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Vystoupení slavkovské country skupiny Junico

Oslavy 15. výročí založení Dobrovolného svazku obcí

Ždánický les a Politaví
V neděli 19. září 2010 v nádherném prostředí zámeckého parku
proběhly oslavy 15. výročí založení dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví. Na bohatém a poutavém kulturním programu se
podílela celá řada sdružení a spolků, skupin a souborů z mnoha z 27
měst a obcí tohoto svazku. Celým programem návštěvníky živě provázela moderátorka Monika Brindzáková známá z pořadu ČT Dobré
ráno. Při slavnostním zahájení Ing. Jiří Slabotinský, CSc. (jeden ze
zakládajících členů, dřívější starosta obce Kobeřice u Brna) zhodnotil pestrou činnost tohoto sdružení od svého vzniku až doposud. Poté
již pódium a přilehlé plochy patřily účinkujícím, kteří za svá vystoupení sklízeli velký a bouřlivý aplaus u obrovského množství přihlížejících diváků. Součástí akce bylo též tradiční vyhodnocení cykloakce 2010, kdy ti, kteří v průběhu letních prázdnin navštívili na kole
všech 27 měst a obcí Ždánického lesa a Politaví, byli z rukou pořadatelů oceněni pamětním listem a malým (pěkným a pro cyklisty
praktickým) dárkem. Z našeho města tento nelehký úkol zvládlo rekordních 46 účastníků, kteří byli navíc obdarováni cyklobrašnou s lékárničkou. V rámci doplňkového programu si mohly vyzkoušet především děti díky akci Junáka, střediska Slavkov u Brna, své
dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, kuše, malování, vědomostních
soutěží. Velký zájem vzbudila mezi nejmenšími lanová dráha se sedačkou nad vodní hladinou bazénu mezi stromy. Za organizátory
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bych chtěl vyslovit velkou spokojenost s důstojným průběhem oslav uvedeného výročí a současně poděkovat všem účinkující, kteří svým nadšením
a uměním přispěli k úžasné atmosféře tohoto sluncem zalitého nedělního odpoledne.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slovo starosty
Blížící se termín konání
voleb do Zastupitelstva
města Slavkova u Brna je logickou příležitostí vyhodnotit právě končící čtyřleté volební období 2006–2010
a připomenout si ty nejpodstatnější akce a skutečnosti,
které ovlivnily dění a život
v našem městě. Konec každé jednotlivé etapy v životě města, a nejinak je to životě města, v nás
mnohdy vnitřně vyvolává potřebu hodnotit, bilancovat a vzpomínat. Připomínat si změny, které
ovlivnily více či méně podobu a tvář našeho
města, události, které se zapsaly nejen do naší
mysli, ale i do jeho bohaté historie. Tento mezník
je také jedinečnou příležitostí poděkovat těm, kteří
se aktivně tohoto procesu účastnili a bez jejichž
pomoci by se mnohé plány, záměry a věci nepodařilo uskutečnit a realizovat.
Jak rychle čas mnohdy letí kolem nás a my,
v zápalu různých povinností a starostí či nedostatku volného času, si často neuvědomujeme
změny, které se kolem nás odehrávají. I já jsem si
vzal po procházce naší krásným městem na pomoc
všechna čísla Slavkovského zpravodaje od 1. listopadu 2006 do srpna 2010, listoval jsem si jimi
a připomínal vše, co se zde v průběhu posledního
volebního období událo. Jeden z prvních rozhovorů, které jsem ve své tehdy nové funkci starosty
města poskytl, redaktorka tohoto měsíčníku označila titulkem „Jednoznačnou prioritou je další
zlepšování podmínek pro život v našem městě“.
Přestože jsme se vás po celé funkční období snažili především na stránkách Slavkovského zpravodaje pravidelně a objektivně informovat o všech
našich krocích ve vedení města, dovolte mi krátce
projít se tímto obdobím a některé akce a události
si připomenout.
(Pokračování v příloze zpravodaje)

Iva Zajíãková

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
2010
SLAVKOV U BRNA

Oznámení o dobû a místû konání
voleb do zastupitelstev obcí
Starosta města Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát,
podle § 29, zákona číslo 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Města Slavkov u Brna
se uskuteční: dne 15. 10. 2010 od 14 hodin do 22
hodin a dne 16. 10. 2010 od 8 hodin do 14 hodin.
(Pokračování na str. 4)
Vystoupení slavkovsk˘ch Glitter Stars

Foto: 4x B. Maleãek

Moderátorka akce Monika Brindzáková
a pﬁedseda svazku Jaroslav ·imandl

Příští číslo vyjde 30. října

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Úspěšní účastníci Cyklostezek 2010 ze Slavkova u Brna

Václavský jarmark se vydařil
Tomá‰ Klus

Zahájení nového školního roku
PrvÀáãci Z· Tyr‰ova / Foto: archiv ‰koly

Jarmark

Foto: 4x P. Maleček

Nádherné slunečné podzimní počasí, bezmála stovka stánků
s řemeslnou výrobou, stylové občerstvení v příjemném prostředí zámeckého parku – to byl kolorit pro tisíce návštěvníků, kteří v sobotu 18. září navštívili již tradiční Václavský
jarmark.
Ač pro někoho možná nezvyklý termín pro tuto akci, přesto
velká návštěvnost ukázala, že si již tato akce vydobyla tradiční
místo mezi aktivitami, které pro veřejnost organizuje a pořádá
Zámek Slavkov-Austerlitz. Na jarmark letos zavítali nejen četní
obyvatelé Slavkova, ale také mnozí z blízkého i širokého okolí.
Přispěla k tomu nepochybně dobrá propagace v tisku i ve sdělovacích prostředcích. Díky tomu byla letošní návštěva opravdu
rekordní. Nelze ani opomenout několik stovek návštěvníků
zámku, kteří využili nabídku mimořádných prohlídek zámeckých krovů, depozitářů a podzemí zámku při svíčkách.
K příjemné pohodě sobotního dne přispělo i netradiční premiérové vystoupení mužského folklorního souboru Mužáci
z Březí u Mikulova, který oživil atmosféru při ochutnávání sladkého burčáku z Čejkovic. A celodenní úspěšnou akci zakončil
krátký koncert, kde přítomným zazpíval Tomáš Klus, doprovázený vtipným moderováním dvojice J. Mladý + J. Náhlovský.
Přejme si společně, aby se i příští ročník Václavského jarmarku vydařil.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zdá se, jako by to bylo teprve
pár dnů, kdy jsme dětem rozdali
závěrečná vysvědčení a ony vyběhly ze školy vstříc dlouho očekávaným letním prázdninám. Dva
měsíce utekly jako voda a už je
tady opět nový školní rok.
Ve středu 1. září dosud tichá
škola ožila množstvím dětí i rodičů, kteří je přišli doprovodit.
Nejvíce tento den samozřejmě prožívali naši nejmenší – žáčci 1.
třídy. V nazdobené třídě je přivítala nejen jejich paní učitelka, ale
i pan ředitel, a popřát hodně úspěchů jim přišli i zástupci města. Děti
si ze školy kromě nových dojmů
odnesly také mnoho dárečků. Doufejme, že se jim bude ve škole líbit
stejně jako tento první den i nadále.
V letošním roce navštěvuje naši
školu celkem 307 žáků, z toho 28
prvňáčků. Budeme i nadále pokračovat ve vzdělávacích programech,
které vytvořili učitelé naší školy.

Důraz klademe hlavně na to, abychom naše žáky naučili vyznat se
v obrovském množství informací,
jež současný svět nabízí, aby dokázali vzájemně spolupracovat
a pomáhat si a aby se dokázali kultivovaně chovat a vyjadřovat jak
ústní, tak písemnou formou.
Kromě běžné výuky pokračuje
také projekt Rovná záda, v jehož
rámci na naší škole funguje pro
žáky nepovinný předmět Zdravotní
tělesná výchova. Zde se děti nenásilnou formou učí správnému držení těla a protáhnou si svaly
ztuhlé častým sezením.
O všech novinkách týkajících se
naší školy vás budeme pravidelně
informovat na webových stranách
školy a města i ve Slavkovském
zpravodaji.
Nejen prvňáčkům, ale i všem
ostatním žákům a jejich rodičům
přejeme klidný, pohodový školní
rok, hodně úspěchů a dobré nálady.
zšt
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

80. řádná schůze RM – dne 30. 8. 2010
1. RM doporučuje ZM vzít zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města ke konci měsíce srpna 2010 na vědomí.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu
vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku
2010.
3. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 41 Studie – mateřská škola, Oprava místního rozhlasu, RO č. 42 – Dotace na povodně.
4. RM schvaluje oslovení bankovních institucí
k podání závazné nabídky bankovního úvěru ve
výši 5 720 000 Kč za účelem přeúvěrování hypotečního úvěru, zadávací podmínky dle přílohy pro
úvěr ve výši 5 720 000 Kč a komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky.
5. RM bere na vědomí závazky města pro rozpočet 2011.
6. RM bere na vědomít zápis z komise pro rozvoj města č. 11-2010 ze dne 23. 8. 2010.
7. RM nedává souhlas Ing. Alici Vlčkové ke
stánkovému prodeji ve Slavkově u Brna za účelem
prodeje pizzy.
8. RM ukládá TSMS zařadit do návrhu svého
rozpočtu na rok 2011 částku 280 000 Kč na zajištění zmapování a provedení nezbytných oprav stávajícího systému místního rozhlasu a na další roky
částku 50 000 Kč na jeho pravidelné kontroly
funkčnosti, běžné opravy a údržbu.
9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 2122, 2497/1 a 2056/1 (výměna
kabelu NN a kabelizace ul.Havlíčkova) v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 3189/44 (přípojka NN k poz.
č. 3189/11 Klašková) v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 825, 910, 909 a 776/1 (dokončení
kabelizace ul. Špitálské – sever) v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění.
12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 1553/1; 1554/6; 1554/14; 1595/1;
3745/13; 2746/4; 3748/3; 3750/79; 3736/2;
3750/81; 3735/2; 3735/3; 3734/4; 3733/2; 3732/4;
3732/5; 3732/6; 3745/3; 3745/9; 3699/3; 3699/4;
3699/5; 3698/23; 3750/46; 3750/45; 3750/44;
3750/43; 3750/42; 3750/41; 3750/68; 3750/29;
3699/1; 3750/60; 3750/61; 3750/62; 3750/63;
3750/64; 3750/69; 1780/37; 1647/17; 1647/9;
1649/3; 1650/77; 1650/78; 1640/41; 3750/77;
3750/55 ( Slavkov, lok. Pod Zlatou horou, kabely
NN a VN pro 35 RD) v k. ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.
13. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 3732/6; 3745/3; 3745/9; 3699/1;
1780/48; 1780/40 (Slavkov, lokalita 35 RD, kabel
NN, Koubek) v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění.
14. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 157 a 165 (dokončení kabelizace

ul. Zborovská) v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
částí pozemků parc. č. 3745/12 a 3750/47 o celkové výměře cca 100 m2 v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví Ing. Marcela a Ing. Jany Koubkových
do vlastnictví města formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po uložení a zaměření všech inženýrských
sítí a vypracování geometrického plánu na oddělení vykupované části. Kupní cena ve výši 300
Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení
kupní smlouvy s vyznačenou doložkou vkladu
vlastnického práva do KN.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy s Povodím Moravy, s.p., o prodeji
pozemku parc. č. 340/5 ostatní plocha o výměře 30
m2 v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města v předloženém znění.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy č. UZSVM/BVY/1731/2010BVYM o koupi pozemku parc. č. 1780/24 v k.ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění.
18. RM bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli
ZŠ Tyršova nárokovat uvedené požadavky na
opravy v areálu ZŠ Tyršova při projednávání návrhu rozpočtu města pro rok 2011.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor na poliklinice se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o. Obsahem dodatku č. 5 je
navýšení nájemného o 5355 Kč měsíčně v trvání
od 1. 9. 2010 do 28. 2. 2011.
20. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor o výměře 24,31 m2 na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského č. p. 288,
za nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok.
21. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor – bývalé sušárny v bytovém
domě Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, za
smluvní nájemné ve výši 600 Kč/měsíc.
22. RM schvaluje přednostní umístění paní
Jindřišky Kachlíkové do Domu s pečovatelskou
službou, Polní 1444, Slavkov u Brna. RM dále
schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy
č. p. 441 včetně pozemku p. č. 486 o celkové výměře 134 m2, k.ú.Slavkov u Brna z vlastnictví
města Slavkov u Brna.
23. RM dává souhlas s uzavření smlouvy o dílo
na opravu kamenného záhozu severní hráze velkého rybníka v délce 120 m s firmou Agromeli,
spol. s r.o., za cenu díla včetně DPH 148 800 Kč.
24. RM bere na vědomí předloženou zprávu
k usnesení č. 4.5 ze 74. schůze RM a č. 3.6. ze 77.
schůze RM o stavu zaplacených známek za svoz
KO a návrhu na změnu OZV č. 2/2007, kterou se
stanovuje poplatek za komunální odpad.
25. RM bere na vědomí informace o personálním přesunu na odboru vnitřních věcí.
26. RM bere na vědomí prezentaci města Slavkova u Brna a ZS-A na veletrhu Regiontour 2011.
27. RM souhlasí s přijetím věcných darů (knih)
dle Darovací smlouvy č. 9/2010 a s jejich zařazením do fondu Městské knihovny jako organizační
složky Zámku Slavkov-Austerlitz.
28. RM souhlasí s přijetím věcných darů –
sbírky dle Darovací smlouvy č. 10/2010 a s jejich
zařazením do sbírkového fondu Zámku SlavkovAusterlitz.
29. RM projednala návrh odměn ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov
u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.

30. RM ukládá odboru KT prověřit bližší podmínky vydání publikace „100 osobností z doby
třetí koalice“ a možnost poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města.
31. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
smlouvy č. 32010 se společností REISTAV s.r.o.,
na dodávku stavebních prací na akci revitalizace
polikliniky ve Slavkově u Brna.
32. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: „Rozšíření
kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského“
se společností Demtis, s.r.o.
33. RM bere na vědomí zprávu ve věci odstranění škod po záplavách.
34. RM bere na vědomí žádost o povolení předvolebního mítinku hnutí Nestraníci na veřejném
prostranství.
35. RM souhlasí s termínem konání Běhu naděje dne 7. 9. 2010 ve 13.00 hod v zámeckém
parku.
36. RM doporučuje ZM udělit cenu města ve
spojení s medailemi města Jednotce sboru dobrovolných hasičů Slavkov u Brna za aktivní přístup,
osobní nasazení a obětavost při řešení mimořádných havarijních událostí v důsledku záplav ve
městě. RM dále vyslovuje poděkování za aktivní
přístup, osobní nasazení a obětavost při řešení mimořádných havarijních událostí v důsledku záplav
ve městě a uděluje pamětní list kolektivům následujících organizací: Technické služby Města Slavkova, Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. – středisko Slavkov u Brna, Správa a údržba silnic
Vyškov, Cestmistrovství Slavkov u Brna.
37. RM ukládá odboru IR zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2011 částku 300 tis. Kč na realizaci
navržených oprav kabin a tribuny fotbalového stadionu a jednat s funkcionáři SK Slavkov o jejich
podílu na spolufinancování oprav.
38. RM ouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s Ing.Pavlem Maradou o pronájmu následujících
pozemků v lokalitě Topolová v k.ú. Slavkov
u Brna: parc. č. 2984/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 567 m2, parc. č. 2984/35
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 158
m2, parc. č. 2984/36 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 3 m2, parc. č. 2984/41 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 322 m2, parc.
č. 2984/40 ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 91 m2, parc. č. 2983/8 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 169 m2, parc. č. 2983/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m2, parc.
č. 2983/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6
m2, parc. č. 2983/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 61 m2, parc. č. 2983/10 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 85 m2, parc. č. 2983/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2, parc.
č. 2983/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22
m2, parc. č. 2985/5 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 69 m2. Roční nájemné ve výši 38 475 Kč
bude splatné vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. Nájemné za rok 2010
v plné výši uhradí nájemce před podpisem nájemní
smlouvy.
39. RM ukládá odboru IR předložit MUDr. Walterovi nabídku na koupi pozemků parc. č. 2817/5
a 2817/2 za cenu 300 Kč/m2 a parc. 3047/267
a 2816/7 za cenu obvyklou.
40. RM doporučuje ZM nedát souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny v lokalitě průmyslová
zóna – jih dle předložené žádosti společnosti Go(Pokračování na str. 4)
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LXVIII. mimoﬁádná schÛze RM – dne 23. 8. 2010
1. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 03/2007 z 6. 11. 2007 mezi městem Slavkov
u Brna a Diecézní charitou Brno.
2. RM schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace
v souvislosti se záplavami z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 3305/10/OKH, č. 3415/10/OKH
a č. 3306/10/OKH mezi městem Slavkov u Brna
a Jihomoravským krajem v předloženém znění.
3. RM bere žádost ZS-A o opravu střechy kina na
vědomí a ukládá ZS-A nárokovat požadavek na
opravu havarijního stavu střechy na budově kinosálu
při projednávání návrhu rozpočtu města pro rok 2011.
4. RM dává souhlas manželům Jelínkovým vybudovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p.č. 1553/1 – ostatní plocha odstavné
stání o rozměrech 1,5 m x 20 m ze zatravňovacích
tvárnic v intencích podmínek schválených 47. RM
dne 18. 4. 2005 bod 4.14. a za podmínky, že plocha bude veřejná a v případě, že město bude rozšiřovat stávající místní komunikaci, bude odstavné
stání odstraněno bez náhrady.
5. RM ukládá odboru ŽP projednat návrh

smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury k obytnému souboru v lokalitě „Pod
Oborou“ ve Slavkově u Brna v komisi pro výstavbu a rozvoj.
6. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 69, parc. č. 70 a budovy č. p. 63
v k. ú. Slavkov u Brna zapsaných na LV10001
v předloženém znění. RM současně ukládá odboru
IR zveřejnit uvedený záměr po dobu trvání 60 dnů
na www.slavkov.cz a ve vybraných denících.
7. RM ukládá komisi pro sport a volný čas předložit RM své vyjádření k žádosti o příspěvek na
mládežnické turnaje SK Beachvolleyball.
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na akci:
„Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská expozice“.
9. RM schvaluje úpravu rozpočtu TSMS.
10. RM souhlasí s podstoupením předběžně plánované pomoci městu Slavkov u Brna od společnosti Regionservis ve výši 35 000 Kč městu Chrastava v souvislosti s povodněmi.

80. řádná schůze RM – dne 30. 8. 2010
(Dokončení ze str. 3)

odwill Solar, s.r.o. jako účastníka územního řízení
v této věci.
41. RM doporučuje ZM pokračovat v revitalizaci bytových domů Zlatá Hora a Nádražní se spolufinancováním v rámci programu Zelená úsporám. RM současně doporučuje ZM realizovat
neprodlenou výměnu výplní stavebních otvorů
u panelových domů na sídlišti Zlatá Hora.
42. RM doporučuje ZM schválit RO č. 43 – Stavební úpravy na stadionu SK Slavkov. Pro případ
schválení RO schvaluje uzavření předložené Dohody o úpravách šaten se Sportovním klubem SK
Slavkov u Brna.
43. RM souhlasí s vystavením objednávky na
vypracování projektové dokumentace na odstranění budov č.p. 656 a č.p. 676 u pana Ing. Miroslava Ryse za cenu 5000 Kč. RM dále souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo se společností
TOMAS holding, a.s. Dražovice č. p. 91, 683 01

Rousínov na odstranění budov č. p. 656 a č. p. 676
za cenu 456 000 Kč vč. DPH 20 %.
44. RM souhlasí se zasláním výpovědi nájmu
bytu paní Jarmile Šimečkové.
45. RM odkládá zprávu o návrhu smlouvy o dílo
na doplňující práce k novému územnímu plánu
města Slavkov u Brna.
46. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na vypracování „Aktualizace územně analytických
podkladů ORP Slavkov u Brna“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., za cenu
258 000 Kč vč. DPH.
47. RM bere na vědomí zprávu o situaci na matrice městského úřadu.
48. RM schvaluje program XVI. řádného zasedání zastupitelstva města v doplněném znění.
49. RM souhlasí s nezbytnou technickou pomocí TSMS pro zajištění exkurze v rámci mezinárodní konference Biologicky rozložitelný odpad
v termínu 22.–24. 9. 2010.
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LXVII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 18. 8. 2010
1. RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská
expozice“, která je evidována ROP JV pod reg.
č. CZ 1.11/2.1.00/06.01075, v předloženém
znění.
2. RM schvaluje z důvodu finálových bojů
Mistrovství ČR v beachvolleyballu a souběžně
probíhajících závodů X-terra 2010 volný vstup
návštěvníků na městské koupaliště po celý den
29. 8. 2010.

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

Zasedání zastupitelstva mûsta
Ve čtvrtek dne 30. 9. 2010 se v 17 hod. koná
v zasedací místnosti městského úřadu veřejné 14.
mimořádné zasedání zastupitelstva města. (pad)

Zájemce informují o dÛleÏit˘ch
událostech krizové SMS
Městský úřad ve Slavkově u Brna pro vás připravil nový způsob informování v krizových situacích, a to pomocí moderního komunikačního
kanálu. Jde o posílání SMS zpráv na váš mobilní telefon.
Pokud budete mít zájem dostávat informace
např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních
stavech v dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, sledujte naše www stránky města www.slavkov.cz,
příp. www.veslavkove.cz. Právě zde najdete
v průběhu měsíce října veškeré potřebné registrační pokyny.
Ladislav Stehlík, odbor kancelář tajemníka

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
(Dokončení ze str. 1)

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva
Města Slavkov u Brna
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu :
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kaunicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557,
561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, Zelnice I, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čs. Červeného Kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Kře-

novická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí,
Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká,
Za Branou, Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu :
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378,
384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500,
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225,
1461, 1462, 1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod
Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Sušilova,
Tylova, Tyršova část čp.: 131-133, 208, 303, 345,
346, 348, 363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449,
457, 459, 466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567,
603, 655, 674, 826, 881, 882, 920, 977, 999,
1011-1016, 1025, 1034, 1085, 1094 -1126, 1224,
1249, 1289, 1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272,
277, 291, 292, 293, 294, 295, 337, 377, 12271242, 1467.
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole

Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243-1246,
1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem voleb do zastupitelstva města
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva
města volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Poliklinika roste do krásy
Vážení slavkovští přátelé, nechce se tomu
věřit, ale čas neúprosně plyne jako ta voda v Litavě a končí opět jedno volební období.
Je tomu již čtyři roky, co jsem psal do Slavkovského zpravodaje o naší poliklinice, o její historii, současném stavu, jejím využití a nutnosti
její rekonstrukce.
Není pochyb o tom, že zastupitelstvo města
mělo pro řešení této problematiky pochopení,
i když první etapu rekonstrukce podpořilo bohužel pouze 8 z 15 členů zastupitelstva. Díky tomu
se mohla neprodleně zahájit rekonstrukce této
budovy. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší opravu
v historii. Původní historická budova, která byla
opravdu v zoufalém stavu, prošla zásadní rekonstrukcí. Nová střecha, zateplení stropů, nové podlahy, sociální zařízení, na chodbách i v ordinacích nové povrchy podlah. Dále také nová
elektroinstalace, výměna oken a nakonec zateplená fasáda, která budově dává krásný reprezentativní vzhled. Na dvoře polikliniky je položena
zámková dlažba, v deštivém počasí již nehrozí
znečištění obuvi blátem.
A jaká bude další fáze? Již nyní se rozbíhá
oprava novější budovy v Tyršově ulici. I zde proběhne výměna oken, zateplení fasády a střechy.
Asi největší změnou bude přístavba nového výtahu, který umožní bezbariérový přístup! Jsem
šťasten, že naše poliklinika bude po této rekonstrukci zařízením na velmi solidní úrovni.
Přeji svým spoluobčanům pevné zdraví, ale
přesto občas každý z nás lékaře potřebuje. A nechodí se potom do takové krásné budovy lehčeji?
I nám zdravotníkům se zde pochopitelně mnohem lépe pracuje. K tomu bych rád doplnil, že se
intenzivním jednáním zástupců zdravotníků se
zástupci města podařilo uzavřít nové nájemní
smlouvy, ve kterých jsou stanoveny jednotné
podmínky pro všechny pronajímatele řešící
úhrady nájmů, energií apod. Dík za to! To také ve
svém důsledku umožnilo samofinancování celé
rekonstrukce.
Rád bych závěrem poděkoval za podporu, aktivitu, pochopení a realizaci záměru všem, kteří
se o rekonstrukci polikliniky zasloužili. Všem
občanům přeji pevné zdraví a dobrou pohodu.
MUDr. Oldřich Pospíšil, zastupitel města

Zastupitelstvo města Slavkova – zleva: p. Jaromír Seifert, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Jiří Půček, p. Radoslav Lánský, PaedDr. Miroslav Charvát, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří
Doležel, Ing. Jan Reichl, Mgr. Věra Křivánková, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří
Tesák. Na snímku chybí Mgr. Petr Kostík a Mgr. Bohuslav Sobotka.
Foto: B. Maleček

Statistika z tohoto volebního období
V souvislosti s končícím volebním obdobím
předkládám pro představu několik statistických
údajů k datu 20. 9. 2010, které vypovídají o práci
volených orgánů města.
Rada města (pětičlenná) se sešla v rámci
svých schůzí takto:
Řádné schůze
Počet schůzí:
81
Počet projednaných bodů:
2764
Celková doba projednávání: 348 h. 9 min.
Mimořádné schůze
Počet schůzí:
Počet projednaných bodů:
Celková doba projednávání:

69
407
91 h. 18 min.

