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Jubilejní čtyřicátý ročník

Slavkovské pípy
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Zakladatelé pípy na startu
Vítěz Jiří Hořava
Foto: R. Lánský a B. Maleček

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, léto je
již minulostí, suché a horké počasí vystřídaly chladné noci
a sychravá rána, proměnlivé počasí přes den značí, že podzim
se čím dál silněji hlásí o svá
práva. Děti po dvou měsících
prázdnin opět usedly do školních lavic a rodičům tak opět nastaly starosti s nastolením řádného režimu pro jejich
ratolesti. Zahrádkáři začínají sklízet plody své celoroční práce, houbaři marně čekají, kdy a zdali vůbec
se okolní lesy zaplní konečně houbami. Sportovci
měří své síly při soutěžních kláních, rybáři si užívají
končící sezonu, zatímco myslivci naopak na její začátek netrpělivě čekají. Dění ve městě je stále velmi
pestré, o čemž bych vás chtěl tímto článkem alespoň
krátce informovat.

26. října

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Jubilejní 40. ročník Slavkovské pípy se setkal s obrovským zájmem jak veřejnosti, tak i „závodníků“.
Na start se jich postavilo 122, což je druhá největší
účast v historii a nárůst o 44 běžců oproti loňsku.
Celý závod probíhal za nádherného letního počasí.
Ozdobou závodu byla účast čtyř zakládajících
běžců z roku 1974, kterými jsou Vladimír Pavézka,
Milan Šolc, Luboš Šinkyřík a Milan Šikuta. Z nich
tři se aktivně běhu i zúčastnili – klobouk dolů. Zde
je třeba napravit chybu z pozvánky na pípu – první
ročník pípy se běžel v roce 1974.
Po výstřelu z pistole Zdeňka Poláčka uběhlo jen
pár vteřin a masa běžců vyběhla směrem na Křenovice s jedním pivem v žaludku. Během závodu se peloton běžců roztáhl na několik kilometrů podle toho,
jak který závodník „pípu“ pojal: buď jako závod,
nebo jako recesi.
Na jednotlivých stanovištích (Křenovice, Vážany

a Slavkov) bylo vše dobře
zorganizované a diváci
už čekali na své favority, často je i doprovázeli na kolech a povzbuzovali je
k lepším výkonům (a to jak v části
běžecké, tak i konzumační).
První z běžců se objevil v cílové
rovince již po necelé třičtvrtěhodině. Svůj loňský triumf si zopakoval Jiří Hořava ml. Nováček
závodu, Jan Martinek, doběhl druhý
a trojnásobný vítěz Aleš Kotyza si
zopakoval loňské třetí místo. Z žen
byla opět nejlepší Lenka Lošťáková.
Kromě závodu jednotlivců se tradičně hodnotí i nejlepší družstvo, které
ovšem nemusí běžet pospolu. Letos
zvítězilo nově poskládané družstvo
Slavkovského pivovaru.
Po ukončení závodu a vyhlášení ví(Pokračování na str. 2)

Změny v poskytování
záchranné služby

Volby do PS
Parlamentu ČR

Program kina Jas
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Václavský jarmark

Foto: B. Maleček

Ukázky práce s dravými ptáky

Foto: B. Maleček

Kostýmované prohlídky

Foto: B. Maleček

Václavský jarmark
a Zámecké burčákové slavnosti

Václavský jarmark

Foto: J. Blažek

V sobotu 21. září se v zámeckém parku uskutečnil již tradiční Václavský jarmark doplněný pátým
ročníkem Zámeckých burčákových slavností.
V několika desítkách stánků si návštěvníci měli
možnost zakoupit nejrůznější dekorativní předměty,
bižuterii, ruční a řemeslné výrobky a pochopitelně
také ochutnat letošní burčák. Nabídka stánkařů byla
i letošním roce bohatá a na své si díky zajímavým
atrakcím přišli i naši nejmenší.
Doprovodný program v podobě sokolnických uká-

zek z partnerského zámku Rosenburg se setkal opět
s pozitivním ohlasem od četných přihlížejících.
V prostorách zámku se návštěvníci mohli zúčastnit
speciálních prohlídek zámeckých depozitářů anebo
večerních kostýmovaných prohlídek, které zámek
připravil s občanským sdružením Per Vobis.
I přes vrtkavost počasí odcházeli návštěvníci ze
zámeckého parku spokojeni a věříme, že Václavskému jarmarku zachovají přízeň i pro další ročníky.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Jubilejní čtyřicátý ročník Slavkovské pípy
tězů se běžci s doprovodem mohli zdržet v prostorách Hostince Na Špitálce, podělit se o zážitky
z trasy, vypít beze spěchu pivo, nebo se zaposlouchat do hudební produkce rockové skupiny SMP+.
Organizátoři děkují všem spolupracovníkům
a těší se hojnou účast na příštím ročníku této recesisticko-společensko-sportovní akce.

Výsledky: Muži – 1. Hořava Jiří, Slavkovský pivovar, 2. Martinek Jan, Slavkovský pivovar, 3. Kotyza Aleš. Ženy – 1. Lošťáková Lenka, Cyklo
Kyjovský, 2. Nosková Kristýna, Slavkov 90210, 3.
Dokoupilová Kristýna, MST. Týmy muži: – 1. Slavkovský pivovar, 2. Glogani, 3. Fernet. Týmy ženy –
1. ŽENY, 2. Mc Vinné sklepy – ženy.
red.

Mc Vinné sklepy

Společné večerní foto

Foto: R. Lánský

Vítězné družstvo Slavkovského pivovaru

Foto: R. Lánský

Foto: R. Lánský

Začal nový školní rok 2013/2014

Prvňáčci v ZŠ Komenského

Foto: archiv školy

Prvňáčci v ZŠ Tyršova

Foto: archiv školy
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Co se děje s Rychlou záchrannou
službou JMK?
V pátek 30. srpna mnohé z občanů procházejících kolem budovy radnice zaujalo dění na
protilehlých parkovacích stáních, kde stálo sanitní vozidlo, kolem kterého se živě pohybovala
jeho posádka v reflexních oblecích. Celé jejich
počínání z bezprostřední blízkosti se zájmem
pozorovala asi dvacítka přihlížejících osob ve
svátečních oblecích. Nejednalo se však o řešení
žádné mimořádné události, avšak pouze o simulaci zásahu výjezdové skupiny rychlé zdravotnické služby (dále jen RZS) při sražení
osoby dopravním prostředkem či postižené infarktem. Přihlížejícími byly starostové obcí
slavkovskému regionu, roli moderátorů celé záchranné akce plnili zástupci vedení Záchranné
zdravotnické služby JMK (dále jen ZZS JMK).
Jednalo se o předem dohodnutou ukázku profesních zdatností, vědomostí a dovedností
členů posádky výjezdové skupiny RZS, která
od 1. srpna 2013 působí na stanovišti ZZS JMK
ve Slavkově u Brna. Po této velmi poučné praktické ukázce práce záchranářů nás v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna
ředitel ZZS JMK Ing. Milan Klusák se svými
kolegy při obsáhlé prezentaci seznámil s důvody reformy ZZS JMK v rámci celého Jihomoravského kraje, při níž byla výjezdová
skupina ve Slavkově u Brna transformována
z posádky Rychlé lékařské služby (dále jen
RLS) na posádku RZS. Při následné diskusi
byly ze strany nás starostů předneseny připomínky k tomuto, pro nás velmi nešťastnému,
kroku a uvedeny konkrétní důvody našich postojů a obav. S vedením ZZS JMK bylo dohodnuto, že se k uvedené problematice znovu
vrátíme v závěru letošního roku opět při pravidelném setkání starostů slavkovského regionu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se dle mého názoru jedná o velmi závažnou záležitost mající
dopad na občany celého našeho regionu, dovolujeme si na stránkách tohoto čísla SZ uveřejnit
dopis, který jsme si od ředitele ZZS JMK při
uvedeném setkání vyžádali (dopis je uveřejněn
s jeho vědomím na straně 6).

Nový školní rok 2013/14
V pondělí 2. září prostranství v okolí školských budov opět po dvou měsících prázdnin
ožilo dětmi, které zasedly do školních lavic.
Mnohé, především ty, které čekala školní premiéra, doprovázeli jejich rodiče. Mnohým
z nich se ve tvářích mísil strach se zvědavostí
po poznání něčeho nového. Spolu se svými kolegy jsme se zúčastnili nejen vítání prvňáčků
na obou našich základních školách, ale sou-

Návštěva starosty města ve škole

Foto: archiv MÚ

Návštěva polského Sławkówa

Foto: archiv MÚ

časně jsme se seznámili s připraveností našich
školních a volnočasových příspěvkových organizací na nový školní rok 2013/14. Po fyzické
prohlídce prostor i jednání s ředitelkami a řediteli těchto zařízení jsem nabyl jistoty, že
všechny tyto organizace jsou po personální, organizační i provozní stránce velmi dobře připraveny na plnění svých úkolů vyplývajících
z jejich zřizovacích listin a poslání vůbec.

Návštěva polského Sławkówa
V sobotu 21. září jsme spolu s kolegy ze
Zastupitelstva města Slavkova u Brna Mgr. Petrem Kostíkem a MUDr. Oldřichem Pospíšilem, kteří jsou současně nejvyššími
představiteli Honebního společenstva Slavkov
u Brna, a zástupci Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna, předsedou Jiřím Štefanem a členem Stanislavem Navrátilem, zúčastnili oslav
50. výročí založení Mysliveckého sdružení Tetřev v našem partnerském městě Sławków
v Polsku. Celá akce byla zahájena slavnostním
otevřením výstavy o historii myslivosti ve
Sławkówě umístěné v nádherných historických
prostorách tamního městského muzea, které se
zúčastnila celá řada významných osobností.
Oslava poté pokračovala velmi pěkným setkáním všech zúčastněných před jedním z tamních
kostelů v blízkosti myslivecké klubovny v lesích na samém okraji katastru města. Zde byla
členům Mysliveckého sdružení Tetřev, kteří
byli do jednoho nastoupeni ve slavnostních
mysliveckých uniformách, po křtu místním farářem předána z rukou člena vedení Polského
mysliveckého svazu zcela nová slavnostní standarda. Po tomto slavnostním aktu následovala
uvnitř zcela zaplněného kostela mše svatá.
V podvečer se pak ve společenských sálech
Hotelu Pasja uskutečnilo slavnostní zasedání

Ukázka práce záchranářů

Foto: archiv MÚ

členů Mysliveckého sdružení Tetřev, kterého se
zúčastnili též jejich rodinní příslušníci i všichni
přizvaní hosté. Při příležitosti tohoto výročí zde
byla několika členům sdružení udělena pamětní
medaile. Pamětní listy s nádhernou publikací
mapující historii padesáti let sdružení byly předány též zástupcům města Slavkova u Brna
i Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna.
Z průběhu celé akce bylo patrné, jaká prestiž jí
je mezi myslivci samými i veřejností obecně
přisuzována, jelikož myslivost a myslivecké
tradice jsou v Polsku velmi vážené a ceněné.
Budiž tato akce pro členy našeho slavkovského
mysliveckého sdružení do budoucna inspirací.
Město jim bude při blížícím se kulatém výročí
jejich existence zcela jistě nápomocno, jelikož
si jejich záslužné práce v oblasti starosti a péče
o zvěř i přírodu velmi váží.

Mezinárodní den seniorů
Tak jako je začátek září významný pro děti
a mládež, je začátek října významný pro starší
generaci. 1. říjen je již tradičně zanesen v kalendáři jako Mezinárodní den seniorů. V tento
podzimní den mají svátek maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři.
Cílem tohoto svátku je docílit toho, aby byl veřejností oceněn přínos našich starších spoluobčanů. V současné době je řada našich
spoluobčanů stále velmi aktivních i ve značně
pokročilém věku a díky svým nenahraditelným
životním zkušenostem jsou platnými členy naší
společnosti. Za nás všechny mi dovolte těmto
lidem popřát vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a pohody. Vážíme si vás.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem, nejen
výše uvedeným dětem a seniorům, krásný a pohodový podzim.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Návštěva polského Sławkówa

Foto: archiv MÚ
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

64. řádná schůze RM – 28. 8. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke smlouvě
o budoucí směnné smlouvě s panem Slavojem Leitnerem
a uzavření plánovací smlouvy o výstavbě infrastruktury
s manž. Leitnerovými v předloženém znění.
2. RM ukládá odboru IR předložit úpravu opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" a cenové pomůcky se zapracováním připomínek členů RM.
3. RM ukládá odboru IR zajistit projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu na realizaci jižního
vstupu na místní hřbitov řešící schodiště i šikmou rampu
a současně ukládá TSMS zajistit otevření vstupu z jižní
strany městského hřbitova
4. RM doporučuje ZM schválit uzavření nového znění
dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt
„Stavební úpravy předzámčí zámku - napoleonská expozice“ v předloženém znění.
5. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na výkon TDI na akci: „Přestupní uzel
IDS Slavkov u Brna - Nádraží“ s Ing. Janem Reichlem.
6. RM schvaluje instalaci optických rozvodů firmě VIVO
CONNECTION spol. s r.o., za podmínek uvedených v žádosti, do těchto budov v majetku města: Fügnerova 109,
Palackého nám. 123, Úzká 643, DPS Polní 1444, SC Bonaparte Palackého nám. 126, Koláčkovo nám.727, Palackého nám. 89, budovy MěÚ Palackého nám. 64,65 a 260,
budovy polikliniky Malinovského 288,551 a Tyršova 324.
7. RM ukládá TSMS zajistit realizaci úpravy prostranství
před informačním centrem dle předloženého návrhu.
8. RM bere na vědomí informaci ve věci úpravy komu-

Černá skládka

nikace před budovou č.p. 260 a č.p. 3 a ukládá MěÚ předložit RM návrhy jiných variant řešení.
9. RM souhlasí s okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami pro
podání nabídek na akci „Autobusová zastávka Cutisin“.
10. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 757 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 16 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna.
11. RM odkládá smlouvu o právu provést stavbu - zahradní centrum - k doplnění.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 164/1, která zakládá
právo stavebníků Michaely Feikové a Marcela Feika
k umístění kanalizační a vodovodní
13. přípojky včetně šachet, podzemního vedení elektrické energie NN, sjezd na komunikaci a zpevněné a parkovací plochy pro "Novostavbu rodinného domu
s provozovnou" na ulici Lidická parc. č. 119 v k.ú. Slavkov
u Brna.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., na pozemku parc. č.3189/36 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN - RD
MUDr. Táborský").
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s manželi RNDr.
Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými na pozemcích parc. č.3189/36 a 3189/24 v k. ú. Slavkov u Brna (vodovodní přípojka).

Foto: archiv MÚ

Odpad kolem kontejnerů je černou skládkou
Odbor životního prostředí upozorňuje podnikatele, kteří produkují jako odpad zejména
kartonové krabice (od ovoce, zeleniny, textilního zboží, obuvi, lihovin, potravin) jsou povinni nakládat s nimi a zajistit jejich odstranění
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. To
znamená odstraňovat je utříděně podle druhu,
zabezpečit je před znehodnocením, odcizením
nebo únikem, vést průběžnou evidenci tohoto
odpadu.
V případě odstraňování kartonových odpadů
jsou uvedené osoby povinny odpad předat
pouze osobě oprávněné k jeho převzetí. Podnikatel má možnost kartony odevzdat na sběrném
dvoře, případně ve výkupně druhotných surovin. Dále může využít svozu kartonů společ-

ností RESPONO, a. s. (po uzavření smlouvy).
Barevné kontejnery na stanovištích po městě
jsou určeny pouze fyzickým osobám pro odpad
z jejich domácností. Odložením naplněných
krabic a pytlů s odpadem tak každý zakládá
černou skládku, za což lze udělit pokutu. Pokud
se takto zbavuje odpadu právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, nemá
o způsobu likvidace odpadu žádný doklad, nevede pak žádnou evidenci, a tím porušuje zákonná ustanovení. Sankce se tak může vyšplhat
až do výše 1 000 000 Kč.
Připomínáme provozní dobu sběrného dvora
na Zlaté Hoře: Po, St: 13–18 hod., So: 8–12
hod. Smlouvy k odvozu kartonů zajistí RESPONO, a.s., tel.: 544227483.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

16. RM souhlasí s užíváním veřejného prostranství
Oblastní charity Hodonín okolo kašny a přilehlém schodišti na Palackého náměstí na pozemku města parc.
č. 967 v k.ú. Slavkov u Brna v termínu 26. 9. 2013.
17. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci „Palackého nám. čp. 65 – dodávka kotelny“ byla podána
společností TERMO CZ, s.r.o., a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s uvedenou společností.
18. RM schvaluje uzavření předložených smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností
Energie2, a.s.
19. RM schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy
o prodeji tepla se Společenstvím vlastníků jednotek
domu č.p. 1363, 1364, 1365, Zlatá Hora, Slavkov u Brna.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
na pronájem nebytových prostor č. 60/551 s Janem Kovaříkem; předmětem je prodloužení doby pronájmu garáže na poliklinice na dobu určitou do 31. 12. 2013.
21. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 30 – Účelový finanční příspěvek z MPZ – Římskokatolická farnost a č. 31 - Vratka dotace na prezidentské
volby.
22. RM schvaluje podání žádosti města o finanční
podporu v rámci výzvy C2 - "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany" za účelem získání finančních prostředků pro navýšení stavu zaměstnanců OSV
od 1. 2. 2014.
23. RM souhlasí s uzavřením podlicenční smlouvy na
poskytnutí digitálních dat s Jihomoravským krajem
v předloženém znění.
24. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout
nebytové prostory v prvním podzemním podlaží zámku
o výměře 36,5 m2.
25. RM souhlasí s uskutečněním slavnostního startu
akce Cyklojazda histórie 2013 dne 5. 9. 2013 v 8 h před
radnicí a ukládá městské policii zajistit bezpečný start
cyklistů.
26. RM bere na vědomí žádost o finanční podporu
účasti žáků ve finále OVOV.
27. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 10.000 Kč na dovybavení mateřské školy ve prospěch dětí.
28. RM uděluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ZŠ
Komenského.
29. RM uděluje výjimku z počtu žáků pro školní rok
2013/2014 pro třetí ročník (31 žáků ve třídě), pro čtvrtý
ročník (31 žáků ve třídě) a pro sedmý ročník (32 žáků
ve třídě) ZŠ Tyršova.
30. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o., na
pozemcích parc. č. 3188/2; 1552/4; 1552/5; 1552/2
a 1554/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "RD
a infrastruktura Slavkov u Brna - lokalita Pod Oborou,
propojení plynovodu Jiráskova - Tyršova") v předloženém znění.
31. RM ukládá řediteli ZS-A předložit RM informace
požadované v žádosti člena ZM p. Radoslava Lánského.
32. RM vyslovuje poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů Slavkov u Brna a dalším občanům města
za pomoc při červnových povodních formou sbírky.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

