeční záležitost – výstava slavkovské rodačky Aleny Slezákové
Loutky pro radost z Radosti – výstava loutek v galerii v přízemí

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v září: úterý–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků

Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
podzemí zámku

Zámek Slavkov - Austerlitz

SZ Bonaparte Slavkov
ZO ČZS Slavkov a Vyškov
Kaple sv. Kříže
Zámek Slavkov - Austerlitz
sál Past. centra ř.k.farnosti FOD Simsala Bim a město
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MK Austerlitz informuje
V sobotu 23. července a v neděli 24. byl pořádán v Kopčanech na Hodonínsku silniční
závod motorek. V tomto závodě startoval tak
jako loni Olda Hanák, člen MKA ve třídě 125
cm3 SP.V sobotních trénincích dosáhl nejlepšího umístění. V nedělním závodě startoval
z první řady. Nikdo z přítomných nepochyboval
o jeho vítězství. Po startu se ujal vedení této silně
obsazené třídy. Ve sledovaném náročném úseku
tratě projížděl esko mistrovským způsobem,
čímž získával každým projetým kolem okruhu
náskok.Ve třináctém kole měl už náskok jedenácti vteřin na druhého jezdce. V tomto kole
byla však velká radost přerušena uvolněním přívodu benzínu do motoru, který přestal jet. Chybělo pouhých 2500 m do vítězného cíle.Jak málo
chybělo k prvnímu místu této třídy. V loňském.
závodě zde obsadil třetí místo ve stejné třídě.
28. srpna se jede další přírodní okruh na Těrlicku u Karviné. Zde bude Olda startovat ve stopětadvacítkách a třídu 600 cm3 Sport. Přejeme
více štěstí a co nejlepší umístění.
O Velké ceně Mistrovství světa v Brně, díky
televizi a ostatním médiím je zbytečné se rozepisovat. Nutno však podotknout, že náš Kornfeil sice vyjel až z 19. místa, ale start mu vyšel
dokonale. Po prvním kole se vytáhl na 12. pozici a poté se posunul na desáté místo. K dal-

šímu postupu mu pak pomohli soupeři. Nejprve
odstoupil Terol, poté upadl Španěl Efren Vázquez a v posledním kole skončil mimo trať i Portugalec Miguel Oliveira. Český motocyklový
jezdec Jakub Kornfeil na aprilii obsadil v Brně
sedmé místo ve třídě do 125 cm3 a vyrovnal své
letošní maximum. Osudné místo Karla Abrahama je stanoviště 13, kde opět letos padl jen
o několik metrů dál, než loni, avšak bez zranění. Po roztlačení a ztrátě minuty pokračoval.
V dalším kole při odřazování do Švoncovy
zátočiny motor pokuřoval a asi po třech kolech
musel odstoupit pro poruchu stroje následkem
pádu. Je to velká škoda. Karlovy průjezdové
časy byly jen o jednu vteřinu horší, než měly vedoucí trojice jezdců.
MK Austerlitz pořádá v sobotu 10. září čtyřhodinový vytrvalostní závod Kategorie Fechtlúpravy + klasik. O přestávce bude odstartován
jednohodinový závod Pitbike na trati u fy Liko-s.
Další závod Fechtl-HTLL-CUP v serpentinách Slavkov- Rousínov bude v sobotu 17. září.
Společné rozjížďky v kategoriích Fechtl-úpravy,
Fechtl-klasik –pařez. Pitbike do 250 cm3 , jawa
a ČZ do r. v. 1964, tř. do a nad 175 cm3. Příjezd
do depa je v 9 hod. – registrace v 9.30 hod.
Závod začíná v 11 hod. Srdečně zveme všechny
příznivce tohoto sportu.
J.M.

Start

Foto: A. ·ilhánek

Slavkovské serpentiny
O posledním červencovém víkendu se jel
závod Slavkovském serpentiny. Na startu se objevilo šestadevadesát vozů a vedle závodních
speciálů se představila i historická auta. Jezdci si
pochvalovali technickou trať s rychlými pasážemi. „Překvapil nás zájem diváků, v sobotu jich
bylo zhruba dva tisíce, v neděli ještě o tisícovku
víc. Na první ročník je to skvělé,“ pochvaloval si
ředitel závodu Aleš Gänsdorfer.
red.

