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Žáci 1.A třídy ZŠ Tyršova

Žáci 1.B třídy ZŠ Tyršova

Zahájili jsme nový školní rok
Tak. A je to tady. Začal nový školní rok. Prvního
září jsme uvítali děti opět ve škole. Nejvíce tento den
samozřejmě prožívali naši prvňáčci. V nazdobených
třídách je přivítaly nejen jejich třídní učitelky, ale
také vedení školy, a popřát hodně úspěchů přišel
i pan starosta. Doufejme, že se dětem 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 jedna
učitelů, tři asistenti pedagoga a pět nepedagogických
pracovníků. Po velkém zájmu při loňském zápisu do
prvního ročníku byly otevřeny dvě první třídy. Cel-

kem dnes navštěvuje školu 330 žáků (oproti loňsku
o 25 dětí více).
Výuka bude probíhat podle upraveného vzdělávacího
programu ŠVP ZV 2013. Naše žáky chceme naučit
především vyznat se v nepřeberném množství informací, jež dnešní doba nabízí. Je důležité, aby poznatky
dokázali účelně třídit, aby byli schopni organizovat si
svou práci, vzájemně spolupracovat a pomáhat si.
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
dokončovat práci na projektu „Kvalita a přiměřenost pro všechny“ z OPVK (EU peníze
školám). Úspěšně také pokračuje náš projekt „Rovná
záda“. Nově je škola partnerem v dalším projektu financovaném z peněz EU s názvem „Cloud je budoucnost vzdělávání“.
Aktuální informace týkající se „Tyršovky“ (plány,
akce školy, rozvrhy…) jsou dostupné na internetu
(adresa www.zsslavkov.cz). Zprávy ze školního života se budou také objevovat na stránkách Slavkovského zpravodaje.
ZŠT

Slovo starosty Poděkování zastupitelům města
Vážení spoluobčané, uplynulo pár dnů a letošní léto,
jehož druhá polovina byla poměrně deštivá, se stalo minulostí. Přesto vše byly poslední
týdny v našem městě plné významných událostí. Dovolte
mi alespoň krátce se k některým z nich krátce vrátit.

Sedmé mezinárodní setkání Slavkovů
Poslední srpnový víkend jsem měl možnost
spolu se třemi dalšími kolegy zúčastnit se již 7. mezinárodního setkání obcí a měst se společným názvem Slavkov, který se tentokrát uskutečnil ve
slovenském Nižném Slavkově. Tato akce se opět
stala výbornou prezentací místních a regionálních

25. října

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte mi,
abych vám při příležitosti právě končícího volebního
období 2010–2014 všem veřejně poděkoval za práci,
kterou jste vykonali jako členky a členové Zastupitelstva města Slavkov u Brna ve prospěch tohoto města
a jeho občanů.
Za poslední čtyři roky se uskutečnilo celkem 16 řádných a stejný počet mimořádných zasedání, kde jsme
projednávali celou řadu běžných záležitostí, ale i zásadních plánů a záměrů. Rozhodování přitom nebylo
vždy jednoduché. Přesto jsem si vždy vážil vaší práce,
stejně jako vašich názorů a podnětů, kterými jste přispívali k projednávaným bodům či problematice.
Jsem velmi rád, že po ohlédnutí můžu konstatovat,
že se všechna zasedání nesla ve velmi slušném a korektním duchu a společně jsme se snažili najít cesty
a řešení i u problematických bodů, na něž jsme měli
občas rozdílné názory. Možná i díky této atmosféře jste
se nebáli často veřejně říci názor, který by byl vnímán

přítomnými občany jednoznačně pozitivně. Vždy jsem
vnímal mezi námi vzájemný respekt a uznání. Nejen
za to jsem si vaší práce velmi vážil.
Chtěl bych vám všem popřát do dalších let hodně
zdraví a štěstí, klidu a pohody, úspěchů v osobním
i profesním životě.
Ing. Ivan Charvát