Celková statistika schůzí rady města:
Počet schůzí:
150
Počet projednaných bodů:
3171
Celková doba projednávání: 439 h. 27 min.

Zastupitelstvo města (patnáctičlenné) se
sešlo v rámci svých zasedání takto:
Řádná zasedání
Počet zasedání:
Počet projednaných bodů:
Celková doba projednávání:

16
429
58 h. 30 min.

Mimořádná zasedání
Počet zasedání:
Počet projednaných bodů:
Celková doba projednávání:

13
126
54 h. 18 min.

Celková statistika zasedání zastupitelstva
města:
Počet zasedání:
29
Počet projednaných bodů:
555
Celková doba projednávání: 112 h. 48 min.
Ing. Pavel Dvořák,
tajemník MěÚ

Výzva neplatičům
Červenec je sice měsícem prázdnin, dovolených, a tedy většího cestování, zkrátka obdobím,
kdy se pouští starosti za hlavu a očekávají se jen
ty příjemnější zážitky. Na druhou stranu tímto
měsícem začíná i druhá polovina roku, a s tím je
již dlouhodobě spjat prodej známek na popelnice.
Každý poplatník tedy měl navštívit Technické
služby a do 31. 7. 2010 příslušný poplatek uhradit podle typu vývozu popelnice. Jenže čas pokročil a ne všichni občané si vzpomněli na své
povinnosti. Proto Městský úřad Slavkov u Brna,
odbor životního prostředí, vyzývá občany, kteří
doposud neuhradili poplatek za komunální odpad
za I. či II. pololetí letošního roku, aby tak učinili
nejpozději do 15. října 2010. Stačí navštívit
TSMS v po, st v době od 8 do 11.30
a 12.30–15.00 hod. S těmi, kteří poplatek nezaplatí, bude zahájeno správní řízení.
Věříme však, že tato výzva bude postačující.
Ačkoliv možná až nevyvezením poplelnice si člověk uvědomí, že je někde chyba a je třeba ji
urychleně napravit. Všem, kteří tak učiní dobrovolně, předem děkujeme.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Rada města Slavkova – p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří
Doležel, Mgr. Jiří Půček
Foto: B. Maleček
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Kompostárna
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V˘dej kompostu

Foto: 2x R. Lánsk˘

Příkladně kompostujeme, nepálíme, třídíme
organické látky vracíme zpět do životního prostředí města
Výhody kompostování:
• Třídění odpadů a následné materiálové využití
• Náhrada za průmyslová hnojiva
• Příznivé účinky na strukturu půdy, kompost navrací vysoký obsah živin (odebíraných rostlinami) do půdy, nedochází k hnití organických
zbytků, ale k jejich přeměně na živiny
• Kompostování je způsob ochrany funkcí půdy,
včetně kladného přístupu k životnímu prostředí, udržitelnost rozvoje a znovuobnovení
úrodnosti půdy
Proces kompostování:
• Je rozklad bioodpadů za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, hub a živočichů, jako jsou
žížaly, červi apod.
• Při teplotě 50–70 0C se zneškodňují zárodky
chorob a plevelů, probíhá homogenizace a organická hmota se přeměňuje na humus
Kompost:
• Je produktem kompostovacího procesu
• Je organické hnojivo, obsahující značné množství humusu, prostřednictvím kterého jsou následně dodávány živiny rostlinám a organismům žijícím v půdě
• Kompost zvyšuje biologickou aktivitu půdy,
a tím umožňuje částečný nebo úplný rozklad
některých znečisťujících látek, přeměňuje toxické a škodlivé látky na méně toxické a následně zajišťuje samočistící schopnost půdy
• Zlepšuje jímavost vody půdou
Na slavkovské kompostárně probíhá kompostovací proces minimálně 75 dnů.

Homogenizace (zneškodnění patogenních
organismů a plevelů) probíhá minimálně po
dobu 21 dnů při teplotách vyšších než 5560 0C. Tím je zaručena kvalita kompostu
z pohledu chorob a plevelů!
V roce 2009 TS svezly z ulic města od občanů
ve 32 týdnech (64 svozů) 405,80 tun, tj. v průměru 12,50 tun odpadů ze zeleně za týden!
V roce 2010 TS za 25 týdnů (50 svozů) 360
tun, tj. v průměru 14,4 tun odpadů ze zeleně za
týden!
Za srovnatelné období je nárůst odpadů od
občanů meziročně 151 %.
Zpětný odběr kompostu občany města:
r. 2009 srovnatelné období
245 domácností
r. 2010 srovnatelné období
271 domácností
Systém svozu
Zásady:
• Odpad ze zeleně umísťovat na ulici pouze na
nezbytně nutnou dobu před sběrným dnem
• Nádoby a použité igelitové pytle uklízí občan
z ulice v den svozu!
• Do odpadu ze zeleně nepatří stavební suť
a jiný odpad!
• Větší množství odpadů ze zeleně můžete nahlásit na TSMS tel. 544 221 302
Bezplatný zpětný odběr kompostu:
Bezplatný odběr rekultivačního kompostu
pro občany města je vydáván stejně jak v roce
2009. Počínaje středou 5. května, každou
středu od 14 do 17 hod. v Zámecké ulici

(brána do zámeckého parku) v množství do 100
litrů na domácnost.
Co do kompostu PATŘÍ:
• Tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny, větve
do tloušťky 12 cm, kůra
• Odpad může být smíchán (větve, listí, tráva)
Co do kompostu NEPATŘÍ:
• plasty, textil, stavební suť, sklo, cihly, beton, nebezpečné odpady, odpad z podnikatelské sféry,
převařené zbytky z jídel, uliční smetky (ty svezeme samostatně), kovy, větve nad průměr 12
cm, pařezy
Systém kompostování ve Slavkově je jeden
z mála v ČR, kdy je sbírán odpad ze zeleně
v celém intravilánu (zastavěné části) města.
O zkušenosti s kompostováním ve Slavkově
u Brna je velký zájem. Kompostárnu už navštívilo
víc než 40 delegací, především z obcí a měst. Naše
zkušenosti zpracovali studenti vysokých škol. Studentka Mendelovy univerzity v Brně podrobně zapracovala do své diplomové práce naše zkušenosti
s technologií kompostování ve Slavkově u Brna.
Z této studie jsou čerpány výše uvedené informace.
Za velké ocenění považujeme naše partnerství
na VI. ročníku třídenní mezinárodní konference
22. září „Biologicky rozložitelné odpady“ na
Mendelově univerzitě. První den konference 22.
září je pod záštitou Technických služeb Města
Slavkova u Brna, včetně společenského závěru
prvního dne na Slavkovském zámku. Celou akci
ve Slavkově u Brna financují vystavující firmy.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

25. sezona na koupališti
V letošním roce uplynulo 25 roků od slavnostního otevření areálu letního koupaliště, které se
konalo 5. července 1985.
Ohlédnutím zpět na budování koupaliště se věnoval podrobně článek v květnovém čísle SZ.
Další podrobnosti z 25 roků provozu koupaliště jsou na našich stránkách www.tsslavkov.cz.
V letošním roce koupaliště navštívilo 34 537
osob. Je to o 500 lidí víc, než v roce 2009. Od
roku 1986 je to již 1 037 368 zaregistrovaných
návštěvníků. V červnu to bylo 6101, v červenci
22 569 a v srpnu 5867 osob.
Sezona trvala 95 dní. Kvůli nepříznivému počasí zavřeno 32 dní. V květnu 3 dny, v červnu 14
dnů, v červenci 5 dnů, v srpnu 10 dnů.

Z 95 dnů bylo otevřeno 63 dní s průměrnou návštěvností 548 návštěvníků za den.
„Plánované“ tržby byly splněny. Překročily
skutečnost roku 2009. Průměrná tržba na jednoho
návštěvníka je víc než 42 Kč.
P.S. Další podrobnosti budou uvedeny na našich stránkách www.tsslavkov.cz
Od roku 1986 je to největší tržba na jednoho
návštěvníka. Přestože cena vstupu při zakoupení
slevových permanentek je bezkonkurenční.
Návštěvníci slavkovského koupaliště podle našich zkušeností oceňují především možnost blízkého parkování, krásné prostředí bazénu, výbornou a pestrou nabídka občerstvení, 50metrový
bazén a velmi příznivou cenu. V neposlední řadě

Koupali‰tû

Foto: R. Lánsk˘

velký, dnes už i částečně zastíněný prostor nad
bazény s kapacitou 4500 osob, umístěný v nádherné zeleni města, nabízí všem návštěvníkům
odpočinek a soukromí.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

9/2010

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Jaké je zadlužení města
Stále se setkávám s dotazy a připomínkami
k dluhům města. Hlavně pak, zdali dluhy města
neohrožují jeho samotný chod. Je dobře, že občané mají o tuto část rozpočtu města zájem a požadují vysvětlení. Takže se pokusím odpovědět.
Přijímání úvěrů patří výlučně do kompetence
zastupitelstva města. Prvním velkým úvěrem,
který si město vzalo (20 mil.) v roce 1996, byl
úvěr na rekonstrukci náměstí. Jeho splatnost byla
15 let a byl jedenkrát přeúvěrován. To znamená,
že byl vzat nový úvěr za lepších podmínek a tím
pak byl zaplacen původní, méně výhodný. Další
úvěry si město bralo v letech 2000 až 2005, a to
na výstavbu bytů na Litavské (dvě etapy), na rekonstrukci ulice Husova, na rekonstrukci střech
zámku, na obnovu koupaliště a na revitalizaci budovy školky na Koláčkově náměstí. V roce 2006
si město vzalo úvěr ve výši 14 mil. Kč na navýšení základního kapitálu společnosti VaK. Tento
úvěr se bude splácet až do roku 2021. Všechny
tyto úvěry jsou placeny výlučně z prostředků

města. Nejsou k nim žádné dodatečné zdroje,
které by např. rekonstruované nebo nově postavené objekty pravidelně produkovaly, a tím pomáhaly umořovat dlužnou částku. Výjimkou bylo
koupaliště (splátky byly ukončeny v roce 2009),
kde však výše získávaných prostředků byla
značně nejistá, protože závisela na vývoji sezony.
Další úvěry si město vzalo až v roce 2008 a to
na revitalizaci bytových domů na Nádražní a na
polikliniku. Koncepce jejich nastavení byla taková, že se nesmí snižovat v rozpočtu města volné
prostředky. Proto jsou tyto úvěry plně samofinancovatelné (na rozdíl od těch z let 1996 – 2006)
a jsou plně pokryté z nájmů, případně z prodejů
revitalizovaných bytů. Tím nebudou zatěžovat
rozpočty města v následujících letech.
V roce 2009 a 2010 si město nebralo žádný
úvěr, protože se podařilo zajistit prostředky na
další jeho rozvoj z dotačních titulů. Spoluúčast
k dotacím pak byla krytá z prodeje pozemku v oblasti Zelnice.

Stav zadlužení k 31. 8. ukazuje přiložená tabulka
Název
Zvyšování základního kapitálu VaK, a. s.
Rekonstrukce náměstí
Výstavba Litavská I.
Výstavba Litavská II.
Rekonstrukce ulice Husova
Rekonstrukce střech zámku
Obnova koupaliště
Budova Koláčkovo nám. 727
Nádražní 1155-1156
Nádražní 1153-1154
Poliklinika
Celkem
Na 1 občana

Jistina k 31. 8. 2010
10 674 000,00 Kč
1 573 138,00 Kč
5 823 615,95 Kč
373 978,90 Kč
5 719 400,90 Kč
6 828 000,00 Kč
0,00 Kč
2 291 000,00 Kč
1 333 328,00 Kč
1 250 000,00 Kč
6 530 815,16 Kč
42 397 276,21 Kč
6 838,20 Kč

Na splátky úvěrů v této tabulce bylo vyčleněno v rozpočtu na letošní rok 8,7 mil. Kč, což

Rok
bylo přijato bude splaceno
2006
2021
2001*)
2011
2000
2017
2002
2010
2005
2016
2005
2017
2005
2009
2005
2015
2008
2015
2008
2015
2008
2018
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StráÏníci zadrÏeli v t˘dnu pachatele
hned dvou trestn˘ch ãinÛ
Při řešení běžného přestupku stání v křižovatce slavkovští strážníci zjistili, že řidič u sebe
nemá doklady od vozidla a má už víc jak rok
propadlou technickou kontrolu.
Z tohoto důvodu přivolali strážníci policii
České republiky a při důkladnější kontrole vozidla bylo zjištěno, že v zavazadlovém prostoru
kontrolovaného vozidla se nachází věci, které
pochází z loupeže v areálu sběrných surovin ve
Slavkově u Brna.
Oba zadržené výtečníky si od strážníků přebrala kriminální služba, která si je odvezla na
Obvodní oddělení policie České republiky ve
Slavkově u Brna.
Ve druhém případě strážníci Městské policie
Slavkov u Brna zastavili vůz, jehož řidiči bylo
řidičské oprávnění odebráno za řízení auta pod
vlivem alkoholu.
Jelikož auto vyjíždělo z parkoviště před pohostinstvím, měli strážníci podezření na požití
alkoholu před jízdou i v tomto případě. Muž
však dechovou zkoušku odmítl.
I tentokrát přivolali strážníci policisty, kteří
si nepolepšitelného řidiče odvezli s sebou na
služebnu policie České republiky ve Slavkově
u Brna.
Pavel Ehrenberger, velitel MP

jsou 4 % všech výdajů plánovaných v rozpočtu.
Mgr. Vladimír Soukop, předseda finanč. výboru

Vystoupení zpěváků
v Křižanovicích

Úãastníci tábora

Foto: archiv

V˘chovnû rekreaãní tábor pro dûti Pod Templ‰t˘nem
Město Slavkov u Brna společně s Městem Bučovice pořádá již každoročně výchovně rekreační tábor pro děti. V letošním roce se konal
v době od 7. do 14. srpna pro děti ze správního
území Slavkova u Brna a Bučovic.
Ubytování bylo zajištěno v chatkách rekreačního střediska Pod Templštýnem v krásném prostředí, kde celou atmosféru dotváří protékající
řeka Jihlava. Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí
ve věku od 7 do 15 let, které byly rozděleny do
čtyř oddílů. Program tábora zajišťovali čtyři oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra
„Kocourkov.“ Na začátku tábora byly děti zařazeny do rodů, pod kterým celý týden soutěžily.

Na programu byla volba radního, výroba znaku,
nošení světla do radnice, zlatý poklad aj.
V rámci celodenního výletu do Moravského
Krumlova jsme navštívili zámek s galerii Slovanské epopeje od Alfonse Muchy.
Dále nás navštívili zástupci občanského sdružení Rodinná pohoda Vyškov a předvedli dětem
spolu s pejsky ukázky canisterapie.
V neposlední řadě nechyběl na programu táborák s opékáním špekáčků, vyhodnocením celotáborové hry a udělení cen.
Poděkování patří Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně za finanční podporu při realizaci tábora.
Bc. Martina Oslíková, DiS.

Je velmi potěšitelné, že se v krátké
době dostali zpěváci ze ZUŠ Slavkov
opět na koncertní pódium a mohli realizovat koncert 17. září v Křižanovicích. Stali se tak součástí
širšího pořadu, jemuž vévodila pražská kapela
Škwor a sluší se říct, že se v konkurenci neztratili. Na pěkném fotbalovém stadionu v Křižanovicích si své pěvecké dovednosti mohli ověřit D.
Kurdík, A. Francúzová, V. Michálková, H. Patschová a J. Andrlová a vedle již starších písní
předvedli i několik novinek, které početné publikum kvitovalo častým potleskem.
Na zpěvácích byla patrná velká chuť dále na
sobě pracovat a svoje výkony nadále vylepšovat,
o čemž se můžeme přesvědčit již 9. října, kdy si
zazpívají v Brně na Slavnostech regionů na náměstí Svobody a hned tentýž den v klubu Favál
na brněnském Výstavišti. Nezbývá, než popřát
účinkujícím mnoho elánu a pevných nervů a nám
ostatním se těšit na jejich další koncerty ve slavkovském okolí. Antonín Vodička, učitel ZUŠ

Oznámení
TSMS oznamují občanům, že svoz odpadu ze zeleně se v 39. týdnu posouvá na
středu a čtvrtek, tj. 29. a 30. 9. 2010.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS
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HLASOVACÍ LÍSTEK
Strom mûsta Slavkov u Brna 2010
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STROM
MĚSTA SLAVKOV U BRNA 2010
PRVNÍ ROČNÍK ANKETY STROM MĚSTA SLAVKOV U BRNA 2010 POŘÁDÁ MĚSTO SLAVKOV U BRNA
O vítězi ankety rozhodne veřejnost hlasováním. Hlasovat je možné prostřednictvím internetových stránek města Slavkov u Brna anebo po-

mocí hlasovacích lístků ve zpravodaji města Slavkov u Brna. Hlasování v anketě o Strom města
Slavkov u Brna bude probíhat do 10. 10. 2010.

….....................................................................................
(název stromu, pro kter˘ hlasujete)

Bﬁíza bûlokorá
(Betula pendula) –
ulice Jiráskova

Prof. M. ·tûdroÀ

Dub letní (Quercus
robur) – vlakové
nádraÏí

Buk lesní (Fagus sylvatica pendula) – zámeck˘ park

Jedle bûlokorá Jinan dvojlaloãnat˘
(Abies alba) – (Ginkgo biloba) –
ulice Nerudova zámeck˘ park

Foto: archiv

Beseda s prof. Štědroněm

Uãitelé Z· Tyr‰ova

Foto: archiv ‰koly

Kolektiv pedagogů
daroval krev
Na konci minulého školního roku jsme pro
žáky devátých ročníků ZŠ Tyršova Slavkov
u Brna zajistili exkurze do prostor Transfuzního
oddělení a krevní banky Fakultní nemocnice Brno
Bohunice. Exkurze byla velmi zajímavá, žáky
zaujala a pedagogy navíc oslovila v souvislosti
s možností darovat krev. V poslední den přípravného týdne nového školního roku vedení školy
umožnilo zájemcům z řad učitelů dárcovství krve.
Transfuzní oddělení a krevní banka v Brně je
velice moderním pracovištěm s příjemným
zdravotnickým personálem a propracovaným
systémem plánovaného dárcovství krve. Darovat je možné plnou krev nebo její jednotlivé
komponenty (krevní plazmu či krevní destičky).
Krev, z níž jsou vyrobeny transfuzní přípravky,
je v medicíně stále nenahraditelná, nelze ji
uměle vyrobit. S rozvojem nových léčebných
metod roste stále i potřeba krve jako léku.
Jsme rádi, že jsme měli příležitost zapojit se
jako pracovní kolektiv do dobrovolného dárcovství krve. Chtěli bychom se tak pravidelně
podílet na záchraně lidských životů.
Mgr. Hana Charvátová

Katalpa trubaãovitá (Catalpa Lípa srdãitá (Tilia
bignonioides) – zámeck˘
cordata) – Z· Tyr‰ova
park

Pavlovnie plstnatá (Paulownia
tomentosa) – Palackého námûstí

Spoleãené foto

Smrk pichlav˘ Zerav obrovsk˘ (Thuja
(Picea pungens) plicata) – zámeck˘
- Palackého nám. park

Foto: archiv DDM

Letní tábor s DDM Slavkov u Brna
Letní tábor se konal již tradičně v krásném
rekreačním areálu Kamínka-Roštín uprostřed
Chřibských lesů a to od 11. do 23. července.
Letos se ho zúčastnilo celkem 74 dětí ve věku
8–17 let, kterým se věnovalo 8 zkušených
a obětavých vedoucích.
Hlavním programem byla celotáborová hra

Podzimní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá pro děti 1.-4. tříd ZŠ od 27. do 29. října
podzimní prázdniny s DDM (v době od 8 do
15 hodin). Možnost přihlásit děti i na jednotlivé
dny! Cena je 50 Kč na jeden den (v ceně jsou
pouze provozní náklady DDM, stravu si
můžete zajistit na ZŠ Komenského
u p. Boubínové). S sebou si vezměte přezůvky,
sportovní obuv, svačinku a pití. Pro děti je
připraven program plný her, soutěží, výtvarných činností i vycházek. Počet míst je
omezen! Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 22. října v DDM
Slavkov, Komenského nám. 495, tel.: 544 221
708! Přijďte, těšíme se na vás!
io

„televizní vysílání“, díky které se děti na čas
proměnily v herce či moderátory, staly se soutěžícími ve známých televizních pořadech jako
A-Z kvíz, Bludiště, Hodina pravdy, Super star
a dalších. Po sportovní stránce se táborníci vyžili při letních a hlavně zimních Olympijských
hrách. Za všechny dosažené výkony byly děti
oceněny nejen body pro svoji televizní stanici,
ale také diplomy a sladkou odměnou. Samozřejmě nechyběl ani tradiční výlet do Kroměříže na zámek, turistický výstup na rozhlednu
Brdo, návštěvy nového místního koupaliště,
oblíbené diskotéky, závěrečný táborák a stezka
odvahy.
Vzpomínkou na letošní tábor jsou všem
účastníkům trika s potiskem TV, ale také
i spousta zážitků a navázání nových přátelství.
Doufáme, že příští rok se opět setkáme!
Kolektiv DDM Slavkov u Brna
Upozornění

V úterý 12. října v 17.30 hodin se v sále ZUŠ
Františka France bude opět konat beseda se známým muzikologem prof. Milošem Štědroněm,
tentokrát na téma „Leoš Janáček“. Beseda bude
opět doprovázena hudebními a obrazovými ukázkami. Zveme všechny milovníky na tuto výjimečnou událost. Vstupné je dobrovolné. (pad)

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 18. října do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Angličtina nově

Nový školní rok v Mateřské škole Zvídálek
V novém školním roce přivítala Mateřská
škola Zvídálek 63 nových dětí. I nadále se věnujeme celkem 191 dětem na třech odloučených
pracovištích. Na Koláčkově náměstí jsou dvě
třídy smíšené a jedna logopedická. Na Malinovského náměstí jsou dvě třídy smíšené a křesťanská třída. Na Komenského náměstí jsou dvě třídy
určené pro nejstarší děti ve věku 5-6 let, které půjdou příští rok do základní školy. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“.
V polovině záři jsme měli možnost nabídnout
dětem akci, ve které byla hravou formou přiblížena dětem správná péče o jejich zoubky. V dopoledních hodinách navštívili mateřskou školu

studenti z vysoké školy, budoucí zubní lékaři. Ti
přednesli a ukázali dětem zábavným a veselým
způsobem správný postup při čištění zoubků.
S nimi přišel i dráček Fráček a zlý bacil Sesil.
Při pobytu venku si děti prohlédly pojízdnou
zubní laboratoř, která projížděla naším městem.
Zde si děti prohlédly lékařské nástroje a pomůcky včetně zubního křesla. Za účast děti dostaly spoustu drobných dárečků. Účast na této
netradiční akci nám nabídla zdravotní pojišťovna
Metal Aliance. Jejím účelem bylo zajímavým
způsobem předvést dětem správnou zubní prevenci.
učitelky Štěňátek
Ludmila Špánková, Jitka Krejčířová

Jak jsme již informovali, stala se ZŠ Komenského škola partnerem v projektu Masarykovy
univerzity, který se týká zavádění prvků výuky
cizího jazyka napříč předměty. Tato metoda, úspěšně odzkoušená v řadě zemí, se nazývá Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka jazyka a nejazykového předmětu),
zkratka CLIL.
Celý loňský školní rok se věnovalo dvanáct
našich učitelů sběru vhodných výrazů, odborných termínů a krátkých slovních spojení, které
se běžně využívají ve výuce. Ty pak byly v průběhu prázdnin upraveny a přeloženy rodilými
mluvčími do angličtiny. Tento manuál bude sloužit našim učitelům při zavádění metody CLIL.
Cílem je, aby se naši žáci v nejazykových předmětech setkávali s angličtinou a tím si obohacovali slovní zásobu. V žádném případě se nejedná
o dvojjazyčné vzdělávání. Žákům nebude látka
přednášena v cizím jazyce a ani nebude předmětem jejich klasifikace znalost terminologie v angličtině v nejazykových předmětech. Jde pouze
o to, aby angličtina obohatila ostatní předměty
a nebyla tak její výuka vázána pouze na tři hodiny v týdnu a žáci si ve všech předmětech osvojili základní terminologii nejen v češtině, ale
i v angličtině a upevnili si každodenní obraty
a fráze.
Mgr. Vladimír Soukop

Sběr papíru
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna pořádá
sběr starého papíru. Sbírejte, střádejte, svazujte
starý papír a odevzdejte jej v pondělí 11. října
v době od 7 do 15 hodin u staré tělocvičny ve
Svojsíkově parku. Třída nejlepších sběračů získá
putovní cenu stolní fotbal. Max. množství papíru
na žáka je 300 kg (odevzdání většího množství
lze domluvit telefonicky – 515 534 911).