41. mimořádná schůze RM
– 18. 9. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření
č. 38 – Rekonstrukce a modernizace WC v 1. NP ZS-A.
2. RM odkládá opatření k podávání žádostí
o dotace/granty.
3. RM souhlasí se zahraniční cestou Radoslava Lánského do SRN ve dnech 25.–29. 9. 2013.
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65. řádná schůze RM – 9. 9. 2013
1. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 5208, která zakládá
právo stavebníka Zahradní centrum "V Aleji", s.r.o., k umístění stavby "Připojení parkoviště Zahradní centrum "V
Aleji" na sil. II/416 ve Slavkově", v předloženém znění.
2. RM bere na vědomí zprávu ve věci vegetačních úprav
okolo chodníků.
3. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
4. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření „Dohody
o převodu některých práv a povinností ze Smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury“ se společností Kaláb - BS, s.r.o. a Kaláb - stavební firma, spol. s r.o.
v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM schválit předložený upravený
návrh darovací smlouvy s Dr. Oscarem Olanem na zajištění
financování projektu na opravu chodníku kolem farního
kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek.
6. RM bere na vědomí zprávu ve věci zatékání do
chodby k vinárně.
7. RM bere na vědomí informaci o nakládání s odpady
v souvislosti s přestupním uzlem IDS.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí pozemků parc. č. 1780/35 a 1780/37 o celkové výměře cca
210 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Květoslavy a Miroslava Novotných. Přesná výměra prodávaných
částí pozemků bude určena geometrickým plánem. Kupní
cenu ve výši 590,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
9. RM ukládá funkcionářům města projednat s jednatelem společnosti Areál Matuštík, s.r.o. výši kupní ceny pozemku parc.č. 2639/4 v kú. Slavkov u Brna dle znaleckého
posudku o ceně obvyklé.
10. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 4213 z vlastnictví města a postupuje
záměr ZM.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 759 o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města
do vlastnictví pana Antonína Matyáše. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem.
Kupní cenu ve výši dle cenové pomůcky a náklady spojené
s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
12. Předložit ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 32
Splátka jistiny z úvěru č. 10611/13/LCD, č. 33 Splátka jistiny
z úvěru č. 11577/12/LCD, č. 34 Daň z převodu nemovitosti,
č. 35 Neinvestiční účelová dotace - Sociálně právní ochrana
dětí, č. 36 Opravy místních komunikací a polních cest.
13. RM schvaluje přijetí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru
č. 11577/12/LCD ze dne 10. 6. 2013 s Českou spořitelnou,
a. s.
14. RM bere na vědomí seznam movitého majetku, který
nebyl zahrnut v kupní smlouvě s firmou Prelax s.r.o.,
a schvaluje ceník pronájmu sálů Společenského centra Bonaparte pro období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 ve variantě bez navýšení.
15. RM ukládá finančnímu odboru předložit návrh na financování městského kamerového systému z rozpočtu
města na rok 2014 ve výši 300 000 Kč.
16. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb
s Regionální poradenskou agenturou, s. r. o., na zajištění
organizace výběrového řízení dodavatele k akci „Výsadba
biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov
u Brna“ v ceně 54 450 Kč a Smlouvy mandátní o obstarání
záležitostí investora s VZD INVEST s.r.o., na zajištění realizačního managementu po celou dobu trvání uvedené akce
v ceně 153 670 Kč.
17. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb
na zajištění organizace výběrového řízení dodavatele a zajištění realizačního managementu k akci „Obnova historických alejí Slavkov u Brna“ v ceně 108 900 Kč a Smlouvy
o poskytování služeb na zajištění organizace výběrového
řízení dodavatele a zajištění realizačního managementu
k akci „Obnova komplexu zámeckého parku a historických
alejí Slavkov u Brna“ v ceně 145 200 Kč s Regionální poradenskou agenturou, s. r. o.
18. RM bere na vědomí informace o způsobu a stavu vyhlašování záplavového území toků Litava a Prostředníček.
19. RM souhlasí s přijetím finančního daru 30.000,-Kč

od společnosti Kentico software s.r.o., na nákup stromů,
kůlů a chrániček pro osázení další části zrekultivované
skládky komunálního odpadu ve Slavkově u Brna a ukládá
odboru ŽP ve spolupráci s TSMS zajistit organizačně a materiálově průběh této akce.
20. RM doporučuje ZM dát souhlas s čerpáním finančních prostředků ve výši 206.910 Kč včetně DPH z fondu bytového a tepelného hospodářství na odstranění vzniklých
závad na kotelně Zlatá Hora.
21. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
Žuráň, stavební bytové družstvo a paní Adélou Špidlovou.
22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor - poliklinika se ZZS JmK, p.o.
Předmětem dodatku je neuplatňování ročního inflačního
koeficientu.
23. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem místnosti č. 1.43 o výměře 21,60 m2 v přízemí budovy polikliniky s Janou Hájkovou za nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok.
24. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1157/5 na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 a spoluvlastnického
podílu na pozemku odpovídajícím spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy za celkovou kupní cenu
672.747 Kč ( se slevou 10% při platbě před podpisem
kupní smlouvy).
25. RM souhlasí s umístěním sídla společnosti H&L
SLAVKOV s.r.o., na adrese Palackého nám. 89, 684 01 Slavkov u Brna a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 7. 2013, kterým do
práv a povinností původních nájemců paní Heleny Svobodové a paní Lenky Obdržálkové vstoupí jejich nástupce
firma H&L SLAVKOV, s.r.o.
26. RM doporučuje ZM využít předkupního práva a získat do majetku města id.19/24 těchto nemovitostí: 1) budova Slavkov u Brna č.p.110, způsob využití bydlení, na
pozemku parc.č. 937 a 2) pozemek parc.č. 937 o výměře
370 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří - zapsaných na LV č. 410 v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov
u Brna, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jmk.
27. RM bere na vědomí předloženou informaci o uplatňování obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb
psů a ukládá odboru KT zpracovat návrh novely obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013 podle námětů uvedených ve
zprávě.
28. RM bere na vědomí informaci ohledně možnosti napadení zaregistrovaných ochranných známek Austerlitz
a předkládá ji ZM.
29. RM bere na vědomí informaci o postupu města ve
věci korekce dotace na marketingový projekt "Přijďte poznat víc - Slavkov - Austerlitz" a předkládá ji ZM.
30. RM bere na vědomí realizaci vyvolávacího systému
a opravy vstupu v budově radnice Palackého nám. 260
a opravu částí budov radnice Palackého nám. 64 a 65
v dvorním traktu.
31. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí sponzorského daru
- mikrovlnné trouby od firmy Domácí potřeby, Ing. Tomáš
Valníček, která bude používána pro ohřev jídla pro dítě
s bezlepkovou dietou.
32. RM souhlasí s realizací akce Rekonstrukce a modernizace WC v 1. NP na ZS-A, se způsobem financování akce,
ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření
na dofinancování této akce a předložit jej ke schválení ZM.
33. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
FMP JM v rámci programu „Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007–2013“ na projekt „Austerlitz a Rosenburg ve vozech hromadné
dopravy“ pro ZS-A s tím, že spolufinancování bude z vlastních zdrojů ZS-A.
34. RM bere na vědomí informaci o kontrolách v příspěvkové organizaci ZS-A.
35. RM bere na vědomí informace k průběhu restaurování mobiliáře zámku.
36. RM odkládá zprávu ve věci účasti zástupců města
na vzpomínkových akcích v Lipsku.
37. RM doporučuje ZM zrušit stávající jednací řád ZM
a vydat nový jednací řád v předloženém znění.
38. RM schvaluje program 12. řádného zasedání ZM
v předloženém znění.

39. RM souhlasí s bezplatným zapůjčením pivních setů
dle předložené žádosti p. Zvonka.
40. RM vyhovuje žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno
a schvaluje konání soutěže Českého poháru zimního plavání dne 12. 10. 2013 na městském koupališti.
41. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o. na pozemcích
parc. č. 757 a 446 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
"Obytná zóna Zelnice I. etapa - Technická infrastruktura,
část obj. SO 10 - Plynovod").
42. RM souhlasí s umístěním prodejního místa společnosti CORIDA CZ, s.r.o, na Palackého nám. na pozemku
parc. č. 971 v termínu do 30. 10. 2013 v rozsahu dle předložené situace.
43. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření
č. 37 - Nové trávníky.
44. RM doporučuje ZM schválit úpravu opatření "Postup
při prodeji pozemků z majetku města" dle varianty B uvedené ve zprávě, včetně cenové pomůcky.
45. RM doporučuje ZM nedávat souhlas: ke směně pozemků v majetku města parc. č. 1787/1 a parc.č.1798/3 dle
předloženého návrhu směnné smlouvy společností Mirror
Development, s.r.o., ke směně pozemku v majetku města
parc. č. 1787/1 dle předloženého návrhu Ing. Petra Skřivánka z důvodu nezájmu o jím nabízený pozemek, ke
směně pozemků v majetku města parc.č. 1787/1
a parc.č.1798/3 dle předloženého návrhu p. Jakuba Navrátila z důvodu nezájmu o jím nabízený pozemek. RM doporučuje ZM zvážit změnu usnesení zastupitelstva města
z 11. mimořádného zasedání dne 12.8.2013 ze směny pozemků parc. č. 1787/1 a parc. č. 1798/3 v k.ú. Slavkov
u Brna na jejich prodej z důvodu značného zájmu o jejich
koupi.
46. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí pozemku parc. č.1787/1 následujícím způsobem: 1) parc.
č.1787/48 o výměře 375 m2 panu Stanislavu Střelcovi formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní
smlouva bude uzavřena po zápisu rozestavěné stavby RD
do katastru nemovitostí. Nebude-li tato podmínka splněna
do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
tato smlouva zanikne. Kupující uhradí před podpisem
smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu
ve výši 2.800,-Kč/m2, tj. celkem 1,050.000,-Kč a poměrnou
část nákladů na vypracování geometrického plánu. Správní
poplatek za podání návrhu na vklad uhradí kupující před
podpisem vlastní kupní smlouvy. 2) parc.č.1787/49 o výměře 309 panu Radovanu Kyjovskému formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí. Nebude-li tato podmínka splněna do 3 let od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tato smlouva
zanikne. Kupující uhradí před podpisem smlouvy o budoucí
kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 2.800,-Kč/m2,
tj. celkem 865.200,-Kč a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad uhradí kupující před podpisem vlastní
kupní smlouvy. 3) Parc.č.1787/50 o výměře 345 m2
Ing. Radku Mrázovi formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zápisu
rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí. Nebudeli tato podmínka splněna do 3 let od uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, tato smlouva zanikne. Kupující
uhradí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě
zálohu na kupní cenu ve výši 2800 Kč/m2, tj. celkem
966 000 Kč a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu. Správní poplatek za podání návrhu na
vklad uhradí kupující před podpisem vlastní kupní smlouvy.
4) parc. č. 1787/51 o výměře 162 m2 manželům Vítu a Soně
Jeklovým. Kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy
kupní cenu ve výši 2800 Kč/m2, tj. celkem 453 600 Kč, poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu
a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí. 5) parc.č.1787/52 o výměře 46 m2 panu Ivanu
Smutnému. Kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy
kupní cenu ve výši 2800 Kč/m2, tj. celkem 128 800 Kč, poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu
a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí.
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Odůvodnění změn v poskytování záchranné služby
Vážený pane starosto, s odvoláním na naše
společné jednání dne 30. 8. 2013 ve Slavkově si
Vám dovoluji zaslat odůvodnění změn v poskytování ZZS v Jihomoravském kraji od 1. 8. 2013.
Důvodem změn v poskytování této specifické
zdravotní služby jsou jak legislativní změny, zejména zajištění dostupnosti lékařské zdravotnické záchranné služby rovnoměrně na území
celého kraje v návaznosti na demografické, orografické a rizikové parametry území jednotlivých
obcí, nové stanovení indikačních kritérií pro vyslání výjezdových skupin ZZS v návaznosti na
závažnost postižení zdraví pacientů, změna kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků, prohlubování a zvyšování jejich
vzdělanostní úrovně i úrovně teoretických znalostí a praktických dovedností při poskytování
ZZS, tak rovněž i nutnost řešit změny provozních
podmínek v ZZS JMK, p. o., zvláště pak dopady
aktualizovaného znění zákoníku práce a ukončení výjimky EU v oblasti čerpání přesčasové
práce u zdravotnických zaměstnanců k 31. 12.
2013.
Schválená koncepce je založena na organizaci
zdravotnické záchranné služby v tzv. setkávacím
systému všude tam, kde to podmínky v dané lokalitě dovolují. V tomto systému jsou na jednu
výjezdovou skupinu RLP (s lékařem) navázány
dvě či více výjezdových skupin RZP (záchranář,
řidič záchranář). Na místo události vyjíždí odpovídající výjezdová skupina, kterou stanoví operátorka krajského zdravotnického operačního
střediska podle indikačních kritérií k výjezdům
ZZS, a to buď RLP nebo RZP. Výjezdová skupina
RLP zhodnotí stav pacienta, vyšetří jej, zaléčí,
případně i ponechá na místě a uvolní se pro další
činnost. Pokud je stav pacienta závažnější, je
k zásahu přizvána výjezdová skupina RZP, které
je pacient předán a takto transportován k navazujícímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče.
I v tomto případě se výjezdová skupina RLP
uvolní a je možno ji okamžitě využít k dalšímu
zásahu. V případě stavu pacienta vyžadujícího
přítomnost lékaře při transportu, lékař z výjezdové skupiny RLP přistoupí do vozu RZP a pacienta pak doprovází sám. Obdobně se postupuje
i v případě, že na místo události primárně vyjíždí
podle indikačních kritérií výjezdová skupina
RZP, která zhodnotí stav pacienta a v případě potřeby si RLP skupinu s lékařem k zásahu přizve.
Setkávací systém tím, že v řadě případů uvolní lékaře k dalšímu možnému zásahu, umožňuje oše-

Ukázka práce záchranářů pro starosty okolních obcí

třit mnohem více pacientů za stejnou časovou jednotku a je tedy mnohem flexibilnější a efektivnější. Vzhledem k tomu, že k indikacím s nižší
úrovní postižení zdraví je vysílána výjezdová skupina RZP (cca v 90% všech případů poskytování
ZZS), je výjezdová skupina RLP k dispozici
právě k indikacím, vyžadujícím lékařskou péči.
Uvedená změna organizace práce při zajištění
zdravotnické záchranné služby v podmínkách
spádového území Vámi řízeného města znamená
transformaci výjezdové skupiny RLP ve Slavkově ve 24 hodinové směně na výjezdovou skupinu RZP, přičemž ve Vyškově bude
v souvislosti s touto změnou převedena RLP
z tzv. klasického systému do systému setkávacího. Slavkovské RZP bude dostupný v případě
potřeby lékař z Vyškova, Bučovic, Brna-Černovic, případně Pohořelic.
Vlastní aktualizaci koncepce předcházely více
než rok trvající analýzy činností souvisejících
s organizací ZZS v kraji v uplynulých třech letech. Tyto analýzy nám zejména potvrdily, že dostupnost ZZS na území obcí kraje je zajišťována
v souladu se zákonem o ZZS. Rozložení sil a prostředků bylo na území kraje nerovnoměrné; prakticky kopírovalo stav z doby existence
samostatných ZZS v jednotlivých okresech před
sloučením v jednotnou krajskou organizaci. Využití sil a prostředků bylo i z tohoto důvodu neefektivní. Lékařské výjezdové skupiny
zasahovaly v 90 % případů i tam, kde stačila péče
výjezdových skupin RZP a z toho důvodu pak lékařská výjezdová skupina nebyla dostupná v případech, kdy její péče byla indikována. Četnost
výjezdů a rozložení závažnosti postižení zdraví
pacientů neodpovídalo obsazení výjezdových základen zdravotnickými zaměstnanci a v neposlední řadě je lékařská ZZS dostupná v řadě
lokalit v zákonem stanovené době i z dalších
dvou či tří okolních výjezdových základen. V některých lokalitách i za významně kratší dobu.
Aktualizace koncepce poskytování ZZS
v kraji by nebyla možná rovněž bez zavedení nového systému vzdělávání zdravotníků, který akceptuje změny v odborných a legislativních
postupech a aplikuje je do výuky všech našich
zaměstnanců. Výsledkem zavedení tohoto systému jistě je i čelné umístění našich výjezdových skupin na mezinárodní soutěži
zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz 2013, kde naše výjezdová skupina RZP tuto
soutěž ve velké konkurenci vyhrála.

Foto: archiv MÚ

Od ledna letošního roku byl stejný systém poskytování ZZS se souhlasem zřizovatele rozšířen
jako pilotní projekt ve spádovém území brněnských výjezdových základen. Byla transformována jedna výjezdová skupina RLP ve 24
hodinovém provozu na RZP a další výjezdová
skupina RLP převedena do setkávacího systému.
V denní době byla navíc navýšena další výjezdová skupina RZP, v noční době pak dvě skupiny
RZP. Tato změna se plně osvědčila. Na základě
dosavadní zkušenosti mohu prohlásit, že se
v aglomeraci, kde se uskuteční ročně téměř polovina všech zásahů v kraji, za prvních osm měsíců nevyskytla ani jednou situace, kdy by
k indikovanému výjezdu nebyla k dispozici výjezdová skupina s lékařem tak, jak tomu bylo nejednou v minulosti. Zpětnovazebné informace od
poskytovatelů navazující lůžkové zdravotní péče,
včetně obou fakultních nemocnic v Brně, hovoří
o vysoké kvalitě poskytovaných služeb ZZS
JMK, p. o. v souvislosti se změněným systémem.
Schválená aktualizace koncepce zabezpečení
ZZS v kraji zajišťuje dostupnost RLP do 20
minut na místo události v souladu se zákonem
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě. Změněný systém činnosti ZZS JmK,
p. o. je významně flexibilnější, racionálnější
a zajišťuje ve větší míře dostupnost RLP v případech, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje.
Aktualizace respektuje geografické, demografické, orografické parametry a v mnohem vyšší
míře dokáže využít odbornou úroveň zdravotnických zaměstnanců při zajištění ZZS. Obdobný
systém poskytování ZZS je zaveden v řadě dalších krajů (Jihočeském, Královéhradeckém,
Ústeckém, dlouhodobě a úspěšně pak tento systém funguje v Hlavním městě Praze), v dalších
krajích je připravován k zavedení do praxe.
Důvodem provedených změn nebyla úsporná
opatření, jak to vyplývá z článků sdělovacích
prostředků, které ani neuznají za vhodné si situaci u vedení ZZS JMK, p. o. či na Krajském
úřadu JMK ověřit. Naopak, prostředky, které se
v souvislosti se změnami uspoří, budou využity
k navýšení platů, zejména lékařů, s cílem tuto kategorii zaměstnanců v organizaci stabilizovat.
Pro názornost ještě uvádím některá statistická
data za období poskytování ZZS na Slavkovsku
od 1. 8. do 22. 8. 2013:
Stupně naléhavosti – počet výjezdů:
den
Ia
4
Ib
0
II
30
III
34
IV
1
Celkem za dané období:
69

noc
1
0
17
16
0
34

(Vysvětlivky: Ia – pacienti, kterým selhávají
základní životní funkce – pro VS RLP, Ib – mimořádné události – pro VS RLP, II – pacienti,
kterým hrozí selhání základních životních funkcí
– dle situace, jak pro RLP, tak pro RZP, III – pacienti bez ohrožení základních životních funkcí
– pro VS RZP, IV – ostatní)
Z uvedeného počtu výjezdů, kdy primárně zasahovala výjezdová skupina RZP, zasahovala
souběžně výjezdová skupina RLP v osmi případech. V dalších šesti případech pak do oblasti
byla vyslána výjezdová skupina z jiné výjezdové
základny než ze Slavkova, a to pro zaneprázdnění slavkovské skupiny jiným pacientem.
S pozdravem Milan Klusák, ředitel
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Slavkov u Brna Ing. Ivan
Charvát, podle § 15, odst. 1, zákona číslo
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční:
dne 25. 10. 2013 od 14 hodin do 220 hodin
a
dne 26. 10. 2013 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny je:
• 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.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880,
923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223,
1226, Kounicova, 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,
Křenovická, 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, 1555, Mánesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova,
Slunečná, 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, 1227-1242, 1467, 1541
• 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 Poslanecké sněmovny hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Hřiště v mateřské škole

Foto: 2x archiv MŠ

Začátek školního roku v Mateřské škole Zvídálek
Po prázdninách jsme na začátku září poprvé
v naší mateřské škole přivítali 57 nových dětí.
Součástí Mateřské školy Zvídálek jsou dvě
budovy – budova na Komenského náměstí, do
které dochází 167 dětí a budova na Koláčkově
náměstí pro 40 dětí. Do Zvídálka v letošním
roce chodí celkem 207 dětí.
Děti se u nás v mateřské škole vzdělávají
podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“, který
splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Tento program doplňují ještě dílčí vzdělávací projekty,
zaměřené na různé činnosti s dětmi. To vše nám
slouží k tomu, aby děti v naší mateřské škole
měly možnost rozmanité nabídky všech činností
a odcházely domů spokojené.
Nedílnou součástí naší práce je i příprava
dětí-předškoláků na povinnou školní docházku.
Naši předškoláci mají zavedené složky (portfolia) s pracovními listy, které využívají zejména při skupinové práci. Jsou tak
procvičovány dovednosti, které později uplatní

ve škole. Osvědčilo se nám zejména využívání
materiálů pro děti, které vydává Pedagogickopsychologická poradna Brno, dále pro děti připravujeme materiály z vydavatelství Portál,
Edika, internetových stránek, z dětských časopisů, atd.
Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou
poradnou Brno, Kohoutova pokračujeme ve
spolupráci na projektu „Klokanův kufr,“ který
využíváme zejména v logopedické třídě.
I nadále plánujeme spolupráci s Mgr. Hanou
Charvátovou v projektu „Rovná záda“,
který je zaměřen na správné držení těla u dětí.
Děti si cvičení na malých owerbalech oblíbily
a tak i letos je budeme často využívat. Zařazení
tělovýchovných aktivit považujeme za velmi
podstatné z důvodu získání návyků správného
držení těla, uspokojení přirozené potřeby pohybu a zdokonalení obratnosti dětí.
Naše mateřská škola je také zařazena do sítě
jihomoravských škol se zájmem o ekologickou
výchovu - Mrkvička. V rámci této sítě získáváme aktuální informace v oblasti environmen-

tální výchovy, vzdělávání a osvěty. Můžeme využívat vzdělávacích akcí pro pedagogy, metodických materiálů a nabídku vzdělávacích
programů pro děti.
Během prázdnin započala také realizace dovybavování školní zahrady v budově MŠ Komenského. V příštím roce plánujeme dovybavit
i zahradu v budově MŠ Koláčkovo.
Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří jak finančními částkami nebo
sponzorskými dary podporují činnost naší mateřské školy. O dění v naší Mateřské škole Zvídálek Vás budeme i nadále informovat v dalších
číslech Zpravodaje. Veškeré aktuální informace
najdete na našich webových stránkách
www.ms.zvidalek.cz.
Naším cílem je vytvořit v mateřské škole pro
všechny pohodové, inspirující a příjemné prostředí. Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo,
chodily do školky rády, našly si nové kamarády
a poznaly zde spoustu zajímavých věcí.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka
Mgr. Dagmar Červinková, zástupkyně
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Slavkovské dny smíření 2013
Když jsme před sedmnácti léty připravovali
první setkání Slavkovské iniciativy smíření,
neodvažovali jsme ani doufat, že se tato
setkání stanou tradici. Rovněž se
osvědčilo střídání místa konání –
jeden rok ve Slavkově u Brna, druhý
v některé z okolních obcí.
Letos to budou Velešovice, kde se
sejdeme v sobotu 5. října ve 13 hod.
S ohledem na jubilejní cyrilometodějský
rok – 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, bude i téma letošního setkání věnováno jejich odkazu.
Začneme seminářem na téma „Odkaz soluňských bratří pro současnou dobu“ – přednášet
bude dlouholetý příznivec SIS a hlavně v prvních létech aktivní účastník, v současné době
poslanec Národní rady SR Dr. Jozef Mikloško,
DrSc. Po přednášce bude následovat krátká panelová diskuse.