Členové Zastupitelstva města Slavkov
u Brna v období 2010–2014
Michal Boudný
Ing. Jiří Doležel
Ing. Hynek Charvat
Ing. Ivan Charvát
Ing. Marie Jedličková
(od 2. 4. 2014)

Mgr. Petr Kostík
MUDr. Petr Kozmon
Mgr. Věra Křivánková

Radoslav Lánský
Ing. Jiří Matyáš
MUDr. Oldřich Pospíšil
Bc. Zdeněk Pavlík
Mgr. Jaromír Pytela
Ing. Jan Reichl
Mgr. Vladimír SoukopIng. Jiří Tesák
(do 29. 3. 2014)

Volby do zastupitelstva
města

Sedmé setkání Slavkovů Program
v Nižném Slavkově
kina Jas
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Zastupitelé města Slavkova u Brna ve volebním období 2010–2014

Blahopřání Pavlu Boudnému

Pavel Boudný (uprostřed) jako vítěz a na trati závodu

Vážený Pavle, dovolte mi, abych Vám touto cestou veřejně poblahopřál k vynikajícímu úspěchu,
kterého jste dosáhl při jubilejním 20. ročníku maratonu horských kol Specialized Rallye Sudety. V závodě na 115 km, který se jel v náročném terénu na
blátivé trati v sobotu 20. září v Teplicích nad Metují,
jste při velké konkurenci soupeřů zvučných jmen
všechny porazil a stal se nejen absolutním vítězem
tohoto prestižního sportovního podniku, ale sou-

časně i Mistrem České republiky v této cyklistické
kategorii. K mistrovskému titulu, který jste získal
již potřetí ve své bohaté kariéře, Vám blahopřeji
nejen za sebe a své kolegy ze Zastupitelstva města
Slavkov u Brna, ale i za všechny slavkovské spoluobčany, kteří Vám fandí. Přeji Vám do dalších let
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i sportovním životě.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Čtvrtletní odměny vybraných zaměstnanců zámku
byly několikanásobně vyšší než základní plat
Rada města Slavkova u Brna se na středeční schůzi
rozhodla zveřejnit podrobnosti vedoucí k odvolání ředitele zámku Slavkov – Austerlitz Ing. Aleše Šilhánka.
Ten byl 11. září 2014 odvolaný z důvodu nestandardního udělování odměn některým zaměstnancům v letech 2009 – 2013.
Až o 18 000 korun měsíčně si mohli vybraní zaměstnanci zámku „přivydělat“ na odměnách, které jim
čtvrtletně vyplatila městská příspěvková organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz. Ze třiceti zaměstnanců,
kteří mají na zámku pracovní smlouvu se však vysokých
odměn překračujících 100 000 korun ročně dočkali
pouze dva zaměstnanci. Tento trend přitom u jednoho
z nich trval po dobu pěti let od roku 2009–2013. Za tuto
dobu mu bylo vyplaceno 724 738 korun.
Rada města se o této skutečnosti mohla dozvědět
až na základě hloubkové kontroly. Při ní například
zjistila, že jen v roce 2013 bylo všem zaměstnancům
vyplaceno na „odměnách“ 1 083 000 korun. Přitom
limit pro odměny Rada města stanovila na 400 000

korun. Z běžných materiálů předkládaných Radě v letech 2009–2013 totiž tato fakta nevyplývala. Vysoké
odměny vedení zámku vyplácelo z jiných rozpočtových kapitol. Proto z tohoto pohledu vedení zámku
neporušovalo žádné nařízení.
Skutečný stav tak mohl kontrolní a finanční výbor
zjistit až z cíleného porovnání mzdových listů s evidenčními listy pro Okresní správu sociálního zabezpečení. Sumarizace těchto mzdových listů za
jednotlivé roky byly dále zkontrolovány s výkazy vytištěnými ze mzdového systému organizace.
Kontroloři tak touto metodikou například zjistili,
že u některých zaměstnanců činí roční odměna navýšení mzdy až o 63 %. Samostatná výše čtvrtletních
odměn pak hrubě převyšuje základní vyplácenou
mzdu. V roce 2013 tak například jednomu zaměstnanci byly vyplaceny roční odměny ve výši 220 000
korun – čtvrtletně tedy 55 000 korun.
„Rada nezpochybňuje fakt, že schopní zaměstnanci
mají nárok na standardní a přiměřenou odměnu. Na