Start Bûhu nadûje 2010

Foto: archiv DDM

Třetí ročníku Běhu naděje
V úterý 7. září se v krásném prostředí slavkovského zámeckého parku konal 3. ročník
Běhu naděje, jehož pořadatelem byla ZŠ Tyršova. Jde o sportovně společenskou humanitární
akci volně navazující na Běh Terryho Foxe.
Jejím hlavním cílem je získat z dobrovolných
příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny a zároveň při pohybu na čerstvém vzduchu udělat alespoň něco málo pro
své zdraví.
Hlavním organizátorem Běhu naděje je společnost LEVITY a. s. Praha. V letošním roce se
běh koná ve 105 obcích ČR. Slavkovského Běhu
naděje se letos zúčastnilo 418 osob, hlavně žáků
z obou zdejších základních škol. Účastníci se
nejprve řádně zaregistrovali a poté už se mohlo
startovat. Nejprve předepsanou trať projeli „závodníci“ na kolech, a dokonce jedné koloběžce.
Hned po nich následovali pěší účastníci. Někteří
poctivě běželi, jiní si udělali pěknou procházku
parkem. Při této akci totiž dvojnásob platí, že
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni
byli nakonec odměněni malým občerstvením

a diplomem. Doufáme, že i příští ročník Běhu
naděje proběhne stejně úspěšně a že i počasí
bude této akci přát stejně jako loni a letos.
Na závěr patří velký dík hlavnímu organizátorovi ing. Milanu Florianovi, Jitce Florianové,
pracovnicím DDM i učitelům ZŠ Tyršova, kteří
se podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé
akce. Dík patří také sponzorům, kteří slavkovský
Běh naděje podpořili: Zámek Slavkov – Austerlitz, LIKO-S a. s. Slavkov u Brna, Svářecí technika Jiří Dráždil, CDC Golf s.r.o. Slavkov
u Brna, Firma Karel Rotroekl Slavkov u Brna,
Čerpací stanice TENRYU – Roman Benda.
Několik čísel na závěr: Počet registrovaných
účastníků: 409. Celkem převedeno na celostátní
účet sbírky: 3511 Kč.
zšt

Redakãní rada SZ

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
se sešla zřejmě naposledy v tomto složení:
J. Hudec, J. Jelínková, E. Janková, R. Lánský, H. Frimmerová, J. Pytela, M. Vilímová
a L. Jedlička. Na fotografii chybí J. Soukopová a J. Blažek.
Za dlouholetou činnost členky a vedoucí
redakční rady obdržela H. Frimmerová kytici
a poděkování od starosty města.

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

Foto: 2x B. Maleãek

Hana Frimmerová
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Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z

Zápis do pamûtní knihy

Foto: archiv zámku

Náv‰tûva N. Makarova

Významné návštěvy na zámku
Zámek Slavkov byl poctěn v pátek 27. 8.
2010 historickou návštěvou, jakou už dlouho
neměl. V rámci neoficiální části svého pobytu
k nám zavítal 1. náměstek ministra obrany a náčelník generálního štábu armády Ruské federace armádní generál Nikolaj Makarov.
Je to vůbec poprvé od rozpadu Československa, kdy do ČR přijel hlavní a nejvyšší představitel ruské armády. S náčelníkem generálního
štábu jednali v Praze ministr obrany Alexandr
Vondra, jeho náměstci i vedení české armády.
Na zámek zavítal v doprovodu náměstka ministra obrany ČR pro zahraničí Jana Fulíka
a brig. gen. Ing. Vladimíra Trněného, ředitele
zabezpečení zpravodajské činnosti MO ČR.
Tato vzácná návštěva poobědvala v Zámecké
restauraci Austerlitz, poté si krátce prohlédla
zámek a vrátila se zpět do Prahy, odkud odletěla
vojenským speciálem zpět do Moskvy.
V týdnu od 13. září na zámek zavítaly další
dvě velmi významné návštěvy. Nejprve to byla
ruská delegace, v jejímž čele byl Michail M.
Vyšegorodcev, ministr vlády města Moskvy
a Petr S. Ivanovskij, poslanec Moskevské městské dumy, kteří si v doprovodu pracovníků ge-

nerálního konzulátu Ruské federace se zájmem
prohlédli zámek a následně povečeřeli v ZRA.
V úterý 14. září byl zámek poctěn návštěvou
brazilské vládní delegace, v jejímž čele byl pan
Nelson Jobim, ministr obrany Brazílie v doprovodu paní Leda Lucia Martins Camargo, velvyslankyně Brazílie v ČR a plk. Marco Gonçalves Mendes, náměstkem MO pro politické,
strategické a mezinárodní záležitosti. Také brazilská delegace si nejprve prohlédla zámek
a poté na pozvání Martina Kocourka, ministra
průmyslu a obchodu ČR a za účasti Milana Hovorky, náměstka ministra a Jana Fulíka, náměstka ministra obrany ČR absolvovala pracovní oběd v Zámecké restauraci Austerlitz.
V ohlasech všech těchto vzácných návštěv
jsme zaznamenali jejich nadšení z prohlídky
zámku a vyslovení uznání toho, jak se město
Slavkov o tento historický skvost – zámek stará,
stejně tak ocenění pohostinnosti. Je nezpochybnitelné, že takovéto návštěvy Slavkova
a především zámku přispívají k jeho propagaci
v takové míře a takovým způsobem, jehož význam můžeme jen stěží docenit.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Foto: archiv zámku

Cesta za pokladem zdolána
Cestu za pokladem podzemím slavkovského
zámku prošlo v neděli 5. září bezmála 150 odvážných dětí. Aby si děti zasloužily odměnu,
musely pochodovat vojenským krokem, nosit
děla na Santon, být vyzvědačem a zásobovat
francouzské vojsko. Za každý splněný úkol získali účastníci penízky, které pak v krámku vyměňovali za zaslouženou odměnu. Pro děti bylo
toto odpoledne nejen zábavou, ale také poučením a pro rodiče důkazem odvahy svých ratolestí.
Součástí nedělního odpoledne bylo také zahájení výstavy plyšových hraček „Máte je,
znáte je a chcete, aby je viděli i ostatní….“.
Tuto výstavu můžete navštívit a spolu se svými
dětmi si zde pohrát až do 10. října. Rodiče soutěžících dětí si mohli zároveň prohlédnout výstavu objektů a instalací „En espace“, která je
umístěna v druhém patře podzemí a přístupna
do 3. října 2010.
Cesta za pokladem podzemím slavkovského
zámku se zdařila a stala se hezkým ukončením
prázdnin.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Rozhledna podruhé…
Když se v červnu 2007 ve Slavkovském zpravodaji objevil můj příspěvek s titulkem Rozhledna ve Slavkově, co vy na to?, nečekal jsem
tak značný pozitivní ohlas od veřejnosti, přátel
a známých. Prakticky si nevybavuji ani jednu
odmítavou reakci. Popravdě mne to potěšilo,
především chvála neotřelého a originálního nápadu. Jenže vzápětí jsem si uvědomil, že jsem
na sebe „ušil bič“. Vždyť od nápadu a jeho zapsání na papír, což je to nejjednodušší, je
k vlastní realizaci opravdu dost daleko. Postupem doby jsem se o tom přesvědčoval stále více
a více, protože jsem narážel na různě formulované potíže (záměrně nechci použít slovo „problémy“).
Ujišťuji Vás, že mne tato, možná bláznivá
myšlenka, rozhodně neopustila. Naopak mne
poznatky z uplynulého období i z mého působení za zámku přesvědčily o tom, že by mohlo
jít opravdu o oživení turistické nabídky našeho
města o zajímavý a atraktivní prvek, a to zejména pro skupinu návštěvníků, která nám

možná trochu „uniká“ – o cykloturisty.
A v jakém stavu se tedy nyní tento „nápad“
nachází?
Především, a to je podstatné, se podařilo na
základě této iniciativy i s podporou rady města
zařadit do nového územního plánu pozemek,
kde by rozhledna mohla v budoucnu stát. Toto
je velmi důležitou, ne-li nezbytnou podmínkou
pro další postup. Jde o prostor v nejsevernější
části katastru města v blízkosti serpentin nad
golfovým hřištěm. Spolu se svými přáteli jsme
přímo na místě konstatovali, že je odtud nádherný rozhled na celé slavkovské bojiště, což je
lákavé pro návštěvníky, kteří sem kvůli této historii přijíždí. Ale kromě toho je velmi dobře viditelná a přehledná i oblast od Vyškova až na
západ k Brnu, na jihu od Pálavy až na východ,
kam jen oko a momentální povětrností podmínky dovolí. Pochopitelně je dobře viditelný
i Slavkov.
V další fázi bude třeba připravit architektonickou studii stavby, zajistit financování, zpra-

Pohled z kopce nad Slavkovem směrem k Pálavě.
covat projektovou dokumentaci, vyřídit stavební
povolení a realizovat stavbu. Zdá se Vám toho
dost? Mně také, ale pokud chci naplnit a realizovat tento sen, jinak to nepůjde.
A na závěr jen malá poznámka. Inspirací
v různých rozhlednách je z poslední doby více
než dost. Také k financování záměru je řada inspirací, protože řada rozhleden nyní vzniká financováním s pomocí dotací z EU, přičemž nezbytná spoluúčast by se nemusela nezbytně řešit
z rozpočtu města, ale formou sbírky, sponzorskými dary apod.
Tak co, půjdeme spolu do toho?
Ing. Aleš Šilhánek

9/2010
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Slavkovská iniciativa smíření 2010
Slavkov – 1. a 2. října 2010
Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna scházejí lidé, kteří se snaží zejména sami v sobě
nacházet cesty a způsoby, jak překlenovat
propasti mezi lidmi, vytvořené nesnášenlivostí rasovou, národnostní a zejména náboženskou. Propasti, které překlene jen
čisté srdce, hledající u druhých prvky spojující, nikoliv rozdělující.

Ekumenická bohosluÏba ve slavkovském kostele

3. ročník Zámeckého
dýňobraní s DDM
Zámek Slavkov – Austerlitz a Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna pořádají pro všechny šikovné děti již potřetí v řadě Zámecké dýňobraní s DDM.
Přijďte se svými dětmi v neděli 10. října od
14 hodin na nádvoří zámku a nechejte je vyzkoušet vyřezávání, zdobení či malování dýní.
Pokud máte možnost, přineste dýně s sebou,
pokud ne, lze je na místě za symbolickou cenu
zakoupit. Ozdobené dýně si pak děti vystaví
v podzemních výstavních prostorách zámku a od
16 hodin je za svitu svíček ukáží svým rodičům,
prarodičům a kamarádům. Po celé nedělní odpoledne bude navíc naposledy přístupna netradiční výstava plyšových hraček „Máte je, znáte
je a chcete, aby je viděli i ostatní...“.
Pro dospělé a nejen pro ně je po celou dobu
konání akce připraveno občerstvení a ochutnávka dýňových specialit. Vstupné činí 40 Kč.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
Pavla Martinková, DDM

Ústřední myšlenkou všech setkání je motto:
„Miluji svou církev – miluji tvou církev.“
Jak bývá zažitým zvykem, setkání začíná pátečním koncertem v Historickém
sále zámku a pokračuje sobotním seminářem. Program je završen ekumenickou
bohoslužbou. Letošní téma Iniciativy je
„Světlo pro Evropu (liturgie stále živá).“
V pátečním večerním koncertu se poprvé ve
Slavkově představí sbor Súrodenci Jendruchovci z Bratislavy. Ačkoli to zní až neuvěřitelně, je to skutečně rodinný soubor, který je
opravdu sestaven z vlastních sourozenců a je
devítičlenný. Jejich repertoár je velmi široký
a je se tedy na co těšit.
Hlavní přednášejícím na sobotním semináři
bude ThDr. Lucjan Klimsza - český luteránský
pastor, teolog, profesor Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, se svými poznatky se rozdělí
také paní Jendruchová.
Ekumenickou bohoslužbu v Chrámu vzkříšení Páně bude celebrovat biskup Luterské
evangelické církve z Bystřice Jan Niedoba.
Hlavní kázání přednese generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Jendruchovci z Bratislavy

Foto: archiv

Program SIS 2010
19 h. koncert v Historickém
sále Zámku Slavkov –
Austerlitz
Sobota 2. 10. 10 h. seminář Světlo pro Evropu (liturgie stále živá)
v Rubensově sále zámku
14 h. ekumenická bohoslužba
v Chrámu Vzkříšení
Páně
Vstup na akci je volný
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
Pátek 1. 10.

VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

Ohlédnutí za vernisáží
patchworku

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

Ve čtvrtek 2. září proběhla vernisáž výstavy
textilní techniky PATCHWORK. Zahájení výstavy se zúčastnil starosta města Mohelnice
Ing. Zdeněk Jirásko, který společně s ředitelem
zámku Ing. Alešem Šilhánkem výstavu uvedl. Přítomny byly také členky Mohelnického patchworkového klubu v čele s Vlastou Jiráskovou, vedoucí
Městského kulturního střediska Mohelnice, které
své výrobky – deky, polštáře, prostírání a další
výrobky – na výstavu zapůjčily. Hudební doprovod vernisáže, pěvecká skupina Kmotričky, nadchl svým vystoupením všechny přítomné diváky.
Záznam z vernisáže můžete zhlédnout na
http://www.mumohelnice.cz/vismo/video.asp?s=/
1036/103603PATCHWORK&p1=74253.
S městem Mohelnicí váže slavkovský zámek
dlouhodobá spolupráce, která vyústí v příštím
roce v další výstavy – výstavu velikonoční a výstavu krajky. Máme se tedy na co těšit.
Velmi zajímavou výstavu PATCHWORK –
výstavní technika můžete zhlédnout do 31. října
2010 v galerii v 1. patře zámku souběžně s provozem zámku.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Chranime prirodu A4.indd 1

9.10.2007 0:10:41
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Královopolské Vážany – I. polovina 20. století

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Vážany nad Litavou – kolem roku 1920

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (79)
Pohlednice (pokračování)
VÁŽANY KRÁLOVOPOLSKÉ
Obec leží asi 7 km severně od Slavkova
u Brna, dnes je místní částí Rousínova. Název
„Královopolské“ byl odvozen od původního majitele tohoto území – kláštera v Králově Poli.
První písemná zmínka pochází z roku 1355, kdy
Ctibor z Vážan postoupil svému otčímovi Mikuláši Kyjovcovi z Kyjovic 60 křiven a 6,5 lánu
pozemků jako věno matky, která se za Mikuláše
provdala. Další zmínka o Vážanech pochází
z roku 1364, kdy Aleš z Vážan zapsal své švagrové 70 hřiven věna. Zmínka z téhož roku se
týká výměny držav mezi Alešem z Vážan a Václavem z Dunajovic. K převodům majetku,
o nichž byl učiněn zápis, došlo v letech 1365,
1368,1371,1373, 1376 a 1377. V roce 1384 získal Filip z Vážan od markraběte Jošta část obce,
kterou v té době markrabě vlastnil. Společně
s bratrem Ješkem ze Svojanova pak Filip z Vážan
koupil v roce 1387 místní dvůr – do té doby majetek Markéty z Vážan. Docházelo však ke sporům o vlastnictví Vážan či jejich částí. Řešil je
i již zmiňovaný markrabě Jošt. V 15. století se ve
Vážanech setkáváme s Bedřichem z Lilče a jeho
synem Karlem, který Vážany se zbořenou tvrzí,
dvory, dvojím poplužím a kostelním podacím,
mlýnem, rybníkem a dalším příslušenstvím prodal Archlébovi z Lipiny. V roce 1417 Archléb
z Lilče prodal část obce Vážan i s dalším majetkem klášteru v Králově Poli a další část pak Ješkovi z Hradiska a jeho matce Elišce. Královopolský klášter zde vlastnil poplužní dvůr se
4 lány, loukou, rybníkem a lesem. Vážany pak
držel až do roku 1782, kdy byl císařem Josefem
II. zrušen. Od náboženského fondu, kam Vážany
připadly po zrušení kláštera, jej v roce 1825 koupil Josef Schindler za 8 100 zlatých. Vážany pak
v roce 1831 zdědila jeho dcera Marie a po ní
v roce 1903 její děti – synové Anton, Norbert,
Alexander a dcery Marie, Kristina, Žofie, Theodora a Konstantie. Již rok na to však Vážany prodali Juliovi rytíři z Gomperzu za 11 000 K.
K zajímavostem patří pěstování anýzu a koriandru, které se ve Vážanech sklízely až do 90. let
19. století. Do roku 1915 se zde nacházela rovněž chmelnice.
V roce 1776 zde byla založena škola. V roce
1889 byla postavena nová školní budova se
dvěma třídami, později rozšířená na trojtřídní.
Jeden z jejich prvních rektorů – František Vojáček (†1824) bojoval v napoleonských válkách.
V bitvě u Aspern v roce 1809 byl raněn a následně propuštěn domů.V současné době zde
škola již nepůsobí.

K památkám obce patří farní kostel sv. Filipa
a Jakuba z roku 1786, který stojí na místě původní tvrze a předchozí budovy kostela, jež vyhořel v roce 1692. Dále se zde nachází fara
a socha sv. Jana Nepomuckého – obě z roku
1729 a kostelní zvonice z r. 1828.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Austerlitz se nacházejí tři pohlednice Královopolských
Vážan – nejstarší, odeslaná v roce 1934 zobrazuje tehdy novou budovu Sokolovny. Další pohlednice z první poloviny 20. století zobrazuje
kostel sv. Jakuba a Filipa společně s farou, přestavěnou Sokolovnu, pohled na náves a celkový
pohled na obec. Z 50. let 20. století pak pochází
černobílá pohlednice s dálkovým pohledem na
obec.
VÁŽANY NA LITAVOU
(pův. označovány jako Linhartské)
Obec leží cca 3 km jižně od Slavkova na
levém břehu říčky Litavy. Svůj název získala od
jména majitelů velkostatku – Linhartů. Nejstarší
písemná zpráva pochází z roku 1287 a týká se
patronátu místního kostela, který Vojslava
z Deblína darovala klášteru sv. Kateřiny v Olomouci. Další zmínka spadá do roku 1318, kdy
brněnské řádové sestry Herburgy zakoupily Vážany od Kateřiny z Lomnice. Jejich klášter však
byl zrušen a císař Rudolf II. jej daroval v roce
1578 brněnským jezuitům. Od roku 1539 byl
vlastníkem a uživatelem místního rybníku Petr z
Kounic – majitel panství slavkovského. Po něm
ho zdědili rovněž jeho synové Oldřich a Kryštof.
V roce 1789 si Vážany pronajal c. k. dvorní rada
Antonín Bedřich. Dalšími majiteli byli Vincenc
Feistmantl a od roku 1808 František Antonín
Linhart. Tomuto rodu Vážany patřily až do roku
1916, kdy je získal slavkovský cukrovar.
Původně děti chodily do školy v Šaraticích.
Od roku 1810 přímo ve Vážanech vyučoval učitelský pomocník Kajetán Ondráček. Vlastní
škola byla postavena až v roce 1830. Od roku
1838 se pak stala samostatnou a od roku 1885
byla rozšířena na dvojtřídní. Nová školní budova
byla postavena v r. 1912. Škola pro 1.–4. ročník
v obci působí dodnes.
K památkám patří kostel sv. Bartoloměje ze
13. století, který byl postaven na místě původní
románské stavby. Některé románské prvky jsou
patrné ještě i v dnešní době. Dalšími památkami
jsou barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého
a Boží muka z r. 1806.
Do roku 1945 se obec nazývala Linhartské
Vážany, poté byla přejmenována na Vážany nad
Litavou.