Po semináři, který se bude konat v Kulturním domě, se přesuneme do místního kostela
sv. Barbory, kde se bude konat ekumenická bohoslužba. Bohoslužbu povede
a zvěstováním Božího Slova poslouží
nově zvolený biskup brněnské diecéze CČSH Juraj Jordan Dovala.
Na bohoslužbě vystoupí Malé hudební družení z Rousínova pod vedením
Karla Cyrila Votýpky. Večer v 18.30 hod. se
těšíme na koncert Smíšeného pěveckého sboru
Rastislav z Blanska pod vedením Jaroslava
Martináska. V jeho podání uslyšíme Svatý
Cyril a Metoděj od Pavla Křížkovského a od
Josefa Haydna Missu Sancti Bernardi. Spoluúčinkuje orchestr Czech Virtuosi.
V průběhu koncertu budou předaná ocenění
za nejlepší obrazy s cyrilo-metodějskou tematikou. Všichni jste srdečně zváni a pozvěte také
své přátelé.
Rev. Jaroslav Kratka
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Program SIS
Sobota 5. října 2013, Kulturní dům Velešovice
12.30 Čestná stráž u vchodu do Kulturního domu.
13.00 Zahájení semináře v Kulturním domě.
„Odkaz soluňských bratří pro současnou dobu.“
– přednášet bude dlouholetý příznivec SIS
a hlavně v prvních létech aktivní účastník,
v současné době poslanec Národní rady SR
Dr. Jozef Mikloško, DrSc. Po přednášce bude
následovat krátká panelová diskuse.
15.30 Ekumenická bohoslužba v místním kostele sv.
Barbory, předsedající a zároveň kazatel Božího
Slova nově zvolený biskup brněnské diecéze
CČSH Juraj Jordan Dovala. Na bohoslužbě
vystoupí Malé hudební družení z Rousínova pod
vedením Karla Cyrila Votýpky.
17.00 Pohoštění v Kulturním domě.
18.30 Koncert Smíšeného pěveckého sboru Rastislav
z Blanska, pod vedením Jaroslava Martináska. (P.
Křížkovský: Svatý Cyril a Metoděj, J. Haydn: Missa
Sancti Bernardi.) V průběhu koncertu budou
předaná ocenění za nejlepší obrazy s cyrilometodějskou tematikou.

Strážníci zpacifikovali opilého útočníka

Opilý řidič měl smůlu

Hned první školní den přišla na služební
mobil městské policie zpráva, že před mateřskou školou Karolínka se pohybuje podnapilý
muž. Hlídka po příjezdu na místo viděla muže,
jak na trávníku vedle vchodu do školky vrávorá
ze strany na stranu. Strážníci muže oslovili, ale
ten nijak nereagoval a začal si sundávat oděvní
svršky. Hlídka muže vyzvala, ať svého jednání
zanechá. Muž této výzvy uposlechl. Na dotaz,
jestli požil alkohol, odpověděl, že ne. Strážníci
u muže provedli dechovou zkoušku ke zjištění
alkoholu v krvi s výsledkem 1,73 promile. Muž
začal klást pasivní odpor, kdy na zákonné
výzvy strážníků nereagoval a následně začal

klást i aktivní odpor. Začal do strážníků vrážet
a slovně je napadal. Z tohoto důvodu musely
být použity donucovací prostředky – hmaty,
chvaty a následně byla muži přiložena pouta.
Protože muž neskýtal záruku slušného chování,
dále pokračoval ve svém protiprávním jednání
a vzhledem k jeho podnapilosti, kdy ohrožoval
svůj život a zdraví, byl hlídkou převezen do
protialkoholní záchytné stanice. Zde musel být
přikurtován k lůžku. Během použití donucovacích prostředků nevzniklo nikomu žádné zranění a nebyla nikomu způsobena škoda na
majetku.

Hlídka městské policie
kontrolovala řidiče, který
nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Během
kontroly strážníci pojali poV
KO
B
dezření, že je řidič pod vliV U
vem alkoholu. Z tohoto
důvodu byla u řidiče provedena dechová zkouška ke zjištění alkoholu v krvi. Zkouška byla
pozitivní s výsledkem 1,3 promile. Řidič se doznal, že předešlý den požil alkoholické nápoje.
Celá věc byla předána republikové policii. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz.

Petr Smejsík, velitel MP

Petr Smejsík, velitel MP
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

O zdravotní cvičení je velký zájem
Nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova (ZTV) je
nabízen žákům prvního stupně od druhé do páté třídy. Je
hlavním článkem dlouhodobého školního projektu Optimalizace pohybového režimu školy se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla.
Projekt je zaměřen především na děti mladšího věku,
protože v tomto období růstu dochází k vývoji kostry
a svalstva odpovídající za správné držení těla. Proto je
velmi důležité v tomto věkovém rozmezí věnovat pozornost správným pohybovým návykům. Zdravotní tělesná
výchova na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna je
zaměřena právě na tuto problematiku. O zařazení dětí do
tohoto předmětu je velký zájem a kapacita dvou vyučovacích hodin týdně je plně obsazena. V rámci projektu budeme v letošním školním roce věnovat zvýšenou pozornost
správnému sezení i u žáků na druhém stupni školy.
V minulém školním roce byla v rámci projektu Rovná
záda navázána spolupráce s Mateřskou školou Zvídálek,
která v letošním školním roce úspěšně pokračuje.
Mgr. Hana Charvátová

Exkurze do Brna
Žáci 9. ročníků školní rok letos začali
netradičně – výjezdem do Brna, kde
navštívili unikátní výstavu Karel a Josef
Čapkové, která probíhá už od června
v kulturním centru Semilasso. Výstava
představuje tvorbu obou bratrů, jejich
osudy a životní postoje. Ke zhlédnutí je
zde řada dobových dokumentů, autentických fotografií i obrazů. Návštěvníci
si mohou prohlédnout pracovnu Karla
Čapka nebo divadelní šatnu jeho manželky Olgy Scheinpflugové a mnoho jiných zajímavostí. Nechybí ani projekce
známých pohádek Karla Čapka.
Protože o výstavu je mezi školami
velký zájem, byli jsme objednáni až na
13. hodinu. Dopoledne jsme tedy strávili v Technickém muzeu, kde jsme
navštívili výstavu Vynálezci a vynálezy,

Deváťáci na výstavě

Foto: archiv školy

která představuje známé i opomíjené
vynálezce a objevitele a jejíž součástí
jsou také pracovní listy pro žáky. Zbytek času jsme strávili v technické herně,
kde se návštěvníci mohou zábavnou
formou seznámit s různými fyzikálními
zákony.

Nový školní rok je tady
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. V pondělí 2.
září 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 třídní učitelka, ale i pan ředitel, a popřát hodně úspěchů
jim přišli i zástupci města. Doufejme, že se prvňáčkům bude ve škole líbit stejně jako tento první
den i nadále.
Škola a její pracovníci jsou na nadcházející
školní rok dobře připraveni. Ve škole pracuje
dvacet učitelů, dva asistenti pedagoga a pět nepedagogických pracovníků. Po velkém zájmu
při loňském zápisu do prvních tříd byla otevřena
první třída s maximálně povoleným počtem třiceti žáků. Celkem navštěvuje školu 306 žáků.
Naše žáky chceme naučit především vyznat se
v nepřeberném množství informací, jež dnešní
doba nabízí. Je důležité, aby je dokázali účelně
třídit, aby byli schopni organizovat si svou
práci, vzájemně spolupracovat a pomáhat si.
Výuka bude probíhat podle upraveného vzdělávacího programu SVP ZV 2013, jenž je v sou-

ladu s ministerstvem nově vydaným Rámcovým
vzdělávacím programem. Důraz klademe také
na to, aby se žáci naučili správně komunikovat
a kultivovaně vyjadřovat své názory. Věříme, že
i spolupráce s rodiči bude na dobré úrovni,
stejně jako v minulých letech.
V průběhu školního roku budeme také pracovat
na projektu „Kvalita a přiměřenost pro všechny“

Zahájení nového školního roku v ZŠ Tyršova

Základní škola Komenského
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

z OPVK (EU peníze školám). Úspěšně také pokračuje náš projekt „Rovná záda“. A podařilo se
také získat dotaci a zahájit opravu tělocvičny.
Aktuální informace týkající se „Tyršovky“
(plány, akce školy, rozvrhy…) jsou na internetu
(adresa www.zsslavkov.cz). Zprávy ze školního
života se budou také objevovat na stránkách
Slavkovského zpravodaje.

Foto: archiv školy

www.zskomslavkov.cz

A už je to zase tady: nový školní rok
Š KO L N Í P R O J E K T

„Vzájemně si pomáháme vzdělávat se“
Termíny seminářů pro rodiče (termín/téma):
8. 10.
15. 10.
22. 10.
5. 11.

zrakové vnímání
prostorová orientace
pravolevá orientace
manipulační hry

Schůzky rodičů, žáků a speciálních pedagogů jsou každé úterý od 15 h. (Mgr. D. Kachlířová) a od 16 h. (PaedDr. I. Hrbáčková). Je
možné si dohodnout i individuální konzultace.
Vladimír Soukop

V pondělí 2. září škola po dvou měsících
opět ožila. Chodby a třídy zaplnili nedočkaví
žáci, s těmi nejmladšími, našimi prvňáčky, přišli i rodiče a prarodiče.
Slavnostní zahájení proběhlo v divadelním
sále, kde všechny přivítal ředitel školy
Mgr. Vladimír Soukop, starosta města Ing. Ivan
Charvát a jejich budoucí třídní paní učitelky.
Vše probíhalo „pod taktovkou“ děvčat z dramatického kroužku. Ta slavnostně pasovala přítomné děti na prvňáčky předáním stužky.
Potom přišlo to nejdůležitější. Jejich první

třída. Každý žák si hned našel místo ve školní
lavici, kde na něho čekaly nejen nové učebnice,
ale i dárkový balíček, který pro ně nachystaly
paní učitelky.
Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve
škole líbilo, aby každý den šli do školy s radostí
a aby základy čtení, psaní a počítání zvládali
bez problémů.
Rodičům přejeme, aby měli z dětí radost,
aby měli hodně trpělivosti a nezapomínali svoje
děti i za drobné úspěchy pochválit.
Hana Stárková
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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
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Kino Jas – Po stopách Českých lvů
Českého lva v kinematografii přivedl na svět
producent Petr Vachler v roce 1993. Rok od
roku si křišťálová soška výtvarníka Jakuba
Švédy získávala větší prestiž a dnes, po 20 letech trvání, patří k cenám nejvýznamnějším.
O udělení českých lvů totiž nerozhoduje vrtkavá přízeň hlasujících diváků, ale více než
stočlenná filmová a televizní akademie složená
z významných filmových a televizních tvůrců.
Kino Jas připravilo pro filmové fandy malou
přehlídku nazvanou „Po stopách Českých lvů,“
kdy v prvním říjnovém týdnu (1.–6. 10.)
mohou navštívit a zhlédnout čtyři filmy, které
byly v tomto roce nominované na některou
z udělovaných cen.
Dva z nominovaných filmů jsme uváděli také
na Letním filmovém festivalu Slavkov (konkrétně „Ve stínu“ a „Okresní přebor“), nyní
jsme vybrali tyto snímky:

Uprostřed Daria Novotná

Úterý 1. 10. – 19.30 hod.
Polski film
Středa 2. 10. – 19.30 hod.
Čtyři slunce
Sobota 5. 10. – 19.30 hod.
Vrásky z lásky – tento film nebyl dosud
v Kině JAS uveden
Neděle 6. 10. – 19.30 hod.
Modrý tygr
Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že
v případě našeho „miniseriálu“ se promítá také
v úterý a každý promítací den je uváděn jiný
snímek (sobotní film se v neděli neopakuje!).
Podrobnější údaje o filmech jsou na tradičním
programu kina.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Blažek, ZS-A

Foto: archiv DN

Vernisáž výstavy

Pozůstalost po Václavu
a Josefíně Kounicových
Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně
zve na přednášku PhDr. Vladimíry Zichové
Pozůstalost po Václavu a Josefíně Kounicových ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz, která se uskuteční v úterý 1. října v 17
hodin v Rubensově sále zámku ve Slavkově
u Brna.
Přednáška o pozůstalosti po významných
osobnostech, které se zapsaly do našich dějin,
bude doplněna četným obrazovým materiálem. Pro zájemce pak bude na závěr zpřístupněna i výstava Václav hrabě Kounic –
každodennost šlechtice, kde je vystaveno
množství předmětů právě z této kounicovské
pozůstalosti.
Využijte tedy příležitosti a seznamte se
s předměty, jichž se osobně dotýkali mecenáši, jakými byli Václav a Josefína Kounicovi!

Foto: archiv H. Partyková

Vernisáž výstavy obrazů Darii Novotné
Ve čtvrtek 19. září v 17 hodin se na Zámku
Slavkov – Austerlitz uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy obrazů nadané slavkovské malířky Darii Novotné. Vernisáž výstavy,
doplněná působivým hudebním vystoupením
Miloše Sysla (kytara) a Jana Brdička (zpěv),
se opravdu vydařila.
Krásná výstava, jež přilákala na zámek
mnoho lidí, potěšila oko všech přítomných.
A kdo přišel, jistě nelitoval, neboť se bylo
opravdu na co dívat.
V galerii na zámku jsou vystavena díla
z cyklu „Modře (mola a moře)“, „Nejen
modře“ a „Hladiny“, i několik výjimek mimo
téma, které však vznikly jako osamocená inspirace a potřeba ztvárnění během práce na
uvedených třech mořských cyklech. Všeobecně souvisí tvorba autorky s jejím vnímáním okolního světa. Zabývá se náměty, které
jsou jí důvěrně známé. Často se jedná o všední
výjevy, které nepozornému oku unikají,
o dojmy a pohledy, ve kterých nachází jisté
kouzlo a následně zprostředkovává na plátno,
na němž je zjevná upřímnost a bezprostřednost
zobrazení.
Cyklus „Modře (mola a moře)“ představuje především žánrové výjevy z dovolených
od moře. Věnuje pozornost místním obyvate-

lům odpočívajícím na molu nebo na pláži
a přenáší na plátno právě jediný moment, jakoby jedno políčko z odvíjejíciho se filmu, zachycující všední záběr. Obrazy zevlujících
mužů na molech nebo malé holčičky opuštěné
na pláži s výhledem na odjíždějící trajekt v nás
mohou vyvolat otázku o smyslu existence.
Tuto nit sleduje autorka částečně i v následující sérii „Nejen modře“ v níž se již nejedná
o život domorodců, ale všímá si turistů. Při vyobrazování figur nám nabízí téměř intimní
voyaérský pohled. V obraze přeplněné pláže
hýřící barevnými geometrickými tvary slunečníků se zajímavou kompozicí cítíme náznak
ironie zdánlivě pohodové dovolené. A pak je
tu rozzářená pláž v pravé poledne, obraz, kde
je téměř monochromní rozsáhlá písečná plocha
narušena jen prázdným křesílkem v popředí,
s odloženými potápěčskými proprietami. Geometrie pruhů křesílka se opakuje za zídkou
v horní části obrazu, kde jsou rozestaveny pruhované stany s bílými akcenty opuštěných
plastových židlí a stolků. Rafinovaně propracovaná barevná skladba funguje i v čistě výtvarné poloze jako abstraktní kompozice
nezávisle na svém motivu, stejně jako obraz
s detailem trajektu, jehož mohutná oplátovaná
příď se až agresivně naklání téměř z celé plo-

chy obrazu v nekonvenční kompozici. Rozehraná geometrie diagonál upnutých lan a zábradlí udržují obrovskou bílou plochu jakéhosi
nepravidelného kosodélníku ve statickém napětí, a obraz tak bilancuje na hranici abstrakce.
Po dominující modré rozšířila autorka paletu
o další barvy – rudá, purpurová, zelená, smaragdová, neapolská žluť, šedá, aniž by opustila
téma moře. V sérii „Hladiny“ se pomalu vytrácí zájem o figury a na své si přichází především barva a kompozice, v níž se prosazuje
jednak geometrický tvar a horizontální linie
jako např. v uspořádání zářivě bílých člunů na
jasně zelené mořské vodě nebo v odlescích slunečního svitu na hladině, jednak živelná organická struktura samotné hladiny. Vodní hladiny
prosté figury se tak stávají téměř svébytnou abstraktní kompozicí.
Výstava obrazů Darii Novotné tak na slavkovském zámku představuje široké veřejnosti
umělkyni – slavkovskou rodačku, která v relativně krátké době získala skvělé renomé mezi
odbornou i laickou veřejností nejen v ČR, ale
i v zahraničí.
Vřele doporučujeme všem návštěvu této výstavy, která je prodejní a která bude přístupná
do 10. 11. 2013 souběžně s provozem zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Slavnostní koncert
Srdečně zveme všechny občany na slavnostní koncert orchestru Musica Nova, který
jsme se rozhodli uspořádat při příležitosti 95.
výročí vzniku Československé republiky (jako
základního státního útvaru dnešní České republiky). Koncert se koná v neděli 27. října od 19
hodin v Historickém sále slavkovského zámku.
Přijďte se zaposlouchat do krásné hudby
v historických prostorách zámku. Vstup
zdarma.

Loňské dýňobraní

Foto: archiv ZS-A

VI. zámecké dýňobraní
Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá pro
všechny šikovné děti již pošesté v řadě Zámecké dýňobraní. Přijďte se svými dětmi
v neděli 13. října ve 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.
Pro dospělé a nejen pro ně je také po celou
dobu konání akce připraveno občerstvení
a ochutnávka dýňových specialit nebo malování na obličej.
Ing. Jana Slouková, programové oddělení ZS-A

Divadelní představení Romeo a Julie na zámku
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Janáčkovo kvarteto na zámku!
Nenechte si ujít skvělý podzimní koncert Janáčkova kvarteta na zámku! Nejlepší tradice
české a moravské hudebnosti, skvělé obsazení
a krásné prostory zámku nabídnou v neděli 20.
října od 18 hodin v Historickém sále vynikající koncert k příležitosti 85. výročí úmrtí Leoše
Janáčka.
Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské
konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Od
roku 1955 ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka začalo
koncertovat v zahraničí a postupně se stávalo
proslulým ve všech světadílech. Padesát let
činnosti si vynutilo postupné změny v obsazení. Slavkovské publikum se může těšit na
Miloše Vacka (první housle), Vítězslava Zavadilíka (druhé housle), Jana Řezníčka (viola)
a Břetislava Vybírala (violoncello). Svou uměleckou a interpretační úrovní se v současnosti

Janáčkovo kvarteto

Foto: archiv ZS-A

řadí mezi špičkové soubory na mezinárodní
úrovni.
Kapacita sálu je omezená, proto doporučujeme vstupenky na koncert zakoupit v předprodeji v Informačním centru ve Slavkově u Brna
od 24. září za zvýhodněnou cenu 180 Kč. Na
místě potom budou vstupenky nabízeny za
280 Kč. Hana Partyková, programové odd. ZS-A

Svatba na zámku 2014
Toužíte po krásné, romantické,
nezapomenutelné nebo netradiční
svatbě? Přijměte tedy pozvání na
svatební veletrh s názvem Svatba
na zámku 2014 a zažijte společně
s námi den v krásném prostředí, kde snoubenci
mohou načerpat inspiraci a zjistit nejnovější
žhavé trendy a novinky ze svatebního oboru,
které budou aktuální v příštím roce!
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci se
svatebním salonem Svatební ráj Brno si pro
snoubence a všechny zájemce o svatby v neděli
6. října od 13 hodin připravil den otevřených
dveří.
Na příchozí čekají především zajímavé semináře, které budou probíhat po celé odpoledne
a kterými zájemce provedou zkušení školitelé
a pomohou jim se zorientovat na poli svatebního designu. Na programu budou např. no-

Foto: R. Lánský

vinky v trendech líčení, účesů, floristice, stylu.
Neméně lákavé budou také komentované prohlídky oddávacích prostor na zámku (ve 13.30,
14.30, 15.30 a 16.30 hodin) nebo svatební veletrh, který nabídne pestrou škálu všeho potřebného k vaší svatbě. V 17 hodin celé odpoledne
završí exkluzivní představení kolekce roku
2014 svatebních a společenských šatů salonu
Svatební ráj.
Milé nevěsty, vážení ženichové, neváhejte
a přijďte mezi nás, rádi vám uděláme prohlídku
oddávacích prostor a nastíníme možný scénář
svatebního dne. Celodenní vstupné je 60 Kč.
Semináře:
13.00 Já se vdávám… co je vše třeba Michaela Rájová
14.20 Trendy účesy 2014
Pavlína Hanáková
14.50 Trendy líčení 2014
Kateřina Hrabalová
15.35 Svatební kytky 2014
Iva Kopečná
16.20 Svatební oznámení
Petra Zobačová

Návštěvníci představení Romeo a Julie

Foto: R. Lánský

Představení Romeo a Julie na nádvoří zámku
Zámecké nádvoří patřilo poslední srpnovou
sobotu romantice. Krásná atmosféra zámeckého nádvoří, příznivé letní večerní počasí a neméně skvělý soubor Mahenovy činohry Brno,
v jejichž podání divadelní představení W. Shakespeara Romeo a Julie zanechalo ve všech
přítomných příjemný zážitek. Toto divadelní
představení po právu získalo cenu DIVA 2012
za divácky nejoblíbenější činohru loňského
roku, protože výkon herců a obsazení bylo naprosto vynikající.