Freestylová show

Foto: R. Lánsk˘

Freestylová show
V rámci sobotního (30. 7.) automobilového
závodu do vrchu Slavkovské serpentiny jsme
mohli vidět freestylovou moto show našich předních českých freestylových jezdců, kteří předvedli řadu motocyklových triků.
Výtěžek této sobotní show, kterou na slavkovském náměstí zhlédlo na patnáct set diváků,
je určen ve prospěch Nadačního fondu dětské
onkologie Krtek. Akce pod patronátem Petra
Kuchaře a jeho MotoXzone týmu proběhne
těsně po poledni na slavkovském náměstí za
účasti známých motokrosových freestylistů
Ondřeje Záruby, Zdeňka Fuska, Františka Máci,
Aleše Liemanna, Tomáše Lysáčka a Petra Minaříka. O zábavu z jiného soudku se postarala
kapela Sendi, showman Ivica Ištvanovič a zpěvák Bob Frídl.
red.
Grand Prix v pétanque

Foto: R. Lánsk˘

Grand Prix d’Austerlitz v pétanque
V sobotu 30. července přivítal slavkovský
pétanque klub velký letní turnaj Grand Prix
d’Austerlitz, ktertého se zúčastnily týmy nejlepších hráčů z České republiky, Slovenska,
Polska, Francie, Rakouska a Německa.
Prodám puzzle Ravensburger, 3000 dílků. Puzzle je
nové, originální balení. Cena 500 Kč. Tel.: 604 706 900.

Park zaplnily desítky lidí a ze všech stran se
ozývají pokyny, dohady nebo prostě jen pozdravy. Sešli se lidé, kteří se často potkávají
právě jen na turnajích. „My jsme registrovaní
od roku 2000, ale hrajeme už od roku 1997.
Tohle je jeden z takových kultovních turnajů,
proto jsme přijeli,“ říká Petr Linduška z Litovle,
který se s týmem připravuje na ostré zápasy na
jednom hřišť u zámecké kašny.
„V zámeckých parcích bývá ideální povrch
a k tomu navíc pěkné prostředí,“ vysvětluje
Linduška, proč organizátoři zvolil zrovna zámecký park.
Celkem soupeří o vítězství dvaapadesát tříčlenných týmů. I laickému oku je jasné, že tahle
hra je opravdu pro každého. Na hřiště totiž
vedle sebe nastupují desetileté děti i sedmdesátiletí hráči, všichni však zvedají a házejí kovové koule se stejným zaujetím.
red.

Florbalisté

Foto: archiv

Florbalisté hledají spoluhráče
FBC SeXtons zdraví všechny florbalové nadšence všeho věku i pohlaví. Koho by bavilo si
každý páteční večer zaběhat s florbalkou v ruce
a cca. jednou za tři týdny si zajet zahrát turnaj
pod hlavičkou AFL (amatérské florbalové ligy),
tak tě rádi uvítáme mezi sebe. Pátečním večerem
jest myšleno od 19 do 21 hod. v hale ZŠ Komenského. Více informací o našem týmu včetně
kontaktů i informací o ALF mohou případní zajemci nalézt na našem webu http://fbc-sextons.webnode.cz/
David Zástřešek, DiS.
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Historie dechové hudby ve Slavkově
O dechových souborech ve Slavkově na
konci 19. století není žádných spolehlivých
zpráv. Dostupné prameny uvádějí, že na vesnicích v okolí Slavkova existovaly dechové kapely dokonce již v druhé polovině 19. století,
například nížkovická kapela pod vedením Josefa Jeřábka, která hrávala v širokém okolí Slavkova i ve městě samotném. Při významnějších
tanečních zábavách, na plesech, hrávala tato kapela střídavě v obsazení dechovém i smyčcovém (tzv. „štrajch“). Stejný obraz podávají
ovšem i vesnické kapely ostatní. Účinkovaly
nejen na tanečních zábavách, ale i na státních
a náboženských slavnostech,, na větších svatbách, dožínkách apod. Svou širokou expanzí tak
dechová hudba zcela vytlačila původní lidovou
smyčcovou hudbu s cimbálem a samozřejmě
ovlivnila jak taneční, tak zpěvní repertoár.
V srpnu 1893 se ve Slavkově konala národopisná výstava a k jejímu zahájení pořadatelé pozvali dechovou hudbu Františka Kmocha z Kolína. Teprve v roce 1907 zde vznikl dechový
orchestr, ve kterém působili jako kapelníci Alois
Uhlíř, Václav Sajner a František Hnilica. Po
vzniku Československé republiky byla v březnu
1919 založena slavkovská pobočka Odborového
svazu hudebníků Ve městě žila řada kapelníků
– Ladislav Vykoupil, Silvestr Šimáček, František Fučík, Vilém Ondráček, František Blahák
a ti sestavovali soubory, které hrály za úplatu na
tanečních zábavách.
Po roce 1945 byly kapelnické koncese zrušeny. Na jejich místa nastoupily hudební soubory registrované národními výbory v čele s vedoucími, jejichž odborná způsobilost musela
být přezkoumána. Ve Slavkově se takovým kapelníkem stal Ladislav Vykoupil. Postavil velký,
asi třicetičlenný dechový orchestr, který vystupoval při nejrůznějších příležitostech.
Zřizovatelem tohoto souboru a všech dalších,
které obměnou původní dechovky v pozdějších
letech ve Slavkově existovaly, byla Místní osvětová beseda a následně Městské kulturní středisko. Hudební odbor, který ve slavkovském
kulturním zařízení sdružoval širokou obec hudebníků, čítal téměř sto členů a tak každý z nich
mohl podle svého zájmu pěstovat ten obor, který
mu byl nejvlastnější. Velké dechové soubory
řídil po Ladislavu Vykoupilovi Břetislav Rozsypal. Menší soubory, určené především k účinkování na pohřebních obřadech, sestavoval nejprve František Novoměstský a po něm František
Rybnikář.
Velké dechové soubory hrávaly především při
každoročních prvomájových oslavách , při lampionových průvodech ve městě i v okolních ob-