základě zmíněné hloubkové kontroly jsme ale zjistili,
že výše odměn měla stále rostoucí tendenci, zvlášť
u zmíněných zaměstnanců, což je v situaci, kdy zámku
klesaly příjmy zejména z komerčních pronájmů zcela
neekonomické,“ vysvětlil starosta města Ivan Charvát.
V r. 2013 klesly celkové výnosy roku 2012 o téměř
231 tisíc korun. Přitom na „odměnách“ bylo ve stejném porovnání vyplaceno o téměř 322 tisíc korun
více.
Město Slavkov příspěvkové organizaci Zámek
Slavkov – Austerlitz přispívá od roku 2009 na provoz
částkou cca. 6 milionů korun. V roce 2013 to bylo zejména kvůli nákladům na otevření napoleonské expozice téměř 8,7 milionů korun.
TZ

Rekapitulace a srovnání položek

Tabulka Srovnání položek ZS-A udává pohled na
meziroční vývoj příspěvku zřizovatele, celkových
mzdových nákladů a výnosů ZS-A. Z tabulky a z následného grafu je zjevný pokles výnosů ZS-A
a oproti tomu růst nároků na mzdy této organizace.
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

tradic, zvyků a tradic, gastronomických specialit a nabídky v oblasti cestovního ruchu.
Zpráva o podrobném průběhu setkání je uveřejněna na jiném místě tohoto čísla SZ. Chtěl
bych touto cestou poděkovat členům naší delegace, Ladislavu Jedličkovi, Milanu Hrazdílkovi
a Petru Lokajovi, za přístup a nasazení, se kterými reprezentovali naše město.

Zahájení nového školního roku
První srpnový den znamenal významnou
změnu v životech mnohých dětí, které po prázdninách zasedly zcela poprvé do školních lavic.
Při slavnostním vítání byly v jejich tvářích často
patrné radost a zvědavost, ale i strach a nejistota. Z nového prostředí i třídních učitelek, z nového řádu a povinností. Ze všeho, co je čeká
nejen v těch prvních dnech, ale i následujících
týdnech, měsících, vlastně celých devíti letech.
V očích jejich rodičů však byla zřetelná nejen
pýcha ze svých potomků, ale i odhodlání jim
v jejich nové etapě života stát blízko po boku
a být oporou. Věřím, že první samostatně psaná
či čtená písmenka, slova a věty od jejich dětí
budou pro ně velmi brzy tou nejkrásnější odměnou za jejich pomoc a výchovu.

Ministerské návštěvy ve firmách
V pátek 12. září navštívily naše město dvě
významné delegace. Do firmy Lohmann & Rauscher zavítala paní Zuzana MarksováTominová, ministryně práce a sociálních věcí,
a do firmy Liko-S Pavel Bělobrádek, ministr pro
vědu, výzkum a inovaci. V obou případech je
doprovázely významné osobnosti našeho regionu (Ivo Bárek, Petr Kostík, Jan Marek a Roman
Celý). Seznámili se s výrobními programy obou
těchto velmi úspěšných firem a prohlédli si jejich provozy, které se neustále rozšiřují a rozvíjí.

mátor města Brna a starostové Šlapanic, Kuřimi, Rosic, Židlochovic a Slavkova u Brna,
tedy zástupců měst, jejichž správní obvody
mají na základě aktuálního vymezení území
Brněnské metropolitní oblasti nejintenzivnější
funkční vazby s městem Brnem. Účelem memoranda je dohoda o společném koordinovaném integrovaném přístupu v území oblasti,
a to během přípravy, zpracování a naplňování
společné integrované strategie a také při přípravě a realizaci společných projektů a dalším
rozvoji celého území (viz samostatná zpráva).