Inscenace je moderní, citlivou interpretací
klasického Shakespearova textu v překladu
Martina Hilského a úpravě a režii Zdeňka Černína, který do titulních rolí obsadil Magdu Tkačíkovou a Jakuba Šafránka. V dalších rolích
jsme měli tu možnost vidět např. Jana Grygara,
Janu Štvrtecká, Luboše Ondráčeka, Moniku
Maláčovou, Petra Bláhu, Vratislava Běčáka,
Terezu Grozsmannovou, Martina Slámu, Petra
Halberstadta a další.
Ve své podstatě šlo o premiéru tohoto typu

kulturní nabídky na nádvoří zámku. Ukázalo
se, že i podobné kulturní akce jsou na nádvoří
zámku možné, i když bude třeba doladit některé drobné technické záležitosti. Naprostá
většina přítomných hodnotila zhlédnuté představení pozitivně.
Věříme, že skvělá spolupráce Zámku Slavkov – Austerlitz s Národním divadlem Brno
bude pokračovat i nadále a těšíme se, že příští
rok opět do Slavkova přinese neméně kvalitní
divadlo.
Hana Partyková, ZS-A
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Přípravy na kostýmované prohlídky O Sněhurce

Foto: H. Partyková

Vintage týdny na zámku se těšily velké oblibě
Srpnové Vintage týdny na zámku ve Slavkově se těšily velké oblibě. Připravuje se Sněhurka!
Po celý měsíc srpen si průvodci zámku Slavkov – Austerlitz pro návštěvníky tohoto krásného barokního zámku připravili speciální
kostýmované prohlídky pod názvem Vintage
týdny, aneb to nejlepší z 20. století. Každý
týden se nesl ve stylu jiné dekády. Zaměřili se
na léta 20.,50., 60. a 80.
Idea se zrodila koncem loňské sezóny a přípravy začaly již začátkem července, kdy proběhl pro průvodce seminář a začaly se shánět
oděvy typické pro daná léta. Bohužel nebyly
prostředky na profesionální kostýmy a tak průvodci řešili oblékání každý podle svých mož-

ností. Nejčastěji jsme museli sáhnout do šatníků babiček nebo i rodičů a často jsme při
kompletování různých modelů zažili spoustu
legrace. A o tom to právě celé je - zpestřit
a zpříjemnit si práci a zároveň alespoň trochu
pobavit návštěvníky něčím novým.
Cílem této akce bylo zatraktivnění (oživení)
prohlídek. Návštěvníci se mohli během prohlídky kochat pohledem na průvodce nejen
oděné ve stylu dané dekády, ale také patřičně
učesané a nalíčené. Celkový dojem z průvodce
byl pro tuto akci klíčový.
Prohlídky se nesly v podobném duchu, jako
obvykle a návštěvníci tedy nebyli ochuzeni
o důležité informace, které na prohlídkách
běžně zaznívají. Navíc jsme se však dotkli spe-

Výstava malíře Emila Kopřivy
Emil Stanislav Kopřiva (1885–1938) je
Největší soubor jeho díla se nachází ve sbírpatrně nejvýznamnějším malířem, který se nakách Zámku Slavkov – Austerlitz. V tomto roce
rodil ve Slavkově u Brna. Přátelil
jsme si připomenuli 75. výročí
se se známými českými umělci
od umělcova úmrtí a při této příprvní poloviny 20. století – např.
ležitosti připravili pracovníci
s Alfonsem Muchou. Mimo
Zámku tematickou výstavu.
malby tvořil také grafiku, sochy
Návštěvníci si budou moci proa ilustrace. Portrétoval přední
hlédnout např. rozměrnou
české osobnosti – prezidenta Tomalbu Naše rodina, portréty,
máše G. Masaryka, Leoše Jastudie ke skupinovému portrétu
náčka, Aloise Mrštíka. Tvořil též
Sdružení výtvarných umělců
scénické výpravy pro olomoucké
moravských, ale třeba i plastiky
divadlo. Stal se členem Sdružení
a rodinné písemnosti. Vernisáž
výtvarných umělců moravských
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
Jedno z děl E. Kopřivy
a jedno z jeho největších pláten
17. října v 17 hod. a výstava
zachytilo právě 29 členů tohoto sdružení
bude otevřena až do 8. prosince 2013.
(včetně Alfonse Muchy či Aloise Mrštíka).
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Václav hrabě Kounic stále živý
Zámek Slavkov – Austerlitz uspořádal několik akcí při příležitosti 100. výročí od úmrtí
JUDr. Václava hraběte Kounice. Jednou z nich
byla přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D., která
se konala 10. září v Rubensově sále. Posluchače
jistě zaujaly barvité životní osudy šlechtice,
který se svým způsobem života podobal spíše
lidem střední třídy a který svými moderními demokratickými myšlenkami ohromoval poslance
Českého zemského sněmu i Říšské rady ve
Vídni. Velmi zdařilá byla obrazová prezentace,
která představila návštěvníkům staré fotografie
a dokumenty ze šlechticova života. Všechny
však jistě nejvíce zaujaly přímé citace – ať už

cifických znaků dekády, která byla zrovna aktuální, snažili jsme se přiblížit i tehdejší dění
na našem zámku a speciální pozornost jsme věnovali i popisu módy, což se zdá být u návštěvníků nejžádanější.
V loňském roce se započalo s kostýmovanými prohlídkami pro děti a je to u nás na
zámku velký hit. Každé prohlídky jsou beznadějně zaplněné. Letos připravujeme novou pohádku. Vloni to byla pohádka o Popelce a letos
přišla na řadu Sněhurka. První předvedení bude
již v září a to v neděli 29.9.2013. Už nyní si
můžete pro velký zájem svá místa zarezervovat.
David Kučera, vedoucí průvodců
Zámek Slavkov – Austerlitz

Sleva na vstup do expozice
Napoleon – Austerlitz
Dne 28. října 2013 slaví česká státnost významné výročí a vy budete moci v tento den
využít slevu na vstup do expozice Napoleon Austerlitz. Dospělí zaplatí pouze 70 Kč, senioři
50 Kč, děti a studenti 30 Kč. Využijte této příležitosti a seznamte se poutavou i naučnou formou s událostí, která měla podstatný vliv na
Slavkov u Brna a okolí, tedy s Bitvou tří císařů!
Mgr. Radek Žák, vedoucí expozice ZS-A

Prof. Miloš Štědroň

ze zápisů samotného Kounice, či jeho současníků. Ty totiž byly vybrány z pramenů nesmírně
citlivě a se smyslem pro humor. Proto mohli
účastníci přednášky nabýt dojmu, že Václav
hrabě Kounic byl skutečně člověkem z masa
a kostí a že jeho odkaz je stále živý. Je vidět, že
přednášející je odborníkem na dějiny 19. a 20.
století a že dokáže historické osobnosti a události nabídnout zájemcům s lehkostí, která dokáže zaujmout.
Pozdní odpoledne strávené v zámku ve společnosti Václava hraběte Kounice se vskutku vydařilo. Díky.
HaF

Foto: archiv

Beseda s prof. M. Štědroněm
Ve středu 2. října v 18 hodin se v sále ZUŠ
Františka France bude opět konat beseda se známým muzikologem prof. Milošem Štědroněm.
Beseda tentokrát nebude monotematická, jejím
leitmotivem bude to, co profesora Štědroně
v poslední době na hudebním poli zaujalo,
a o co se chce s námi tudíž podělit. V menší
části se bude setkání týkat i díla jeho samotného. Jako vždy bude celý program opět doprovázen hudebními a obrazovými ukázkami.
Zveme všechny milovníky na tuto výjimečnou
událost. Vstupné je dobrovolné.
(pad)
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Poděkování občanům
a hasičům
Město Slavkov u Brna a Moravská hasičská
jednota, o.s. si dovolují ještě jedenkrát, dodatečně, vyjádřit poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů a všem občanům města
Slavkova u Brna za výpomoc při červnových
povodních, které zasáhly některé kraje České
republiky. Od 8. 6. 2013 byla uspořádaná humanitární sbírka, na pomoc povodněmi postiženým spoluobčanům. Provedenou sbírkou se
podařilo nashromáždit materiál jako čistící prostředky, ženijní nářadí, desinfekční prostředky,
pitnou vodu a mnoho dalšího potřebného vybavení v hodnotě přesahující 100 000 Kč. Uvedená sbírka byla dne 13. 6. 2013 předána do
humanitárního střediska v obci Hořín u Mělníka, odkud byl materiál následně poskytován
občanům okolních obcí.
Velmi si cením vaši snahy a pomoci.

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

¤ÍJEN 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

TÝDEN PO STOPÁCH ČESKÝCH LVŮ 2013
POLSKI FILM

1. 10. úterý 19.30 hod.

113 minut
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel – se rozhodla
natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Originální humor ústřední čtveřice
umocňuje osobitý nadhled Jana Budaře, který v téže době studoval na JAMU. Režie: Marek Najbrt. Dále
hrají: Jana Plodková, John Malkovich, Kryštof Rimský, Simona Peková, Mariana Chmelařová.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

2. 10. středa 19.30 hod.

ČTYŘI SLUNCE

105 minut
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejich přátel z menšího města vypráví příběh
o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých
rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále
nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou (Anna
Geislerová) vychovávají dvě děti. Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy. Dále hrají:
Marek Šácha, Karel Roden, Klára Melíšková, Igor Chmela, Jiří Mádl.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

5. 10. sobota 19.30 hod.

VRÁSKY Z LÁSKY

101 minut
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými komplikuje život synovi a snaše. Nyní jej
čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi
dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné než si představoval. Přesto
je to právě tahle vitální dáma, která nemíní rezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud.
Režie: Jiří Strach. Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Aňa
Geislerová, Taťjana Medvecká, Viktor Preis, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová, Lenka Vlasáková.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

6. 10. neděle 16.30 hod.

MODRÝ TYGR
95 minut
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne
děti i jejich rodiče do světa fantazie. Když se starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě
mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se spolu s dětmi
vydá na magickou cestu záchrany jejich světa. Režie: P. Oukropec. Hrají: L. Votrubová, B. Hrzánová, J.
Hartl, A. Polívková, L. Havelková a další.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie ve Slavkově u Brna:
Dne 4. 10. 2013 od 7.30 do 11.30 h.
Čsl. Červeného kříže 1030 a rozestavěný
dům vedle
Dne 8. 10. 2013 od 7.30 do 14.30 h.
ul. Čelakovského levá strana č.p. 584–602
Dne 14. 10. 2013 od 8.30 do 13.30 h.
OSADA 0, OSADA 0/34, OSADA 0/35,
OSADA 0/36
Dne 15. 10. 2013 od 8.00 do 14 h.
Koláčkovo nám. 661 a 664, U Synagogy
666, 660, 662, Úzká 658, 659, 675
Děkujeme vám za pochopení.
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JAKO ZA STAREJCH ČASŮ

9. 10. středa 19.30 hod.

95 minut
Ve filmu se pod vedením režiséra Fishera Stevense sešly herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů.
Val opouští po dlouhých 28 letech vězení a Doc pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, během
které prožijí to, co někteří smrtelníci nestihnou za celý život. V jejich komediálním dobrodružství ožívají
stará gangsterská pravidla loajality a kodex cti. Jen jeden z nich však ví, že na konci večírku musí jeden
zemřít. Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

12. 10. sobota 19.30 hod.

BABOVŘESKY
133 minut
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher
náhod a nedorozumění, které zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu v obci Babovřesky. Režie: Zdeněk
Troška. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, Jan Dolanský, Miro Noga,
Jitka Sedláčková, Lukáš Langmajer.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

13. 10. neděle 16.30 hod.

KOVÁŘ Z PODLESÍ

85 minut
Kovář z Podlesí je nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní roli. Stěžejním tématem je pohádkový
souboj dobra se zlem, snaha o získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství. Režie: Pavel Góbl.
Dále hrají: Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Ivana Chýlková, Barbora Seidlová.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

Město Slavkov u Brna zajistilo pro své občany pořádání E-aukce na dodávku elektrické
energie a plynu. Registrace probíhala do 16. 9.
2013 na registračním místě v zasedací místnosti budovy Městského úřadu na Palackého
nám. 260.
V posledních dnech se na území města objevily osoby, které obchází jednotlivé byty
a domy, a podvodným způsobem získávají
údaje o těchto domácnostech, když zřejmě vytvářejí dojem, že se jedná o činnost v rámci
výše uvedené akce města.
Z tohoto důvodu tímto upozorňujeme, že občané, kteří podepsali přihlášky na jiném než registračním místě v budově městského úřadu,
nejsou účastníky E-aukce pořádané městem.
V této souvislosti je navíc možné připomenout,
že nařízením č. 1/2013 Tržní řád je na celém
území města zakázán podomní prodej. Občané,
kteří byli jednáním uvedených osob dotčeni,
tedy mohou mj. učinit také oznámení o spáchání přestupku u Městské policie či Policie
České republiky.

16. 10. středa 19.30 hod.

TÍSŇOVÁ LINKA

Bc. Jitka Charvátová, vedoucí odboru BTH

30. 10. středa 19.30 hod.

E.ON Česká republika, s.r.o.

E-AUKCE – důležité
upozornění

Podrobný program kina Jas najdete na

www.veslavkove.cz

95 minut
Tísňová linka je bravurně natočený napínavý thriller s Halle Berry v hlavní roli. Jordan je zkušená
operátorka tísňové linky, které změní život zoufalé dívky, jež se stala obětí únosu. Operátorka se
rozhodne zachránit dívku a postavit se tváří v tvář vrahovi, s nímž se v minulosti bohužel již setkala.
Režie: Brad Anderson.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

19. 10. sobota 19.30 hod. NESPOUTANÝ DJANGO
165 minut
20. 10. neděle 19.30 hod. Příběh z amerického Jihu před občanskou válkou nám představuje držitele Oscara Jamieho Foxxe v roli
Djanga, otroka, který se setká s německým lovcem odměn, doktorem Kingem Schultzem (držitel Oscara
Christoph Waltz). Schultz je na stopě vražedným bratrům Britlleovým a jedině Django je schopen ho
k nim zavézt. Neortodoxní Schultz Djanga odkoupí a slíbí mu, že po zadržení bratří Britlleových mu dá
svobodu. Hrají: L. DiCaprio, K. Washington, S. Jackson.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let
23. 10. středa 19.30 hod.

PRAVIDLA MLČENÍ

125 minut
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává svou dceru v poklidném předměstí ve městě
Albany. Když ale reportér Ben Shepard odhalí Grantovu skutečnou identitu bývalého protiválečného
radikála hledaného v sedmdesátých letech pro vraždu, život jaký znal vezme za své. Dlouholetý právník
se musí dát na útěk. Vydává se za jedinou osobou, která je schopna jeho jméno očistit. Režie: Robert
Redford. Hrají: Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

26. 10. sobota 19.30. hod. VEDLEJŠÍ ÚČINKY
106 minut
27. 10. neděle 19.30 hod. Oscarový režisér Steven Solderbergh, jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti, natočil působivý
thriller, po jehož vidění se patrně začnete vyhýbat lékárnám. Skvěle obsazený film totiž víc než barvitě líčí
co všechno mohou napáchat vedlejší účinky pilulek, které měly původně pomoci. Hrají: Roney Maro,
Channing Fatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

PODFUKÁŘI

125 minut
Takhle nějak by to vypadalo, kdyby Dannyho parťáci uměli kouzlit. Právě v jejich elegantním stylu totiž
pracují Podfukáři – tým špičkových iluzionistů, který v rámci svých efektních kouzelnických show provádí
ještě efektnější bankovní loupeže zaměřené proti zkorumpovaným finančníkům. Režie: Louis Leterrier.
Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Morgan Freeman, Michal Caine a další.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Nový projekt na naší škole
V pátek 13. září se konalo historicky první
setkání ambasadorů Masarykovy univerzity.
V tento den jsme měli sraz u Skácelovy kašny
v Brně. Všichni ambasadoři byli rozděleni na
skupinky podle toho, jaký obor chtějí studovat
na vysoké škole. Potom jsme se v těchto skupinkách prošli po zajímavých místech Brna.
Byli jsme podívat u Staré radnice na Brněnského draka, na Zelném trhu i na některých fakultách Masarykovy univerzity. Navštívili jsme
Filozofickou fakultu, Lékařskou fakultu, tělocvičnu a prohlídku jsme zakončili na Fakultě
sociálních studií, kde se zase všechny skupinky
spojily. Zde nám zástupci MU Brno promítli
prezentaci s informacemi o Masarykově univerzitě. Například kdy byla založena, kolik tam
studuje studentů, dozvěděli jsme se informace
o ubytování, stravování a mnoho dalšího. Poté
následovaly workshopy, ze kterých jsme si
mohli vybrat: taneční, výtvarný workshop nebo
taky workshop o tom, jaké by to bylo být moderátorem či moderátorkou rádia. Po workshopech probíhaly diskuze se studenty MU a ty
zároveň zakončily první setkání ambasadorů.
Zuzana Rosenbergová, obor hotelnictví, ISŠ

Ambasadoři Masarykovy
univerzity Brno
Každá střední škola s maturitou v České republice a na Slovensku může nominovat jednoho ambasadora. Této možnosti využila i naše
škola, která jako ambasadorku vybrala Zuzku
Rosenbergovou studující obor hotelnictví.
Střední školou vybraná studentka neboli Ambasador MU je podporou pro zprostředkování
informací o MU. Dostane se tak do ještě intenzivnějšího kontaktu s univerzitou, a to pro něj
přirozenější, méně formální cestou.
Ambasadoři čerpají informace a výhody
z prostředí, do něhož zatím nemají přístup.
Otvírají se jim možnosti pro diskuzi s našimi
studenty, zasoutěží si, získají originální ambasadorský odznak a mohou se zúčastnit výročního setkání na půdě univerzity. Ostatní
spolužáci se díky ambasadorům dovědí bližší
informace o studiu, novinkách a akcích na MU.
Snad i informace, které mohou naši žáci získat
prostřednictvím Zuzky, jim pomohou ve snazší
orientaci při výběru vysoké školy a oboru,
o který mají zájem.
ISŠ

Na Urbánku

Foto: archiv školy

Výšlap na Urbánek
V úterý 10. září jsme si udělali s vychovatelkami a spolubydlícími na domově mládeže výšlap na kopec Urbánek ve Slavkově u Brna
za účelem opékání špekáčků. Byl pěkný, slunečný a teplý den, o to cesta nahoru byla těžší.
Přitahovat všechny komáry z okolí a zakopávat
o každý kámen a díru bylo snad to nejmenší.
Nejhorší byly otázky typu „už tam budeme?“ „a
teď?“ „a kolik ještě zbývá do konce?“ Někteří
to vzdávali už v půli kopce, ale díky věrným
přátelům dokázali vyšlápnout až na samý
vrchol. I když jsme měli na každém metru desetiminutovou přestávku, byli jsme na sebe hrdí,

že jsme to zvládli. Už všichni viděli bílou kapličku, u které na nás čekal táborák se špekáčky
a dobrou náladou všude okolo. Povídali jsme si
a sdělovali různé naše zážitky. Pozorovali jsme
nádherný výhled na Slavkov a okolí. Nafotili
jsme plno pěkných fotek, na které budeme jednou vzpomínat s úsměvem. Asi po dvou hodinách se začali všichni zase rozcházet směrem
k domovu. Už se těšíme na další jarní výšlap na
Urbánek.
Šťastná Lucie, 1. BHT, ISŠ
Vychovatelky domova mládeže děkují řediteli Technických služeb ve Slavkově u Brna
R. Lánskému za zajištění dřeva na tuto akci.

Program Leonardo da Vinci
Tento program tvoří součást evropského Programu celoživotního učení a je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech
osob účastnících se odborného vzdělávání.
V rámci tohoto programu se naše škola zaměřila na Projekty mobility, které jsou zaměřeny na
odborné vzdělávání a přípravu v zahraničí, a to
především prostřednictvím odborných stáží.
Z grantu jsou hrazeny výdaje na pobyt, dopravu,
jazykovou, odbornou a kulturní přípravu a administrativní náklady. Škola tak umožňuje žákům
učebních oborů kuchař-číšník, automechanik
nebo truhlář a studijního oboru hotelnictví
zúčastnit se těchto odborných stáží v zahraničí.
V současné době jsou například naši žáci
oboru kuchař – číšník na čtyřtýdenní odborné
stáži v italské Florencii ve špičkových hotelích
a automechanici s truhláři se připravují na od-

Žáci na stáži v Itálii

Foto: archiv školy

bornou stáž do španělské Granady. Na těchto
stážích získávají žáci neocenitelné zkušenosti
a ti nejlepší si dokazují, že se se svými znalostmi
i dovednostmi ve světě neztratí a nemusí se bát
po ukončení studia o práci.
Ing. V. Bábek, ISŠ

Charitní poradna ve Slavkově je tu pro vás
Dostali jste se do situace, se kterou si nevíte rady? Nebojte se, nemusíte na to být sami.
Přijďte za námi do Charitní poradny ve Slavkově u Brna nebo
v Bučovicích a my se vám pokusíme pomoci.
Nabízíme bezplatné poradenství občanům, kteří
řeší složitou životní situaci. Pomůžeme vám
najít cestu z vašich dluhů, podpoříme vás při rušení nevýhodně sepsaných smluv, vyhledáme
a zprostředkujeme vám informace a předáme
kontakty na sociální služby ve vašem okolí, pomůžeme vám sepsat životopis a vyhledat vhodné

pracovní příležitosti, ale také sepsat návrh, žalobu nebo odvolání k soudu. Dále mimo jiné
spolupracujeme s občanským sdružením Persefona, které se věnuje pomoci obětem domácího
násilí. Vyhledejte nás i v případě, že si potřebujete urovnat své myšlenky, trpíte ztrátou chuti
žít, nevíte si rady, jak svůj život změnit, anebo
víte, že je takto zatížen někdo ve vašem okolí.
Přijďte, a pokud vám nebudeme moci pomoci
přímo my, zprostředkujeme vám kontakt s jinými odborníky.
Zpravidla poradenství poskytujeme na pracovištích poradny, v případě, že se nemůžete

ze závažných důvodů dostavit, můžete využít
poradenství telefonické, emailové, popř. si
s Vámi domluvíme schůzku např. v domácím
prostředí. Poradna je otevřena vždy v pondělí
a ve středu v době od 9 do 12 a od 13 do 17
hod. Doporučujeme předchozí telefonické
objednání.