Dechová hudba L. Vykoupila

Slavkováci v devadesát˘ch letech 20. století

cích, občas na promenádních koncertech v zámeckém parku.
Po ukončení činnosti slavkovského BIG
BANDU v roce 1989 Břetislav Rozsypal založil z jeho hráčů dechový soubor SLAVKOVÁCI.
Tento orchestr nastudoval program, se kterým
reprezentoval Slavkov v družebním městě Darney ve Francii. Vystoupení sklidilo velký úspěch u francouzského publika. Orchestr stále
rozvíjel svoji uměleckou činnost. Vystupoval na
různých významných událostech Slavkova,

Slavkováci

Foto: archiv

např. při Napoleonských dnech, na promenádních koncertech v zámeckém parku, při vánočních vystoupeních. V roce 1993 se opět uskutečnil zájezd do Darney u příležitosti odhalení
pomníku prezidenta Václava Havla. K dalším
úspěchům orchestru patřily od r. 1990 také zá-

Foto: archiv

Foto: archiv

jezdy do Rakouska – do Vídně a jejího širokého
okolí, kde účinkoval na sportovních akcích, fotbalových turnajích a jiných společenských událostech, které zajišťoval vídeňský občan českého
původu pan Ptáček. Tato vystoupení do roku
1995 se těšila velké oblibě rakouských posluchačů, kterým byl z části přizpůsoben i repertoár dechového orchestru.
Od roku 1989 až do ukončení v roce 1995 se
vystřídala v souboru řada kvalitních hudebníků,
např. Ladislav Janeček, Vojtěch Zjadin, Václav
Mixa, Zdeněk Burian, Jan Florián, Miloš Hložek, Karel Marischler, Ladislav Maňásek, Libor
Holec, Antonín Vrána, Miroslav Červinka, Oldřich Křivánek, Jiří Majer, Rudolf Bukvald, Jan
Navrátil, Jiří Kříž, Ivo Tesař, Zdeněk Andrla,
Petr Jeřábek, Ladislav Knesl, Lubomír Andrla.
Orchestr doprovázeli zpěvem Alena Marischlerová-Tesařová a Karel Marischler. Po celou
dobu trvání souboru SLAVKOVÁCI byl jeho dirigentem Břetislav Rozsypal. V další hudební
činnosti mu v roce 1996 zabránila zákeřná choroba.
Břetislav Rozsypal zemřel 13. října 1998.
Uzavřela se nejen jeho dlouhá záslužná činnost
pro slavkovskou hudební kulturu, ale i celá éra
slavkovské amatérské hudby.
Antonín Šlapal, Karel Marischler
Použité prameny:
PhDr. Jiří Majer – Kapitoly z hudební minulosti Slavkova, MÚ Slavkov, 2003
Vzpomínky pamětníků