Ve sbírkách Zámku Slavkov-Austerlitz se nacházejí čtyři pohlednice Vážan nad Litavou. Nejstarší kolorovaná pohlednice, která zobrazuje
faru, mlýn, náves, školu, kostel a obchod na
návsi, byla odeslána 6. 7. 1920. Černobílá pohlednice, která byla odeslána v r. 1930, zobrazuje školu, kostel a dva pohledy na náves. V 70.
letech 20. století byly vydány dvě černobílé pohlednice – dálkový pohled na obec a záběr na
místní školu.
PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov-Austerlitz

Himálaj

Pﬁedná‰ka Nepál, Káthmándú
a trek na Mount Everest
Opět po roce si
mohou
zájemci
o krásy vzdálených
zemí na slavkovském zámku vyslechnout přednášku
s cestovatelskou tématikou. Při posledním setkání byli posluchači poutavě
provedeni nejlidnatější zemí světa,
Čínou. Mgr. Boris
Vlach z bučovického gymnázia ten- Boris Vlach
tokrát přiblíží příznivcům cestování mnohem
menší, ale zároveň i exotičtější a méně známý
asijský stát - Nepál. Pozornost bude věnovat jednak zákoutím třicetimilionového a převážně
horského státu, ale též jeho hlavnímu městu,
Káthmándú. Odtud pak povede cesta k nejvyšší
hoře Nepálu a zároveň celého světa – Mount
Everestu.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. října
v 17 hodin v Divadelním sále slavkovského
zámku.
Mgr. Martin Rája, ZS-A
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15 let od založení Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví
Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vy stávající i ti dřívější, vy všichni,
kteří jste přišli na oslavu 15 výročí od založení Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví, vážení přátelé.
Stojím tady před vámi jako jeden z těch, kteří
měli tu čest být u založení tohoto společenství
před těmi 15 lety. Tedy pamětník. A jako pamětník využiji parafrázi citátu spisovatele Procházky, který napsal, že pro krok do budoucnosti je nejlepším průvodcem pohled do
minulosti. Zalovím-li tedy ve vzpomínkách, pak
musím začít mnohem dříve, než před těmi patnácti lety. Ono totiž po tzv. sametové revoluci
v tom devadesátém roce nebylo pro obce vůbec
na růžích ustláno. Kromě obrovského nadšení
tady toho růžového vskutku moc nebylo. Mnohé
obce začínaly z ničeho, protože se znovu narodily, nebylo zkušeností, jejichž propastnost byla
tím větší, čím větší bylo srovnávané město.
A tehdy, kdy se rodily nové vztahy, rozděloval
majetek státních organizací, kdy bylo třeba odstranit černé skládky a dát řád odpadovému hospodářství, prosazovat zájmy obcí na Slavkovsku
v rámci okresu vůči těm, co měli tzv. větší váhu
při rozhodování, se zrodila myšlenka společného
postupu několika obcí. Ta myšlenka dozrávala
po dobu pěti let, až 10. května 1995 doznala reálné podoby v podobě Svazku obcí Politaví.
Bylo to zásluha tehdejšího starosty města Slavkova u Brna Ing. Stanislava Koukala, který se
s námi začal radit a přesvědčovat nás o výhodnosti spojení. Tehdy to bylo 14 zástupců obcí,
kteří založení stvrdili po schválení v zastupitelstvech podpisy ve společné ustavující listině. Na
okrese Vyškov to byla první vlaštovka, která
nesla své ovoce. Nebylo to jen společné „radění“, ale především společné postupy. Tak třeba
tím velkým vydařeným projektem byl vznik Přírodního parku Ždánický les, na jehož vytvoření
se shodly okresy Vyškov a Hodonín. Byly to společné projekty řešení krajiny, revitalizace říčních
toků v podobě „Strategického rozvojového plánu
mikroregionu Dolní Politaví na léta 2000 až
2006. Díky vzniku krajinného parku a společných postupů při žádostech o dotace na životním
prostředí se do Svazku začaly přidávat další obce
z Hodonínska i Politaví a Bučovicka. Za pět let
po založení vzniklo jedno z největších Sdružení
na Moravě se 27 obcemi, které trvá dodnes. A je
to spojenectví, které se směle může ohlédnout
zpět a předat tak zkušenosti do budoucna. To už
ale nemohl zůstat původní název, redukující svazek pouze na povodí Litavy, ale byl přejmenován
na název, který nese dodnes. Vždyť třeba díky
němu byly realizovány první cyklostezky na
Vyškovsku, díky němu byla zvolena společná
strategie při získávání akcií energetických spo-

lečností, díky němu vznikla společná internetová propojení, díky němu byl realizován soupis
drobných sakrálních staveb, pořízeny informační
či naučné tabule, odpočívadla a mohl bych pokračovat. Díky němu byly také podpořeny projekty jednotlivých obcí, dokonce na ně bylo přispíváno ze společných prostředků. Obce se
naučily poznávat jedna druhou, projevila se
snaha zviditelnit tento krásný, leč přece jen zapomenutý kout Moravy, vzhledem k ostatním,
známějším lokalitám. A tak na slavkovském
zámku dostala podobu myšlenka přenesení původně církevní záležitosti do života obcí. Byl to
ojedinělý počin, který je ojedinělým dosud –
Slavovská iniciativa smíření, která na pozadí nesmyslného krveprolití bitvy tří císařů si klade za
cíl hledání cest, které lidi spojují, nikoliv rozdělují. Její snahou je překlenout různost politických, náboženských či ryze lidských různic ke
zlepšení vzájemných vztahů, vzájemnému pochopení a toleranci. A myslím si, že se to podařilo. Vždyť se uskutečnila mnohá setkání v různých obcích a zůstala v paměti nejen četných
občanů – návštěvníků, ale získala ohlas i v zahraničí.
Jsem-li u toho zahraničí, nemohu nevzpomenout také organizace společných zájezdů za poznáváním, ať už do sousedního Rakouska či Bruselu, Francie, Paříže nebo na Slovensko a do
Maďarska. Poznávali jsme nejen historii, ale i tamější zkušenosti a porovnávali i to, co jsme na
svých cestách viděli u nás. A mohli se poučit
a poučovali. Jedním z těchto poučení je i tato
dnešní akce, kterou v takovém rozsahu pro vás
všechny mohlo uspořádat jenom sdružení obcí.
Nejeli jsme však pouze poznávat, ale také propagovat svůj kraj. Tak vznikl nejdříve skromnější pokus několika obcí publikací „Jihozápadním cípem Těšínky“, která byla následována
později ojedinělou publikací Ždánický les a Politaví – Setkávání minulosti s přítomností. V ní
je uceleně obrazem i slovem připomenuto
všechno, čím tento kraj je, v čem je jeho historie, krása přírody, lidová tvořivost, zvyky a také
hrdost.
Mohl bych hovořit ještě dlouho. O mnohém,
co jsem pro stručnost opomenul. O konkrétních
uskutečněných dílech. Myslím si však, že není
třeba slov pro toho, kdo chce vidět a poznávat.
Ta proměna kraje je zjevná. Je to zásluha mnohých starostů, obětavých členů zastupitelstev, na
úřadech a především lidí tohoto kraje, pro které
to všechno vzniklo a bez jejichž pochopení a při-

Jiﬁí Slabotinsk˘ pﬁi svém projevu

spění by to bylo zbytečné. Chtěl bych jim všem,
aniž bych je jmenoval, poděkovat. Jmenovat
a poděkovat bych však chtěl těm zakládajícím,
kteří se tohoto okamžiku nedožili. Jirkovi Daňkovi, bývalému starostovi Milešovic, jenž má
velkou zásluhu na budování cyklostezek,
Ing. Václavu Martínkovi, skromnému, ale rozhodnému starostovi z Hostěrádek-Rešova a Josefu Antošovi, starostovi z Heršpic, členu dozorčí rady. Rád bych také vyjádřil dík i těm ze
zakládajících nebo přistoupivších, kteří, ač už
ne ve funkci, jsou tady mezi námi. Především
Ing. Stanislavu Koukalovi, Bohuslavovi Adámkovi z Holubic, Josefu Šteflovi z HostěrádekRešova, Ing. Jaroslavovi Řezáčovi z Vážan,
Ing. arch. Zdeňku Koudelkovi z Bučovic a neméně Josefu Medřickému ze Ždánic. Rád bych
za všechny dřívější i stávající členy výboru poděkoval Jaroslavovi Šimandlovi, starostovi z Bošovic a dlouholetému předsedovi DSO Ždánický
les a Politaví, který ho dovedl až k tomuto rozkvětu.
Vážení přátelé, než zakončím, rád bych připomenul citát Alberta Cause, jenž byl vlastně
základním mottem v záhlaví vzniku tohoto
svazku: „Nekráčej přede mnou, možná, že za
tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná, že tě
nedokážu vést. Kráčej vedle mne a buď můj přítel.“ Ta rovnost, nenadřazenost jednoho k druhému, dala vzniknout tomuto společenství obcí,
jehož katastr tvoří obraz stromu. Nezbývá, než
mu popřát, ať dále roste, košatí se, rozkvétá
a nese plody. Děkuji vám za pozornost.
Ing. Jiří Slabotinský, CSc.,
bývalý starosta obce Kobeřice u Brna
zakládající člen svazku a jeho místopředseda
Více fotografií na www.veslavkove.cz

Bodypainting u stánku skautÛ

Josef Bouda alias Karel Gott

Ukázky z ãinnosti slavkovsk˘ch junákÛ

JONSERED CS 2238

JONSERED CS 2240

AKČNÍ CENA

5.990 Kč

AKČNÍ CENA

BONUS – šek na 5 broušení řetězu
Jonsered ZDARMA

JONSERED CS 2245

JONSERED CS 2250

AKČNÍ CENA

9.990 Kč

BONUS – řetěz 15“ Anti-vib light a dvoutaktní olej Pro 1 litr
– V HODNOTĚ 555 Kč

JONSERED CS 2255
AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

11.490 Kč

BONUS – 2 řetězy 15“ Anti-vib light – V HODNOTĚ 740 Kč

JONSERED CS 2152

12.990 Kč

AKČNÍ CENA

BONUS – řetěz 15“ Anti-vib a 15“ lišta – V HODNOTĚ 555 Kč

JONSERED CS 2165
AKČNÍ CENA

8.790 Kč

BONUS – dvoutaktní olej Pro 1 litr a sada na broušení
– V HODNOTĚ 538 Kč

14.990 Kč

BONUS – olej Jonsered Super 4 l a řetěz 15“ Anti-vib
– V HODNOTĚ 984 Kč

JONSERED CS 2171

16.690 Kč

AKČNÍ CENA

17.490 Kč

BONUS – dvoutaktní olej Pro 10 l – V HODNOTĚ 1.890 Kč

Podzim plný slev

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
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Oblíbený aktivně relaxační prodloužený víkend se cvičebním programem cíleně
pro formování těla a redukci tukové hmoty se koná

20. a 21. listopadu, cena: 550,- Kč
Cvičební program:
Sobota:10.00 zumba (tanečně kondiční fitness program v latinsko-amerických rytmech
přináší zábavu a zážitek z atmosféry exotické taneční party)
14.00 chi-tonik (protahovací a posilovací cvičení s dynamickou rozcvičkou
kombinující prvky z jógy, pilates a 5 Tibeťanů)
15.30 kurz nordic walking (délka 120 min., okruh kolem Slavkova)
Neděle: 10.00 zumba / body class
13.00 jóga s relaxační složkou (délka 120 min.)
v ceně: 5 hodin cvičení (so, ne) + lekce nordic walking
1x whirlpool
1x sauna
Možnost rezervace masáží, zábalů, lymfodrenážních kalhot, bylinných koupelí – minimálně týden před prodlouženým víkendem.

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

Podložky a hole pro nordic walking nejsou k dispozici – vezměte s sebou!

UPOZORNĚNÍ – včas zajistěte – kapacita omezena – předprodej zahájen!
Závazná rezervace: slavkov@bbraun.com
kontaktní osoba: Mgr. Hana Vardžáková, tel. 608 380 350

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

Největší výrobce
opravdu českých

oken
Pobočka Slavkov
Brněnská 642
tel: 544 220 022

e-mail: slavkov@pramos.cz

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

800 100 111

více informací na

www.pramos.cz
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Firma Milan Májek nabízí

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

www.demolicniprace.eu

TRAFOMOT
Poděbradova 77
612 00 BRNO
Tel./fax: +420 549 211 597
trafomot@trafomot.cz
www.trafomot.cz

Prodej a opravy elektromotorů
Navíjení transformátorů
Převodovky, řemenice
Frekvenční měniče
Uhlíky, kondenzátory
Opravujeme bazénová čerpadla

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

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel



604 272 975
603 112 474

SALON

ORIN

Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

Zborovská 47, Slavkov u Brna
Tel. 737 880 783
www.masaze-pedikura.webnode.cz

• PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY, peelingy, zábaly na nohy
• MASÉRSKÉ SLUŽBY včetně zábalů
a orientálních procedur
• KOSMETIKA – luxusní ošetření pro vaši pleť
• DEPILACE
• MANIKÚRA

Nechte se pohltit vůní orientu…
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Dejte svým stěnám novou tvář
za velice příznivé ceny!

MALÍŘSTVÍ ZEZULA
Malířské, natěračské
a fasádní práce
tel. 776 836 794
mm.zezulovi@seznam.cz

www.malirstvizezula.cz

Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 22. října do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

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

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

nabízíme

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

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

www.kamenictvi-safranek.cz

Kosmetika

• PERMANENTNÍ MAKE-UP
• novinka – MASÁŽ NATURE
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

www.veslavkove.cz

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

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925
• Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
• Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
• Nav‰tivte webové stránky:

www.veslavkove.cz
Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika •
fotogalerie • diskuse pod ãlánky •
program kina • krátká videa

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Velodrom Brno začátek 13:00
17.10.2010 vstup zdarma

Michal David
Marek

Markéta

Pavol

Ztraceny Konvičková Hammel

Legendy
se vrací

Přijďte na Velké finále soutěže o auto se ZP MV ČR

Pavel

Kříž
www.ZdraviJakoVasen.cz

Čeká Vás bohatý program pro děti i dospělé, koncerty hvězdných interpretů, atraktivní
ukázky práce záchranných složek policie a hasičů, informace o zdravém životním stylu,
soutěže o notebooky Fujitsu a mnoho dalších zajímavostí.
MĚŘENÍ TĚLESNÝCH PARAMETRŮ · DOPORUČENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT · VYSVĚTLENÍ VÝZNAMU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
Partneři akce:

Generální partner
akce roku ZP MV ČR

Mediální partneři akce:

Spolupořadatel akce:

Generální partner projektu
Zdraví jako vášeň

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

Vám oznamuje, že zahájil letošní SAUNOVOU sezonu
Nabízíme Vám
■ finskou saunu pro 8 osob
vč. ochlazovacího bazénku
■ možnost venkovního posezení
■ drobné občerstvení lze zakoupit
na recepci
■ možnost zakoupení jednotlivých
i dlouhodobých vstupů

Těšíme se na Vás
Pro rezervaci nás, prosím, kontaktujte na:
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

9/2010

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

19

 Už je to tu zase
Co? Komunální volby. Jistě, ale také nonstop
herna na Brněnské ulici. Naštěstí má Slavkov
tak vyspělé občany i hosty, že je tu klid a pořádek celých 24 hodin. Tedy asi podle mínění vedení města. Mého určitě ne. Zákon o zdraví lidu
zrušil pojem noční klid a zůstala neurčitá formulace pokojný stav. Kdy ještě je a kdy už není.
Kdo to má posuzovat? Městská policie, kterou
pro jistotu je vidět jen při parkovacích automatech na Palackého náměstí? Oficiální informace
jsou ovšem značně rozsáhlé. Rutina a lhostejnost, žádné komplikace.
Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, naprosto běžná ve většině obcí, by asi všechno
komplikovala. Praví se, že má svoboda končí
tam, kde začíná svoboda mého bližního. Takže
bez regulace města může jeden svobodný podnikatel doslova obtěžovat desítky méně svobodných občanů Slavkova. Stačí pozdně noční,
ba časně ranní, pochody opilců z restaurace Na
Hradbách. Večerní a noční kovovýroba. Není
porušena žádná právní norma, takže nic se neděje. V době psaní tohoto příspěvku není povolen provoz herny Viktoria, není zkolaudována.
Formálně, fakticky běžný provoz. Co myslíte,
že se děje? Nic.
Správa města bystře reagovala na můj dotaz
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o způsobu řešení dopravní
situace v lokalitě Brněnská a okolí, ale když
jsem po dvojím odmítnutí odpovědi dostal třetí,
tak jsem to vzdal. Je to o zachování mého duševního zdraví. Nicméně jsem žádostiv, jak
bude vypadat třeba parkování po rekonstrukci
hotelu Viktoria.
Životní prostředí je vnímáno jako suma rostlin a živočichů, které je třeba chránit. A co člověk ? Jeho zájmy, pokojný stav pro jeho žití? To
nezasluhuje ochrany? Měl jsem tu čest být část
končícího volebního období členem komise životního prostředí rady města. Nekoncepční, nesystémové, nahodilé. Hovořím o samosprávě,
ne pověřeném správním úřadu. Vzdal jsem to.
Změny je třeba. Kompetentní, nové vidění i impulzy.
Zjednodušeně. Velice pečlivě si budu číst volební programy volebních stran do komunálních
voleb. Stavby, materiální prostředí, peníze.
Hmatatelné, měřitelné. Slavkov je krásné město
středoevropského střihu. A co větší spokojenost
obyvatel, není právě tohle a právě teď na řadě?
RNDr. Zdeněk Krátký

Tlačenka open 2010
Restaurace klobouk pořádá druhý ročník soutěže
o nejlepší domácí tlačenku
vlastní výroby, která proběhne 16. října 2010.
Hodnotí se vzhled v řezu, chuť, vůně a soudržnost. Obaly (umělá střeva) si soutěžící vyzvednou u obsluhy restaurace, kde také obdrží
přesné pokyny. Dodaný vzorek o hmotnosti
minimálně 1 kg bude hodnotit jak odborná porota složená z řezníků ze Slavkova a okolí, tak
porota amatérských degustátorů z řad návštěvníků restaurace. První cenou je padesátilitrový
sud piva Radegast. Odměna je připravena také
pro vítěze určeného amatérskou porotou.
Přijďte soutěžit, nebo se jen podívat, ochutnat a stát se členem amatérské poroty. Dobrou
náladu vezměte s sebou. Srdečně zve
Monika Šemorová

Zleva: Vladislav Stávek, dlouhá léta hrál na svatbách, vítání občánků…, Michal Moric, Ivan Charvát, Michaela Ševčíková, Vladislava Winterová a Tomáš Moric na svatebním obřadu v r. 2008

Odešel Vladislav Stávek
26. září zemřel po těžké nemoci ve věku 75
let Vladislav Stávek, který se zapsal do povědomí slavkovské veřejnosti jako nadšený hudebník, působící v řadě hudebních uskupení.
Nejvýrazněji ale sloužil veřejným a kulturním
zájmům města při svatebních i dalších obřadech.
Hrál vlastně až do poslední chvíle svého ži-

votního putování, do něhož patří i pětileté věznění v řadě věznic a lágrů tehdejšího Československa za účast v akcích proti tehdejšímu
systému. Byl povahy družné, smysl pro povinnost byl mu vlastní, oporou rodiny, přátel i kamarádského společenství. Budeme vždy vděčně
vzpomínat. Bohumil Robeš,
Konfederace politických vězňů ČR

Kulturní veãery mládeÏe – jak zv˘‰it bezpeãnost?



Bydlíme naproti autobusového
nádraží. To by nebyl takový problém
– co se startujících autobusů týče, když občas
zapomene nějaký řidič vypnout motor, a tak si
člověk připadá jako u „Velké ceny“. Daleko
větším problémem se mi jeví partičky mládežníků, které přijíždí na páteční diskotéky. Pravidelně hordy podnapilých „náctiletých“ s výkřiky: ,,…děti Bučovic jdou…“ se kymácí po
chodníku. To je ta lepší varianta, v horší si to
šněrují prostředkem silnice, pokud se tedy udrží
na nohou. Poté následují různé hlasité scénky
na náměstí a s láhví v ruce pokračují posilněni
směrem na diskotéku.
Další vzrušení pro obyvatele přilehlých ulic
následuje po ukončení diskotéky, kdy se tyto
hordy nájezdníků navrací zpět směrem k vlakovému nádraží, aby zde vyčkaly příjezdu ranního spoje. Po cestě se tyto skupinky občas
střetnou s dopravním značením, či se sloupky
lemujícími chodníky. A protože takový sloupek neuhne, tak jej alkoholem posílený novodobý Rambo „přemůže“ – povalí a pokud
možno odhodí do vozovky. Po této namáhavé
práci si musí odpočinout. K tomu jsou ideální
lavičky právě na autobusovém nádraží. A tak
jsme zde nuceni poslouchat velmi duchaplné
hovory alkoholem znavených mozků. Jejich posezení je občas zpestřeno kulturním vystoupením – buď zpěvem, v horším případě tancem za
bujarého povzbuzování dalších účastníků této
„street dance party“. No, a pokud je ještě
v cestě kameninový odpadkový koš, tak proč jej

nerozbít. Hluk v nočních hodinách prostě nepředstavitelný…
Jak je poté „kouzelná“ ranní procházka po
městě, lemovaná poházenými značkami, strhanými plakáty, vysypanými koši či rozbitými
lahvemi, si dovede jistě každý z vás představit.
Když se ve Slavkově zřizovala městská policie, předpokládal jsem spolu s ostatními občany, že to bude jistě ku prospěchu nejen dopravy, ale hlavně bezpečnosti a obraně vůči
vandalismu. Co se dopravy týká, chlapci se
činí, dopravu před školami ve prospěch přecházejících školáků mistrně zvládají, a také pokuty za špatné parkování se jen množí.
Co se bezpečnosti a prevence týká, nemám až
takový pocit, že by se něco výrazně zlepšilo. Za
celou dobu jsem nezaregistroval, že by ve zmíněných případech kulturních večerů takovouto
hordu novodobých plenitelů někdo zastavil, či
dokonce vykázal a do Slavkova třeba vůbec
nevpustil. Možná by pomohlo, kdyby se občas
v rámci prevence bílé vozidlo s nápisem Městská policie po hlavní tepně Slavkova projelo…
V oblasti prevence by ovšem rozhodně pomohl i kamerový systém (ač nejsem příznivcem Orwelova Big Brothera). Takového „siláka“ by usvědčil a dohnal ho, potažmo jeho
rodiče, k odpovědnosti. Vždyť každé z větších
měst po zřízení městské policie dodatečně zavádí i bezpečnostní kamerový systém a pozitivně hodnotí jeho přínosy! Slavkov je malebné
městečko a jistě by bylo dobré si ho tak udržet.
Mgr. Přemysl Jeřábek
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ZDRAVÍ A SÍLA PŘÍRODY
Přírodní kosmetika, doplňky stravy
Prodejna Krása a zdraví
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

V. Brejšková, Polní 974, Slavkov, tel. 722 522 022

Blahopřání
Dne 27. září 2010 oslaví 32. narozeniny náš kamarád
a majitel firmy, vážený pan

www.brejskova.cz

RADEK KONEČNÝ

HLADKÁ MAGDALENA

ze Slavkova u Brna
Ať nám naše firma vzkvétá / ať si s námi dlouhá léta,
ať je nejen dnešní den / jako jeden krásný sen,
ať se ti jen daří, / nepřátelé ať se smaží,
k tomu úsměv na líci / pohodu všude znějící,
taky hodně dobrou práci / to ti přejí Zezuláci.

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:
• zpracování daňových přiznání
FO a PO
• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech

Upřímné poděkování všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit nebo jiným způsobem vyjádřili soustrast
k úmrtí pana Vladislava Stávka.
Rodina Stávkova

Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

Setkání bývalých pracovníků cukrovaru
Co se připravuje v Zámecké vinárně u Edy?
No přece sraz bývalých pracovníků cukrovaru ze Slavkova u Brna. Otázka je, proč se na
podzim každým rokem scházíme?
Dříve to byla práce, nyní už jen vzpomínky. Je
vítán každý. Přijďte si proto popovídat o tom, jak
se nám žilo a pracovalo v cukrovaře. Vždyť v továrně byly kdysi zaměstnány celé slavkovské rodiny. V řepných kampaních se vystřídaly řady brigádníků i z okolních vesnic. Cukrová řepa byla
naší nejdůležitější průmyslovou plodinou, ze které
měli užitek jak zemědělci, tak i celá společnost.