Charitní poradna Slavkov u Brna
Polní 1444, Slavkov u Brna (přízemí DPS)
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny),
734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

9/2013

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

HUTNÍ

Milan Májek
a syn
nabízí

MATERIÁL

pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so
8–11 hod.

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

SEZONNÍ

!

SLEVY

zlato 14 karátů
briliantové šperky
 stříbro
 ocel



–50 %
–10 %
–50 %
–60 %

50Bytů

Přijímáme objednávky

na dušičkovou vazbu
Kﬁenovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733
602 590 883
Otevírací doba:

www.zahradni-centrum.com

Po–Pá: 8–17 h
So:
8–12 h

17RD
PRODEJ BYTŮ A RD
DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

www.RezidenceAusterlitz.cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz
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Společnost REMA Systém připravila pro občany města Slavkova akci:

SVOZ ELEKTROODPADU a BATERIÍ
Vám svezeme monitory, televize, pračky, ledničky, mikrovlnky, drobná
a další zařízení, která fungují na elektrický proud nebo baterie, včetně
baterií, CD, DVD a tonerů.

Objednejte si svoz v rámci projektu „Buď líný“
t telefonicky v pracovních dnech 9:00 – 17:00 na 840 550 650
t objednávejte v termínu 30. 9. – 11. 10. 2013
t minimální váha objednávky je 25 kg
t svoz přímo z domácnosti dle individuální domluvy

… co může obsahovat například Vaše objednávka?

25 kg

50 kg

150 kg

www.remasystem.cz l www.budliny.cz

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 18. října do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Hradební 38, Slavkov u Brna

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

www.bmtypo.cz

Travesti show

DIVOKÉ KOâKY
vystoupí v sále Bonaparte ve Slavkově u Brna
ve středu 6. listopadu 19 hodin
Stolová úprava • Vstupenky nutno zakoupit v pﬁedprodeji na baru
v Bonaparte, cena 190 Kã • Nové písniãky, scénky aneb Vánoce pﬁicházejí…
Tû‰it se na Vás budou Miriam, Paloma a Sindy.

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka velkých rozměrů atd. Inkousty
v různých barvách.

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: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

AkÑní podzim
s výrobky Husqvarna
NOVIN KA

Akîní cena:

4.490 KÑ

KÑ
Ñ / 11.19/011.69
8 .890 K
0 Kí
Kí
90
9.2
:
na
ce
žná

Kí

B÷

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 440 / 450

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,7 kg.

 Lehké pily pro všestranné využití.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Lehké a rychlé startování s minimální námahou.
Výkon 1,8 / 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a ĕet÷zu 4,2 / 4,9 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

15.990 KÑ

18.490 KÑ / 19. 390 KÑ

.490 Kí
B÷ žná cena: 17

B÷žná cena: 20.490 Kí / 21.490 Kí

HUSQVARNA 555

HUSQVARNA 372 XP® / 372 XP®G X-TORQ

 Pila vyvinuta pro nejnároînøjší pracovní úkoly.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ snižují spotĖebu paliva.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.
Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,6 kg.

 Profesionální výkonná pila pro velmi nároîné práce.
 Motor X-Torq s rychlou akcelerací.
 Velmi pevná kliková skĖíČ z magnézia.
 Model XP ®G navíc vybaven vyhĖíváním rukojetí a karburátoru.
Výkon 4,1 kW, délka lišty 18" / 42 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 6,4 / 6,6 kg.

Akîní cena:

Cena:

89.990 KÑ

15.490 KÑ

B÷ žná cena: 10
1.990 Kí

HUSQVARNA CTH 184T

HUSQVARNA ST 121 E

 Integrovaný sbørací koš.
 Dvouválcový motor s plnø tlakovým mazáním.
 Technologie U-Cut umožČuje lehké zatáîení a objíždøní pĖekážek.
Motor Kawasaki, objem válcĝ 603 cm³, šíĕka sekání 107 cm, sb÷rací koš 320 l,
hmotnost 254 kg.

 Kompaktní 1-stupČová fréza.
 Snadná ovladatelnost, otoîný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, šíĕka záb÷ru 53 cm, hmotnost 43 kg.

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 31. 10. 2013. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále
provádí vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

B÷žná cena: 4.990

Akîní cena:
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Foto: archiv

K. Valach třetí zleva
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Foto: archiv

Karel Valach – zapomenutý letec (II.)
V lednu 2007 přinesl Slavkovský zpravodaj
zajímavý článek, ve kterém jeho autor Vladimír
Pavézka vzpomenul letce RAF Karla Valacha.
Jeho jméno je možno najít na slavkovském hřibitově a je uvedeno na konci tabule se jmény
obětí II. světové války. Závěrem svého článku
se V. Pavézka ptá: Jak se dostalo jméno tohoto
letce na pamětní desku ve Slavkově a žil zde
někdy? A prosí čtenáře zpravodaje o pomoc při
pátrání po jeho osudech.
Uplynulo šest let a Vladimíru Pavézkovi se
podařilo získat další zajímavé podrobnosti ze
života tohoto letce:
Karel Valach se narodil v Kroměříži, odkud
se celá rodina přestěhovala do Slavkova u Brna.
Po základní vojenské službě zůstává armádě
a stává se pilotem československého letectva.

Místo havárie v Nizozemsku

Foto: R. Bukva

Po okupaci jedním z mála letců, kterým se podařilo uletět z mateřského letiště na Slovensku
do Polska. Po jeho porážce byla jeho cesta podobná jako ostatních dobrovolníků. Nejdříve
Francie, po její kapitulaci pak cesta do Anglie
a pak brzy k 311. československé peruti. Při
jedné vycházek se seznámil s anglickou dívkou
a krátce nato se s ní oženil. V té době již zahájili Němci leteckou bitvu o Anglii. Ubíhaly měsíce rodinného štěstí, ale také bojových střetů
s nepřítelem. Až přišel 23. červen 1941. Osádka
Wellingtonu mířila k náletu na Brémy. Při zpátečním letu byl letoun napaden nočním stihačem Luftwaffe, začal hořet a zřítil se zemi.
Přežil jen první pilot Vilém Bufka, který se zachránil na padáku a dostal se do zajetí. Zbytek
posádky včetně Karla Valacha uhořel.
Po skončení války, kdy se velitel Bufka vrátil
ze zajetí, navštívil v Anglii Valachovu ženu Dorren s malým synkem Charliem, aby jim podal
zprávu o posledních okamžicích svého přítele
Karla, dvojnásobného nositele Československého válečného kříže 1939.
Článek z knihy Od okupace k vítězství. Vyškovsko 1939–1945
Okolnosti zániku Wellingtonu T2990-KT-X
a smrti pěti členů jeho posádky mohly být objasněny až po válce. Letoun se v pořádku dostal
k cíli, ale při zpáteční cestě jej zaskočil noční

Vera Ogle (2. zprava) s manželem a přáteli na zámku ve Slavkově

Foto: M. Falk

stíhací Messerschmitt Bf.110. Pilotoval jej Oblt.
Egmont Prinz zur LippeWeissenfeld, velké noční stíhací eso Luftwaffe. Ačkoli
druhý pilot Sgt. Alois
Rozum a přední střelec FSgt, Jan Hejna se zřejmě
z hořícího letounu pravděpodobně dostali, zahynuli stejně jako navigátor P-O Konštacký, radiotelegrafista PO Leonard Smrček a zadní
střelec Sgt. Karel Valach, kteří byli s největší
pravděpodobností zraněni nebo zabiti již na palubě stroje. Jejich ostatky se v troskách Wellingtonu, hluboce zarytého do země na
pozemku farmy rodiny C. van Eetena, Němci
ani nesnažili nalézt, tím méně důstojně pohřbít. Teprve roku 1989 bylo díky iniciativě
svědka této události pana A. Wita místo havárie
upraveno do podoby válečného hrobu a následujícího roku slavnostně odhaleno.
Článek z knihy Jiří Rajlich — Na nebi hrdého Albionu.
Vladimír Pavézka
Karel Valach (* 26. 1. 1918, † 23. 6. 1941)
Rotný 311. peruť – F-Sgt
Palubní střelec – Air Gunner
Vyznamenání:
dva Československé válečné kříže 1939
čs. Medaile Za chrabrost

Svatební foto – Hilda a František Vránovi

Foto: archiv MO

Dcera hrdiny ČR kpt. F. Vrány navštívila Němčany
V sobotu 14. září jsme uvítali návštěvu z Velké Británie.
V době návštěvy ČR a pobytu
u příbuzných v Brně navštívila Němčany paní Vera Ogle
s manželem Malcolmem –
Vera Ogle
dcera hrdiny ČSSR kapitána
Františka Vrány. Tento titul mu udělil in memoriam v roce 1969 prezident Ludvík Svoboda.
V Němčanech se totiž narodil v domě č. 52
František Vrána – otec kpt. Vrány a v naší obci
žili jeho bratranci a sestřenice. Právě z této sku-

tečnosti jsme vycházeli společně s kolegou Rudolfem Kučerou, když jsme zhruba před dvěma
lety vstupovali do internetové komunikace.
Stručně jen připomenu, že kpt. Vrána absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, po okupaci republiky odešel v květnu 1939 přes
Polsko do Anglie, přihlásil se do čs. zahraniční
armády a v roce 1944 přešel vzhledem k nedostatku důstojníků na východní frontu. Zúčastnil
se těžkých bojů v Dukelském průsmyku a zde
také jako velitel tankové jednotky 30. září 1944
padl.

Paní Ogle se u nás setkala a pobesedovala
s příbuznými, což jsou v Němčanech Kučerovi,
A. Čermáková a M. Bandouchová, z Letonic
přijeli bratři Antonín a Vojtěch Vránovi s rodinnými příslušníky.
Jsme rádi, že naši hosté přijali nabídku
k návštěvě slavkovského zámku a prohlídka
historických sálů Kouniců je bezpochyby zaujala.
Celou návštěvou prolínala příjemná atmosféra a nezbývá než doufat, že bude mít své pokračování.
Stanislav Stejskal
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Misijní neděle
Každým rokem se světově slaví Misijní neděle. Je to den, kdy církev myslí na oblasti ve
světě, kde žijí lidé v materiální nouzi a chybí jim
vzdělání. Misijní dílo není jen charitativní pomocí, i když se koná po celém světě sbírka, ale
základem je šíření víry, za které se také věřící
především modlí.
Loni uplynulo 190 let od založení Díla šíření
víry. Zakladatelkou je Pauline Jaricot, která slyšela kázat v kostele o misiích. Pocházela z bohaté rodiny a ptala se sama sebe – co já s tím
mohu udělat? Došla na myšlenku modlit se za
misie. Začala o tom říkat lidem kolem sebe, zda
se s ní chtějí modlit za misie. První byla modlitba a toto dílo se rozšířilo do 120 zemí světa.
V jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh.
V zemi byl řadu let válečný konflikt a mnoho
chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli.
Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou
a chudobou zasaženy nejvíce. Když se však počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze,
do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve
srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se
přišlo i na to, čím to bylo. Chudí rybáři, kteří
dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž
rozhodli věnovat pro misie výtěžek jednoho dne,
a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší
nouzí. Chudí dají nejvíce.
My říkáme, že jsme chudí, že je finanční
krize. Že chudí nejsme, nás usvědčuje to, že
ještě tolik nedáváme. Misie – nejde především
o peníze, ale o modlitbu a odříkání, myslet na

Program římskokatolické farnosti
druhé a mít srdce otevřené pro druhé – to je víc,
než dát peníze. Jakmile mám srdce otevřené,
není problém dát i více, z lásky. Uvědomění si
sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro
prožívání víry. Vždyť máme chudé bratry a sestry, o které se staráme.
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně pod názvem Misijní neděle, se v celé
církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího
misijního mandátu, neboť misie je věcí všech
křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do
světového fondu solidarity:
• pomoc nejchudším v 1100 diecézích světa,
na které se podílí téměř 650 000 duchovních, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů,
bohoslovců a laických spolupracovníků.
• podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice,
domovy pro sirotky a staré lidi, střediska pomoci
a leprosária, stavby a opravy kostelů a jiné.
Díla vždy vyžadují od místních lidí na jednotlivých projektech spoluúčast, vychovávají
a vedou místní lidi k umění hospodařit a k samostatnosti.
Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího království. Benedikt XVI řekl: „Misie jsou věcí
lásky“.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Stejně tam je…
Jeden kluk pouští za velikánského větru
draka. Když se klubko se šňůrou úplně rozmotá,
vůbec už draka nahoře nevidí, tak vysoko vystoupal do oblak.
Ke klukovi, který pobíhá po poli s provázkem,
přistoupí nějaký člověk a ptá se, copak to dělá.
„Pouštím svého krásného draka,“ říká hrdě
kluk.
„Ale já žádného draka nevidím,“ praví muž.
„Ani já ho nevidím,“ odpoví chlapec, „ale
stejně tam je, cítím ho, jak tahá za provázek.“
I dnešní den je příležitostí uvědomit si, že motorem našeho života nejsou jen viditelné věci
a skutečnosti, ale velice často myšlenky a představy, které nelze nahmatat.
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„Před svítáním vstávám s voláním, na tvé
slovo čekám s nadějí.“
(Bible, překlad B21 – Žalm 119,147)
„Naděje vždycky způsobí, že uvěříme.“
(R. Fulghum)
„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz
skutečností, jež nevidíme.“
(Bible, překlad B21 – List Židům 11,1)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci říjnu na sobotní bohoslužby, které se
konají 12. a 26. 10. na adrese: Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9 h. společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 pro děti,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
13. 10. Svátost nemocných, při každé mši sv.
17. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
18. 10. Návštěvy nemocných, pátek dopoledne.
20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.
20. 10. Setkání rodin s dětmi, 15.00 sál
Domu sv. Rodiny, v programu promluví na
téma o rodině P. Jiří Kaňa z Blanska.
27. 10. Výročí posvěcení kostela
Na faře jsme k dispozici:
O prázdninách pouze v pátek 18.45–19.30 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Pátky u čaje
Slavkovská náboženská obec Církve československé husitské zve a oznamuje veřejnosti
slavkovské, i z okolních obcí, že od 1. října
2013 upravuje nebo zahajuje své aktivity ve
svém sídle, tj. na Jiráskově ul. 959:
• Bohoslužby se budou konat KAŽDOU neděli od 8.30 hodin; nikoli jen každou druhou
(lichou) neděli v kalendářním měsíci, jako
dosud.
• „Pátky u čaje“, aneb každopáteční povídání
(ve školním roce) nad šálkem čaje na vaše témata, v čase od 15.30 do 17.30 hodin, nebo
i déle… Máte-li menší děti, a nemáte-li pro ně
hlídání, vezměte je s sebou; hlídání dětí –
s hrami – bude zajištěno. První setkání
4. října t. r.
• Klienti Rodinné pohody, o. s. (mají slavkovské sídlo na poliklinice), budou v pracovních dnech (dle počasí, a bezplatně) využívat
naši farní zahradu ke svým aktivitám (hrám, canisterapii, atd.).
Pokud můžete, a chcete, přijďte (nezávazně)
„pobejt“. Upřímně vás zve Milan Vostřel, farář;
tel. 544 220 889, 774 520 726, e-mail: vostrel@centrum.cz.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Kniha života a poslední soud
„Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho,
kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země
i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom
jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před
trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena
ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli
souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt
a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich;
a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt
i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera –
to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
(Zjevení Janovo 20:11)
Bůh jasně říká v Exodusu 32:33 že z knihy ži-

vota vymaže, toho, kdo proti němu zhřešil. Ale
písmo v listě Římanům 3:23 říká,že všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.Co stím?pokud
všichni zhřešili,musí být tudíž všichni vymazáni
z knihy života. Písmo pokračuje a dává nám odpověď. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho
milostí,skrze vykoupení v Kristu Ježíši.Jeho určil
Bůh za oběť smíření pro ty,kdo věří v jeho
krev,aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost.
To znamená,že jediným skutkem,kterým nebudem vymazáni z knihy je naše víra v Ježíše
Krista.Na soudu bez Krista žádný člověk neobstojí. Apoštol Jan to říká ještě přesněji.
„A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný
život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna,
má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“

(1. list Janův 5:11,12)
„Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem
a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale
vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před
jeho anděly.“
(Zjevení Janovo 3:5)
„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou,
abych odplatil každému podle jeho skutků. Já
jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“ Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby
měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako
každý, kdo miluje a provozuje lež.“
(Zjevení Janovo 22:12-15)
Hynek Tecl, Apoštolská církev Brno
(misijní stanice Slavkov u Brna)
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Posezení po roce
Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance
MEZ k příjemnému posezení po roce. Jako
každý rok se sejdeme v Zámecké restauraci
U Edy a Vendulky ve čtvrtek 3. října v 16 hod.
Přijďte v hojném počtu.
mh

Podzimní burza
Centrum Ententyky pořádá 7.–10. října v KD
Heršpice Podzimní burzu oblečení, hraček,
sportovních potřeb. Příjem zboží: Po 7. 10.
9–12 h. a 14–19 h. Prodej zboží: Út 8.10. od 9
do 18 h. Výdej zboží: Čt 10. 10. od 17 do 18.30
h. Prodávat můžete i sportovní potřeby, kočárky,
postýlky, autosedačky, lyže, brusle, a podobně.
U nás nakoupíte doopravdy levně! Vykliďte
skříně, zjistěte, co vám chybí, a přijďte k nám!
Určitě budete s nákupem či prodejem spokojeni.

Dvě zajímavé výstavy
Srdečně vás zveme na dvě výstavy, které se
uskuteční o víkendu 5. a 6. října v Kulturním
domě v Blažovicích: výstava historických počítačů Apple a výstava kaktusů slavkovských
autorů. Výstava se koná v sobotu od 14 do 20
h, v neděli 10–20 h.
S počítačem se ve svém životě (ať přímo nebo
nepřímo) setkal každý. I když počítače člověka
provází poměrně krátkou dobu, svou historii již
mají. Jedním z výrobců, který počítače a další
technické vymoženosti bezesporu nejvíce přiblížil lidem, je americká firma Apple – v současnosti nejhodnotnější firma na světě.
Firma Apple byla první, která „zavřela“ počítač do malé skříňky, dala mu přívětivou podobu, začala používat myš, vytvořila systém
s intuitivním ovládáním, od začátku používala
tzv. okna (windows), vymyslela počítač a obrazovku v jednom (iMac), vymyslela jednoduchý́
hudební přehrávač (iPod), přišla s revolučním
telefonem (iPhone), vymyslela tablet (iPad),
uvedla v praxi obchod s hudbou iTunes…
V Blažovicích uvidíte její počítače a příslušenství od těch raných až po současné. Svoji
sbírku představí Bedřich a Pavel Malečkovi ze
Slavkova u Brna.
Život s kaktusy – takový má název výstava,
která se uskuteční ve stejném termínu i na stejném místě. Část své sbírky zde představí známý
slavkovský pěstitel Mgr. Vladimír Ryšavý. Pěstování kaktusů je jehom celoživotním koníčkem, kterému se věnuje již 30 let. V loňském
roce jsem dokončil stavbu vytápěného polykarbonátového skleníku o rozloze 100 m2. Jeho
zpřístupnění veřejnosti je naplánováno na příští
rok. Nejstarší pěstované rostliny mají kolem 80
let; největší kaktus váží 65 kg.
Na výstavě v Blažovicích si některé kaktusy
můžete i zakoupit.
red.

O Zlatý křen
Modeláři z Křenovic a Klubíčko vás
všechny srdečně zvou na 6. ročník modelářské výstavy se soutěží O zlatý křen, který se
koná v sobotu 19. října v Křenovicích ve Společenském sále na Václavské ulici.
Součástí výstavy bude vzpomínka na naše
občany, bojovníky II sv. války. Výstava bude
přístupná pro veřejnost v sobotu od 10 do 15
hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně vás
všechny zvou modeláři z Křenovic a Klubíčko
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Setkání bývalých cukrovarníků
Každé dějiny mají svého vůdce, osobnost,
kladné či záporné hrdiny. Slavkovský cukrovar
měl kdysi pana Felixe Redlicha, který byl společníkem, znal chod a problematiky své fabriky.
Za éry totality to byl mimo jiných i pan Ivo Zdražil. V cukrovaru začínal jako technik a vypracoval se až na direktora. Byl to člověk s velkým
Č. Jeho myšlenka a cíl vždy svědomitě a zodpovědně plnit přikázané úkoly a tím i plánovanou
kapacitní normu závodu. Problémy, se kterými
se denně potýkal nebyly malé. Zastaralé poruchové zařízení fabriky již nevyhovovalo současným požadavkům a nesmyslným nařízením
shora. Stále zvyšovat příjem a výkon továrny se
ztrátovým nulovým výsledkem. Základní surovina pěstovaná bez ruční práce a sklízena tehdy
již strojově s příměsí různých plevelů a hlíny se
také mimo jiné podepisovala i na zpracování
a výrobě cukru. Měl snahu modernizovat závod,
ale nebyly patřičné finance v pravý čas. Každý

Diabetici na pláži v Bibione

kdo pracoval v cukrovaře ví, jak těžká byla rána
u hlášení denních výsledků o splnění či nesplnění
normy do Uherského Hradiště. Často se diskutovalo a slovo kdo a proč? vyřkl nejeden z nás.
I po 24 letech to v nás stále koluje. V neposlední
řadě to byl v té době i nedostatek pracovníků
schopných k výkonu svěřené práce. V roce 1989
skončila éra slavkovského cukrovaru po 117 řepných kampaních a postupně i ostatních cukrovarů v naší republice, ne vlastní vinou. Tím
i práce a obživa mnohých lidí. U příležitosti již
tradičního říjnového setkání bývalých zaměstnanců cukrovaru, nesuďme a dejme pomyslnou
kytičku a vzpomínku na svého bývalého ředitele
Ivo Zdražila, který nás loni opustil navždy. Přijďte si popovídat a zavzpomínat i na ostatní naše
spolupracovníky.
Sejdeme se v pátek 11. října v 15 hodin
v Zámecké vinárně ve Slavkově u Brna u Vendulky a Edy.
Na shledanou se těší A. H.