Ocenění města
V úterý 16. září v obřadní síni Vyškovské
radnice byly ředitelem Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje Leošem Tržilem
a vedoucím Územního odboru Vyškov Jiřím
Dokoupilem uděleny medaile za zásluhy několika policistům z Vyškovska. Při tomto slavnostním setkání byly předány také medaile
a plakety starostům měst Slavkov u Brna a Vyškov za aktivní spolupráci s krajským ředitelstvím. Tohoto ocenění si velmi vážíme
a současně vnímáme jako důkaz společného
snažení města a místního obvodního oddělení
policie v oblasti zajištění veřejného pořádku,
bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku.

Setkání dárců krve
V sobotu 20. září se v našem městě konala
celá řada akcí. Jednou z nich zcela jistě bylo

setkání zástupců klubů dárců krve z celé České
republiky. Bylo pro mne osobně velkou ctí se
s nimi sejít a přivítat je v obřadní síni slavkovské starobylé radnice, seznámit je s bohatou
historií i zajímavou současností našeho města
a celého regionu, ocenit jejich poslání, které
znamená mnohdy záchranu života všem, kteří
se ocitnou zcela závislí na pomoci druhých.
Tito lidé, dárci krve, mají můj velký obdiv
a uznání.

790 let Slavkova (u Opavy)
Ve dnech 20. a 21. září jsem se zúčastnil
oslav 790. výročí od první písemné zmínky
o Slavkovu, obce na předměstí Opavy, které se
dostalo v letošním roce několik významných
ocenění. Slavkov byl vyhlášen Vesnicí roku
2014 v Moravskoslezském kraji a starosta obce
Vladimír Chovanec byl vyhlášen jako nejlepší
starosta v Moravskoslezském kraji. Za zmínku
zcela jistě stojí, že svoji funkci vykonává nepřetržitě od roku 1976, tedy plných 38 let. Přestože se jedná o obec s 1903 obyvateli, život v ní
je velmi pestrý díky dlouhodobému koncepčnímu rozvoji a bohatým aktivitám celé řady
spolků, které zde působí a současně se zapojují
do veřejného života, což se prokázalo i na zajištění a programu oslav.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodový
a slunečný podzim, bohatou sklizeň v zahradách i sadech.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Následky deštivých dnů
Téhož dne se po několikadenních vydatnějších deštích zvedla nejen hladina vody v Litavě,
ale i v Prostředníčku. Přestože se na několika
místech ve městě objevily problémy s nadstandardním přívalem vody, příznivé na tom všem
bylo, že se při deštích osvědčila funkčnost
realizovaných protipovodňových opatření z minulých let.

Memorandum o spolupráci
V pondělí 15. září se uskutečnilo v nádherných prostorách Rytířského sálu Nové radnice
v Brně slavnostní setkání k metropolitní spolupráci spojené s podpisem memoranda s pěti
obcemi s rozšířenou působností v Brněnské
metropolitní oblasti. Setkání se zúčastnili pri-

Podpis memoranda o spolupráci

Foto: archiv MÚ

Nový varovný systém zajistí rychlou a spolehlivou informovanost za povodní
Obyvatelé třinácti obcí na Slavkovsku podél
toků Litavy, Rakovce a jejich přítoků se už od
příštího roku dočkají spolehlivějšího varování
před povodněmi. Ohrožené obce z mikroregionu Ždánický les a Politaví totiž získaly dotaci
na vybudování varovného protipovodňového
systému. Na stožárech a domech se tak například objeví 605 nových reproduktorů bezdrátového rozhlasu, vodohospodáři nainstalují na
tocích 9 monitorovacích modulů a 5 srážkoměrů. Jen ve Slavkově u Brna bude fungovat
157 nových reproduktorů.
Obce budou za povodní připraveny také
k lepší organizaci a koordinaci. Radnice získají