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

Hlavním artiklem při zpracování cukrovky
byl cukr. Jednak pro tuzemský trh, ale i pro export. Odpad z výroby při zpracování řepy byly
cukrovarnické řízky a melasa, které sloužily
k výkrmu dobytka. Saturační kaly se vracely
formou hnojiva zpět do půdy. Vše co se dříve
vypěstovalo, se zpracovalo a vyplatilo.
A hlavně, lidé měli práci!
Prostřednictvím Slavkovského zpravodaje
zveme všechny cukrovarníky. Na shledanou
v Zámecké vinárně ve Slavkově u Brna
v pátek 8. října v 15 hodin.
A.H.

Setkání slavkovských volejbalistů

Salon

IVKA
◗
◗
◗
◗
◗

vizáže
návrhy účesu
modeláž nehtů
líčení
studio Oriflame

Slavkov u Brna
Brněnská 642
mobil: 607 628 101
http://salonivka.wz.cz

Členství do Oriflame
ZDARMA 6. 9.–17. 10.

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

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

tel. 605 414 856

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

Zveme všechny bývalé hráčky a hráče
slavkovského volejbalu na přátelské setkání,
které se bude konat dne 23. října od 16 hod.
v Zámecké vinárně (U Edy). Bližší informace
a seznam bývalých volejbalistů najdete na
www.volejbal-slavkov.webnode.cz.

Podzimní
Chodník je běhounem
s motivem listí,
drak s větrem oblohu
od mraků čistí,
pařezy krčí se
pod trsy václavek,
dáme si ve sklípku
burčákem závdavek.
jj

Kroužkování ptáků
Chcete vidět, jak se chytají
a kroužkují ptáci? ČSOP ROUSÍNOV pořádá v rámci Evropského festivalu ptactva ukázkový
odchyt ptáků pro veřejnost. Sraz
je v sobotu 2. října v 8 hod.
v Kroužku na návsi u rybníčku. Akci vedou
RNDr. Petr Procházka a Jiří Bartl.
Případné informace na tel. 605 876 078. pn

Přivítáme potvrzení vaši účasti na e-mail:
pospisil61@volny.cz (SMS 731 616 220).
Těšíme se na vás.
Za organizátory
Jitka Pospíšilová a Jitka Schovancová

Moje konto
Říjen
Když se září s říjnem snoubí,
jelen hlasně touhu troubí,
troubí výzvu štíhlé lani,
overtýru milování.
Lesy tichem promlouvají,
zázrak zítřků šeptem tají.
Přijde zima. Vždycky chodí,
koloušek se přesto zrodí,
darovaný řádem bytí.
Říjen chladem čechrá kvítí,
v seménka je promění.
Říjen je čas loučení
se vším, co tu z léta zbývá.
Lidem tklivé písně zpívá.

L.K.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Už nikdo na světě nespatří Tvoji tvář, nikomu blízkému ruku svou nepodáš,
nikdo Tě nepotká na cestě životem, jsi v temném hrobě, kde spíš věčný sen.
Tvůj hlas, tatínku, se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a nám je bolest zanechal.
Proč? ptáme se stále, když přicházíme k Tvému hrobu.
Svíci zapálíme, tiše se pomodlíme a vzpomeneme na Tvoji lásku a pohlazení,
protože takového tatínka na světě není.

Dne 6. září 2010 by se dožil 85 let můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan

21

Opustili nás
Josef Novoměstský (1927)
Jan Gregora (1923)
Dáša Hornyšová (1960)
Alena Kulhánková (1954)
Vladislav Stávek (1935)
Jiří Černý (1947)

10. 8.
16. 8.
21. 8.
26. 8.
26. 8.
29. 8.

FRANTIŠEK SLANINA
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Vzpomínka
Dne 12. září 2010 by se dožil 70 let

Ing. MIROSLAV CHARVÁT
Přestože od jeho úmrtí uplynulo 8. června 2010 již dlouhých 29 let,
s láskou a úctou v srdci stále vzpomínají
synové Miroslav a Ivan s rodinami, rodiny Charvátova a Zittova.
Vzpomínka
Dne 23. září by se dožil 55 let pan

KAREL STÁREK
Za vzpomínku děkují manželka Hana, dcery Tereza a Hana.

Vzpomínka
Dne 26. září 2010 to bude rok, kdy nás náhle opustila paní

VĚRA FLORIANOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.
S láskou vzpomíná druh Jaroslav.
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.
Dne 1. října 2010 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.
Vzpomínka
Dne 10. října 2010 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOTREK
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Vzpomínka
Ruku Ti už nemůžeme dát, abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.
Jen kytičku květů na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 19. října 2010 by oslavil 80 let pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka Zdeňka a celá rodina.
Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. srpna 2010 uplynulo již pět let, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a kamarád, pan
A N T O N Í N P O L ÁČ E K
Dne 17. října 2010 by se dožil 56 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Lucie a Valerie,
syn Michal s vnučkou Terezkou a Jarmila.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve velkých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP výhodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856
PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého kolektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
KOUPÍM RD v Rousínově a blízkém okolí, cena
do 4 mil. Tel.: 775 667 214.
PRONAJMU sklad 3 km od Slavkova u Brna, plocha 360 m2, cena 250 Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.
PRONAJMU garáž. Zlatá Hora, Slavkov
u Brna, tel.: 607 513 827.
PRONAJMU pokoj v zařízeném 3+1. Vhodné
pro mladý pár nebo pro studenty. Volné od
září. Tel. 725 792 822.
REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospotřebičů, ručního nářadí a svářeček, elektropráce, překlady v NJ. Viz: tel.: 602 830 485,
www.elektro- revize-krejci.wz.cz/.
PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově na ZH.
Tel. č. 604 279 036.
KOUPÍM RD ve Slavkově a blízkém okolí,
nejlépe se zahradou, horší stav mi nevadí.
Rychlé jednání. Tel.: 775 667 214.
PRONAJMU nebo prodám garáž v cihelně,
velká vrata 2,4 x 2,4 m – vhodná na dodávku
nebo přívěs. Tel. 774 897 500.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁM RD 1+1 ve Slavkově, dvůr, malá
zahrádka. Cena 1,5 mil. Kč. Tel. 774 623 860.
PRODÁM DB 3+1 (možno převést do OV), po
rekonstruci bytového jádra na ZH ve Slavkově
u Brna. Cena 1 690 000 Kč, tel. 731 201 732.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od
9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
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Expedice do Albánie a Řecka
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Program ﬁímskokatolické farnosti

V neděli 22. srpna vyrazila
14členná skupina slavkovské
mládeže s panem farářem po stopách svatých Sedmipočetníků
a svatého Pavla. Během cesty
jsme navštívili kostely s hroby sv.
Nauma a sv. Klimenta poblíž
krásného Ohridského jezera, nacházejícího se na hranici Makedonie a Albánie. Noc jsme strávili v místním jezuitském
klášteře, kde nás pohostil zdejší
pan farář. Další den jsme se vydali do Albánie, kde jsme ve
městě Beratu vystopovali kostel
s ostatky sv. Gorazda a Angelára.
Noc jsme strávili na poli pod šiV˘let na jih Evropy
Foto: archiv ﬁ.-k. farnosti
rákem. Ráno jsme vyrazili do Gibylo
město
Soluň,
ze
kterého vyrazili svatí
rokasteru, kde jsme obdivovali místní hrad
Cyril a Metoděj do naší vlasti. Prošli jsme
s úžasným výhledem do širého okolí. Po krátmnoho historicky důležitých míst a poté jsme
kém přesunu do Sarande jsme provedli důkladpřejeli do Kavaly. Zde sv. Pavel vstoupil během
nou očistnou koupel v albánském moři. Noc jsme
svých cest na evropskou pevninu. Už potmě
strávili již v Řecku na parkovišti poblíž silnice,
jsme dorazili k Filipám, k místu, kde byla poopět pod širákem. Před 9 hodinou ráno jsme již
křtěna první evropanka, svatá Lydie. Díky postoupali po schodišti ke skalnímu klášteru Metahostinnosti správce tohoto areálu jsme zde
morfosis v Meteorách. Odpoledne jsme úspěšně
mohli přespat pod širým nebem. Před tím, než
dorazili do Leptokarie, kde jsme strávili náslejsme vyrazili na cestu domů, jsme ještě navštídující 3 dny převážně na krásné pláži u řeckého
vili archeologické vykopávky ve Filipách. Mezi
moře. Denní teploty dosahující 38 °C klesaly
jinými se zde podle tradice nalézá vězení sv.
v noci k příjemným 25 °C. S překvapením jsme
Pavla. Z tohoto místa jsme již vyrazili na cestu
zjistili, že v této oblasti se rekreuje také mnoho
domů a v úterý 30. srpna před 11 hodinou dodalších Čechů. Někteří z nás se vydali v brzkých
poledne jsme v pořádku doputovali do Slavhodinách do Diova sídla – na horu Olymp.
kova.
Pavel Hlaváček
Dalším důležitým místem našeho putování

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00 bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30.
Svátost smíření, každá středa, kostel 19.00 –
20.00.
Návštěvy nemocných, pátek 1. 10. dopoledne.
Duchovní obnova pro dívky a chlapce od 17
let „Boží volání a jeho rozlišování“, 8.- 9. 10.,
Dům Svaté Rodiny, vede P. Norbert Žuška,
OCarm.
Obnova lidových misií, pátek 15. 10. – neděle
17. 10.
Misijní neděle, 24. 10. sbírka na misie.
Duchovní obnova pro ženy všech věkových kategorií “Kněžství“ ženy (duchovní rozměr života ženy) 30. 10., vede P. Pavel Habrovec
Tělocvična pro muže, fotbálek na ZŠ Tyršova, od
začátku října vždy v sobotu od 18.00 do 19.00.
Vyučování náboženství pro děti ZŠ na faře ve
Slavkově a pro předškoláčky v Domě sv. Rodiny u sester, rozvrh je na webu.

Zprávy z Itálie

Obnova Lidových misií

V neděli 22. Srpna se ze Slavkova vypravila
25členná výprava směr Řím. Vedeni otcem Petrem jsme zamířili, rozděleni do třech automobilů, napříč Rakouskem do Itálie. V ranních hodinách následujícího dne jsme dorazili do města
spojeného se životem svatého Františka, do Assisi. Městu vévodí kostel sv. Františka v gotickém stylu spojený s klášterem, vyzdobený freskami umělce Giotta a ve kterém je kromě
svatého Františka pohřbena i svatá Klára. V kostele jsme slavili mši svatou a po krátké prohlídce
města jsme pokračovali dále. Naše cesta vedla
okolo jezera Bolsena, kde jsme strávili odpoledne koupáním. Večer jsme dorazili do Říma.
Dalšího dne jsme se vydali do centra města ob-

Ve Vatikánu

divovat místní památky. Koloseum, Vítězný oblouk, Forum romanum, památník Viktora Emanuela II. a mnoho dalších známých míst. Navštívili jsme také římské hlavní baziliky a chrámy
a stanuli jsme na náměstí sv. Petra ve Vatikánu
a prohlédli si hlavní baziliku. V následujících
dnech jsme se podívali do katakomb prvních
křesťanů, do baziliky sv. Pavla za hradbami, kde
k nám promluvil místní opat, do Lateránu a na
mnohá další místa. Jedno odpoledne jsme strávili koupáním u moře. Čas ale běžel neúprosně
a tak i naše putování se chýlilo ke konci. V pátek
ráno jsme se po mši svaté opět vydali na cestu.
Zastavili jsme se v univerzitním městě Perugia
a večer jsme byli pozvání na večeři do italské
rodiny. S plnými břichy jsme se potom uložili na nedaleké faře ke
spánku a v sobotu ráno
jsme se po snídani vydali domů, kam jsme
okolo jedenácté hodiny
v noci dorazili. Tak
skončilo naše putování
a ještě jednou bychom
chtěli
poděkovat
zvláště otci Petrovi,
který vše připravil
a provedl nás Itálií.
Dále pak manželům
Palečkovým a Buchtovým. Pro nás všechny
účastníky to byl pěkný,
společně strávený čas
a zážitek.
Foto: archiv ﬁ.-k. farnosti
Vojtěch Lstibůrek

Hru Dýka a kříž uvede farní divadlo Simsala
Bim na faře:
2. 10. sobota 18.00
3. 10. neděle 16.00
10. 10. neděle 16.00
30. 10. sobota 18.00
31. 10. neděle 16.00
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Slavkov 15.–17. října 2010
V loňském roce proběhly Lidové misie. Staly
se tak velkou duchovní obnovou pro ty, kteří se
účastnili jejich programu, ale zároveň pozváním pro všechny dříve věřící nebo zatím ještě ve
víře hledající. Pokud člověk chce svou víru prožívat opravdově a do hloubky, nestačí jedna týdenní akce. Je třeba pravidelný, denní duchovní
život s Bohem, který je nutné vždy znovu povzbuzovat. Obnova misií nás má po roce znovu
povzbudit v důležitých misijních tématech:
život modlitby, život v Boží blízkosti, život ze
svátostí, pokání, vděčnost za boží milosrdenství… Přibudou promluvy „Vezmi a čti“ s návodem, jak čerpat z Písma povzbuzení pro svůj
duchovní život.
PROGRAM:
Pátek 15. října
18.30 mše svatá s promluvou a po ní misijní
kázání
Sobota 16. října
8–12 příležitost ke zpovědi v kostele
14.00 mše svatá (pro děti) v sále Domu sv. Rodiny
16.30 mše svatá (pro mládež) a diskuze v sále
Domu sv. Rodiny
18.30 mše svatá v kostele s promluvou a po ní
misijní kázání
Neděle 17. 10.
Pravidelné nedělní bohoslužby s průvodem
k misijnímu kříži a obnova misijního rozhodnutí.
Odpoledne v 15 h. farní pouť ve Křtinách na
závěr obnovy misií.
Všichni jste srdečně zváni!
P. Mgr. Milan Vavro, farář
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Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné počasí a jasné dny potrvají.
Vlaštovky nás již opustily. Vládne zde podzim se
svým typickým počasím. Zahrádkářský rok se chýlí
ku konci a to je doba, kdy končíme se sklizní pozdně zimních odrůd ovoce a zeleniny. Sklízíme kořenovou zeleninu pro vlastní uskladnění. Dojde-li
při sklizni k polámání kořenů, můžeme je využít
k dalšímu zpracování. Po očištění a omytí je nakrájíme na kostičky, které zmrazíme nebo sterilujeme. Ovoce před uskladněním vytřídíme. Padané,
deformované a červivé zpracujeme v kuchyni nebo
je použijeme na mošt. V naší zpracovně na vás čekáme v pondělí a ve středu od 15–17 h. a v sobotu
od 9–12 a 13–17 h. Při česání ovoce odstraňujeme
z koruny stromů zaschlé a moniliové plody, které
jsou zdrojem nákazy v příštím roce a která vniká
přes plodové větvičky do vlastního stromu a způsobuje usychání celých větví. Nahnilé plody buď
nasypeme do vykopané jámy a zasypeme páleným
vápnem, nebo je odvezeme do sběrného dvora
RESPONA. Pokud zůstanou na povrchu, jsou též
šiřiteli chorob a hnilob do příštího roku. Potom již
spálíme plevelné rostliny, které jsme nedali do
kompostu, a začneme s rytím a oráním záhonů. Po

letošním mokrém roce, kdy je půda slehlá a podmáčená zarýváme větší dávky chlévského hnoje
6–8 kg na m2. Můžeme zarýt též zelené hnojení
a nebo kompost. Ten, který zpracovávají technické
služby, má vysokou kvalitu.
Pokud jsme již neučinili dříve vykopeme jámy
a ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb.
U většiny druhů ovocných stromků, s výjimkou
broskvoní a ořešáků, dáváme přednost výsadbě
podzimní před jarní. V prvé řadě je nutno vysadit
angrešty a rybíz, který na jaře velmi brzy raší
a kvete.
Do 15. října je možnost objednávky ovocných
stromků a keřů. Svoji objednávku vhoďte do
schránky v Domě zahrádkářů Čs. armády 252.
Ovocné stromky budou z ovocných školek, kde prochází uznávacími testy. Jsou po dovezení řádně ošetřeny a zaškolkovány, tudíž jim nehrozí přeschnutí
kořenového systému tak jako při nákupu v supermarketech, v tržnicích a u pojízdních prodejců.
Koncem měsíce je vhodná doba pro výsadbu
česneku, který před výsadbou namoříme proti houbovým chorobám přípravkem Rovral FLO 0,4%.
Namáčíme 30 min.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

U jezerní slatû

Foto: archiv ﬁ.-k. farnosti

Cyklosardinky Šumava
Po loňských Cyklosardinkách Pálava 2009 se
uskutečnila akce Cyklosardinky Šumava 2010
ve dnech 25.–29. července na faru v Petrovicích u Sušice a okolí. Jelo nás celkem devět
(otec Milan, Přema, Martin, Jirka, Jaruš, Lucka,
Vojta, Kristýna a Aneta), a ač tomu spousta lidí
nemohla uvěřit, tak jsme se s veškerou výbavou
včetně kol vešli do jednoho auta. Cesta tam
(stejně tak i zpátky) sice nebyla zrovna nejpříjemnější, vzdálenost ze Slavkova do Petrovic
je zhruba 300 km a nám trvala asi 6 hodin, ale
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stála za to. Za ten krátký čas, co jsme tam strávili, jsme autem, pěšky nebo na kole navštívili
mnoho zajímavého. Z přírody jsme viděli prameny Vltavy, jezero Laka a rašeliniště na Jezerní slati. Z památek hrady Rabí, Velhartice
a Kašperk, ale i mnoho krásných kostelů a kapliček. Jeden z nejzajímavějších byl kostel sv.
Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic se skleněnou
výzdobou. Hlavně jsme rádi, že se nic vážného
nestalo nám ani technice. Už se těšíme na další
Cyklosardinky … 2011.
Martin Knotek

Vrátili jsme se z ozdravného pobytu u moře
a hned jsme vkročili z léta do podzimu. Od 4.
října a pak každé pondělí v 15.30 hodin cvičíme v tělocvičně ISŠ pod vedením Mgr. Jany
Sekerkové. Pravidelné cvičení pomáhá diabetikům lépe vstřebávat inzulin a všem ostatním
k udržení dobré kondice do vysokého věku. Potvrdí to všichni, kteří se přinutí alespoň hodinu
týdně k intenzivnímu a zdravému pohybu. Ve
čtvrtek 21. října ve 14 hodin můžete přijít na
přednášku do zasedací místnosti MÚ s názvem
„Jak využít zeleninu a ovoce v jídelníčku diabetika“.
Naše celoroční činnost vrcholí 11. listopadu,
kdy připravujeme v rámci Světového dne diabetu „Den pro zdraví“ ve spolupráci s městským
úřadem a VZP ČR, krajskou pobočkou pro
JMK. V prostorách Společenského domu Bonaparte můžete v době od 9 do 13 hodin navštívit
prodejní výstavu výrobků a potřeb pro diabetiky
a výrobků zdravé výživy. Využijte možnost nakoupit si se slevou glukometry, testovací
proužky, zdravotní obuv a ponožky, vitamíny,
čaje, bylinné přípravky, sladidla, potravinové doplňky, koření, přírodní kosmetiku a mýdla.
V rámci prevence onemocnění diabetem si
mohou občané dát zdarma změřit hodnotu krevního cukru (glykémii), a to na glukometrech
Optium, One Touch a Accu-Chek. Klienti VZP
si budou moci dát zdarma změřit hodnotu cholesterolu a tuku, které zabezpečí reklamní agentura Marco. Žákyně zdravotní školy vám změří
tlak krve a tělesnou hmotnost podle tabulek
BMI. Pracovníci firmy Baťa z Dol. Němčí opět
nabídnou se slevou kvalitní zdravotní obuv
a vložky do bot. Tato obuv je vhodná nejen pro
diabetiky a seniory, ale i pro pracující, kteří v zaměstnání stojí, nebo chodí. Stejně kvalitní jsou
zdravotní ponožky DIA comfort firmy Loana,
bez švů a gumiček. Kvalitní sladidla tabletová,
tekutá a sypká nabídne česká firma FAN. Známé
jsou také potravinové výrobky firmy Racio. Můžete také ochutnat zeleninové saláty, připravené
na ISŠ ve Slavkově. Další potravinové doplňky,
koření, přírodní kosmetika a mýdla mohou být
také vhodným dárkem na Vánoce.
Po skončení výstavy se můžete přidat k „Pochodu proti diabetu“ který se organizuje na
celém světě proto, abychom přiměli veřejnost
ke změně životního stylu. Hlavní akce SDD
budou v pátek 12. 11. 2010 v Praze na Staroměstském náměstí a v Brně v OC Olympie. Diaktiv pořádá ve dnech 13.–16. 11. 2010 Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků
v Luhačovicích, na které se ještě můžete přihlásit přes internet.
Závěrem chci pozvat všechny občany na DEN
PRO ZDRAVÍ, který pořádáme ve spojení se
Světovým dnem diabetu jako poctu objeviteli
inzulinu, nositeli Nobelovy ceny doktorovi Federikovi Grant Bantingovi, který se v tento den
narodil. Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví, dejte si změřit své tělesné
hodnoty, abyste věděli, jak na tom se zdravím
skutečně jste.
Marie Miškolczyová

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

PŘIJMEME

Máš ve svém srdci díru?
Pobřeží Aljašky přikrývala chladná noc. Psal se
24. březen 1989. Kapitán tankeru vydal druhému
důstojníku strohé rozkazy. Tanker Exxon Valdez
v černé noci narazil na útes a do jednoho z nejkrásnějších moří světa vypustil jedenáct milionů
galonů ropy. Tmavá ropa přikryla hladinu moře,
písečné pláže a pohltila i bílé racky. Aljaška byla
zpustošená a společnost Exxon, která vlastnila
tanker, byla znemožněna.
Tato nehoda, jakkoli strašná, nebyla ničím v porovnání s katastrofami, které se denně odehrávají
v našich vztazích. Už jsi to jistě zažil. Někdo nesplní tvoje očekávání. Sliby zůstanou nesplněné.
Vytáhnou se slovní zbraně a vypálí se kulky slov.