Dechov˘ soubor B. Rozsypala v r. 1982

Foto: archiv
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Evžen Zámečník: Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805

Skladatel EvÏen Zámeãník

Foto: K. Frydrych

Slavkov u Brna je každoročně cílem mnoha
turistů a obdivovatelů rekonstrukce napoleonské bitvy. Tato událost inspirovala nejednoho
umělce, mimo jiné i brněnského skladatele Evžena Zámečníka, který v průběhu léta 1994
zkomponoval opus Bitva u Slavkova. Jak podtitul „Souboj signálů 1805“ naznačuje, autor
pojal toto dílo jako střet signálů, znělek a hudebních povelů, které sloužily k dorozumívání
pro jednotlivé bojující armády. Zámečník použil ve skladbě autentické povely, jež nejprve
pečlivě nastudoval – jejich hudební jádra pak
tvoří základ vlastního muzikálního vyjádření.
Signály polnic měly svou diferencovanou
funkci, tzn. jiný signál byl pro pohyb vpřed,
jiný pro ústup, apod. Jsou zde však použity
i další hudební prvky – např. modely v bicích
nástrojích, hudba k modlitbě před bitvou, starý
rakouský pochod etc.
Každé bitvě předchází zvýšená psychická
tenze, proto i autor začíná skladbu evokací
hrůzy a dramatického napětí. Poté následuje
hudba k modlitbě – Gebetmusik, jež je přerušována zazněním vojenského pochodu jakoby
z dálky se blížící armády. Samotná bitva pak je
směsicí různých překrývajících se povelů, což
Zámečník vyjádřil bitonálním a polytonálním
střetem vojenských signálů v trubkách. Skladba
graduje s výrazným použitím bicích nástrojů
rozličných rytmů v kadenci ad libitum. Z tohoto
boje vychází vítězně francouzský signál, posléze proměněný v Marseilassu – francouzskou
revoluční píseň, což symbolizuje konečné vítězství Napoleonovy armády. Chorál a závěrečná část zvaná Mohyla Míru, připomíná památku cca pětadvaceti tisíc mrtvých vojáků na
slavkovském bojišti. Kompozice končí v elegickém tónu.
Skladba Bitva u Slavkova byla nejprve napsána pro deset žesťových nástrojů a bicí. Posléze vznikla verze i pro velký symfonický dechový orchestr – v zahraničí běžně označovaný
jako symphonic band. Evžen Zámečník v této
skladbě mistrně zúročil své dlouholeté zkušenosti, dosažené při práci s dechovými ansámbly
coby člen mezinárodních porot velkých dechových orchestrů, dirigent Brno Brass Band
(BBB) či autor několika desítek opusů pro
velké dechové orchestry. Celá skladba je jasně,
přehledně vystavěná, navíc v dokonalé funkčnosti. Krásně vyzní stylizované citace, líčení
pochodu vojsk, válečné apokalypsy, harmonické deformace, polytonalita i instrumentační
fígle, např. výkřiky coren, jak je známe ze Sinfonietty Leoše Janáčka Tyto atributy tedy beze
zbytku odpovídají požadavkům zvoleného námětu a pro dané obsazení dosáhly – v české
hudbě ojediněle – znamenitého výsledku.
Ve světové premiéře zazněla Bitva u Slavkova 26. srpna 1994 ve Slavkově u Brna za přítomnosti autora, který její partituru s dedikací
slavnostně předal na koncertě panu starostovi.
Opus se dočkal několika desítek dalších provedení v obou verzích u nás i v zahraničí, vyšel na
CD a byl vydán v Alliance Publications (USA)
tiskem.
Ing. Mgr. Karol Frydrych,
doktorand hudební vědy na FF MU Brno

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Potřebujete pomoc při řešení složité životní situace?
Vážení občané, potřebujete podporu či
pomoc při řešení složité životní situace, se
kterou si nevíte rady?
Navštivte bezplatnou Charitní poradnu na
pracovišti ve Slavkově u Brna nebo v Bučovicích, která je tu pro vás. Záměrem poradny je
poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé
životní situaci, nebo kterým taková situace
hrozí, rady či informace, které jim napomůžou
v orientaci v současných sociálních a právních
systémech a podpoří je v rozvoji jejich schopností a dovedností, které jim pomohou jejich
stávající situaci samostatně nebo s podporou
pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit.
Nabízíme poradenství zejména v těchto oblastech:
• Sociální zabezpečení (dávky státní sociální
podpory a sociální péče)
• Právní ochrana (orientace a předání infor-