finanční podporu na zpracování povodňových
plánů, jejich digitalizaci a propojení s okolními
obcemi. Tam, kde dnes nefungují povodňové
komise, se znovu začnou obnovovat a jmenovat
proškolení členové.
A proč by měl takový varovný systém na
Slavkovsku vzniknout? „Když například letos
v polovině září hrozily na Moravě povodně, neměli jsme spolehlivý a rychlý nástroj, jak zjistit, zda se velká voda nehrne i korytem Litavy.
Nejbližší monitorovací modul je v Brankovicích. Díky novým monitorům v Hodějicích,
Hruškách nebo i dalších menších tocích, už budeme spolehlivě a rychle informováni o stavu

vodní hladiny. Členové povodňové komise
budou pravidelně obesíláni SMS zprávami,
které automaticky generují jednotlivé stanice.
Údaje se dostanou i k dalším institucím jako je
Povodí Moravy nebo složky záchranného systému. Lidé v obci zase budou varovaní díky
spolehlivému bezdrátovému rozhlasu,“ vysvětlil Jaroslav Konečný, starosta obce Křenovice
u Slavkova.
Svazek obcí Ždánický les a Politaví nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele. Systém
začne fungovat do konce příštího roku. Projekt
za téměř 15 milionů korun podpoří Státní fond
životního prostředí z devadesáti procent. TZ
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

88. řádná schůze RM – 27. 8. 2014
1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 52 - Úprava rozpočtu - SFŽP oprava tělocvičny
ZŠ Tyršova, č. 53 - Úprava rozpočtu - Dotace a granty.
2. RM odkládá materiál Dohoda - Kounicův dvůr
a ukládá odboru IR zajistit zpracování analýzy ve smyslu
usnesení ZM ze dne 18. 8. 2014 č. 68/16/MZM/2014.
3. RM souhlasí se zveřejněním upraveného záměru
směny jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví
města na úřední desce MěÚ na dobu 15 dnů a zároveň
ukládá předložit uvedenou zprávu ZM.
4. RM ukládá starostovi města zajistit jednání s majiteli
nemovitosti Restaurace Gól na Sídlišti Zlatá Hora
č.p.1414 ve věci seznámení se s jejich nabídkou na prodej
nemovitosti.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem části pozemku parc. č. 3664/3 zahrada o výměře cca 30 m2 znázorněné na přiložené mapě z vlastnictví paní Ing. Aleny
Lopaurové do vlastnictví města za 1 Kč za m2.
6. RM souhlasí s uzavřením dohody o užití pozemků
a místních komunikací ve Slavkově u Brna se společnosti
Kaláb - stavební firma, spol. s r.o., při stavbě „Slavkov obytná zóna Zelnice, II. etapa".
7. RM souhlasí s rozšířením rozsahu smlouvy o dílo na
akci „Obnova hřbitovní zdi Slavkov u Brna“ se společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., o osazení dvouřádku žulové kostky do betonové mazaniny za 51 314 Kč vč. DPH
dle předložené cenové nabídky.
8. RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze
dne 22. 1. 1996 s paní Vladimírou Andrlovou týkající se
pozemku parc. č. 1059 zahrada o výměře cca 165 m2
a části pozemku parc. č. 1070 zahrada o výměře cca
1200 m2 ve vlastnictví města. RM současně bere na vě-

domí zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1059
zahrada o celkové výměře 165m2 a část pozemku parc.
č. 1070 zahrada o výměře cca 1.200m2.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci "Provedení dozdívek, omítek a výmalby společných prostor
domu Fügnerova č. p. 109, Slavkov u Brna" s panem Leošem Kulhánkem.
10. RM neschvaluje pronájem kanceláře č.203 o výměře 22,20 m2 umístěné ve II. NP administrativní budovy
Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, MUDr. Evě Čechové.
11. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o pět
let tzn. do 31.12.2019 na pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy Palackého nám 89 se společností GE
Money Bank a neschvaluje snížení nájemného o 10 %.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 29.8.2005 k bytu č. 1, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu neurčitou za smluvní nájemné 60,- Kč/m2. RM dále
schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne
15.9.2003 k bytu č. 4, Fügnerova 109 obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 40,- Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21. 10. 2013 k bytu č. 2,
Litavská 1498 obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 10. 2017 za smluvní nájemné
55,50 Kč/m2.
13. RM projednala stížnost pana Jakuba Samka a rozhodla tak, že povinnému subjektu příspěvkové organizaci
ZS-A se podle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění, přikazuje, aby ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost pana
Jakuba Samka o poskytnutí informace podle z. č.