Zveme Vás

do nekuřácké hospody

U ČERNÉHO LVA
Nabízíme 12 druhů točeného piva
a víno ze soukromých vinic.
Otvírací doba (od 1. 10.)
Po–Čt 15.00–22.30
Pá–So 15.00–23.00
Ne
15.00–21.00

Palackého nám. 81
Slavkov u Brna

A výsledek? Tvoje srdce narazí na ostrý útes jednání někoho druhého. Vzácná energie unikne
a pokryje povrch tvé duše mrtvolnou vrstvou odporu. Černá pokrývka zatrpklosti zatemní tvůj
svět, zakryje výhled, udusí tvou radost... A ty máš
zlost. Šéf, který ti slíbil postup a zvýšení platu, zapomněl, jak se jmenuješ. Tvoji přátelé se vydali na
víkend do přírody, ale tebe nepozvali. Děti, které
jsi vychoval, zapomněly, že existuješ. A tebe to
bolí. Jsi zlomen, jsi zahořklý. Z očí se ti řinou
horké slzy a jsou horké proto, že se derou ze srdce,
ve kterém hoří oheň. Oheň hněvu. Sžírá tě. Jeho
plameny plápolají pod vřícím kotlem pomsty.
Musíš se rozhodnout: Uhasím ten oheň, nebo ho
nechám hořet? Vyrovnám se s tím, nebo se budu
bít? Nechám rány zahojit, nebo se budu dívat, jak
se mění v nenávist? Načerpám nový elán, nebo
propadnu znechucení?
Tady je definice znechucení: Znechucení je,
když dovolíš, aby se tvé rány proměnily v nenávist.
Znechucení je, když dopustíš, aby tě něco utrápilo
k smrti. Znechucení je, když rozněcuješ, živíš
a rozdmýcháváš oheň a znovu prožíváš bolest...
„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Bible – Matouš 5,7)
„Most nás může spojit, nebo rozdělit, záleží na
tom, co si vybereme.“ (J. Cýrusová)
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější
cestu míru zapomenutí utrpěných křivd.“ (J. A.
Komenský)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás i v měsíci
říjnu zve k sobotním bohoslužbám 2., 16. a 30.
10. na adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9 hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.veslavkove.cz

řidiče/řidičku
pro rozvoz
potravinářských výrobků,
i na částečný pracovní úvazek,
řidičský průkaz sk. B.
V případě zájmu volejte na
tel. č.: 602 534 004

Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu budou na městském stadionu
odehrána tato místrovská utkání:
„A“ mužstvo – I.A třída JmKFS
So 2. 10., 16.30 h., Slavkov–Rohatec
So 16. 10., 15.00 h., Slavkov–Břeclav „B“
So 30. 10., 14.00 h., Slavkov–Velké Pavlovice
„B“ mužstvo – III. třída OFS Vyškov
So 9. 10., 15.00 h., Slavkov–Nížkovice
So 23. 10., 14.30 h., Slavkov–Kobeřice
Dorost – I. tř. JmKFS
So 2. 10., 13.00 h., Slavkov–Rohatec
So 16. 10., 12.30 h., Slavkov–Kyjov
So 30. 10., 11.30 h., Slavkov–Velké Pavlovice
Žáci – OS OFS Vyškov
So 9. 10., 9.00 h., Slavkov „A“–Otnice
10.45 h., Slavkov „B“–Mutěnice
So 23. 10., 9.00 h., Slavkov „A“–Křižanovice
10.45 h., Slavkov „B“–Pačlavice
St. a ml. přípravky – OS OFS Vyškov
Ne 3. 10., 10.00 h., Slavkov–Vyškov „B“
Ne 17. 10., 10.00 h., Slavkov–Vyškov „A“
VV SK zve všechny své příznivce do ochozů
stadionu. Přijďte povzbudit naše mužstva! rs

Kalendář akcí – říjen 2010
Datum

1.- 2.10.
1. 10.
2. 10.

hod.

druh

akce

místo konání

spol.

Slavkovská iniciativa smíření
Koncert v Historickém sále zámku, účinkuje sbor Súrodenci Jendruchovci
seminář Světlo pro Evropu (liturgie stále živá) v Rubensově sále zámku
přednášející ThDr. Lucjan Klimsza (profesor Ostravské univerzity)
Ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříšení Páně
6. závod MČR Slavkov. Závod automobilových modelů
AusterliCZ Cross Fest Nr. 2. Festival motokrosu
Zimní liga SP5+30 VStP5+30 VzPi40/60
Zámecké dýňobraní s DDM. Ukázky i vlastnoruční úprava a zdobení dýní, soutěže,
recepty a ochutnávky pokrmů od 14.00 hodin na nádvoří zámku, program určený pro děti.
Beseda s profesorem M. Štědroněm Na téma Leoš Janáček.
Nepál, Káthmándú a trek na Mount Everest. Přednáška Mgr. Borise Vlacha
7. závod MČR Slavkov. Závod automobilových modelů
Zelenina a ovoce v jídelníčku diabetika.
Přednáší Jitka Andrášková, nutriční terapeut FN u sv. Anny
Zimní liga SP30+30 VP15+15 VzPi40/60
6. závod MČR B Slavkov. Závod automobilových modelů
Podzimní prázdniny s DDM. Pouze pro děti 1.–4. tříd ZŠ. Cena: 50 Kč na jeden den.
S sebou přezůvky, sport. obuv, svačinku a pití.

Zámek Slavkov - Austerlitz SIS

19.00
10.00
14.00

2. a 3. 10.
9. 10.
9. 10
10.10.

sport.
sport.
sport
od 14.00 spol.

12. 10.
14. 10.
16. a 17.10.
21. 10.

17.30 kult.
17.00 kult.
sport.
od 14.00 spol.

23.10.
sport
23. a 24.10.
sport.
27.–29.10. 8.00–15.00 spol.
Probíhající výstavy:
do 31. 10.

výst.

poﬁadatel

areál Auto RC
sportovní areál LIKO-S
Zámecká střelnice
nádvoří zámku

www.arcslavkov.cz
MK Austerlitz
Slavkov u Brna
ZS-A, DDM Slavkov

sál ZUŠ
Divadelní sál
areál Auto RC
zasedací místnost MěÚ

ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov - Austerlitz
www.arcslavkov.cz
ÚO Svazu diabetiků ČR

Zámecká střelnice
areál Auto RC
DDM

Slavkov u Brna
www.arcslavkov.cz
DDM Slavkov u Brna

Výstava Patchwork – textilní technika. Výstava výrobků vzniklých textilní technikou
OK galerie
patchwork - deky, přehozy, polštáře, … Vystavuje Mohelnický patchworkový klub.
do 10. 11.
výst. Výstava „Tak jde čas“. Hodiny a hodinky výstava z cyklu „Poklady z depozitářů“,
galerie před kavárnou
doplněná tvorbou dětí ZUŠ Františka France, volně přístupná v přízemí zámku
do 18.11.
výst. Antonín Dvořák - Rusalka. Výstava ke 110. výročí zkomponování opery „Rusalka“,
galerie v přízemí zámku
dokumentuje skladatelovu tvorbu od počátku až po premiéru opery v Národním divadle
v Praze v roce 1901. Vystaveny jsou rukopisy díla, korespondence a velké množství dobových fotografií.
Tato výstava má na zámku ve Slavkově evropskou premiéru, v r. 2011 bude představena i v zahraničí.
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v říjnu: úterý – neděle 9–16 hod., vč. státních svátků.

Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz
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MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, začátkem podzimu vrcholí
motoristická sezona. Motoklub Austerlitz připravuje na 9.10.2010 Cross Fest2 – šest tříd po
hodině jízdy ( 10 min. + 2 kola).
1. hod. - 50, 65, 80, - Pitbike
2. hod. - Fechtl tým
3. hod. - 50, 65
4. hod. - Fechtl tým
5. hod. - 50, 65
6. hod. - Fechtl tým
V případě nedostatku přihlášených do 50, 65
ccm budou kategorie sloučeny a rozšířen čas na
Fechtl tým. Dále uvažujeme na podzim o uspořádání „Zavírání šoupátek“. Zváží se neformální
setkání včetně místa a data konání. Všechny
akce závisejí na přízni podzimního počasí.
Další motoristickou událostí byl 3rychlostní
silniční závod na Těrlickém okruhu u Havířova
a 4. a 5. září se pořádal Tradiční silniční závod
motocyklů v Kyjově. Výsledky nemám.
Od 3. do 5. září jsem se zúčastnil závodů
Mistrovství světa v San Marinu na okruhu Misano. Cestovali jsme autobusem Volvo, cesta
byla pěkná, počasí letní – 28 °C–30 °C. Opět
byla nezpomenutelná atmosféra na okruhu.
V sobotu po tréninkových jízdách jsme si prohlédli město i přírodní muzeum v prostorách
starého okruhu. Nepotěšila nás zpráva, že Kája
Abraham v neděli opět nepojede pro nedostatek
koncentrace. V neděli po krásných závodech tř.
125 ccm a velmi pěkné jízdě skončil Kuba
Kornfeil na 16. místě. Pokračovala jízda Moto
2 s 41 jezdci. Je to strašná třída pro závodníky
hlavně vyrovnanými výkony motorů, takže se
jezdí dlouho ve skupinkách. Pro diváky však je
jízda líbivá, hlavně tím, že se jezdci stále předjíždějí a závod je napínavý a dramatický až do
11. kola, kdy při výjezdu ze zatáčky podjelo
zadní kolo Japonci Shovyi Tomizawovi, který
havaroval tak nešťastně, že jeho tělo přejeli další
2 jezdci a devatenáctiletý talentovaný jezdec

tuto havarii nepřežil. Je to černý stín tohoto závodu v krásné přímořské krajině několik stovem metrů od krásných pláží při slunném letním
počasí. Podobná krutá daň byla zaplacena 20.
dubna 2003 v japonské Suzuce, kde zahynul závodník Daijiro Kato. Těchto tragedií je oproti
jiným sportům v současné době již minimum
díky bezpečným autodromům.
Dne 11. a 12. září se jel poslední závod na přírodním okruhu v Branné. V závodě Třináctý
kolštejnský okruh o cenu Václava Paruse,
v němž za příznivého letního počasí svádělo
12 tříd bitvu v každém metru trati o nejlepší
umístění se ze známých závodníků zúčastnil
a na 3. místě ve stopětadvacítkách dojel Milan
Šobáň-senior. Náš přiznivec Frenki Mrázek ve tř.
750 ccm obsadil velmi pěkné 5. místo po nepochopitelné zdržení startérem. Roztlačování zdrželo jezdce asi 15 sekund, a to je citelná ztráta.
Musel jsem se pana Mrázka zeptat, co o tom
soudí: „Pro mne to byla stíhací jízda, kdy jsem
musel z 22. místa dojet alespoň na to 5. místo.“
Tyto krásné závody zaznamenaly největší počet
diváků. Opět byl přítomen pan Václav Parus
a u předávání cen, po krátkém rozhovoru sdělil,
že ve Slavkově závodíval s Františkem Bartošem: „Krásné závody s nádhernou vzpomínkou“.
Letos slaví pan Parus 84 roků. V 80. letech ještě
jel na Esu 500 ccm.
J.M.

Výlov rybníka
Rybářství hodonín, s.r.o. pořádá v sobotu 23.
10. a v neděli 24. října od 8.30 hodin výlov
rybníka Dvorský na Písečné u Lužic.
K vidění bude tradiční rybářské řemeslo nebo
např. slavnostní obřad pasování na rybáře. Dále
nabízíme prodej živých ryb, výstavu ryb v akváriích, rybí speciality, kolo štěstí, atrakce pro děti.
Celou akci moderuje vodník Čochtan. Vstup
a parkování zdarma! Velký stan proti dešti.

JINLONG CLUB

ŘÍJEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace:
1. 10.
2. 10.
8. 10.
9. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
29. 10.
30. 10.

Tel. 544 221 122
775 734 606

DJ Peejay - Freeparty live
DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop
DJ Beat in the mix – Beat mix party
DJ Peejay - Freeparty live
Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky ,
pro večerní pohodu
DJ BORIS MEGADANCE PARTY / DJ Peejay
DJ Beat in the mix – Beat mix party
DJ Tublat / Oldies music 80´ 90´ léta
2010 DJ Peejay - Freeparty live
DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop

Rybářské závody mládeže
V sobotu 28. srpna uspořádal Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov
u Brna „Rybářské závody mládeže do 15 let “.
Tato akce na závěr prázdnin se uskutečnila na
Malém rybníku v Ligařích. Vybraný revír Cézava 2A je pro svoji malebnost hojně navštěvován rybáři ze širokého okolí. Z toho důvodu bylo
pro malé závodníky předem vysazeno a hájeno
350kg mírového kapra lysce, kterého pro naše
revíry dodává rybnikářství Maria Podstatzká
Lichtensteinová z Velkého Meziříčí. Po pátečních deštích se sobotní ráno probralo do chladnějšího, polojasného počasí. Změna tlaku byla
zřejmě příčinou ojedinělých záběrů a celkového
zklamání z rybářských úspěchů. Samotného závodu se zúčastnilo 32 chlapců a 3 dívky. Nej-

Rybáﬁské závody

mladšími startujícími byli sedmiletá Monika
Olejníková a Adam Janek ze Slavkova. Lov byl
prováděn dle platných řádů pod dozorem rybářské stráže. V soutěži o první chycenou ušlechtilou rybu vyhrál třináctiletý Ondřej Šimoník ze
Slavkova. Nejdelší rybu, kapra 58 cm, chytil desetiletý Michal Cenek z Bučovic, který také zároveň obsadil v hlavní bodované kategorii první
místo s počtem 175 bodů. Na druhém místě s 50
body byl Jakub Bulva z Černčína. Třetí místo
obsadil s počtem 45 bodů Ondřej Šimoník. Tato
soutěž byla hodnocena a odměněna až do patnáctého místa. Startovní a výsledková listina
včetně rozšířené fotodokumentace je umístěna
na www.momrs-slavkov.cz
MRS MO Slavkov u Brna sdružuje rybáře
z přilehlých obcí a měst Politaví
od Kožušic přes Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov, Křenovice, Šaratice, Otnice až do Bošovic. Naše organizace v letošním
roce registruje 1090 členů,
z toho194 z řad mládeže. Rybářské kroužky navštěvuje naše mládež v Brankovicích, Bučovicích
ve Slavkově a v Hruškách. Mimo
zmiňované závody pro mládež
byl letos uspořádán také první ryFoto: P. Zvonek
bářský tábor. V sobotu 18. září

Rybáﬁské závody

Foto: P. Zvonek

dopoledne se bude prezentovat rybářský kroužek ze Slavkova pod vedením Miroslava Čermáka na malém rybníku za účelem přiblížení této
zájmové činnosti další dětské veřejnosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům za věcné a finanční dary, za které byly pořízeny pěkné a hodnotné ceny pro vítěze. Jmenovitě firmám Lohmann & Rauscher, s.r.o.,
Josef Novoměstský, DVM Praha, s.r.o., L & L
s.r.o. Brno, Restaurace U Dvou kapříků, panu
Mgr. Petrovi Kostíkovi, Bc. Zdeňkovi Pavlíkovi,
Michalovi Boudnému, Antonínovi Křivonožkovi, Jiřímu Hořavovi a Ing. Ivanu Charvátovi.
V neposlední řadě také Městu Slavkovu, které
každoročně naši organizaci podporuje a přispívá
na činnost s mládeží.
Závěrem vás touto cestou již dnes srdečně zvu
na příští ročník s přáním hojnější účasti a větších
rybářských úspěchů v průběhu celé lovné sezony.
Za MRS – Petrův zdar!
Petr Zvonek
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Talentmania aneb Naše hvězdičky
Ještě než vůbec pronikla mezi veřejnost informace, jaké televizní formáty budou u televizních obrazovek v budoucnu bavit spoustu domácností, oslovila dramaturgie televize Nova
trenérku Mgr. Macharovou, že hledají talenty
do nové soutěže, a že vystoupení skupiny Glitter Stars je zaujalo. Holky ve skupině se pro
tento záměr okamžitě nadchly a svým nadšením nakonec nakazily paní trenérky i své rodiče. A tak nastalo období náročné přípravy na
casting do soutěže Talentmania. Byl stanoven
harmonogram tréninků a zvýšen jejich objem.
Děvčata podstupovala nejen sportovní přípravu,
ale i psychologické tréninky. Do sestavy byly
začleněny složitější prvky. První casting se
konal 27. 5. v Brně v Olympii. Všichni byli informováni o tom, že každý účastník bude do 3
týdnů vyrozuměn o tom, zda postoupil. Děvčata z Glitter Stars se velmi líbila, proto hned po
vystoupení jim byl navržen termín dalšího kola.
A tak znovu nastal pilný trénink. Dne 10. 7. se

GS s L. Mare‰em

Foto: archiv GS

skupina Glitter Stars se svým zázemím vydala
s velkou vervou do Bratislavy. V bratislavském
Národním divadle již zasedala porota ZAPA –
tedy Zdeněk Troška, Adéla Banášová, Paľo Habera a Alena Šeredová. Průběh soutěže komentoval Leoš Mareš. Vystoupení se všem líbilo
a tak naše cheerleaders dostaly od poroty dvě
zelené a od diváků také zelenou, což znamenalo
postup do dalšího kola. Zdeněk Troška zažertoval: „To je úžasné, jak ty „malé“ dělají těžké až
krkolomné prvky, neustále se s nimi hází a ony
se stále usmívají“. Paľo Habera prohlásil, že ho
vystoupení velmi bavilo, že bylo nápadité
a s napětím očekával další náročné prvky. Těšil
se, co nového předvedou děvčata v dalším kole.
Slečna Banášová zhodnotila jejich výkon jako
profesionální, že k takovému výkonu není co
dodat, a že snad na chvíli přestala existovat gravitace. Následně nastala příprava na další kolo.
Byla změněna choreografie, která obsahovala
zatím nejnáročnější sestavu. Děvčata velmi trénovala, pilovala nejen jednotlivé prvky, ale cvičila i rozhovory. A tak do dalšího kola, které se
konalo dne 30. 8. na zámku v Miloticích, si děvčata věřila. Skupina byla pozvána na 9. hodinu
ráno, ale díky zcela nezvládnuté organizaci se
dostala na řadu až po 18 h. Protože produkce televize potřebovala mít v záběru zámek, musely
dívky vystupovat na zmoklém trávníku v zámeckém parku a ne na jevišti. K hodnocení se
dostavila pouze Alena Šeredová. Přestože Glitter Stars předvedly nejnáročnější sestavu, nepostoupily. I když nepochopitelné vyřazení
hodně zamrzelo, získala děvčata velkou zkušenost ze zákulisí televizní show a několikrát se

GS v Bratislavû

Foto: archiv GS

objevila na televizních obrazovkách. Dík za reprezentaci Slavkova u Brna patří holkám ve složení Dominika Kantková, Linda Štěrbová, Kristýna Maradová, Klára Jeřábková, Natálie
Hudcová, Aneta Macharová, Natálie Spáčilová,
Eva Šimoníková, Michaela Hudcová, Daniela
Martínková, Ivana Pavésková, Kristýna Borovská, Kristýna Mannerová, Sabina Macharová
a Michaela Suková, trenérkám Renátě Macharové a Ivetě Sukové a rodičům všech děvčat.
A co dál? Děvčata mají další motivaci. Nyní
trénují na natáčení pro Českou televizi.
HL

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KOBERCE

PVC

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

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

www.koberce-pvc.cz

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
LÉTO

VHODNÝ PROGRAM NA HUBNUTÍ PRO TY,
KDO JEŠTĚ NESTIHLI ZHUBNOUT

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

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

tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna
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Co děti ve skautu vlastně dělají?
V minulých týdnech jsem dostal podobnou
otázku několikrát, a tak jsem se rozhodl pro tento
příspěvek, dílem zprávu, dílem komentář.
Nejeden rodič s potomkem nebo dvojice spolužáků a spolužaček navštívila během září
schůzky skautských oddílů a stali se novými
členy Jedničky, Dvojky a Čtverky. „Nováčci“
k nám přišli ze Slavkova i okolních obcí.
Každý oddíl má pro nové členy i v říjnu volná
místa. Ptáte se, co by mohl váš potomek s novými kamarády zažít právě mezi skauty? Každý
oddíl připravuje svůj program – ať již jde o celoroční hru „na moři“, při stavbě města podobné
strategické virtuální hře nebo v prostředí „koňských dostihů“. Pravidelně se schází na klubovně
– letos ve čtvrtek a v pátek odpoledne.
Všichni noví i starší členové rovněž dostanou
sešitky s úkoly skautské stezky. Úkoly úměrné

věku mají jeden společný cíl – rozvinout schopnosti chlapců a děvčat a podnítit jejich zájem
v oblastech blízkých tomu, co si většina společnosti představuje pod slovem skaut – člověk
znalý okolí, přírody, s všeobecným přehledem
a snahou o dobré morální vlastnosti.
Tyto úkoly doplňuji hry a soutěže, každá družina i oddíl stráví během roku několik víkendů
v přírodě na výletech a „výpravách za dobrodružstvím“. Tam se nejlépe vytváří kamarádství,
poznává okolní svět a rozvíjí samostatnost.
Společně pak všichni ve středisku čekáme na
návštěvu Mikuláše, veselíme se na Maškarním
bálu, soutěžíme při jarních závodech, pracujeme
u klubovny i při sběru železného šrotu.
Je přáním i cílem všech vedoucích, aby takové
děti navštěvovaly oddíly Junáka Slavkov. Každý
oddíl přijímá děti od 5 let věku, starší – žáci 2.

Skautský zájezd do Beskyd
Čtenáři, kteří čtou tyto řádky ve dnech roznosu zpravodaje ve Slavkově, se o programu našeho zájezdu do Beskyd dozvědí později.
V těchto dnech jsou totiž účastníci zájezdu obklopeni malebnými stráněmi Beskyd, navštěvují
místa Radhošť, Pustevny, Lysou horu, lanové
centrum TARZANIE, skanzen v Rožnově, Pulčinské skály aj.

Co jsme zapsali do kronik…

Mladší i starší, členové i nečlenové Junáka, ti
všichni dorazí v pondělí večer zpět do Slavkova.
Organizátoři akce doufají, že každý účastník
v programu najde mnoho zajímavých zážitků na
místech, která ne vždy byla na trase podobných
zájezdů.
Reportáž textovou a fotografickou zveřejníme
za měsíc.