mací o vašich právech a povinnostech, popř.
zprostředkování rady právníka)
• Řešení bydlení, bytové situace
• Hospodaření a dluhová problematika (rodinný rozpočet, splácení dluhů, exekucí)
• Krizové situace (např. ztráta bydlení, domácí násilí)
• Mezilidské vztahy (např. svěření dětí do
péče, rozvodové řízení)
• Zaměstnání (podpora při psaní životopisu,
výpovědi, orientace v pracovním právu)
• Poskytujeme informace a kontakty na sociální služby a další instituce (azylové domy,
pečovatelské služby, domovy pro seniory, noclehárny pro lidi bez přístřeší, odbory městských
úřadů apod.)
Úřední dny poradny jsou v pondělí a ve
středu v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Poskytujeme poradenství osobní, telefonické,

emailové nebo v domácím prostředí, pokud zájemce o službu nemá ze závažných důvodů
možnost se do poradny dostavit osobně.
Kontakty na naše pracoviště:
Pracoviště Slavkov u Brna
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna (přízemí
Domu s pečovatelskou službou)
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny), 734 435 125 (sociální pracovnice)
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz
Pracoviště Bučovice:
Sovětská 912, 685 01 Bučovice (suterén Polikliniky), tel. 517 380 451, 739 389 126 (sociální
pracovnice), e-mail: poradna.bucovice@caritas.cz
Více informací najdete na internetových stránkách www.hodonin.charita.cz

Informace pro rodiny, které doma pečují o babičku nebo dědečka
Nabídka Centra denních služeb
Pečujete-li v rodině o svoji babičku nebo dědečka, u kterého se zhoršil zdravotní stav v důsledku stáří či nemoci, nebo který se po dlouhodobé hospitalizaci v nemocničním zařízení
vrátil do domácího prostředí, možná zvažujete
podporu rodinné péče ze strany sociálních služeb.
My vám nabízíme možnost využívání Centra
denních služeb pro seniory ve Slavkově u Brna.
Jedná se o službu, která je tzv. přechodně pobytová, to znamená, že ji senior využívá během
dne a v odpoledních hodinách se vrací zpět do
domácího prostředí, na které je zvyklý. Cílem
služby je to, aby staří lidé, kteří vyžadují někdy
i celodenní dohled nebo péči, byli co nejdéle
soběstační, uchovali si paměťové, motorické
a pohybové schopnosti a měli možnost setkávat
se s jinými lidmi. Zároveň je jim zde zajištěna
veškerá potřebná denní péče, včetně zprostředkování dovážky oběda a přípravy jídla. Uživa-

www.oddluzenilegalne.cz
• realizace insolvence
(oddluÏení) s kompletní
dokumentací k soudu
• ﬁe‰ení exekucí
na nemovitosti
• jednání s vûﬁiteli
a exekutory
• konzultace zdarma
• finanãní anal˘za
• finanãní gramotnost
Využijte zákonné možnosti a splácejte 30 % svých závazků

Abivia, pobočka UHŘICE
Uhřice 107
tel. 722 436 890
e-mail: abivia.uhrice@centrum.cz

telům naší služby nabízíme různé činnosti (společné procházky, trénink paměti, výtvarné či
pracovní aktivity, apod.), které si vybírají na
základě domluvy s pracovníky. Snažíme se
podporovat péči rodiny tak, aby jejich babička
nebo dědeček mohli co nejdéle zůstat doma bez
nutnosti jejich umístění v domově pro seniory.
Služby Centra denních služeb jsou poskytovány v přízemí Domu s pečovatelskou službou
ve Slavkově u Brna, na adrese Polní 1444. Uživatelům, kteří nemají možnost samostatné dopravy, nabízíme svoz služebním automobilem.
Služba je placená, úhrada činí 50 Kč/hodina
a dá pokrýt zcela, nebo z větší části příspěvkem
na péči. Jak často se rozhodnete službu využívat, záleží na vás.