Foto: J. Kollin

Zájezd diabetiků k moři do Bibione
Svaz diabetiků ČR pořádá už dvanáct let
ozdravný pobyt u moře pro svoje členy a příznivce ze Slavkova a okolí. Byli jsme na různých místech v Itálii, ale oblíbili jsme si
přímořské lázeňské městečko Bibione, kam
jsme se zase vydali. Letos poprvé jsme organizovali dva turnusy po sobě s cestovní agenturou
Antea Slavkov. V prvním turnusu od 31. 8. do
8. 9. odjelo 48 účastníků pod vedením Jany Kyjovské a zdravotnice MUDr. Charloty Mechlové. Od 6. do 15. 9. nastoupilo do autobusu 49
účastníků pod vedením Marie Miškolczyové
a zdravotnice Libuše Lužové. Zájezd jsme připravovali už od ledna, protože většina účastníků
jsou senioři, zvolili jsme období babího léta, kdy
je sluníčkem vyhřáté moře, nejsou tak plné pláže
a také ceny jsou pro nás příznivější. Výbor SD
ČR soustředil přihlášky účastníků, výběr dohodnuté ceny, podklady k pojištění, obsazení
autobusů, ubytování a informace před odjezdem. CA Antea zajistila dopravu, objednání
apartmánů u italských agentur a služby delegáta
na místě, související s poskytnutím plážového
servisu, zabezpečením zájezdů, opravami a provozem v ubytovacích prostorách. V Bibione se
střídají v sobotu dopoledne klienti a někdy trvá
do oběda, než si převezmeme klíče od ubytovacích apartmánů. Proto byl pro první skupinu připraven půldenní zájezd do přístavu Terst

a Miramare. Druhá skupina se zase účastnila
dvoudenních slavností vína – Septemberfestu
s mezinárodní show a ohňostrojem na závěr letošní sezóny. Před odjezdem jsme všechno pečlivě připravili, ale počasí se naplánovat nedá. Ale
opět jsme si prodloužili léto, užili si moře a sluníčka a oddychu na pláži. Samozřejmě jsme obdivovali úterní trhy, kde nakupují nejen místní
z velkého výběru sýrů, ovoce, zeleniny, ale
i návštěvníci Bibione z bohaté nabídky upomínkových předmětů. Někteří využili nabídky zájezdů do Benátek a na ostrovy Murano a Burano
a do nedalekého rybářského městečka Caorle.
Za to, že se i letošní zájezd vydařil, děkujeme
vedoucí CA Antea Mgr. Yvoně Jandlové
a Ing. Jaroslavu Kollinovi, který fotograficky zachytil průběh zájezdu. Za bezpečnou dopravu
vděčíme přepravní společnosti Simatour z Nesovic. Stejné poděkování patří i organizačním
vedoucím obou skupin a našim zdravotnicím,
které tuto službu dělají dobrovolně.
V neposlední řadě děkujeme i všem účastníkům, kteří dbali bezpečnostních pokynů,takže
i jejich zásluhou nedošlo k žádným mimořádným událostem. Vrátili jsme se do svých domovů odpočatí, s řadou krásných zážitků
a nových přátelství.
Takže příští rok zase arrivederci Bibione!
Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků ČR
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zaﬁízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek
zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pﬁíplatku • uklízecí
práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

Blahopřání
Dne 17. září oslavil životní jubileum 90 let
pan

FRANTIŠEK JANDL
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí všichni příbuzní a známí.
Blahopřání
Dne 11. října 2013 oslaví krásných 50 let
pan

PŘEMEK FLORIAN

www.akr-stehovani.cz
Prodejna

KRÁSA A ZDRAVÍ

SLEVA NA V¯ROBKY 20–35 %

Pﬁírodní kosmetika + doplÀky stravy

SOLÁRIUM

V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

K tomuto výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky
a spokojenosti. Sestra Iva s dětmi
Vzpomínka
Jak radostné by bylo Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 17. září 2013 by se dožila 65 let let naše milovaná a drahá maminka,
paní

EMILIE TRČKOVÁ
rozená B O Ř K OVÁ ve Slavkově u Brna

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
Nový auto-moto

rychloservis
ve Slavkově u Brna
• výměna provozních kapalin
• výměna brzdového obložení a kotoučů
• výměna výfuků a další opravy

S láskou a bolestí stále vzpomínají děti, dcera Ilona a syn Milan.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí vzpomínku s námi.
Vzpomínka
Dne 18. září 2013 uplynulo již 10 let, kdy nás předčasně a navždy
opustila má jediná sestra a teta, paní

MARGITA PROKOPOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Olga Pruchová s rodinou.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 24. září 2013 by se dožil 70 let pan

JIŘÍ VYKOUPIL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Mirka, synové Jiří a Petr s rodinami.

Velmi příznivé ceny, kvalita a rychlost

Vzpomínka
Dne 26. září 2013 vzpomeneme 4. výročí úmrtí drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

Kontakty na nás:

Tel.: +420 737 324 090
+420 731 407 557
dusankoutnik@email.cz
www.amrychloservis.cz

T - CLUB

VĚRY FLORIANOVÉ
a zároveň dne 21. listopadu vzpomeneme nedožitých 80. narozenin.
Vzpomíná dcera Iva, vnoučata a pravnoučata.

ŘÍJEN

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
4. 10.
5. 10.
11. 10.
12. 10.
18. 10.
19. 10.
25. 10.

DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Tublat and DJ Dave – Oldies music 80. a 90. léta
DJ Petr Jaroš – Radio hits
Megadance party – DJ Boris a DJ Peejay
DJ Tačůůůd and Krueger – Drumec, hopec, tepec,
rokec, popec a sr*nec na konec
26. 10. DJ Slepi – Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Vzpomínka
Dne 28. září 2013 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, paní

VLASTA SALOMONOVÁ
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcera a synové s rodinami,
vnoučata a pravnoučata. Všem, kteří vzpomenou spolu s námi, děkujeme.
Vzpomínka
Dne 30. září 2013 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

Denně aktuality ze Slavkova

JAROSLAV PLACHÝ

www.veslavkove.cz

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás

Vzpomínka
Odešel’s, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 1. října 2013 vzpomeneme 5. 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 1. října 2013 uplyne 164 let od narození pana

J O S E FA Š E R É H O
Byl zakladatelem hudební školy ve Slavkově u Brna a ředitelem kůru slavkovského
chrámu. Byl také zakládajícím členem Cyrilské jednoty, obětavým dirigentem a
milovníkem divadla. Cyrilská jednota pod jeho vedením pořádala pěveckohudební
koncerty ve prospěch Ústřední matice školské, dále ve prospěch Národního divadla
v Brně, Červeného kříže a na další dobročinné účely. Vzpomeňte s námi.
Silva Olbrichtová – vnučka s rodinou.
Vzpomínka
Krásná vzpomínka na Tebe zůstala jen, chybíš nám, dědečku, všude a všem.
NELINKA

Tichou a stále bolestnou vzpomínku uctíme dne 3. října 2013
druhé výročí úmrtí milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA KUDY
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi,
děkuje manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. října před 100 lety se narodil pan

KAREL HORNA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.
Vzpomínka
Vzpomínka je trvalejší, nežli květy nejkrásnější.
Dne 17. října 2013 by se dožil 90 let pan

VLADIMÍR DOSEDĚL
S láskou stále vzpomíná manželka Zdeňka s rodinou.
Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme, tichounce se pomodlíme
a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme. Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce
a něžně po tváři, zdá se nám v tom okamžiku, že tvé oči chvilinku zazáří.
Dne 17. října 2013 by oslavil své 59. narozeniny náš milovaný tatínek,
strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Poradenská kancelárˇ
Možnost zakoupení dárkového
poukazu na všechny výrobky
Prodej
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Sleva pro pojiš
tě
VZP na konzul nce
taci
a poradenství,
také
na výrobky Al
oe Vera
a kosmetiku.

• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
Kosmetika
• výrobky Aloe vera
• zelené potraviny – mladý ječmen a řasa chlorela
Možnost vyzkoušení
• konzultace a poradenství
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna • tel. 604 994 476

Miroslav Florián (1929)
Ludmila Jelínková (1937)

3. 9.
15. 9.

INZERCE
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 776 610 117.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 774 855 098.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PRONÁJEM bytu 2+1, slunný, zařízený, zrekonstruovaný s wifi, balkonem i zahradou
v klidné části Slavkova. Nájemné 9000 Kč
měsíčně. Tel. 737 506 190.
KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel.:
724 22 92 92.
HLEDÁM dlouhodobou brigádu na víkendy
nebo v dopoledních hodinách ve Slavkově
a okolí. Auto mám. Tel. 774 779 950.
PRODÁM motocykl Betka TMEC 50 Q,
barva stříbrná, rok 2006. Cena 9500 Kč.
Tel. 724 186 610.
PRAVIDELNÉ HODINY od 10. 9. 2013.
STEP AEROBIC – út 19.00 – Slavkov ZŠ Kom.
ZUMBA – st 19.30 – Slavkov ZŠ Komen.
Čt 17.30 – Bučovice Obch. Ak.
Lekce 70,- Kč, Sotolářová 731 466 750
www.stepaerobic.websnadno.cz
KOUPÍM RD se zahrádkou do ceny 2,5
mil. Kč ve Slavkově a okolí. Nabídněte prosím. Tel. 728 891 750.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově, balkon výhodou. Tel. 728 832 677.
MLADÁ rodina ze Slavkova hledá stavební
pozemek ve Slavkově a okolí (včetně Rousínova). Cca 350–600 m². Prosím nabídněte. Nejsme RK. Kontakt: 777 893 474.
PRONAJMU garáž (i dlouhodobě) na Zlaté
Hoře. Tel. 606 683 887.
PRONÁJEM bytu 2+1 v Křenovicích, byt je
zrekontruovaný a plně vybavený. Cena vč. inkasa a wifi 10 000 Kč/měs. Tel.: 775 338 668.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul.
Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena
za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení
o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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FDSB: Dvě podzimní premiéry Farního divadla Simsala Bim
Jak již bylo před prázdninami avizováno,
Farní divadlo Simsala Bim pro letošní podzimní sezónu připravilo dvě zbrusu nové hry.
Tou první je francouzská situační komedie G. Feydaua DÁMSKÝ KREJČÍ, která diváka zavede do novomanželské domácnosti
dr. Méniera, jenž ač půl roku ženat, a svou ženu
miluje, začíná pošilhávat po jiné. V okamžiku,
kdy se pustí do nezávazného flirtu se svou pacientkou, změní se očekávané dobrodružství
v peklo, umocněné jednak provalením nevěry,
která se vlastně nestala, a jednak příjezdem
tchýně. Doktor se rázem stává obětí vlastních
lží, do nichž se úspěšně zaplétá a strhává do
bláznivé smrště komických situací všechny,
kteří se mu ocitnou nablízku.

Režie hry se ujal Marek Kuchta a v hlavní roli
dr. Méniera uvidíte dlouholetého člena souboru
Pavla Šujana. V dalších rolích se vám představí
jako Ménierova manželka Yvonna – Eva Špatná,
jeho rádoby milenka Zuzana Albínová – Jana Šilerová, jeho sluha Filip – Štěpán Melichar, jeho
tchyně paní Estragonová – Marta Tesáková, jeho
domácí pan Dubois – Radim Kachlíř, oklamaný
a klamající manžel Zuzany – Adam Šimoník
a vše zamotávající Růžena alias madam de Saint
Anigreuse v podání Marty Šujanové.
Premiéru této hry budete moci zhlédnout
v neděli 6. října v 16 hodin v sále Pastoračního centra v objektu fary za kostelem, kde
se odehrají i následující dvě reprízy v sobotu
12. října v 19 h. a v neděli 13. října v 16 h.

Třetí reprízu bude možné shlédnout v rámci
Ochotnického festivalu Miroslava Doležala
v Bučovicích, a to ve čtvrtek 17. října v 19 h.
v sále Katolického domu v Bučovicích.
Předprodej vstupenek na slavkovská představení bude ve Fotoateliéru na ulici Husova ve
Slavkově od pondělí 23. září 2013.
Druhou premiéru chystá naše divadlo na listopad a bude jí fraška na motivy hry Carla Goldoniho Sluha dvou pánů, kterou naše divadlo
hraje podle vlastního scénáře pod názvem
TRUFFALDINO. V režii Stanislava Olbrichta
se vám představí známé i ještě neznámé tváře
našeho souboru, které vám představíme spolu
s jejich novou hrou v příští anonci FDSB.
L. Nosková

Lesní plody – dřín a jeřáb
I v našem okolí jsou stromy a keře, které si
zasluhují naši pozornost. Zvláště ty, které přináší drobné plody nebo mají i léčebné vlastnosti. Mnohé jsou v naší blízkosti i ohrožené
vyhynutím.
Dřín obecný je v našem zámeckém parku
i přes dřívější likvidaci křovin stále poměrně
hojný. Jeho plody, dřínky, dozrávají v září,
v plné zralosti ztrácí svíravě trpkou chuť a chutnají nejen ptákům, ale i nám. Je znám z porostů
keřů i jako okrajový plášť našich listnatých lesů.
Patří k prvním, časně zjara kvetoucím dřevinám. Každoročně se obalují záplavou květů, je

Dřín obecný

Foto: M. Hrabovský

to první pastva pro včely. Jsou popisovány i odlišné formy dřínu jako dřín velkoplodý, lékařský
nebo květnatý. V době zakládání zahrádkářské
osady v našem městě včelaři i zahrádkáři (p.
Hofírek, p. Fiala) nabízeli sazenice velkoplodého dřínu pro živé ploty, zpevňování svahů
a podobné lokality. Dosud tyto dříny plodí
i jako spodní keřové patro pod vysokými
stromy. Plody se hodí jako přísada do sirupů,
marmelád, vína, likérů i pálenek. Jeho tvrdé, nástrojové dřevo má pečeť nezničitelnosti. (odtud
název Cornus – roh.)
V těchto dnech si nelze nevšimnout i bohaté
úrody jeřábů, které intenzivně obírají ptáci. Jeřáby jsou zajímavou skupinou stromů, velmi
plastických, stále jsou popisovány nové druhy
jeřábu. V naší republice je to více jak 20 druhů,
mnohé jsou hybridogenní, které vznikly křížením dvou druhů. V zámeckém parku je zajímavý
jeřáb prostřední, který je uveden ve sborníku
„Moravské zámecké parky a jejich dřeviny“ (K.
Hieke 1985). Autor ho zařadil mezi 12 nejcennějších dřevin slavkovského parku. Nejběžnější
jeřáb ptačí může u lidí vyvolávat nevolnost a ža-

Jeřáb černý

Foto: M. Hrabovský

ludeční potíže, ke konzumaci není vhodný. Od
něho odlišený jeřáb sladkoplodý moravský, je
neškodný, ale poměrně nesnadno odlišitelný. Pro
konzumaci je vhodný jeřáb černý, který je nabízen i v prodejnách ovocných dřevin jako roubovanec na jeřáb ptačí, nebo vegetativně množený.
Plody tohoto jeřábu barvy borůvek lze použít na
tepelné zpracování jako jejich náhradu. Jeřáb
pravidelně každoročně plodí.
Jeřáb černý se u nás objevil po polovině minulého století. Všechny druhy jeřábu lze snadno
určit nejen podle plodů a květenství, také hlavně
podle tvaru listů, od celokrajného, různě utvářené , zpeřené a polozpeřené. Rouby i podnože
jeřábu černého jsou stále k dispozici.
Milan Hrabovský

Nebraňte ptákům stavět hnízda, přispějete k jejich ochraně
Tento článek jsem napsal pod dojmem návštěvy rodiny pana a paní Šopíkových na Špitálské ulici. Na poměrně nevelké ploše jejich
chléva a stodoly zde hnízdí 16(!) párů vlaštovek
obecných. Vlaštovka hnízdí 2x do roka s průměrem čtyři snesená vejce. To znamená, že zde
bylo vyvedeno 128 vlaštoviček! Výborný výsledek, vždyť početnost vlaštovek od r.
1985–1989 se snížila o 20 % a její populace je
označena jako ubývající (BirdLife).
U Šopíků mají vlaštovky ideální podmínky.
Nejsou zde kočky, je tu pro ně volných přístup
k jejich hnízdům. A co hlavně, nikdo jim
hnízda neshazuje a ptáky nevyhání. Paní Šopíková mi vyprávěla, jak se zjara těší až vlaštovky přiletí, pak jak staví svá hliněná hnízda,
v létě jak krmí mláďata, jak je vyvádí z hnízd
a jak se učí létat. Na podzim zase pozorují, jak
se na drátech nad dvorem houfují a švitoří před
odletem. Cestou tam i zpět je čekají úhyny za
dešťů, během tahových cest při přeletu hor
a moře a posléze v zimovištích. Zimují až
v rovníkové a jižní Africe. Letošní šílené jaro
se sněhem a chladem mělo vliv na obrovské
ztráty zrovna přilétnuvších ptáků. Ti, vysílení

dlouhým letem ze zimovišť, zde nenašli žádnou
potravu a masově hynuli. Proto si péče a tolerance Šopíkových k vlaštovkám zaslouží nejvyšší ocenění a dík.
Pokud má někdo tu možnost a vlaštovičky
nebo jiřičky se u něj začnou zajímat o hnízdění,
měl by jim vytvořit podmínky k vyhnízdění. To
znamená neshazovat hnízda a nechávat celý
den otevřený přístup k hnízdu. A pokud hrozí,

Vlaštovky ve hnízdě u Šopíků

že trus mláďat znečistí okolí, není velký problém připevnit pod hnízdo destičku, která trus
zachytí. Tak, jak to pro jiřičky již léta dělají
manželé Hlásenští na svém domě na Palackého
náměstí. Díky tomuto jednoduchému opatření
zdejší historická kolonie vyprodukovala stovky
mladých jiřiček a nikomu žádný trus neublížil.
Za to Hlásenským také patří velký dík.
Petr Navrátil

Foto: P. Navrátil

Shromaždiště jiřiček Foto: P. Navrátil
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Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Na svatého Havla (16. 10.) má být
všechno ovoce v komoře.
V říjnu již podzim přechází do své druhé poloviny a tak si na jedné straně na zahradě užíváme posledních květů a dozrávajících plodů
a na druhé straně začínáme s úklidem a zabezpečením zahrady před přicházející zimou. Jak nám
říká pranostika, tak bychom měli ve správné
sklizňové zralosti postupně česat a vhodně uskladnit všechny zimní odrůdy jablek a hrušek.
Malé mechanicky poškozené nebo deformované
ovoce vytřídíme hned při česání a co nejdříve
zpracujeme na šťávy, mošty nebo je využijeme
v kuchyni.
Za příznivého počasí postupně sklízíme i kořenovou zeleninu, kterou hned konzumujeme
nebo zpracováváme např. sušením, sterilizací,
mražením nebo ji můžeme skladovat ve sklepě
ve vlhkém písku.
Krátce před opadem listů aplikujeme na
stromy jabloní a hrušní postřik 5–7 % močovinou. Vlivem zvýšené mikrobiální činnosti po
„přihnojení“ močovinou dojde k rychlému rozložení listů, což omezí šíření strupovitosti, jedné
z nejvážnějších houbových chorob. Na kmeny
stromů připevníme lepové pásy proti píďalce
zhoubné a píďalce podzimní, pokud jsme tak neučinili koncem minulého měsíce.
Začínáme s přípravou půdy a podzimní výsadbou ovocných stromků tím, že v externích výsadbách dodáme při obrývání do půdy organickou
hmotu. Nejlépe kompost nebo chlévský hnůj.