106/1999 Sb. ze dne 23. 7. 2014 vyřídil, dle přiloženého
rozhodnutí. RM ukládá tajemníkovi zajistit písemné vyhotovení rozhodnutí a jeho oznámení žadateli Jakubovi Samkovi a povinnému subjektu příspěvkové organizaci ZS-A.
14. RM bere na vědomí oznámení konání akce ZS-A.
15. RM ukládá MŠ Zvídálek ve věci žádosti o poskytnutí účelového příspěvku upřesnit cenovou nabídku
a předložit návrh rozpočtového opatření.
16. RM souhlasí, aby ředitel školy Vladimír Soukop uzavřel smlouvu o partnerství s Masarykovou univerzitou
a ukládá starostovi města podepsat doložku ke smlouvě
mezi ZŠ Komenského náměstí a Masarykovou univerzitou
Brno.
17. RM souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy mezi
ZŠ Tyršova a ZŠ Bučovice, Školní 710 (jako příjemce dotace). RM současně pověřuje starostu města k podepsání
"Doložky, osvědčující Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podpisem Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem".
18. RM odkládá materiál Oprava střechy Koláčkovo
108 - dodatek č.1 a ukládá odboru IR předložit vyjádření
projektanta k navrženým vícepracem.
19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 126 (Společenské centrum Bonaparte), o cekové výměře 422 m2 s panem
Jaroslavem Kuchyňkou za cenu 15 000 Kč včetně
DPH/měsíc. Výše záloh na energie (vodné, stočné a elektřina) se stanovuje na 5000 Kč/měsíc.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

16. mimořádné zasedání ZM – 18. 8. 2014
1. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí 2014.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2014.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2014.
5. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: č. 34 Napoleonská expozice, č. 35 - Dotace MPZ, č. 36 - Činnost
lesního hospodáře, č. 37 - Dotace ZŠ Komenského - Vzájemně si pomáháme vzdělávat se, č. 38 - Zvýšení základního kapitálu VaK, č. 39 - Příspěvek SMO, č. 40 - Dotace Podpora služeb a budování informačního systému - Zámek
Slavkov – Austerlitz, č. 42 - Meliorační dřeviny, č. 43 - SPO
(II. pololetí 2014), č. 44 - Doplatek SPOD 2013, č. 45 - Dotace ZAD, č. 46 - Komunikace - navýšení finančních prostředků, č. 47 - Rozpočtování příjmů.
6. ZM schvaluje změnu RO č. 41 - Změna účelu příspěvku ZŠ Komenského.
7. ZM schvaluje odložení projednávaného materiálu Bytový komplex Kaunicův dvůr do prověření analýzy zátěže
města celkovou novou bytovou výstavbou a ukládá starostovi města svolat veřejné jednání s občany k závěrům
analýzy dopadů nové bytové výstavby na infrastrukturu
města a potřeby občanů.
8. ZM bere na vědomí koncepci školství včetně doplňujících informací.
9. ZM schvaluje podání projektového záměru na MŠMT
řešící rozvoj kapacity mateřských škol formou přístavby
ke stávající budově MŠ na Koláčkově náměstí o jednu
třídu a podání projektového záměru na MŠMT řešící rozvoj kapacity základních škol formou přístavby ke stávající
budově ZŠ Tyršova o čtyři třídy.
10. ZM schvaluje peněžitý vklad města do základního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
za uvedených podmínek a současně schvaluje text
smlouvy o upsání akcií týkajících se města, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí a současně pověřuje starostu města k uzavření příslušné
smlouvy o upsání akcií.