Jestliže Vás nabídka zaujala, můžete po telefonické domluvě centrum navštívit, prohlédnout
si prostory, získat podrobnější informace a v případě zájmu začít službu využívat. V případě potřeby vám také poskytneme kontakty na další
služby pro seniory v okolí vašeho bydliště, nebo
zprostředkujeme odborné poradenství.
Kontakt:
Centrum denních služeb
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna (přízemí
Domu s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice - vedoucí: Mgr. Lucie
Kuchařová
Tel. 734 435 125, Email. cds.slavkov@caritas.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Den otevřených dveří Charity
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
charitních sociálních a ošetřovatelských služeb,
který se bude konat ve čtvrtek 22. 9. 2011 ve
Slavkově u Brna a v pondělí 26. září v Bučovicích, vždy v době od 10 do 15 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční při příležitosti Týdne dobrovolníků a svátku svatého Vincence z Paula, zakladatele organizované veřejně
prospěšné činnosti a patrona Charity.
Ve čtvrtek 22. 9. 2011 ve Slavkově budou
veřejnosti zpřístupněné tyto služby:
• Charitní poradna Bučovice a Slavkov
u Brna, pracoviště Slavkov u Brna
• Centrum denních služeb pro seniory
• Charitní pečovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, pracoviště Slavkov u Brna
• Charitní ošetřovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, pracoviště Slavkov u Brna
Všechny služby najdete na adrese Polní 1444
(přízemí Domu s pečovatelskou službou)
V pondělí 26. 9. 2011 můžete navštívit:
• Charitní poradna Bučovice a Slavkov
u Brna, pracoviště Bučovice
• Charitní pečovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, pracoviště Bučovice
• Charitní ošetřovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, pracoviště Bučovice
Charitní poradna a charitní ošetřovatelská služba
sídlí na adrese Sovětská 912, pečovatelskou službu
najdete v budově Domu s pečovatelskou službou na
adrese Slavkovská 33, Bučovice.

V tyto dny budou zpřístupněny všechny prostory s možností získat informace o poskytovaných službách. Těšíme se na vás.
Pracovníci charitních služeb

Čaj o páté
Společenské centrum Bonaparte pořádá
v sobotu 24. září ve velkém sále společenský
večer s názvem „Čaj o páté“. Začátek v 17
hodin. Vstupné 50 Kč včetně 2 dl bílého nebo
červeného vína zdarma. K tanci i poslechu zahraje skupina DUO AMIS. Hudba na přání, dechovka, 80. léta.
Zveme všechny občany Slavkova u Brna
a okolí, mladé i dříve narozené.
scb

Slavkovská pípa
Zveme vás na 38. ročník populární Slavkovské pípy, který se koná v sobotu 3. září od
16 hodin. Start v hostinci Na Špitálce. Trasa:
Slavkov – Křenovice (pivo) – Hrušky – Vážany
n. Litavou (pivo) – Slavkov Na Zastávce (pivo)
– Slavkov hostinec Na Špitálce. Prezentace do
15.45 h. K příjemnému posezení na zahrádce
bude hrát kapela Prakl.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Sraz rodáků obce Velešovice

Futsalová Buãanda

Ilustr. foto

Futsalová Bučanda
na prahu nové sezony
Po letní pauze se opět rozjíždí kolotoč okresní
futsalové soutěže. Futsalová Bučanda by se po
slibně odehrané jarní části minulé sezóny měla
řadit mezi týmy, které by se měly pohybovat na
špici tabulky. Tuto optimistickou vyhlídku však
kalí nepříliš široký kádr a fotbalové povinnosti
některých hráčů Bučandy.
Bučanda Slavkov by tedy ráda přivítala případné další posily do svého kádru. Zájemci
mohou přijít na náš středeční trénink, který začíná v 18:00 a místem konání je venkovní hřiště
na ZŠ Tyršova. Zájemci se také mohou dozvědět další informace na webové stránce www.fcslavkov.cz.
První mistrovské zápasy odehraje Bučanda
dne 27.8 s celky JK Letiště a Lazor-Domus B
v Habrovanech. První domácí zápasy jsou na
programu dne 3. 9. a prvním soupeřem bude
Sokol Bučovice B v 9 h., druhým soupeřem
bude celek Orlů Bučovic, výkop tohoto utkání
je naplánován na 11:00. Domácí utkání můžete
spatřit na vlastní oči na hřišti ZŠ Tyršova.
Richard Bystřický