Návštěva pana Buzrly

Foto: V. Luža

Vladimír Luža, ZO ČZS Slavkov u Brna

Úvodem chci poděkovat jménem 97 účastníků ozdravného pobytu u moře v italském letovisku Bibione. Letos poprvé tento pobyt
organizoval Svaz diabetiků ČR s CK Antea
Slavkov. Mgr. Yvona Jandlová perfektně zvládla
dopravu, ubytování i služby delegáta, takže jsme
si užili moře i sluníčka a někteří také Septemberfest na závěr letošní sezony.
Připomínáme, že v neděli 29. září se opět
koná v Brně od 13 hodin na nám. Svobody Svátek seniorů. Vystoupí Marie Tomsová, Naďa Urbánková, Ivo Jahelka, Jiří Helán a další.
Zveme všechny aktivní seniory a diabetiky na
pravidelné cvičení každé pondělí od 15.30 h. do
tělocvičny ZŠ Tyršova. Cvičení pro zdraví a dobrou náladu připravuje Mgr. Jana Sekerková.
V úterý 22. října ve 14 hodin se sejdeme v zasedací místnosti Městského úřadu na besedu
s Mgr. Marií Martiňákovou ze SZŠ v Brně
o tom, jak uchovat v potravinách vitaminy a minerály přes zimu.
Konec září je na jižní Moravě doba dozrávání
hroznů, burčáku, mladého vína, pálení slivovice.
Zvláště v období hodů se tyto plody země hojně
ochutnávají. Diabetik může také ochutnat, ale
musí vědět, že požitý alkohol blokuje ukládání
glukózy v játrech, které nejdříve odbourávají alkohol a pak sacharidy. Na přechodnou dobu
může po požití destilátů dojít až k hypoglykémii, ale pak glykémie rychle stoupá. Tedy ochutnat, ale až po jídle, vždy si glukometrem změřit
aktuální glykémii asi za 1–2 hodiny a pak ještě
za 4–5 hodin po požití alkoholu. Na přípitek můžeme doporučit přírodní suchá nepřislazovaná
vína s nízkým obsahem cukru. Není podstatné,
zda jde o víno bílé, nebo červené. Pivo má nižší
obsah alkoholu, ale obsahuje sacharidy ze sladu
– maltózu. Vzestup glykémie bývá docela
rychlý, ale jedno po jídle neškodí. Destiláty neobsahují cukr, ale velké množství alkoholu,
takže opatrně. Rozhodně se nedoporučují likéry,
dezertní vína, koktejly a svařák. Alkohol vůbec
nesmí požívat diabetici, kteří užívají léky na snížení inzulinové rezistence, např. Metformin
a pacienti, kteří špatně rozeznávají stav hypoglykémie. Všeho s mírou platí u diabetiků dvojnásobně.
14. listopadu je Světový den diabetu a opět
připravujeme Den pro zdraví v SC Bonaparte,
kde se uskuteční výstava dia výrobků, potřeb pro
diabetiky a výrobků zdravé výživy. Chceme vás
postupně informovat o těch, kteří se přihlásili
a budou nabízet své výrobky. Diabetici musí své
nohy chránit před jakýmkoliv poraněním. Jejich
nohy bývají v důsledku poškození nervů méně
citlivé na bolest, teplo, tlak. Firma Baťa z Dolního Němčí nabídne zdravotní obuv značky
MEDI, MTE Brno zdravotní ponožky DIA komfort, glukometry, tonometry, zdravotnický materiál. Zdravou výživu, bezlepkové, celozrnné
výrobky slané i sladké nabídne firma Racio
Břeclav. Přírodní produkty a léčivou kosmetiku
firma Naděje z Brodku u Konice, Helena Těthalová z Blatničky, Partykovi z Brna, Ilona Kousalová z Vyškova, Marie Zdražilová a Vlasta
Brejšková ze Slavkova. Oblíbená jsou sladidla
FAN a Acefil, zvláště připravená ze stévie.
Dáme prostor i humanitárním organizacím jako
Mama help a Charita. Všechny tyto produkty
můžete zakoupit pro sebe a své známé jako vánoční dárek, který určitě potěší.

Více na www.veslavkove.cz

Marie Miškolczyová

Dávka by měla být 4–5 kg na m2, přičemž zvýšení dávky není na závadu. U průmyslových hnojiv bychom však měli dodržet doporučenou
dávku, protože v době vegetace hnojíme menšími dávkami ale častěji.
Na konci měsíce můžeme začít s výsadbou
česneku do kvalitně připravené a provzdušněné
půdy. Palice rozdělíme na jednotlivé stroužky,
které namoříme proti háďátku a houbovým chorobám. Výsadbu provádíme ve sponu 30–40 cm
x 10 cm s hloubkou výsadby 5–7 cm.
Pro podzimní výsadbu si zajistíme naprosto
zdravý a kvalitní sadbový materiál. U většiny
ovocných stromů s vyjímkou broskvoní a ořešáků dáváme přednost podzimní výsadbě před
jarní. Hlavně je nutno vysadit rybíz a angrešt,
protože na jaře velmi brzy raší.
Pokud máme tyto úkoly splněny, tak začneme
s přípravou zahrady na zimu. Jednou z těchto
akcí je odstranit nemocné a odumírající stromy.
Pro zájemce, kteří mají zájem o získání informací o chorobách, škůdcích a použití ochrany
proti nim vyjde v Zahrádkářích č. 11 a 12/2013
a č. 1/2014 praktická příručka. Proto neváhejte
a zajistěte si alespoň tato čísla.
Do 13. října je možno si ještě objednat ovocné
stromky a keře pro podzimní výsadbu. Objednávku s udáním odrůdy, druhu, velikosti, adresy
popř. tf. vhoďte do schránky v domě zahrádkářů
na ulici Čs. armády č. 252.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Výklad

Foto: V. Luža

Tentokrát se zájezd zahradkářů vydařil
V sobotu 7. září to byl právě rok, kdy jsme na
loňském zájezdě pořádně promokli. Letos se na
nás počasí nezlobilo – bylo krásně, teplo a slunečno. Vyjeli jsme ráno ze Slavkova luxusním
autobusem a všech 47 účastníků bylo zvědavo,
co je čeká. A bylo toho dost.
Ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích na nás čekalo na 3000 exponátů. Jednalo se o bohatou
sbírku dobového nábytku a vzácné kusy porcelánu, talířů a džbánků. Dále jsou zde pohyblivé
modely parní lokomobily, parního stroje,vodního a větrného mlýna. Při prohlídce jsme také
viděli celý rodokmen a uniformu generála Laudona a mnoho jiných zajímavých exponátů.
Další zastávkou byl areál Bukovanského
mlýna, který nechal postavit místní rodák
Ing. Josef Kouřil v letech 2002–2004. Prohlédli
jsme galerii místních i profesionálních umělců.
Je zde i expozice slovácké vesnice z 19. století
a z ochozu je krásný výhled na okolí.
Další zastávkou byl zámek Milotice, jehož
počátky jsou připomínány již ve 13. století a za
tu dobu se zde vystřídalo několik majitelů. Největší zásluhy na jeho přeměně měli Bernard Ludvík Tovar z Enczefeldu, a později Gabriel
Serenyi. Posledními majiteli byli Seilernové,
kterým byl zámek v roce 1945 zkonfiskován.

V původním stavu se zde dochovaly některé sály
a dobový nábytek.
Čejkovice jsou jen o kousek dál. Zde jsme
navštívili „Bylinkový ráj“ – firmu Sonnentor,
která připravuje a balí čajové směsi z ekologicky
pěstovaných bylinek od nás i z různých částí
světa. Při prohlídce výrobních prostor a skladů
jsme byli nadnášeni příjemnou vůní. V prodejně
jsme si nakoupili tolik bylinných čajů s lákavými názvy, kolik nám naše peněženky dovolily.
U sadaře pana Buzrly v Moravském Žižkově
jsme byli seznámeni s taji správného pěstování
ovocných stromů. Pohled na jeho bohatě obsypané stromy ovocem byl úchvatný. Také jsme viděli a ochutnali novinky, které nás v budoucnu
čekají a dnes jsou pěstovány ještě pod čísly a nemají názvy – máme se na co těšit!
Vrátili jsme se zpět do Čejkovic a ve vinných
sklepech Templářských rytířů povečeřeli a při
skleničce dobrého vína poseděli, zazpívali a přes
únavu také zatančili. Večer jsme v dobré náladě
opouštěli Čejkovice a vydali se na cestu do Slavkova a ještě zpívali písničky, na které ve sklepě
nedošlo. Zájezd se vydařil, a proto na shledanou
na příštím zájezdě za rok.
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Září v KMŠ Karolínka
Školní rok je opět v plném proudu. V Karolínce jsme jej zahájili v přípravném týdnu seminářem Franze Ketta na téma Mám své místo
na zemi, kterého se zúčastnili také další školkové týmy i jednotliví pedagogové. Téma o radosti nám pomohlo nechat ve vděčnosti doznít
prázdninové zážitky, příjemně se naladit na pracovní atmosféru a vytyčit směr novému školnímu roku. A protože je známé, že „bez Božího
požehnání marné lidské namáhání“, měli jsme
v září hned několik příležitostí si požehnání vyprošovat. Ať už při úvodním setkání s rodiči,
tak při nedělní mši svaté, kdy učitelé a vychovatelé obdrželi požehnání pro své poslání nebo
také pěší poutí na blízký Lutršték. Kdo chtěl,
přišel. A že to zvládli i tříletí jsme se přesvědčili na vlastní oči.
V době, kdy se rodily tyto řádky, jsme se připravovali na vzácnou návštěvu učitelek MŠ
z tyrolského regionu Vinschgau, které nás v letech 2010–2013 doprovázely při našich stážích

ve svých školkách. Osobní poděkování za finanční podporu skrze
adventní aktivity, které tyrolské
učitelky v loňském roce zorganizovaly ve
svých školkách, je jistě na místě. Velký dík
patří zvláště paní ředitelce Marianne Bauer za
koncepční podporu a za umožnění našich studijních pobytů. Získaných 2200 € z tyrolské adventní sbírky jsme investovali do naší školní
zahrady, která se v průběhu září razantně proměnila díky terénním úpravám a realizaci komplexu herních prvků.
Na závěr bych se s vámi čtenáři ráda podělila
o citát Franze Fischeredera, jehož slova nás
v tomto školním roce inspirují: „Doprovázej
dítě vždy jen o krůček dál. Pak mu dej čas
ohlédnout se, zaradovat, raduj se s ním a pak
spolu oba zase rádi postoupíte o krůček dál.“
Tak ať se nám to všem daří co nejlépe. A když
upadneme, je dobře, že můžeme znovu vstát
a jít.
S. Josefa, ředitelka KMŠ Karolínka

Hvězdárna Vyškov informuje
Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme
tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na
zbytek letních souhvězdí a dominující podzimní.
Nad severozápadním obzorem spatříme Orla
a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť s jasnou
hvězdou Denebem. Mléčná dráha se klene od východu na západ. Na jihu září Pegas a na východě
už vykukují zimní souhvězdí Býk a Vozka.
Venuše je pozorovatelná večer nízko nad jihozápadním obzorem, později až do rána Jupiter

Hřiště u DDM

Foto: B. Maleček

a nad ránem se s nocí loučí Mars.
Měsíc bude v novu 5. října, v první čtvrti 12.
října, v úplňku bude 19. října a v poslední čtvrti
27. října. 21. října bude maximum meteorického
roje Orionid.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů.
V pátek 11. října od 18 hodin bude oblíbený
Večer pro rodiny s dětmi. Hvězdárna je otevřena
v říjnu každé úterý a pátek od 19.30 do 21.30 h.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte
na www.zoo-vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09. Při
hvězdárně pracuje astronomický kroužek a klub
pro mladé astronomy, přihlášky přijímáme na
tel. 602 596 209.
D. Patáková

Moštárna

Foto: M. Tesáčková

Padaná jablíčka,
slaďoučká šťávička
Podzimní i zimní odrůdy jablek a hrušek kvapem dozrávají a nedočkají-li se včas sklizně
nebo zafouká-li silnější vítr, končí na zemi pod
stromem. Plody jsou potlučené, mnohé z nich
navíc červivé, ke skladování nevhodné. Ani to,
co zůstane na stromě, není vždy vhodné k uskladnění. Některé plody jsou strupovité, jiné deformované nebo malé, popřípadě poškozené.
Přesto se dají využít. Stačí zavézt je do moštárny
a sladký mok plný darů živé přírody je na světě.
Za bezkonkurenční cenu, bezkonkurenční kvality, bez přidaných sladidel, stabilizátorů, dochucovadel a s rezidui jenom toho, co jsme si do
zahrady sami dali. Trvanlivost hotového moštu
můžeme prodloužit přidáním čerstvého křenu,
nebo tepelnou úpravou a vhodným uložením.
Díky vytrvalosti a přičinění členů Základní
organizace ČZS ve Slavkově u Brna, jejich
lásce k přírodě a jejím darům, slouží moštárna
slavkovských zahrádkářů místním lidem
a lidem z okolí již desítky let. Navíc si zde můžete nechat uvařit povidla nebo nasušit ovoce.

Provoz moštárny

v Lomené ulici ve Slavkově u Brna
pondělí 15–17 hod.
středa
na objednání, tel.: 737 686 701
sobota
9–12 hod. 13–17 hod.
Minimální množství potřebné na moštování je
25 kg čistého nepřezrálého ovoce.
Minimální množství modrého ovoce na povidla je 65 kg.
Martina Tesáčková

 Re: Dětská hřiště ve Slavkově u Brna
V minulém čísle Zpravodaje vyšla obsáhlá
tabulka popisující slavkovská hřiště. Ale ani sebepodrobnější popis nemůže zakrýt skutečnost,
že VE SLAVKOVĚ ŽÁDNÉ POŘÁDNÉ
VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
NENÍ!
Ten, kdo si dal tolik práce s tabulkou, by
udělal lépe, kdyby se na popisovaná hřiště zašel
podívat. Na Litavské je prý skluzavka s houpačkou - ale to už není pravda několik roků a nedávno nainstalovaná prolézačka Pavouček
sice vypadá pěkně barevně a zabírá dost prostoru, ale prakticky je poměrně k ničemu. Za
zmínku o hřišti na Polní by se měl dotyčný hluboce rdít, neboť tamní pískoviště je jen nezakrytá díra bez obruby, dvě lavičky jsou
ztrouchnivělé chudinky bez opěradel a k tomu
dvě pružinová houpadla, která děti obvykle zajímají sotva minutu. Na sídlišti Zlatá Hora je
hřiště zrekonstruované, což znamená, že místo
velké skluzavky a houpačky sem byly umístěny
hrací prvky menší, ideální tak pro děti do 3 let.
Jediná slušná skluzavka je na stadionu a vzhledem k tomu, že tamní houpačka není zrovna

pohodlná, tak se odvážím říci, že pořádná houpačka není ve Slavkově ani jedna. Pískoviště je
tam sice zakryté, ale téměř bez písku.
Takže zbývá ten nový zázrak na sídlišti Nádražní. Pěkné pískoviště, malovací tabule, maličká dřevěná prolézačka Pyramida, opět
pružinová houpadla – to jsou obvyklé doplňky
pořádné herní sestavy, která tady ale schází. Jedinou atrakcí je tedy lezecká stěna. Ovšem ze
zkušenosti - pro malé dítě je to lákavá výzva,
jenže má na většině míst problém dosáhnout od
jednoho chytu ke druhému, zatímco velcí se
dvakrát natáhnou a jsou u stropu. Zamčené
hřiště, kdy si musíte klíč vyzvednout na zálohu
je kapitola sama pro sebe. To určitě není pro děti,
aby si šly s kamarády o víkendu zahrát s míčem
– v té době ostatně ani není klíč dostupný. A perlička nakonec – četli jste někdo Provozní řád
umělé horolezecké stěny? Při zmínkách o povinném vybavení, jištění, uzlech, prvolezcích, druholezcích a instruktorech se jistě pobavíte (na
zdejší lezecké stěně není kam cokoli přivázat).
V provozním řádu Dětského hřiště se dočtete
matoucí větu „Sestava se skluzavkou je určena

pro věkovou hranici od 4 do 12 let“ (skluzavka
zde není) a v provozní řád Sportovního hřiště se
zabývá především nutnou údržbou, chybí ale informace, kdo a kdy ji bude provádět.
Letos jsme s rodinou hodně cestovali po Čechách i Moravě a také jezdíme na kolech po
okolí. Nelze si nevšimnout, že snad každá vesnice má krásné, funkční, zajímavé a upravené
dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou a pořádným dřevěným hradem, často je tam vysoký
visutý most mezi dvěma částmi sestavy, lanová
pyramida, hrazdy, kolotoč... a lavičky, pískoviště, tabule či pružinová houpadla jsou samozřejmým doplňkem. Navíc tam bývá
v provozním řádu psáno, jak často a kdo to
hřiště chodí kontrolovat a uklízet, přehrabat
a vyměnit písek... A to hřiště je obvykle na
návsi nebo u školy, prostě tam, kde je pro většinu místních po ruce. PROČ TO U NÁS
NEJDE? Tabulka je pěkná věc, ale zeptejte se
slavkovských maminek, jestli jsou s vybavením
a umístěním zdejších hřišť spokojené. Pochybuji, že najdete jedinou, která by souhlasila.
Eva Ptáčková
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Oprava rodného domu

Foto: J. Kocian
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Dům J. Kociana na rohu Husovy a Zborovské

Foto: J. Kocian

150 let od narození Jana Kociana
V srpnu letošního roku uplynulo 150 let do
narození slavkovského fotografa Jana Kocian.
Jan Kocian je autorem kompozičně velmi promyšlených dokumentárních snímků města
Slavkova z dob počátků fotografie. Kvalita
i rozlišovací schopnost jím provedených
snímků se přibližuje nejvyšší možné úrovni le-
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Fotoatelier

Foto: J. Kocian

tecké černobílé fotografie. Při pořizování fota
A. Blumenthala a od r. 1886 po čtyři roky pradůmyslně pracoval s úhly i osvitem a pro zícuje u J. Hilsnera v Brně. Krátký čas získává
skání jedinečnosti neváhal rozebrat
zkušenosti v Daktylografickém atei krytinu výškových budov pro JAN KOCIAN
liéru J. Krümpfetera. Od r. 1891 zí* 21. 8. 1863 Slavkov u Brna
umístění malého lešení pro stativ † 8. 9. 1951 Slavkov u Brna
skává J. Kocian oprávnění
s těžkým deskovým fotoaparátem.
k provozování živnosti fotografa. Na
Takto vznikal unikátní soubor pohledů na Slavpřelomu století se žení a jeho manželkou se stává
kov z věže chrámu, zámku, Hodinové brány
Františka Richterová ze Šlapanic. Jeho dům s foa i dalších budov v čase přelomu 19. a 20. stotoateliérem dodnes stojí přestavěný na jihozáletí do velké války. Jeho fotografie se staly soupadním nároží ulic Husova–Zborovská. Svého
částí vydávaných edic pohlednic města
času před jeho domem stávala socha sv. Jana NeSlavkova, zvláště nakladatele S. Šimáčka a dalpomuckého než byla přesunuta pod vinohrady.
ších.
Ze skromnosti své fotografie neznačil často
vůbec, anebo nesou razítko Jan Kocian Slavkov
Jan Kocian se narodil 21. 8. 1863 ve Slavkově
/ Austerlitz bez datování. Jeho dílo nejen dovede
soustružnickému mistru Fr. Kocianovi na Špipotěšit, nýbrž nabývá v čase vysoké dokumentálce. Maminkou byla Anna Černá, dcera
tární hodnoty pro zachycení dávno zmizelého
Josefa – domkaře také ze Špitálské ulice. OdborSlavkova, ale i okolí.
nou způsobilost získává Jan Kocian v ateliéru
Jaromír Seifert

Z činnosti slavkovských skautů

Skauti zvou na hru „Kdo přežije… křížem
krážem Slavkovem“
Všechny holky a kluci, co si věří, že si jejich
nadupaný mozek dokáže poradit s všemožnými
úkoly a že jejich tělo hravě přemůže sychravé
počasí a neúprosně ubíhající čas, zveme na
novou hru, která se na území Slavkova koná
vůbec poprvé a to v sobotu 12. října. Sraz je

u skautské klubovny na sídlišti Nádražní ve 13
hodin, konec kolem šesté a je připravena pro
tříčlenné týmy na motivy populární televizní
soutěže. Nejmladší účastníci mohou být ve
věku 11 let. Podrobnější informace hledejte na
webu www.junakslavkov.cz, ale už teď si raději
pořádně protáhněte své ztuhlé tělo i mozkové
závity!
Za pořadatele zve Týnka

Přihlášky nových členů

Návštěva centra Bongo v Brně Foto: archiv Junáka

Pokud vám v září nevyšel čas k návštěvě zahajovací schůzky oddílů slavkovských skautů,
můžete se za námi dojít podívat i během říjnových týdnů. Informace k činnosti jednotlivých
družin najdete na oddílových stránkách, ke kterým je nejsnazší cesta přes web www.junakslavkov.cz, kde najdete také kontakty na
vedoucí.