Spoleãensk˘ veãer – 90 let skautingu – POZOR NA ZMùNU
Společenský večer Junáka Slavkov proběhne
již v pátek 5. listopadu ve společenském centru
Bonaparte. Zveme naše příznivce, rodiče členů
i ostatní veřejnost na společné setkání. Večerem
nás bude provázet nejen komentované slovo, ale
také tóny hudební skupiny Relax.
O programu informujeme na webu Junáka
Slavkov, informace sdělí rovněž vedoucí oddílů.
Příměstský tábor Junáka Slavkov 2010 –
Tajemství skřítků a strašidýlek
Poslední prázdninový týden se klubovna
skautů ve Slavkově proměnila ve „strašidelný

ráj“. Od pondělí do pátku zde více než pět desítek dětí soutěžilo se strašidly a skřítky a pak si
na ně i zahrály. Bříška jim plnil hodný pan kuchař s kuchařkami v cukrovaru. Ve čtvrtek nás
čekal výlet na Urbánek, ale ne jen tak obyčejný.
Cesta tam byla zašifrovaná tak, jak ji neznáme.
Na posilněnou nás na Urbánku čekalo opékání.
Počasí bylo objednané – slunečné. Pro zájemce
bylo po výletě umožněno přespání na klubovně
se stezkou odvahy, které se všichni zúčastnili.
V pátek proběhlo vyhodnocení nejlepších skupinek, předání diplomů a jarmark s věcnými cenami.
Kristýna Mazalová

Schůzky oddílů Junáka Slavkov – čtvrtek a pátek na klubovně – sídliště Nádražní.
Kontakty: www.junakslavkov.cz

Americké skautky

stupně ZŠ a středoškoláci pomáhají připravovat
program. Kontakty na vedoucí a aktuality najdete na www.junakslavkov.cz, ve vývěsce na
Komenského náměstí i na akcích, kde vás rádi
potkáme.
Na závěr ještě připojím drobnou poznámku –
skautský kroj, vzbuzující možná úsměv mnohých
dospělých jako souvislost různých ideologií či
jen nesmyslných nástupů v předlistopadových
desetiletích, oblékáme jako slavnostní oblek na
táboře i na klubovně. Původní myšlenka zněla:
praktické a levné oblečení, které ruší sociální
rozdíly. Dnes je spíše připomínkou, že skauti
a skautky nosí košili a šátek ve Slavkově i v Bratislavě, Paříži, New Yorku a Bogotě. Nejen
v Česku k tomuto oděvu přibyla trička nejrůznějších barev a potisků.
Hynek Charvat

Foto: archiv junáka

Do rukou se mi dostala kronika družiny Sojek,
která v devadesátých letech neodmyslitelně patřila ke 4. dívčímu oddílu. Je to další skvost
v našem archivu a také tuto kroniku si budete
moci prohlédnout a třeba v ní najít svou fotku
nebo aspoň jméno, na listopadovém Společenském večeru. Dlouho jsem přemýšlel, který zápis
vybrat, ale vyhrála to úplně první výprava této
družiny do obce Dančovice. Tak vzpomínejte…
Výprava do Dančovic, 31. 1.–3. 2. 1991, zapsala Kája Šimková
Na tuto naši první společnou výpravu jsme se
hodně těšili a sešli se proto v plném počtu, tedy
celá družina Sojek. Ze Slavkova jsme všichni jeli
vlakem, jen Petra s bratrem Votrokem, Ivou
(Liška), Svaťkou a Soňou z družinky Ještěrek
a Toníkem jeli autem. Během cesty jsme několikrát přestupovali, takže auto bylo na chalupě daleko před námi. Ale aspoň nám pomohli s rozmrzáním. Nebyl sice sníh, ale bylo velmi
chladno. Naštěstí jsme nebyli promrzlí tak, aby
museli použít špachtle a dláta strejdy Bohouše,
majitele chalupy.
Každý den jsme měli mnoho soutěží a aktivit
z různých zajímavých témat a všechna nás nejen
poučila, ale i pobavila. Hodně nás nadchla hra
„Divá zvěř“ a „Dukelský závod“, ve kterém byly
různé úkoly. Stříleli jsme ze vzduchovky, z luku,
bojovali a bojovali s meči. Za naši šikovnost jsme
dostávali drápky, které nahrazovaly body. Kdo
měl nejvíce drápků, vyhrál. Také se ráno bodovaly postele.
Na poslední den se vůbec nikdo netěšil, všichni
by na chalupě ještě nejraději zůstali co nejdéle.
Ale nakonec jsme zase nastoupili do vlaku a auta,
tentokrát jinak rozesazení, a vydali se domů do
Slavkova.
Drobnou korekturu a přepis provedl Milan Šemora.

Tábor v Habﬁí

Foto: archiv junáka
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Rok 1977

Foto: archiv
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Souãasní aktivní hráãi

Foto: archiv

Třicet pět let badmintonu ve Slavkově
Začátky badmintonu je možno zaznamenat
před více jak čtyřiceti lety kdy se hrálo na méně
frekventovaných ulicích, na improvizovaně vyznačených hřištích s různými pravidly. Pořádaly
se i uliční turnaje, např. v Nerudově ulici. Pro další
rozvoj tohoto sportu bylo nutno založit oddíl a být
členem tělovýchovné jednoty. Několik nadšenců
se tohoto úkolu ujalo a dne 7. 11. 1975 byl založen badmintonový oddíl při TJ Slavoj Slavkov.
Zakládajícími členy byli:
muži: Eliáš, Fila, Jurásek, Křivánek, Laštůvka,
Pavézka, Poláček, Šinkyřík, Tesák, Vymazal.
ženy: Boubínová, Cupáková, Floriánová, Hodinová, Hrazdírová, Pavésková, Šilhánková.
Jelikož jsme byli na okrese Vyškov po dlouhá
desetiletí (možná i dosud) jediným oddílem, navázali jsme spolupráci s Městským badmintonovým svazem v Brně. Sehráli jsme několik
přátelských utkání a od roku 1976 začali hrát
soutěže.

V průběhu let jsme soupeřili s brněnskými
týmy, (Spartak I. brněnská, Technika Brno, Spartak Líšeň, Universita Brno), ale také z oddíly
z celé jižní Moravy (Břeclav, Kroměříž, Žďár nad
Sázavou, Židlochovice, Gottwaldov-Malenovice,
Podivín, Ivančice).
Naše výsledky v soutěžích byly kolísavé, ale
nikdy jsme však nebyli poslední a dokonce jsme
hráli o postup do krajského přeboru. O náročnosti
tohoto sportu mají mnozí pochybnosti, ale jeho
dynamičnost spojená s okamžitým taktickým rozhodováním a střídáním pohybů do všech stran
hovoří o opaku. Naše aktivity byly v průběhu let
rozmanitější. Pořádali jsme populární Vánoční
turnaje pro veřejnost. Vedli jsme družstvo žáků.
Pro stmelování kolektivu a sbírání zkušeností
jsme pořádali zájezdy do Prahy na Mezinárodní
mistrovství republiky.Tradičně jsme se účastnili
Velikonočních turnajů ve Žďáru n. Sázavou, které
nám přinesli řadu pěkných zážitků.

Soutěžní činnost jsme ukončili asi před osmi
lety. Tímto momentem ale naše činnost neskončila a nadále se scházíme 1x týdně a udržujeme
se aktivním pohybem v kondici. Zajímáme se
o turnaje veteránů, jsme připraveni se zúčastnit
i případných přátelských utkání s družebními
městy a také předat zkušenosti, které jsme po
dobu 35 let získali.
Vedená oddílová kronika je svědectvím pestré
činnosti malého kolektivu zapáleného pro tento
sport.
Václav Eliáš

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Úãastníci 5. roãníku X-terry ve Slavkovû

Foto: archiv AA

Triatlon pro každého
V neděli 29. srpna se v areálu slavkovského
koupaliště, golfového hřiště a obory uskutečnil 5.
ročník X-terry aneb triatlonu pro každého v objemech 10 % železného muže, tedy 380 metrů
plavání, 18 km na horském kole a 4,2 km běhu.
Triatlon pořádali kluci z občanského sdružení
Austerlitz Adventure pro širokou veřejnost. V kategorii dětí zvítězili všichni zúčastnění, tedy
Adélka Červinková, Bertík a Honzík Fialovi, jejichž vynikající výkon ocenili všichni dospělí závodníci.
V hlavní kategorii z 39 mužů a 3 žen zvítězil
převahou čtyřnásobný mistr republiky v závodech cross country na horském kole slavkovák
Pavel Boudný před dalším Slavkovákem Radkem Kyjovským a Michalem Záhorou, v kategorii žen prvenství obhájila Lucie Rešková. V kategorii juniorů zvítězil Vojtěch Švejnoha před

Františkem Plevou a Danielem Konečným. Rádi
bychom ocenili výborný výkon Milana Diváckého, který i když startoval v kategorii starších
žáků, držel krok s dospělými. Závod odstartoval
zakladatel českého triatlonu Ivan Křivánek,
a s vyhlášením výsledků pomohl i pan starosta
Ivan Charvát. Díky krásnému počasí, skvělé atmosféře a pěknému prostředí měli všichni zúčastnění pěkný sportovní zážitek. Chtěli bychom
všem, kteří se podíleli na organizaci této sportovní akce poděkovat a to především Městskému
úřadu, Technickým službám, Golf Hotelu Austerlitz, výrobci kol Pells, KPK autoopravně, JN
nábytku, restauraci Na Hradbách, bike servisu
Bufo, společnosti ElektroPegas, firmě Stavby
a Projekty pana Zrebného, IMI partnerům, KAP
CZ a mnoha dalším… Více informací najdete na
www.austerlitz-adventure.org
(bv)

Reprezentantka
Edita Šujanová
Tento týden (23. 9.–3. 10.) začíná velký basketbalový svátek – mistrovství světa žen v basketbalu, které se koná v České republice (Brno,
Ostrava a Karlovy Vary). Zúčastní se ho i slavkovská rodačka Edita Šujanová.
S basketbalem začínala v devíti letech. Ve
svých třinácti letech přestoupila do brněnského
týmu Basketbal SK Královo Pole a dva roky nato
už si zkusila první ligu. Zúčastnila se mistrovství
Evropy v roce 2007, kde její tým skončil na
pátém místě. Hrála i na Slovensku v klubu
INPEK UKF NITRA, kde byla v r. 2007 prohlášena nejproduktivnější hráčkou. Nyní hraje za
USK Praha.
Košíkové Edita věnuje maximum svého volného času a úsilí, které jí přináší mnoho radosti
a uspokojení z dosažených ocenění. Přejeme jí
hodně úspěchů nejen na nadcházejícím mistrovství světa, ale i v další sportovní kariéře. red.
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Foto: 5x R. Lánsk˘

Slavkovská pípa po sedmatřicáté
V sobotu 4. září se uskutečnil už sedmatřicátý
ročník recesistického závodu Slavkovská pípa.
Pro ty, kteří tento recesistický závod neznají:
závodník musí běhnout jedenáctikilometrovou
trasu ze Slavkova přes Křenovice, Hrušky, Vážany nad Litavou zpět do města a vypít přitom
čtyři půllitry piva v co nejkratším čase.
V rekordním čase v závodě zvítězil už potřetí
po sobě bučovický borec Aleš Kotyza. „Měl
jsem dvě krize po druhém a čtvrtém pivu, ale
jinak se mi běželo dobře,“ svěřil se po závodě
vítěz. Vypít při běhu čtyři piva prý není takový
problém. Horší je, že během toho závodník vychladne a pak se musí znovu dostat do formy.

Počasí závodu přálo. Celé dopoledne sice
propršelo, ale těsně před vypuknutím soutěže
se vyčasilo a dokonce vysvitlo sluníčko. Akce
se zúčastnili lidé všech věkových kategorií.
Děkuji touto cestou všem zúčastněným běžcům a běžkyním za účast. Přes dopolední nepřízeň počasí, které se odpoledne umoudřilo,
přišlo 74 závodníků a přehršle diváků a fandů.
Dále děkuji všem sponzorům a týmu traťových
rozhodčích. Zejména starostovi Slavkova
Ing. Ivanu Charvátovi za jeho účast na předávání cen. Nelze též opomenout vynikající obsluhu personálu a kapelu S.M.P. Děkuji za Appa
Slavkov
Ing. Jiří Kyjovský

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Ve Slavkově zvítězili Petr Beneš a Přemysl Kubala
Na Mistrovství České republiky Kooperativa
2010 mužů ve Slavkově u Brna se o tomto víkendu představila kompletní domácí beachvolejbalová špička včetně všech reprezentantů. Z předních dvojic nedorazili jen
Martin Lébl s Michalem Plačkem, vítězové
posledních dvou domácích turnajů, protože Martin Lébl si na turnaji Světové série v holandském
Haagu přivodil zranění nohy.
K největším favoritům na titul mistra ČR patřili Petr Beneš s Přemkem Kubalou, kteří jsou
z našich dvojic nejlépe postavení na světovém
žebříčku a mají tak vynikající pozici pro příští
sezónu, kdy se již začnou sbírat kvalifikační body
pro účast na Olympiádě 2012 v Londýně. Petr
s Přemkem potvrdili nejen svoje nasazení, ale
i své kvality a s přehledem přehráli všechny svoje
soupeře bez ztráty setu.
Na divokou kartu se na turnaji představila domácí dvojice Tomáš Božek a Pavel Kolář, kteří po
výborném výkonu porazili 2:1 legendu českého
plážového volejbalu Josefa Beneše, který nastoupil s Michalem Růčkou. Kolář s Božkem pak
po velkém boji prohráli s Davidem Kufou s Jindřichem Weissem a obsadili celkově 9. místo.

I když to celý týden nevypadalo a páteční ofiR. Kufa, M. Bíza – J. Pavlas, P. Rotrekl 2:1 (ciální trénink hráčů před turnajem doslova pro19, 16, 17); P. Beneš, P. Kubala – J. Dumek, M.
pršel, tak se na víkend počasí nakonec
Tichý 2:0 (18, 19)
umoudřilo a vydařený turnaj Mistrovství
Za SK Beachvolejbal Slavkov
ČR se stal nejen důstojnou tečkou za leJan Biječek, Lubomír Kuchta
tošní beachvolejbalovou
sezonou, ale i za oslavou 20.výročí plážového volejbalu ve
Slavkově u Brna. I když se to
nezdá a někoho to možná překvapí, ale „ve Slavkově si už 20
let hrajeme v písku“ !
Mistry České republiky v plážovém volejbalu mužů se ve
Slavkově u Brna stala dvojice
Petr Beneš a Přemysl Kubala,
která ve finále porazila Roberta
Kufu a Michala Bízu.
Výsledky: finále: P. Beneš,
P. Kubala – R. Kufa, M. Bíza
2:0 (14, 15)
o 3. místo: J. Dumek, M.
Tichý – J. Pavlas, P. Rotrekl 2:0
Vyhlá‰ení vítûzÛ – zleva stﬁíbrní Bíza–Kufa, zlatí Bene‰–Kubala
(23, 13)
a bronzoví Tich˘–Dumek
Foto: archiv BV
Semifinálové výsledky:
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
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¤ÍJEN–LISTOPAD 2010
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

2. 10. sobota
3. 10. neděle

19.30 hod. KUKY SE VRACÍ
95 min.
16.30 hod. Dobrodružný film režiséra Jana Svěráka představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to
nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci
hraného a animovaného příběhu. Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, K. Fuitová-Nováková, F. Čapka.
Mládeži přístupno

5. 10. úterý
6. 10. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

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

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

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

12. 10. úterý
13. 10. středa

19.30 hod. ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
109 min.
19.30 hod. Tom Cruise a Cameron Diaz v nejneuvěřitelnější jízdě tohoto léta v režii Jamese Mangolda. June se v letadle dá do řeči
s okouzlujícím a poněkud tajemným spolucestujícím Royem. Chvíli nato letadlo spadne do kukuřičného pole a vyjma těchto
dvou, havárii nikdo nepřežije. Dále hrají Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola Davis. Akční komedie USA s českými titulky.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

16. 10. sobota
17. 10. neděle

19.30 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA
97 min.
16.30 hod. Vidět trojrozměrného draka budete mít příležitost v animované komedii od studia Dream Works, která je v mnoha ohledech
poněkud drsnější. Jejich nejnovější Dobrodružství se odehrává na Drsném severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu
s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Film USA v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupno

19. 10. úterý
20. 10. středa

19.30 hod. AGORA
127 min.
19.30 hod. Po oscarovém snímku Hlas moře zve režisér Alejandro Amenábar diváky do světa zapomenuté civilizace. Agora je výletem do
starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznačnější knihovny
své doby. Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho postupného zániku. Film
Španělsko, USA s českými titulky. Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Rupert Evans a další.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

23. 10. sobota
24. 10. neděle

19.30 hod. DOSTAŇ HO TAM
109 min.
19.30 hod. Hudební byznys se hroutí a marně se hledají nápady na jeho resuscitaci. Aaron Green přijde s nápadem, že by se dal ve
slavném klubu Greek Theatre uspořádat vzpomínkový koncert enfant terrible rockové scény, Alduse Snowa. Aaron dostane
od šéfa 72 hodin na to, aby dojel pro Alduse do Londýna a přivezl ho do Los Angeles tak, aby vlezl na jeviště v Greek Theatre
přesně deset let poté, co na něm stál naposledy. Film USA s českými titulky. Režie: Nicholas Stoller. Hrají: Russell Brand,
Jonah Hill, Rose Byrne, Christina Aquilera.
Mládeži přístupno od 15 let

26. 10. úterý
27. 10. středa

19.30 hod. SALT
100 min.
19.30 hod. Loajalita agentky CIA Evelyn Salt (Jolie) se stane důvodem řady otázek poté, co ji ruský přeběhlík obviní z toho, že je ruskou
špionkou. Salt se dá na útěk, během kterého využívá veškerých svých schopnost k tomu, aby unikla svým pronásledovatelům.
Akční thriller USA s českými titulky. Režie: Phillip Noyce. Hrají: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Daniel Olbrychski a další.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

30. 10. sobota
31. 10. neděle

19.30 hod. 22 VÝSTŘELŮ
118 min.
19.30 hod. Film vypráví příběh bývalého mafiána, který žije rodinný život, ale jen do chvíle, než ho dožene jeho vlastní minulost a on skončí
s 22 kulkami v těle. Podaří se mu však přežít, ale jeho pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Francouzský akční thriller
s českými titulky. Režie: Richard Berry. Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Marina Fois a další.
Mládeži přístupno od 15 let

2. 11. úterý
3. 11. středa

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

6. 11. sobota
7. 11. neděle

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

9. 11. úterý
10. 11. středa

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

Výstava byla úspěšná
Stalo se již tradicí, že třetí zářijový víkend je pořádána zahrádkáři ze Slavkova u Brna ve Společenském domě Oblastní výstava ovoce.
Počasí v letošním roce nepřálo tomu, aby byla
hojnost a kvalita ovoce a zeleniny. S obavami jsme
trnuli, zda bude na tak velkou výstavu dostatek
ovoce. Jak se však velký počet návštěvníků přesvědčil, vystavované ovoce bylo kvalitní. Vystavovalo se 165 výstavních vzorků jablek, 14 vzorků
hrušek, 8 vzorků švestek, 10 vzorků hroznů vína,
45 vzorků zeleniny a 5 vzorků kvalitních velkých
brambor. Toto všechno bylo od pěstitelů ze Slavkova, Heršpic, Holubic, Kobeřic, Klobouček,
Vážan nad Litavou a Vyškova. Svými vzorky přispěli i jednotlivci z Němčan, Hodějic, Nížkovic
a Zemědělská společnost BONAGRO Blažovice –
sady Prace. Samostatná expozice ÚKZUZ Brno –
Želešice nám ukázala novinky v odrůdové skladbě
jablek. V soutěži Jablko roku 2010 se stala vítězem
odrůda MELODIE pěstitele Jindřicha Sáčka. Jeho
mnohaletá pěstitelská činnost byla oceněna. V bohaté expozici zeleniny zaujala 70 kg vážící dýně
pana Ing. Jiřího Tesáka. Jeho zahradnictví se po-

staralo o bohatou květinovou výzdobu, ze které si
mnozí návštěvníci zakoupily jednotlivé výpěstky.
Zlaté ruce našich kolegyň zahrádkářek z Rašovic a Heršpic naaranžovaly překrásnou dekoraci jak uprostřed sálu, tak i na jevišti ke které
jsme se několikrát vraceli.Velký zájem byl o vyřezávanou zeleninu, kterou zhotovil kuchař restaurace Bonaparte pan Blahák. Samostatnou kapitolou byly expozice bonsají pana Navrátila
z Manerova a překrásné a obdivované kaktusy
pana Ryšavého ze Slavkova. Nápaditá výzdoba
dětí ze ZŠ Komenského ve Slavkově nám dala
vzpomenout na naše mládí, kdy jsme sbírali léčebné byliny.
V pondělí dopoledne byla výstava otevřena pro
poučení dětí ze základních a mateřských škol ze
Slavkova a okolí. Jejich zvědavé oči pozorně pozorovaly nejen ovoce, ale i všechna zařízení v expozici včelařů. Nejvíce se jich shromáždilo u proskleného úlu, kde hledaly včelí královnu.
Při odchodu návštěvníků z výstavy bylo slyšet
slova chvály a přání setkat se zase za rok.
Vladimír Luža

Vyhlá‰ení jablka roku – uprostﬁed vítûz Jindﬁich Sáãek

Vyﬁezávané ovoce

Expozice vãelaﬁÛ

Nabídka medu

Expozice slavkovsk˘ch vãelaﬁÛ
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Slovo starosty
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V oblasti kultury jsme se snažili podporovat
a dále rozvíjet akce, které jsou pro Slavkov u Brna
symbolické a současně organizovat nové akce
s cílem vytvořit z nich v budoucnu tradici. Díky,
jak často říkám, usmíření na území Slavkovského
bojiště, došlo opět k soustředění nosných aktivit
napoleonských tradic do našeho města. Podpisem
Deklarace o vzájemné spolupráci při pořádání
akcí s napoleonskou tématikou mezi městem
Slavkov u Brna a obcemi Tvarožná a Prace byl
vyslán jednotný signál nejen mezi vojáky, ale též
směrem k Jihomoravskému kraji, který tyto akce,
jež propagují celý region nejen v rámci České republiky, ale též v zahraničí, začal výrazně finančně podporovat. O tomto svědčí získané
dotace v následujících třech letech (celkem 6,4
mil. Kč). Již Napoleonské dny a následné Vzpomínkové akce v roce 2007 upoutaly pozornost tisíců návštěvníků, kteří přijeli nejen k nám, ale též
na rekonstrukci bitvy pod Santonem a na pietní
akt na Mohyle míru.
V roce 2007 byla poprvé uspořádána městská
zabíjačka, která se v průběhu dalších let proměnila
v tradici oblíbenou nejen mezi slavkovskou veřejností, ale i mezi návštěvníky z okolí. Ve stejném
roce jsme si připomenuli 770 let od první písemné
zmínky o našem městě, jejímž smyslem bylo nejen
oslavit toto významné datum, ale též vyvolat mezi
občany města pocit sounáležitosti a patriotismu,
možnost nabídnout našim školám, organizacím,
souborům a spolkům prezentovat svoji činnost,
umění a dovednosti. Toto bylo též hlavním mottem
při pořádání Dnů Slavkova, které v následujících
letech na tuto akci navázaly a konaly se spolu se
Svatourbanskými hody. Tímto spojením došlo
k provázání nových a již trvalých tradic.
V roce 2008 byla poprvé uspořádána Hubertova
jízda spolu s výstavou Svatomartinských vín, což
nově v budoucnu také rozšířilo již velmi bohaté
portfolio akcí pořádaných ve městě či na městském zámku. Tradičně vysokou úroveň si uchovávají koncerty v rámci mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, výstava historických vozů Oldtimer festival, koncerty vážné
hudby v historických sálech zámku i populární
hudby v nádherném prostředí zámeckého parku.
Věřím, že v tradici se změní i muzikálové a divadelní představení a letní filmový festival. Novou
dimenzi získala oblast prezentace Slavkova u Brna

společnou expozicí města a zámku v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Výjimečnou událostí pro naše město a nejvýznamnější společenskou akcí posledních let byla
v roce 2007 návštěva Václava Klause, prezidenta
ČR s manželkou Lívií. Na pozvání Ing. Stanislava
Juránka, tehdejšího hejtmana JMK u nás společně
zahájili oficiální návštěvu našeho kraje. Pro mě
osobně bylo výjimečnou poctou a událostí vítat
a doprovázet tuto vzácnou návštěvu. Stejně jako
pro naše město, jelikož posledním, tehdy ještě československým prezidentem, který navštívil Slavkov u Brna, byl v roce 1947 (v roce 2007 přesně
před šedesáti lety) Dr. Edvard Beneš.
BEZPEČNOST A DOPRAVA
K 1. lednu 2008 byla po dlouhých letech rozhodování zřízena Městská policie, jejímž hlavní náplní je zvýšení bezpečnosti občanů a jejich

Foto: B. Maleãek

majetku, prevence kriminality, omezení vandalismu a dalších negativních jevů, dohled nad dodržováním veřejného pořádku a silničních předpisů
a pravidel. Následně k 1. dubnu 2008 byly na Palackého náměstí instalovány parkovací automaty
s cílem regulovat trvalejší stání vozidel v centru
města a regulovat a omezit zde nadměrnou dopravu
a chaos. V loňském roce byly instalovány měřiče
rychlosti v ulicích Bučovická a ČSA, v tomto měsíci byly další dva umístěny v ulicích Tyršova
a ČsČK. Je zpracována studie zřízení kamerového
systému města, vlastní realizace však nebyla prozatím z finančních důvodů možná. Věřím však, že
k postupné instalaci kamerového systému dojde
v průběhu příštích tří let. V letošním roce bylo
Sboru dobrovolných hasičů Slavkov u Brna předáno nové vozidlo pro přepravu osob a hasičské
techniky k zásahům i soutěžím v pořizovací ceně

Foto: R. Lánsk˘

1,1 mil. Kč, přičemž 0,5 mil. Kč činila dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. V současné době je
u Dopravního inspektorátu Policie ČR ve Vyškově
podána žádost o schválení Studie optimalizace dopravy města Slavkova u Brna, dle které by měly být
následně postupně realizovány návrhy a doporučení
k dalšímu zklidnění dopravy ve městě.
EKONOMIKA
Město v uplynulém volebním období vždy zodpovědně hospodařilo podle řádně schváleného
rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. Cílem bylo
vždy optimalizovat běžné provozní výdaje tak,
aby nedocházelo ke snižování finančních zdrojů
určených na obnovu a rozvoj nemovitého majetku
ve vlastnictví města. Rozpočet města byl posílen
celou řadou mimorozpočtových zdrojů ze státního
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR
a Ministerstva kultury ČR, ze Státního fondu životního prostředí, z rozpočtu Jihomoravského
kraje a především z Regionálního operačního programu Fondu soudržnosti Jihovýchod II (dotace
z EU). Řadu investičních projektů bylo možné financovat právě díky těmto dotacím, k jejichž povinné finanční spoluúčasti bylo využíváno
zejména peněz získaných z prodeje pozemků
v Zelnicích (25,0 mil. Kč). Co se týče bankovních
úvěrů, byly přijaty pouze půjčky na dofinancování
revitalizace bytových domů na sídl. Nádražní
a I. etapy revitalizace městské polikliniky. V obou
případech se jednalo o úvěry investiční, jež jsou
spláceny v případě úvěru na obnovu bytových
domů z prodeje těchto bytových jednotek a v případě obnovy polikliniky z nájemného od lékařů
a dalších nájemců v prostorách tohoto zdravotnického zařízení. Celková výše dluhu k datu
31. 8. 2010 činí 42 397 276 Kč, což představuje
zadluženost na jednoho občana města 6838 Kč
(v Deníku dne 16. 9. 2010 byla uvedena zcela nepravdivá informace o částce téměř dvakrát vyšší,
tato informace mohla logicky vyvolat dojem
o velké zadluženosti až předluženosti našeho
města).
INVESTIČNÍ ČINNOST
V oblasti oprav, obnovy, rekonstrukce a revitalizace nemovitého majetku ve vlastnictví města bylo
zrealizováno mnoho plánů, záměrů a projektů,
mnohdy s výraznou podporou získaných dotací. Za
velmi pozitivní považuji, že investice byly koncepčně a plošně směřovány do více oblastí.