Útulek Koãky SOS

Foto: archiv

Sbírka pro kočičky
z útulku
Salon Ivka pořádá 11. září od 14 do 17 hodin
ve Slavkově na hřišti naproti firmy VaK v ulici
Čsa pro kočičky z útulku Kočky SOS Hodonín
(www.kocky-hodonin.estranky.cz) dobročinnou akci.
Děti se můžou těšit na projížďku na koni, rodiče si mohou zakoupit drobné dekorativní
předměty či kalendář Kočky SOS 2012 s Janem
Budařem (ukázka na webových stránkách
útulku). Navštíví nás také hosté z organizace
Chrti v nouzi společně se svými pejsky
(www.chrtivnouzi.cz).
Pomoci můžete i vy: kolik přispějete na naši
sbírku bude jen na vás. Budeme velmi rádi za
kvalitní granule, konzervy, deky nebo pelíšky
pro KOČIČKY z útulku. Celý výtěžek z akce
bude věnován opuštěným zvířatům na krmivo
a veterinární péči.
Těšíme se na vaši návštěvu! (Při nepříznivém
počasí se akce posouvá na 18. září).
ik

Obec Velešovice vás srdečně zve na oslavy
880. výročí od první písemné zmínky o obci Velešovice (1131 – 2011) a Sraz rodáků, konané ve
dne 9. až 11. září s tímto programem:
Pátek 9. září
19.00 Posezení u cimbálu – brněnská cimbálová muzika se zpěvákem Václavem Kovaříkem, vinařství Škrobák z Čejkovic
Sobota 10. září
10.30 Položení věnce k pomníku padlých
11.00 Slavnostní zahájení v sále KD
11.30 Vystoupení dětí ze základní školy
12.00–13.00 Slavnostní oběd pro zájemce, kteří
se předem nahlásí
13.00–18.00 Den otevřených dveří: mateřská
školka, zákl. škola, obecní úřad, knihovna,
kostel sv. Barbory, sportovní zařízení, hasičská zbrojnice – ukázka techniky, kulturní dům – promítání ze života obce.

Skupina historického šermu BUHURT
15.00–15.30 Představení „právo útrpné“ – skupina
BUHURT
14.00–18.00 Vyhlídkové projížďky po obci
koňským povozem, skákací hrad pro
děti
14.00–19.00 Před kulturním domem posezení
s hudbou, bohaté občerstvení zajištěno –
speciality z udírny a z grilu.
20.00 Taneční zábava – Šohajka, krojovaná dechová hudba z Dolních Bojanovic
24.00 Ohňostroj
Neděle 11. září
10.45 Slavnostní mše svatá v kostele sv.Barbory za živé a zemřelé rodáky
14.00 Koncert – Karel Gott (Revival Morava)
15.30 Slavnostní ukončení oslav
Vstup na všechny akce zdarma.
www.velesovice.cz

Mistrovství České republiky
Uniqa Cup 2011 mužů v plážovém volejbale
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na
slavkovském koupališti v sobotu a neděli (3. a
4. září) MR mužů „Uniqa Cup 2011“ v plážovém volejbale.
Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční
hráče, se zúčastní šestnáct 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 Rakousku je
velkým úspěchem a stálá vynikající výkonnost
jim dává velkou šanci na kvalifikování se na
OH do Londýna. Cestu k obhajobě titulu jim
bude chtít znepříjemnit mladý pár Martin Tichý
a Jan Dumek. 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 15.30 hod., zápas o třetí místo v 14 hod. Sou-

částí 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 od 12
hodin volný! Z finálového utkání je vysílán
Českou televizí přímý přenos!
SK Beachvolleyball Slavkov

Beachvolejbalov˘ kurt ve Slavkovû

Foto: archiv

Vzpomínka
V pátek 19. srpna by oslavil své 20. narozeniny

M A RT I N K U BÁ L E K
(* 19. 8. 1991, † 8. 9. 2009)

Něžné oči barvy nebe, krásný úsměv,
který září, Tvoje duše čistá, smělá, ještě
mnoho nevěděla o závisti, zlu a pýše, teď
však už je dál a výše. Měl jsi život tolik
rád, vždy Tě budem milovat, synu, bráško,
lásko, kamaráde, spolužáku.
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

3. 9. sobota 19.30 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2 130 minut
4. 9. neděle 16.30 hod. Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi, V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem
do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry
Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. Tady
všechno končí... Film USA v českém znění.
Mládeži přístupný
7. 9. středa 19.30 hod.