Závěrečný táborák

Foto: archiv Junáka

V říjnu již budou probíhat pravidelné
schůzky na klubovně Junáka na sídlišti Nádražní vždy ve čtvrtek a pátek. Všechny prvňáčky i starší kluky a holky zvou k návštěvě
vedoucí čtyř oddílů Junáka Slavkov.
Více informací hledejte na našem webu
www.junakslavkov.cz

Největší česnek v republice je ze Slavkova
Poslední červencovou sobotu se konal
v krásném prostředí buchlovického zámku dvanáctý ročník festivalu česneku, který je svým
rozsahem jedinečný nejen v České republice,
ale i v Evropě. Návštěvníci mohli vybírat
z pestré nabídky téměř 50 prodejců česneku
z celé České republiky i ze Slovenska. Letošní
úroda se podle nich vydařila.
Slavkov u Brna měl na tomto festivalu také

svého zástupce. Byl jím Josef Spáčil. Jeho lesní
česnek si vedl výborně – byl největší a suverénně zvítězil mezi početnou konkurencí. Váha
vítězného kusu česneku dosáhla 200 g. A to
podle slov pana Spáčila nejsou zdaleka nejtěžší
kusy. Do soutěže ho přihlásil kamarád, který
s sebou vzal pár vzorků z úrody. Ale ty největší
zůstaly ve Slavkově.
Josef Spáčil se věnuje zemědělství (rostlinné

i živočišné výrobě) již několik desítek let.
Hnojí chlévskou mrvou a nepoužívá chemii.
Nestříká ani svůj obří česnek. Podle jeho slov
tato odrůda chemii nepotřebuje.
Česneku přivezli prodejci do Buchlovic
deset tun a byl o něj obrovský zájem. Festival
nabídl i ochutnávku česnekových specialit či
řadu atrakcí a česnekových soutěží.
B. Maleček
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Vítězové – družstvo Surejman

Foto: P. Zvonek
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2. místo – Rychlá rota

Foto: R. Lánský

O nejlepší guláš se utkalo 11 týmů
Vzbudil jsem se do sobotního rána a pohlédl
z okna. Venku zataženo, kaluže a déšť. Tak to
ten letošní ročník zřejmě odpískáme. Předpověď počasí na webu také nevěstila žádných
změn k lepšímu. Zklamaný z toho, že veškeré
organizační a přípravné aktivity jsou vniveč,
jsem se vydal ke Kapříkům, kde se měl právě
tuto sobotu konat již šestý ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Při příjezdu na stadec
jsem zjistil, že zde nejsem úplně sám. To se asi
někteří ze soutěžících dojeli ujistit, že to dneska
padá. Najednou přestává pršet a sjíždí se další
a další auta. Než jsem vyřídil nějaký telefonát,
abych se záhy mohl přivítat s přítomnými,
chlapi si sami rozhodli, že je nějaká kapka neodradí a tudíž jdou do soutěže. Vzápětí rozdělávají technické zázemí, umísťují kotlíky, štípou
dříví a chystají přípravné práce. V průběhu hodinky se sjelo a zaregistrovalo celkem jedenáct
týmů, což je o dva více než v loňském roce.
V devět hodin byla oficiálně zahájena soutěž.
Někde již míchají cibulku, jinde zbytečně otálejí a budou mít co dělat, aby zavčas předložili
porotě svůj vzorek. U všech týmů je vidět sehranost a profesionalita. Každý ví, co má dělat,
kde přiložit ruce k dílu. Jsou zde družstva, která
mají za sebou již několik ročníků a jsou zde

i nováčci, kteří překvapili ostatní svým konečným umístěním. V průběhu dopoledne se roztrhala oblačnost a sluníčko zpříjemnilo skvělou
atmosféru tohoto kulinářského klání. V průběhu
vaření se soutěžící navzájem navštěvují
u stánků a ochutnávají domácí produkty z pálenice, tady pomazánku, támhle štrůdlík, jinde
bramborák a Eda navíc uvařil v druhém kotlíku
skvělou zelenino-uzeninovou fazolačku. S blížícím se termínem, kdy družstva musí předložit
porotě svůj vzorek gulášku, přibývá i příchozí
veřejnosti.
A je to tady. V jednu hodinu pořadatel vyzývá soutěžící k předání pokrmu odborné i la-

3. místo – Zimní plavci

ické porotě, která dle svého nejlepšího posouzení rozhodla o následném umístění jednotlivých družstev. První místo si suverénně
obhájilo z loňska družstvo Surejman, pánové
Eduard Coufalík, Zdenek Sušil, Kája a Peky.
Druhou pozici překvapivě obsadilo družstvo nováčků Rychlá rota ve složení Jiří Řičánek, Jiří
Zeman, Roman Martínek a Ludvík Jáchymiák.
Třetí příčku si vyvařili Zimní plavci pánové
Zdenek Kyjovský a Vladimír Pavézka. Na dalších pozicích se umístila družstva Per to tam,
Rockeři, CveČo, BaFi, Kapříci, Tomáš
Hezky, Kořenáři a Chlapi sobě. Ne každý se
ztotožnil s vyhlášením výsledků, poněvadž
viděl svého favorita v někom jiném, ale
jak se říká sto chutí, sto názorů. Dle
mého mínění, neboť jsem se celou dobu
pohyboval mezi soutěžícími, zvítězila
především dobrá nálada, zdravá soutěživost a příjemně prožitá sobota. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv přičiněním podíleli na
uspořádání a průběhu této soutěže
a v neposlední řadě tam tomu nahoře
za vydařené počasí babího léta až do
večerních hodin.

Foto: R. Lánský

Za realizační tým Petr Zvonek

Spolupráce mezi Slavkovem a Rosenburgem skvěle funguje!
V sobotu 31.srpna uskutečnila ANTEA Slavkov u Brna od dubna ve Slavkovském zpravodaji inzerovaný zájezd do Dolního Rakouska.
Cílem byl mimo jiné i zámek Rosenburg, se kterým má slavkovský zámek již druhým rokem
úzkou partnerskou spolupráci. Všichni účastníci
zcela zaplněného autobusu velmi ocenili, že jazyková bariera, která se v loňském roce zdála
nepřekonatelnou, byla letos zbourána a s usměvavou českou průvodkyní jsme tak v zámeckých interiérech objevili spoustu nových
zajímavostí. Slunečné počasí, které nás provázelo celým dnem, potom poskytlo na největší

Prohlídky Rosenburgu

Foto: J. Kollin

evropské turnajové terase z roku 1604 skvělou
kulisu hodinové přehlídce dravých ptáků,
ukázce jejich výcviku i způsobu lovu.Byla moderována v němčině a slovenštině a tak jsme se
bez jazykových problémů bavili divokými přelety dravců těsně nad našimi hlavami.
Dalším bodem v nabitém celodenním programu byla návštěva nedalekých Kittenbergských zahrad. Ne nadarmo jsou nazývány
Zahradami zážitků. Toto místo je budováno přes
dvacetpět let a každým rokem přibývá něco nového. Padesát druhů vzorových zahrad, budovaných včetně všeho souvisejícího vybavení,
jsou opravdovým zážitkem. A tak si zde přijdou
na své milovníci zahradních bazénů, teras, pergol i pěstitelé zeleniny či bylinek. Některé zahrady jsou budovány jako klidná místa meditace
a klidu, jiné jsou věnovány oblíbenému grilování, zahradním hrám pro děti, další jsou inspirací pro pěstitele bylinek či zeleniny. Stačí se
jen začíst do názvů jednotlivých zahrad a hned
se vám zachce navštívit zahradu japonskou, alpskou, toskánskou nebo umělecky pojaté zahrady ohně, svatební zahradu nebo jezero
v růžové zahradě.

Náš program pokračoval návštěvou největšího evropského veletrhu zahradnictví, který se
každoročně koná v historickém městě Tulln.
Letošní jubilejní 60. ročník byl přehlídkou
všeho, co se zahradami a pěstováním květin,
stromů i užitkových rostlin souvisí. Byli jsme
rádi, když jsme se po celodenním náročném
programu a procházce historickým centrem
města posadili do otevřeného hlediště na břehu
Dunaje a vychutnávali si atmosféru celoměstských oslav u příležitosti konání jubilejního zahradnického veletrhu. Večerní koncerty, atrakce
a spousta stánků s občerstvením nám zkrátily
čas čekání na slavnostní ohňostroj, který byl
úžasnou tečkou na závěr dne. Příjemně znavení
a plni inspirativních zážitků jsme se vydali na
zpáteční cestu.
Rád bych touto cestou poděkoval paní
Mgr. Yvoně Jandlové z ANTEA Slavkov
u Brna, která tento perfektně připravený zájezd
zorganizovala a doprovázela náš nevšední výlet
plný zážitků. Můžeme se těšit na jeho zopakování v poslední sobotu měsíce srpna 2014, kdy
se v Tullnu bude opět konat tradiční zahradnický veletrh.
Ing. Jaroslav Kollin

9/2013

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

29

Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc srpen je za náma, tak jako prázdniny,
ale měsíc září obsahuje nejvíce ryschlostních
silničních závodů. Od závodu v Kopčanech
uplynuly tři týdny a jel se tradiční závod Těrlický okruh ve dnech 31. 8.–1. 9., kterého se
zúčastnil i Olda Hanák. Jeho letošní start na
tomto okruhu nebyl tak příznivý, jako v minulých ročnících. I počasí nebylo zrovna ideální,
v sobotu sprchlo, ale nakonec se trénovalo na
suchých pneumatikách. V neděli se přihnaly
těžké mraky se spoustou vody již od sedmi
hodin ráno.
První start se stále odkládal. Po dvouhodinovém čekání odstartovali jako první šestistovky
na mokrých pneumatikách. Olda odstartoval
z třetí řady jako pátý, ale nakonec skončil na
dobrém 7. místě, což na jeho letitou Hondu a na
dvě dlopuhé roviny okruhu bylo nečekaně
dobré. Spousta jeho spolujezdců má nové nebo
zánovní motorky, které po rovinách očividně
ujížděli. Hned po šestistovkách následoval start
125 ccm. Olda stačil jen přesednout a znovu na
start z osmého místa. Několik hochů předjel, jel
asi čtvrtý, což ho zřejmě motivovalo ke stíhací
jízdě, ale na kruháči, který je součást okruhu
v Bludvicích, spadl na krajnici, na kterou si

AusterliCz Fechtl Cup
Motoklub Austerlitz vás zve na vytrvalostní
týmový čtyřhodinový závod fechtlů AusterliCz
Fechtl Cup #10, který se koná 12. října od 10
hodin na závodní trati v areálu SÚS v Okružní
ulici ve Slavkově u Brna.

nadjížděl, neboť byla mokrá a málo zametená.
Olda si při pádu trochu narazil nohu a kloub, ale
pro jistotu byl převezen do Ostravské nemocnice na Fifejdách, což nás trochu znervóznilo.
Nakonec ve 20 hod. byl propuštěn a odcházel
po svých za svým doprovodem (tátou a dědem)
do auta a rovnou domů. Natlučenou nohu Olda
rozchodil, ale děda p. Hanák měl dost práce
s opravou – nové sklo, polepit kapotu a ještě pár
drobností, aby byla motorka připravena na
závod do Kyjova ve dnech 14. a 15. září.
Na šestistovku stačila jen leštěnka, neboť
v pátek 13. 9. v 6 hod. jsme byli i s motorkou
v televizi v programu ČT 2 – Dobré ráno! Byla
to pro nás trochu mimořádná událost, ale snad
jsme to dostatečně zvládli, až na náš hodně
omezený čas pro náše vstupy. Bohužel, ale díky
alespoň za to.
Pro nás to byla dobrá reklama na Kyjovský
okruh i pro náš Motoklub Austerlitz – jeho začátky až po závody „Fechtlů“ a o práci s mládeží.
Nyní k očekávanému závodu v Kyjově. Olda
po loňském vítězství i rekordu tratě byl několikrát představen v okruhovém rozhlase. V dopoledním tréninku skončil na desátém místě.
V šestistovkách trénoval od 11 hod a zajížděl
každé kolo lepší čas. Nakonec v předposledním
kole zajel čas 1 min. 16 vt., což byl nejlepší čas
dopoledního tréninku.
Jako každý rok se v Kyjově pořádá závod
O pohár Petra a Tomáše Hlavatkových. Po odjetí zaváděcího kola následovalo zahřívací, kdy
začalo pršet. Po několika minutách byl závod
odložen na neděli dopoledne.

Nedělní ráno začalo v 9 h. startem tř. Klasik
175+250 ccm a potom tř. 350, 500, 750 ccm.
V těchto třídách nestartoval z našeho MK
p. Frenki Mrázek pro své ještě nedoléčené zranění.
V 11 h. byl odstartován odložený sobotní
závod šestistovek – závod se jel na 8 kol. Olda
odstartoval třetí. Nelítostný boj předváděli závodníci M. Dokoupil s Markem Červeným,
Olda jel stále třetí a za nimi s odstupem několika vteřin čtvrtý, pátý a ostatní pole jezdců.
Toto pořadí se nezměnilo po celý závod a Olda
skončil na 3. místě.
Tento závod se opakoval po dvou hodinách
se stejným výsledkem. Proto Olda vynechal
start 125 ccm z kapacitních důvodů, tři těžké
závody po sobě by těžko zvládl.
V odpolením programu naposled startovaly
sajdy a během závodu začalo mírně pršet, tak to
počasí přece jen vydrželo k radosti jak diváků,
tak pořadatelů. Byly to opět krásné a dramatické
závody, nikdo se nezranil, jen několik lehkých
pádů při dobržďování.
Ještě bych chtěl informovat příznivce o konání letošního posledního závodu po dlouholeté
odmlce, a to v Dymokurech nedaleko Jičína, začátkem října t. r.
Na závěr informace Motoklubu Austerlitz:
Dne 28. září v sobotu na sv. Václava se koná
závod Austerlitz Tour 13 – plochá dráha, pořádaný od 10 hod. na fotbalovém tréninkovém
hřišti ve Slavkově. Bude zde i občerstvení
U dvou kapříků! Zveme všechny fandy a příJ.M.
znivce k hojné účasti.

X-TERRA 2013
Kdo by si nepřál být železným mužem?
Alespoň tím desetiprocentním jsme se mohli
stát poslední srpnovou sobotu na triatlonu pro
každého pořádaném slavkovským sdružením
Austerlizt Adventure.
Z chladného rána nakonec vzešel krásný
letní den jako stvořený pro závodění. Těsně
před jedenáctou hodinou odstartovalo přes šedesát dětí, povětšinou skokem do vody, kromě
těch nejmenších, pro které byla voda příliš stu-

dená a raději si oběhly kolečko kolem bazénu.
Všechny statečně bojovaly až do cílové rovinky
a po vyhlášení z koupaliště odcházelo 64 jednoprocentních železných mužů.
V hlavním závodu odstartovalo 58 chlapů
a 16 žen ve třech vlnách. I tentokrát byl závod
velice napínavý, každou disciplínu ovládl
někdo jiný a o samotném vítězi se rozhodovalo
až do posledních metrů. Na prvním místě dokončil Michal Záhora následovaný Jiřím Hořa-

vou a Radovanem Kyjovským. V kategorii žen
zvítězila Magda Krejčová před druhou Helgou
Baumann a třetí Terezou Valentovou. Obdiv si
ale zaslouží i všichni ostatní, kteří měli odvahu
postavit se na start.
Děkujeme především městu Slavkov a našim
sponzorům i všem, kteří přispěli k uskutečnění
závodu.
Podrobné výsledky a fotografie jsou na webu
austerlitz-adventure.cz.
AA
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Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu budou sehrána na městském
stadionu následující mistrovská utkání našich
mužstev:
A mužstvo – I. A. tř. sk. B JmKFS
so 12. 10., 15 h., Slavkov–Bořetice
so 26. 10., 14.30 h., Slavkov–Lednice
Real. tým: J. Piták, Mgr. J. Půček, T. Pavéska
Dorost – I. tř. JmKFS, sk. A
so 12. 10., 12.30 h., Slavkov–Kuřim
so 26. 10., 12 h., Slavkov–MCV Brno
R. t.: Jakub Florián, Jiří Florián, M. Přibyl
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS, sk. A
ne 6. 10., 9 a 10.45 h., Slavkov–Šlapanice
ne 20. 10., 9 a 10.45 h., Slavkov–Svratka
Brno B
R. t.: M. Přibyl, J. Svoboda, R. Martínek,
K. Kachlíř
Ml. přípravka – OS OFS Vyškov
so 5. 10., 10 h., Slavkov–Rousínov
so 19. 10., 10 h., Slavkov–Slavíkovice
R. t.: J. Opletal, K. Opletal st. i ml.
Na všechna výše uvedená utkání srdečně
zveme naše příznivce. Přijďte v hojné výši
povzbudit hráče v boji o mistrovské body! rs
Z důvody změny provozovny

nabízíme k prodeji či pronájmu

NEMOVITOSTI

Nabízíme k prodeji ãi k pronájmu obchodní prostory
v Hodûjicích. Jedná se o dvoupodlaÏní dÛm o celkové
plo‰e 478 m2, z toho je 262 m2 zastavba, budova je kompletnû zasíÈovaná (topení plyn, elektﬁina, voda odpad, internet, tel. linka, bezpeãnostní systém). PrÛjezd pro
nákladní dopravu, dvû parkovací místa pﬁed budovou,
3–4 místa na nádvoﬁí. Cena dohodou… tel.: 606 630 538.

Vyhlášení vítězů

Foto: archiv BV

Ve Slavkově zvítězili R. Kufa a J. Hadrava
Mistry České republiky v plážovém volejbalu
mužů se ve Slavkově u Brna stala dvojice Robert Kufa a Jan Hadrava. Ve finále UNIQA
Mistrovství ČR porazila Jana Dumka S Přemyslem Kubalou 2:1.
Na Mistrovství ČR 2013 mužů ve Slavkově
u Brna se o tomto víkendu představilo 16 nejlepších dvojic, které si vybojovaly účast na
vrcholném turnaji letošní beachvolejbalové sezony. I když letos neměl turnaj vyloženého favorita, přesto se účast mezi nejlepšími
očekávalapředevším od dvou nejvýšw nasazených dvojic, reprezentantů Roberta Kufy
s Janem Hadravou a od letos nově sestavené
dvojice Honza Dumek s olympionikem Přemkem Kubalou.
Na startovní listině letošního mistrovství ČR
se objevilo jméno Beneš dokonce hned třikrát.
Zatímco po několika letech se dala dohromady
zase slavná bratrská dvojice Petr a Josef Benešovi, která obsadila 7. místo, Josefův syn Ondřej, juniorský reprezentant, se představil ve
dvojici s Ondřejem Perušičem a obsadili taktéž
7. místo. Mezi účastníky se objevila i další
slavná jména: Jan Hadrava, Michael Hadrava
(synové bývalého reprezentanta Milana Ha-

dravy) a Donovan Džavoronok (syn neméně
slavného reprezentanta Milana Džavoronka).
Turnaje se zúčastnila také domácí slavkovská
dvojice Pavel Kolář a Petr Chromý. S jedním vítězstvím nad Džavoronkom s M. Hadravou a obsadila celkově 9. místo. Velice dobrých výsledků
dosáhly dvojice, které na UNIQA Mistrovství ČR
postoupily z Finále regionů, které se konalo 13.
7. právě tady ve Slavkově u Brna, čímž se ukazuje stále stoupající úroveň této soutěže. Dvojice
Kolář–Chromý obsadila 9. místo, Pavelka–Boula
skončili dokonce na 5. místě.
VÝSLEDKY
Finále: R. Kufa, J. Hadrava – J. Dumek,
P. Kubala 2:1 (17:21, 21:10, 15:7); o 3.
místo: M. Tichý, P. Rotrekl – D. Kufa, O. Přidal
2:0 (21:15, 21:14).
Semifinále: R. Kufa, J. Hadrava – M. Tichý,
P. Rotrekl 2:1 (-19, 17-, 15:11); J. Dumek,
P. Kubala – D. Kufa, O. Přidal 2:0 (-16, -18).
Konečné pořadí:
1. Robert Kufa, Jan Hadrava
2. Jan Dumek, Přemysl Kubala
3. Martin Tichý, Pavel Rotrekl
Za SK Beachvolejbal Slavkov
Jan Biječek, Lubomír Kuchta
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Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 10/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 18. října do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 10/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. října.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 28. září 2013

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2013
Datum

hod.

19. 9.–10. 11.
1. 10.
17.00
3. 10.
16.00
5. 10.
13.00
6. 10.
od 13.00
6. 10.
11. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
17. 10.–8. 12.
17. 10.

16.00
15.00
10.00
19.00
16.00
14.00
17.00
18.00

27. 10.
12. 10.
22. 10.

19.00
9.00–17.00

akce/místo konání

pořadatel

Výstava Darii Novotné – výstava obrazů slavkovské malířky
ZS-A
Mezinárodní den seniorů – přednáška PhDr. Vladimíry Zichové v RS
ZS-A
Posezení po roce – setkání bývalých pracovníků MEZ
Zámecká vinárna u Edy
Slavkovské dny smíření – KD Velešovice
Svatba na zámku 2014 – den otevřených dveří pro zájemce
o svatební obřad na zámku
ZS-A, Svatební ráj Brno
Dámský krejčí – divadelní hra v sále Pastoračního centra
Farní divadlo Simsala Bim
Setkání bývalých cukrovarníků
Zámecká vinárna u Edy
AusterliCz Fechtl Cup – vytrvalostní závod týmů, areál SÚSv Okružní ul.
MK Austerlitz
Dámský krejčí – divadelní hra v sále Pastoračního centra
Farní divadlo Simsala Bim
Dámský krejčí – divadelní hra v sále Pastoračního centra
Farní divadlo Simsala Bim
VI. zámecké dýňobraní na nádvoří zámku
ZS-A
Vernisáž Slavkovská epopej – výstava obrazů malíře Emila Kopřivy z počátku 20. stol. ZS-A
Janáčkovo kvarteto – koncert k příležitosti 85. výročí úmrtí Leoše Janáčka
v Historickém sále slavkovského zámku
ZS-A
Koncert k výročí založení republiky
ZS-A
Český pohár v zimním plavání – koupaliště
plavec. oddíl zimního plavání Fides Brno
Veletrh vzdělávání – tělocvična ISŠ Slavkov u Brna (burza škol pro žáky 9. ročníků ZŠ)

Výzva pro pořadatele akcí
Informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající v oblasti cestovního
ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby informace
o jimi pořádaných akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum, Palackého nám. 1,
Slavkov u Brna, tel.: 513 034 156, infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

si Vás dovoluje pozvat na podzimní kulinářské akce

IRSKÝ VÍKEND

ve dnech 18.–20. října

s irským kuchařem a irským pivem Guinness

ZVĚŘINOVÉ HODY

ve dnech 25.–28. října

DOMÁCÍ ZABIJAČKA

ve dnech 1.–3. listopadu

Akce budou pořádány pro širokou veřejnost. Jednotlivé chody
budou připravovány z čerstvých a pokud možno lokálních surovin a samozřejmě budou doplněny o skvělá vína.
Určitě si nenechte uniknout tento kulinářský zážitek.
Na Vaši návštěvu se těší GHA

Rezervace na tel. 777 026 923 (Jiří Zukal)

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2014

HISTORICKÝ SLAVKOV
SLAVKOV U BRNA NA HISTORICK¯CH FOTOGRAFIÍCH DO ROKU 1940

• historické fotografie
Slavkova do II. sv. války
• v˘znamné akce
poﬁádané ve Slavkovû
v roce 2014 vyznaãené
pﬁímo v pﬁíslu‰n˘ch
dnech
• rozmûr kalendáﬁe
30x15 cm

V prodeji
v druhé
polovinû ﬁíjna

BOŠOVICE
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

NOVÉ POHLEDNICE
SLAVKOVA
jiÏ v prodeji na obvykl˘ch místech

159% Golf.

d
Cena již o
č.
378 900 K
Nový Golf Variant.
Přijďte si vyzkoušet o 59 % více prostoru pro váš aktivní život.
Variabilní zavazadlový prostor o objemu 605 litrů, 7 airbagů, automatická dvouzónová klimatizace nebo rádio
s dotykovým displejem. To je jen zlomek toho, co vám v základní výbavě nabídne nový Golf Variant.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–5,3 l/100 km, 102–124 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122–3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