Foto: B. Maleãek

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejvýznačnějším počinem v této oblasti bylo
zcela jistě vytvoření systému nakládání s bioodpady, jehož součástí je nová kompostárna včetně
pořízení strojů a zařízení potřebných k jejímu provozování. Celý projekt byl zrealizován díky získané dotaci z EU (85 %), Státního fondu životního
prostředí ČR (5 %) a Fondu životního prostředí
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JMK (5 %). Celkové náklady činily 9,93 mil. Kč
(dotace 8,3 mil. Kč). Tento systém úspěšně druhým
rokem slouží městu i občanům města. Slavkov
u Brna je díky tomuto jedním z mála měst ČR,
které nabízí občanům ekologické zhodnocení odpadů z veřejné zeleně, ale i ze zahrad občanů. Bezplatně je s velkým zájmem zpětně z tohoto odpadu
občany odebírán vzniklý kompost. Přirozenou cestou se tak vrací do přírody v místě vzácné organické látky formou kvalitního hnojiva. Město
Slavkov u Brna provozem kompostárny splňuje už
dnes připravované evropské normy pro nakládání
s odpadem. Přínosem pro ucelené nakládání s odpady ve městě je otevření sběrného dvora se stavební sutí včetně zpětného odběru recyklovaných
stavebních materiálů. Velkým úspěchem našeho
města je jeho pozice v soutěži „Třídění odpadů“,
kdy se Slavkov u Brna v rámci hodnocení 71 obcí
a měst Jihomoravského kraje umístil na třetím
místě. V současné době jsme v průběžném hodnocení o stupínek výš na 2. místě.
V oblasti péče o krajinu byla provedena výsadba
aleje nad oborou a její následná dosadba po loňské
mrazivé zimě (náklady 200 tis. Kč, dotace ze SFŽP
ČR 84 tis. Kč), údržba lip v ulici Tyršova (120 tis.
Kč). V oblasti vodního hospodářství bylo provedeno čištění retenční nádrže velkého rybníka (170
tis. Kč) a oprava kamenného opevnění severní
hráze velkého rybníka (150 tis. Kč). Velká pozornost je prostřednictvím činnosti Technických služeb města Slavkova u Brna věnována údržbě
a obnově městské zeleně, zámeckého parku a historických alejí, díky které jsou kaštany stále chloubou našeho města.
OBLAST KULTURY
V letech 2006–2007 byla kompletně dokončena
oprava krovů a krytiny střech zámku o celkových
nákladech 25,24 mil. Kč (dotace z MK ČR 17,6
mil. Kč byla získána již v minulém volebním ob-

dobí). V průběhu celého čtyřletého volebního období byla prováděna oprava fasád zámku o celkových nákladech 16,93 mil. Kč (dotace z MK ČR
13,03 mil. Kč). V letošním roce byla plně dokončena oprava krovů a střechy budovy radnice Palackého náměstí 65 o celkových nákladech 2,975
mil. Kč (dotace 1,5 mil. Kč). Byly opraveny a zprovozněny všechny čtyři bazény v zámeckém parku.
Statického zajištění a obnovy se letos dočkala též
hradební zeď na nároží ulic Zborovská a B. Němcové. Náklady činily 575 tis. Kč (dotace z MK
ČR 290 tis. Kč).
Zcela jistě největší jednorázovou investicí ve
městě v posledních letech byla rekonstrukce zámeckého nádvoří, výstavba přístupových cest
k zámku ze severní strany a výstavba parkovacích
stání u stadionu a za kostelem. Celkové náklady dosáhly výše 39 mil. Kč (dotace z EU 34,084 mil. Kč).
Již brzy bude zahájena další významná investice do
zhodnocení tohoto jedinečného historického objektu města spočívající ve stavebních úpravách
předzámčí, v němž následně bude instalována rozsáhlá Napoleonská expozice. Na tuto akci byla získána dotace z EU ve výši 48 mil. Kč.
OBLAST ŠKOLSTVÍ
V této oblasti zcela jistě stojí za připomínku stavební úpravy prostor ve staré budově na ZŠ Komenského pro potřeby MŠ Zvídálek o nákladech
2,222 mil. Kč. Na ZŠ Tyršova byla realizována
přístavba tělocvičny o nákladech 1,315 mil. Kč
(dotace z MF ČR 1 mil. Kč). V areálu ZŠ Tyršova
bylo postaveno nové víceúčelové hřiště, které nabízí možnosti pro míčové sporty i atletiku (malý
stadion) v rámci školní výuky i široké veřejnosti
v době mimoškolní. Celkové náklady činily 7,598
mil. Kč (dotace z EU 4,877 mil. Kč). Podobný,
avšak menší areál pro míčové sporty, vznikl též ve
dvoře ZŠ Komenského. Celkové náklady 2,438
mil. Kč (dotace z MF ČR 2 mil. Kč). Pravidelně
každoročně byly prostřednictvím rozpočtu města
poskytovány účelové dotace městem zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ Františka France, MŠ Zvídálek a DDM)
na opravy jimi spravovaného majetku a zvelebování podmínek pro jejich činnost.
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Foto: R. Lánsk˘

Foto: B. Maleãek

cována z dotace od Moravských naftových dolů).
Byla dokončena rekonstrukce ploch kolem velkého
bazénu na městském koupališti o nákladech
1 mil. Kč (dotace z MF ČR 0,8 mil. Kč). Výstavba
cyklostezek se dočká svého zahájení po ukončení
pozemkových úprav ve městě a získání pozemků
do majetku města v následujícím volebním období
(plánovány jsou dvě trasy).
OBLAST DOPRAVNÍ A JINÉ INFRASTRUKTURY,
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Přestože je zřetelná výrazná potřeba investic do
komunikací, která město zcela jistě v budoucích letech čeká, ne vždy plánované záměry v této oblasti
zhatil nejen nedostatek finančních prostředků
v rozpočtu města (pro tuto oblast nebyly v minulosti a nejsou ani v současné době vypisovány

OBLAST SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Na městském stadionu byl zbudován automatický zavlažovací systém travnatého fotbalového
hřiště o nákladech 1 mil. Kč (dotace z MF ČR 0,8
mil. Kč). Pro děti zde bylo postaveno dětské hřiště
o nákladech 0,3 mil. Kč (celá investice byla finan-

Foto: B. Maleãek

Foto: P. Maleãek

žádné dotační tituly), ale též závislost města dát do
souladu a součinnosti své investiční záměry s plány
vlastníků dalších inženýrských sítí (Vodovody a kanalizace Vyškov, JMP, E.ON, Telecom) pod silnicemi a chodníky. Přesto byl zrealizován přechod
pro chodce včetně bezpečnostního ostrůvku na silnici I/50 (náklady 165 tis. Kč). Dále byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ
Komenského (823 tis. Kč), rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulicích Tyršova (132 tis. Kč), Slovanská (166 tis. Kč), Čelakovského (312 tis. Kč),
ČsČK (399 tis. Kč), Kollárova (329 tis. Kč). Významnou investiční akcí především pro lokalitu
sídl. Nádražní byla výstavba komunikace a parkovacích stání k městským bytovým domům o nákladech 2,237 mil. Kč (dotace z MF ČR 2 mil. Kč).
Město se částkou ve výši 14,25 tis. Kč podílelo
prostřednictvím Vodovodů a kanalizací Vyškov,
a.s. na komplexní rekonstrukci, modernizaci a zkapacitnění čistírny odpadních vod (celkové náklady
VaKu 125 mil. Kč).
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OBLAST SPRÁVY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO
FONDU
V této oblasti považuji za velmi významné, že
po dlouhých letech váhání došlo k rozhodnutí o zahájení revitalizace bytových domů na sídl. Nádražní 1153–1158 a současně o privatizaci bytových
jednotek v těchto bytových domech jejich nájemníkům. Celkové náklady činí 10,868 mil. Kč, přičemž k úhradě nákladů byly využity částečně
zdroje výhradně získané z nájmů bytového fondu
a částečně (3,5 mil. Kč) z bankovního úvěru, který
bude splacen ze zdrojů za prodeje těchto bytů.
Díky prodeji této části bytového fondu město získá
další významné zdroje potřebné k revitalizaci
svých bytových domů na sídlišti Nádražní
1191–1193 a na sídlišti Zlatá Hora. Již v současné
době se provádí částečná revitalizace Domu s pečovatelskou službou na ul. Polní 1444 o nákladech
4,337 mil. Kč (dotace ze SFŽP 2,2 mil. Kč). Na
podzim loňského roku byla ukončena rekonstrukce

Foto: B. Maleãek

I. etapy staré budovy městské polikliniky na ul.
Malinovského 551, celkové náklady činily 15,629
mil. Kč (financováno částečně ze zdrojů získaných
z prodeje pozemků v Zelnicích, částečně z bankovního úvěru, jehož splácení je zajištěno z nájemného od lékařů a dalších nájemců v prostorách
tohoto zdravotnického zařízení). V září letošního
roku byla zahájena rekonstrukce „nové“ budovy

Foto: B. Maleãek
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Foto: archiv

polikliniky na ulici Tyršova 324, celkové náklady
činí 12,3 mil. Kč (financováno částečně z dotace
ze SFŽP ve výši 2,89 mil. Kč, zbývající část viz
I. etapa) Součástí této investice je též vestavba výtahu. Ve dvoře byla upraveny garáže pro nové sanitní vozidlo Zdravotnické záchranné služby JMK
(227 tis. Kč). Další výrazné prostředky byly vynakládány prostřednictvím rozpočtu vedlejší podnikatelské činnosti na provozní opravy bytových
(např. výměny balkonů na panelových domech na
sídl. Zlatá Hora) i nebytových prostor (např. úpravy
Panského domu pro potřeby Finančního úřadu
a Městské policie, výměny oken a modernizace kotelny na budově Koláčkovo 727, rekonstrukce kotelen na Domě s pečovatelskou službou a centrální
kotelny na sídlišti Zlatá Hora).
OBLAST PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Město Slavkov u Brna je město na Jižní Moravě,
které má nejen velmi slavnou minulost, ale i velmi
zajímavou současnost. Je místem, kde se dobře žije,
o čemž svědčí umístění našeho města z roku 2006
v anketě v hodnocení měst v rámci celé České republiky na 2. místě. V současnosti je též místem,
kde se na jižní Moravě nejlépe podniká. V anketě
týdeníku Ekonom s názvem „Město pro byznys“
jsme v letech 2009 a 2010 získali 1. místo, a můžeme tudíž v současné době používat toto prestižní
ocenění. Hodnoceno bylo všech 21 měst s rozšířenou působností na jižní Moravě, která byla hodno-

III
cena na základě 50 kritérií rozdělených do 6 oblastí
(podnikatelské prostředí, lokalita, podmínky pracovního trhu, přístup veřejné správy, cenové podmínky, výzkum mezi podnikateli). Z tohoto je zcela
jasně patrné, že hodnocení není subjektivní, ale
zcela objektivní. Všechna kritéria hodnocení, jejich
množství a rozličnost jsou nezpochybnitelná, stejně
jako data a hodnoty v nich obsažená. Zvítězit jednou, může být v takové anketě někdy dáno souhrou
různých pozitivních okolností, zvítězit opětovně
(vítězství obhájit) v konkurenci měst celého Jihomoravského kraje však znamená fakt, že to není náhoda. Svědčí to o kvalitě podnikatelského prostředí
i kvalitě veřejné správy. Výsledek pro nás všechny
není jen odměnou, ale též velkým závazkem do budoucna, závazkem docílenou a nastavenou kvalitu
parametrů udržet. Výsledek není oceněním jednotlivce či několika jedinců, ale oceněním práce a vůle
těch, kteří v podnikatelské sféře i veřejné správě působí. Všem těmto bych chtěl za vedení našeho
města velmi upřímně a srdečně poděkovat.
ZÁVĚR
Z výše uvedeného hodnocení, z přiložené tabulky
i názorné obrázkové fotodokumentace je patrné, že
naše město prošlo v uplynulých čtyřech letech
mnoha změnami. Za jejich uskutečnění je třeba poděkovat všem, kteří se na nich podíleli. Nejsou to
jen členové rady a zastupitelstva města, kteří připravené záměry a akce v konkrétních případech
podporovali, ale též členové jednotlivých výborů
zastupitelstva města i komisí rady města, kteří svou
účastí a pomocí k rozvoji našeho města a jeho běžnému životu mnohdy výrazně přispěli. Podíváme-li
se objektivně na současné dění v našem městě, myslím si, že můžeme být jako jeho občané na co hrdí
a pyšní. Přesto vše nesmíme zapomínat na potřeby,
které městu, jeho obyvatelům i návštěvníkům chybí.
Na projekty, které se prozatím nepodařilo uskutečnit a úkoly, které nové vedení města v jeho novém
volebním období čekají.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Seznam realizovaných akcí ve volebním období 2006–2010
Rok

Název akce

2007

Přechod pro chodce na silnici I/50 – ostrůvek
Přeložka skříně VO na Komenského náměstí
Rekonstrukce komunikace k ZŠ Komenského
Chlazení chodeb MěÚ Palackého čp. 260
Stavební úpravy III. NP radnice čp. 65
Stavební úpravy Komenského pro třídu MŠ
PD protipovodňová ochrana města
Příspěvek pro ŘKF – obnova kaple sv. Jana Křtitele
Vzpomínkové akce
Obnova fasád zámku (východ jižního křídla)
Péče o krajinu – výsadba remízku nad oborou
Oprava velkého bazénu v zámeckém parku
Celkem
Oprava bytu školníka na ZŠ Komenského
Rozšíření MŠ Zvídálek na ZŠ Komenského
Přístavba tělocvičny ZŠ Tyršova
Přístupový chodník k dětskému hřišti – stadion
Oprava koupaliště
Dětské hřiště – stadion
Automatický zavlažovací systém na fotbalovém stadionu
Obnova fasád zámku (východní průčelí)
VO ulic Tyršova ve Slavkově u Brna
VO + MR v ulicí Slovanská
VO ulice Čelakovského
VO v ulici ČsČK
VO Kollárova
Oprava střechy čp. 65 I. etapa
Parkovací automaty na Palackého nám.
Údržba lip v ulici Tyršova
Čištění retenční nádrže u velkého rybníka
Střecha zámek – r. 2005–2007
Vzpomínkové akce
Celkem
ZŠ Tyršova – víceúčelové sportoviště
Komunikace a parkovací stání Nádražní
Rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského
Revitalizace budovy polikliniky čp. 551 Malinovského
Garáž pro ZZS JMK na poliklinice
Revitalizace BD Nádražní 1153–1154
Revitalizace BD Nádražní 1155–1156
Stavební úpravy I. NP Panského domu – MP
Obnova fasád zámku – vnitřní nádvoří sever
Oprava střechy čp. 65 II. etapa
Kompostárna a systém nakládání BRKO
Statické zajištění klenby spoj. krčku zámek
Územně analytické podklady – územní plán
Celkem
Příst. komun. a parkoviště k zámku 2008–2010
Oprava střechy čp. 65 III. etapa
Statické zajištění hradby v ul. Hradební
Obnova fasád zámku – vnitřní nádvoří – sever
Stavební úpravy předzámčí a Napoleonské expozice. Projekt je před realizací
Revitalizace polikliniky Tyršova 324
Revitalizace BD Nádražní 1157–1158
DPS – revitalizace Polní 1444
Oprava kamenného opevnění hráze rybníka
Péče o krajinu – dosadba poškozené aleje
Odstranění následků záplav
Zpracování nového územního plánu
Zásahový automobil pro SDH
Vzpomínkové akce
Protipovodňová ochrana města II. etapa – realizátor Povodí Moravy. Projekt je před realizací
Celkem

165 191
135 993
823 189
232 751
207 286
222 525
500 000
660 000
1 216 000
6 498 000
140 000
400 000
11 200 935
499 998
2 008 021
1 315 012
90 200
999 986
300 641
997 248
4 500 000
132 190
166 329
311 500
398 531
329 400
1 168 000
704 229
120 000
170 000
25 240 000
3 598 000
43 048 285
7 597 840
2 236 717
2 437 631
15 628 684
226 511
3 713 395
3 383 459
684 633
3 199 878
1 205 017
9 929 309
96 290
928 200
51 267 564
39 000 000
601 009
574 312
2 731 912
68 000 000
12 300 000
3 768 929
4 337 058
150 000
60 000
2 176 000
1 671 200
1 085 000
1 000 000
90 000 000
227 455 420

Celkem za období 2006–2010
Dotace z celku díla
Podíl města

332 972 204
72 %
92 576 007

2008

2009

2010

JMK – Jihomoravsk˘ kraj
MK âR – Ministerstvo kultury âR
MF âR – Ministerstvo financí âR

Cena celkem (Kč)

MZe âR – Ministerstvo zemûdûlství âR
MND – Moravské naftové doly
ROP Jihov˘chod II – Regionální operaãní program Jihov˘chod II (JiÏní Morava a Vysoãina)

Z toho dotace (Kč)

500 000
660 000
950 000
5 000 000
84 000

Dotační zdroj

JMK
MK ČR
JMK

7 194 000

1 000 000

MF ČR

800 000
300 000
800 000
3 500 000

MF ČR
MND
MF ČR
MK ČR

620 000

MK ČR

17 600 000
3 450 000
28 070 000
4 876 753
2 000 000
2 000 000

MK ČR
JMK
ROP JV
MF ČR
MF ČR

2 550 000
590 000
8 829 309
40 000
928 200
21 813 953
34 083 935
290 000
155 000
1 980 000
48 000 000
2 890 000

ROP JV
MK ČR
MK ČR
MK ČR
ROP JV
SFŽP ČR

2 200 000

SFŽP ČR

1 876 000
1 254 000
500 000
1 000 000
90 000 000
184 317 935

MK ČR
MK ČR
SFŽP ČR
JMK
SR

JMK
SR
JMK
JMK
MZe ČR

240 396 197

SFÎP âR – Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR
MZe âR – Ministerstvo zemûdûlství âR
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V

Co se nám podařilo
Investiční akce

24. 12. 2009

Dnes

Rekonstrukce pﬁístupov˘ch komunikací a parkovacích stání byla realizována z evropsk˘ch prostﬁedkÛ ROP NUTS II JV.

24. 5. 2008

Dnes

29. 9. 2008

V˘stavba víceúãelového sportovi‰tû v areálu Z· Tyr‰ova za spoluúãasti evropsk˘ch fondÛ ROP NUTS II JV.

Dnes

Foto: R. Lánsk˘

Revitalizace tﬁí bytov˘ch domÛ na sídli‰ti NádraÏní 1153–1158 spoãívající v zateplení, v˘mûnû oken, opravû stﬁechy a hydroizolace. Za spoluúãasti dotaãních prostﬁedkÛ z ministerstva financí byla provedena v˘stavba úãelové komunikace a parkovacích stání.

VI
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4. 11. 2008

9/2010

Dnes

Revitalizace budovy polikliniky Malinovského ã. p. 551 I. etapa. Budova pro‰la kompletní rekonstrukcí spoãívající pﬁedev‰ím v zateplení fasády,
v˘mûnû oken, obnovû WC a opravû povrchÛ stûn a podlah. Nyní jsou zahájeny práce na revitalizaci nejnovûj‰í budovy, tj. Tyr‰ova ã. p. 324.

23. 9. 2008

Dnes

V˘stavba kompostárny v prostorách b˘valé skládky byla financována pﬁedev‰ím z dotaãního titulu SFÎP. Jedná se hlavnû o provedení zpevnûné plochy
a nákup techniky.

Vizualizace

Mûstu se podaﬁilo získat dotaãní zdroje na stavební úpravy pﬁedzámãí pro úãely vytvoﬁení napoleonské expozice z evropsk˘ch prostﬁedkÛ
ROP NUTS II JV.

Foto: R. Lánsk˘

20. 8. 2009
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13. 8. 2008

VII

Dnes

Z prostﬁedkÛ ministerstva financí byla realizována v˘stavba hﬁi‰tû pro míãové hry s umûl˘m povrchem a provedeny pﬁístupové komunikace v areálu
Z· Komenského.

19. 10. 2007

Dnes

Z Programu záchrany architektonického dûdictví ministerstva kultury se kaÏdoroãnû pokraãuje na obnovû venkovních fasád zámku. Rekonstrukce
nádvoﬁí byla realizována z evropsk˘ch fondÛ ROP NUTS II JV.

Dnes

Z prostﬁedkÛ ministerstva financí byla realizována postupná oprava venkovních teras koupali‰tû. Práce se t˘kaly hlavnû v˘mûny dlaÏby a provedení
tepeln˘ch a hydroizolaãních vrstev.

Foto: R. Lánsk˘

23. 9. 2008

VIII
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Co se nám podařilo

Vzpomínkové akce

Náv‰tûva prezidenta âeské republiky

Mûstská zabijaãka

Concentus Moraviae

¤emeslné jarmarky

Dny Slavkova a Svatourbanské hody

Foto: R. Lánsk˘

Společensko-kulturní akce