PAUL
104 minut
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Ano, to je to nejstřeženější místo v Americe, kde před šedesáti lety údajně přistálo
UFO. Celou tu dobu vládci světových mocností Paula informačně vytěžovali. A protože jim už nemá co říct a začíná
mít strach, že by se mu vědci mohli podívat nejen na zoubek, jednoduše zdrhne a stopne první auto, které by ho
mohlo odvézt do bezpečí. Komedie s českými titulky, dobře hodnocena filmovou kritikou. Režie: Greg Mottola.
Vstupné: 65, 70 Kč
Přístupný od 12 let

128 minut
10. 9. sobota 19.30 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
11. 9. neděle 16.30 hod. Další pokračování filmů „Piráti z Karibiku“ znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly
hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa
ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím, tentokrát v českém znění. Režie: Rob Marshall. Dále hrají: Penélope Cruz,
Ian McShane, Geoffrey Rush, Sam Claflin.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupný
14. 9. středa 19.30 hod.

LIDICE
126 minut
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy
obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný
emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii. Film je natočen
podle skutečné události. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Marek Adamczyk, Ondřej Novák, Veronika
Kubařová, Jan Budař a další.
Přístupný od 12 let

95 minut
17. 9. sobota 19.30 hod. PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
18. 9. neděle 16.30 hod. Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučnáci vypráví příběh Pana Poppera, který je úspěšným podnikatelem.
Jednoho dne se však stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí
neočekávanou a hodně podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan
Popper, jak se později dozví, zdědil. Hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury. Film v českém znění.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupný
20. 9. úterý 19.30 hod. MUŽI V NADĚJI
115 minut
21. 9. středa 19.30 hod. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: Ženská má mít
pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit...! Scenárista, režisér
a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaný tentokráte
mužům – Muži v naději. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés.
Vstupné: 80, 85 Kč
Přístupný od 12 let
132 minut
24. 9. sobota 19.30. hod. X – MEN: PRVNÍ TŘÍDA
25. 9. neděle 19.30 hod. První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého století, v době,
kdy mladý Charles Xavier a Erik Lensherr byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. Film XMen: První třída přichází jako v pořadí již pátý díl mimořádně úspěšné filmové série o superhrdinech z komiksů X-Men
společnosti Marvel Comics. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
Kevin Bacon. Akční sci-fi s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč
Přístupný od 12 let
28. 9. středa 19.30. hod.

ŽENY SOBĚ
125 minut
Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Zvlášť když je největší kamarádka nevěsty magnet na katastrofy,
který dokáže i tak prostou věc, jako je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. O tom všem je komedie Ženy sobě, v níž
exceluje jedna z nejpopulárnějších a nejzábavnějších komiček současnosti Kristen Wiig. Kritici, kteří snímek viděli, se
shodují, že jde o jednu z nejlepších komedií letošního roku a průlomový důkaz, že i něžné pohlaví se dokáže skvěle bavit
„bez rukaviček“. Dále hrají: Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O’Dowd, Melissa McCarthy. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65,70 Kč
Přístupný od 15 let

101 minut
1. 10. sobota 19.30 hod. ČERTOVA NEVĚSTA
2. 10. neděle 16.30 hod. Repríza pohádky od režiséra Zdeňka Trošky, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně
tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty
opravdu nejsou žádné žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích. Hrají:
Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav Šanda. Mládeži přístupný
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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KOLOROVACÍ CENTRUM
PRIMALEX Slavkov u Brna

Mícháme na počkání vnitřní
a fasádní barvy, fasádní omítky,
barvy na kov i dřevo
Otevřeno: Po–Pá: 6.45–12.30, 13.30–17.00

So:

8.00–11.00

Najdete nás: U Mlýna 1075 ve Slavkově u Brna
Kontakt: 544 227 257 nebo 731 305 759

nabízíme

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

ZÁCHRANA DAT

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

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

www.kamenictvi-safranek.cz

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz
ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

PRODEJ







hasicích pﬁístrojÛ
hydrantov˘ch systémÛ
poÏárních ÏebﬁíkÛ
autolékárniãek
v˘straÏn˘ch vest
hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
 hasicích pﬁístrojÛ
 poÏárních vodovodÛ
 tlaková zkou‰ka hadic

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

www.cervinka-hodejice.cz
Firma Milan Májek nabízí

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

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

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



604 272 975
725 397 914

PŘÍJEM INZERCE
info@bmtypo.cz, 544 220 661, 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. září do 16 hodin

www.bmtypo.cz