11. ZM ukládá RM naplnit usnesení z minulého zasedání ZM k zápisu z kontroly kontrolního a finančního výboru v ZS-A.
12. ZM úpravu svého usnesení číslo 154/15/ZM/2014
v části popisu způsobu opravy ulice Smetanova takto:
text uvedený v závorce za názvem ulice Smetanova se
nahradí textem: „celková rekonstrukce ulice Smetanova
v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Havlíčkova dle projektové dokumentace vypracované Ing. Stanislavem Beránkem“.
13. ZM schvaluje Dohodu o podmínkách provedení výstavby se společností Stavební společnost Čáslava,
s. r. o. ZM současně za podmínky uzavření Dohody dle
předchozího odstavce schvaluje v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 5 písm. a ust. § 71 odst. 3 stavebního zákona
pořízení "Změny Regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna", která se dotkne území na pozemcích parc. č. 525/2 a parc. č. 525/3. ZM dále schvaluje
Bc. Zdeňka Pavlíka jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování „Změny Regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově
u Brna“.
14. ZM souhlasí s výkupem části pozemku parc.
č. 2881/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 305 m2 z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města.
15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny parc.
č. 2719/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 96 m2 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o., za pozemky parc. č. 1787/1 a 1798/3
oba orná půda v k.ú Slavkov u Brna ve vlastnictví města.
16. ZM souhlasí se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 1239/1 a parc. č. 2171, které
jsou zapsané na LV č. 391 v katastrálním území Velešovice jejich rozdělením a s uzavřením dohody o zrušení
a vypořádání tohoto spoluvlastnictví k předmětným pozemkům s obcí Velešovice dle přiložené PD.
17. ZM souhlasí s předloženou budoucí smlouvou
o uzavření darovací smlouvy mezi společností Market Invest CZ s.r.o., jako budoucím dárcem a městem jako budoucím obdarovaným, na základě které město
bezúplatně nabude do svého vlastnictví dvě části po-

zemku parc. č. 2719/21 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 281,9 m2 dle přiloženého situačního plánu.
18. ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 2521/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře cca 38 m2.
19. ZM odkládá žádost o směnu pozemků – pan Červinka – doplnění.
20. ZM souhlasí s účastí v druhém kole elektronické
dražby (i s jejími podmínkami), které se týkají pozemků
parc. č. 5001, parc. č. 5013 a parc. č. 5014, vše orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 2256 m2.
21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 334/5 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
a ukládá RM řešit užívání pozemku p.č. 334/5 zájemcem.
22. ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku městem
za úvěr poskytnutý příspěvkové organizaci TSMS Komerční bankou, a.s., dle přiloženého návrhu Smlouvy o
ručení. ZM schvaluje Rámcovou smlouvu s dodavatelem
akcí Napoleonské hry 2014 a Vzpomínkové akce 2014
a ukládá pověřeným osobám podpis Rámcové smlouvy
ve znění schváleného návrhu.
23. ZM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 13145856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR“ na akci Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c,
223d v k.ú. Slavkov u Brna.
24. ZM schvaluje uzavření návrhu dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 23. 1. 2013 na projekt: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod.
25. ZM uděluje cenu města a medaile města panu Vratislavu Malému, starostovi Hasičského sboru Slavkov
u Brna, za dlouhodobý významný přínos k rozvoji partnerských vztahů města s francouzským Darney a dlouhodobé zásluhy o činnost slavkovských dobrovolných
hasičů.
26. ZM schvaluje přijetí předloženého Memoranda
o vzájemné spolupráci při přípravě, zpracování a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti mezi statutárním městem Brnem a městy Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice a Slavkov u Brna.
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89. řádná schůze RM – 10. 9. 2014
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o průběžném plnění Programu rozvoje města na rok 2014 v předloženém znění.
2. RM schvaluje MŠ Zvídálek poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 54 165 Kč na zbudování ochranného
zábradlí na střešní terase MŠ za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 56 v ZM.
3. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Křesťanské MŠ Karolínka ve výši 86 000 Kč za podmínky schválení rozpočtového
opatření č. 62 v ZM.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze
dne 1. 8. 2014 se spol. Dopravní stavby Brno s.r.o., na akci: „Rekonstrukce místní komunikace ulice Lomená, Slavkov u Brna“.
5. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová opatření: č. 54 - ACHP správa a údržba komunikace, č. 55 - Žádost
o finanční jistoty - SKR Stav, č. 56 - MŠ Zvídálek - účelový příspěvek zábradlí na terasu, č. 57 - Pořízení dopravního prostředku pro Městskou policii, č. 58 - Změna regulačního plánu,
č. 59 - Plánovací smlouva - manželé Jandlovi, č. 60 - Oprava
chodníku Slovákova, č. 61 - Rekonstrukce komunikace na ulici
Lomená, č. 62 - Účelový příspěvek MŠ Karolínka – provoz. RM
zároveň doporučuje ZM schválit změnu účelu použití položky
č. 73 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas (Bezručova, přípolož
s E.ON) na účel Modernizace a oprava veřejného osvětlení
a místního rozhlasu.
6. RM ukládá odboru IR jednat s manželi Oldřichem a Marií
Loučanskými o kupní ceně ve výši 300 Kč/m2 za vykoupení
části pozemku parc. č. 722 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 6 m2.

7. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
rozhoduje, že nejvhodnější nabídku na akci: „Oprava chodníku
ulice Slovákova, Slavkov u Brna" podal subjekt Ing. Jan Reichl.
RM současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo na uvedenou
akci až po schválení financování v plném rozsahu v ZM.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku zemního plynu dle předložených zadávacích podmínek.
9. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze
dne 28. 3. 2014 se společností VALTEPRO s.r.o., na akci: „Oprava
střechy budovy Koláčkovo nám. č.p.108 Slavkov u Brna".
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava
omítek a výmalba nádvoří a průjezdu domu Palackého náměstí
č. p. 89, Slavkov u Brna, 684 01“ s panem Leošem Kulhánkem.
11. RM doporučuje ZM odsouhlasit spoluúčast města na
realizaci projektu „Varovného protipovodňového systému pro
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví“ dotovaného
Státním fondem životního prostředí ve výši 300 000 Kč. RM
současně doporučuje ZM uložit RM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 výdajovou položku ve výši 300 000 Kč na
spolufinancování dotační akce „Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví".
12. RM souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s panem
Martinem Šidlíkem na pozemek parc. č. 1059 zahrada o celkové výměře 171m2 a na část pozemku parc. č. 1070 zahrada
o výměře 1.200m2 dle přiloženého zakreslení v mapě za roční
pachtovné ve výši 453,- Kč.
13. RM souhlasí s instalací dvou cvičebních zastavení na
zelené ploše fotbalového stadionu dle předloženého návrhu
a s předloženým návrhem dětského hřiště na Zlaté Hoře.

14. RM bere na vědomí informaci ve věci rekonstrukce ulice
Pod Oborou.
15. RM trvá na přijatém usnesení z 88. rady ze dne 27. 8.
2014 pod bodem č. 1329/88/RM/2014 (RM odkládá materiál
Dohoda - Kaunicův dvůr a ukládá odboru IR zajistit zpracování
analýzy ve smyslu usnesení ZM).
16. RM nesouhlasí na základě schváleného tržního řádu
s prodejem zboží v lokalitě spodní část Palackého náměstí.
17. RM schvaluje odstranění objektu bývalého DDM Komenského náměstí č. p. 525 a vybudování oplocení parcely trvalého charakteru.
18. RM schvaluje návrh na odpis pohledávek VHČ v předloženém znění a doporučuje ZM schválit odpis dvou pohledávek: Hot Reality Plus, s.r.o. – pohledávka ve výši 94 233,97 Kč,
Anna Franíková – pohledávka ve výši 24 507,59 Kč.
19. RM bere na vědomí informaci ve věci odpojování od
CZT a pověřuje Bc. Jitku Charvátovou, Mgr. Martinu Leitnerovou, p. Vojtěcha Lstibůrka jednat s JUDr. Jindřichem Finkem,
jednajícím jménem Společenství vlastníků jednotek domu
č. p. 1363, 1634, 1635, Zlatá Hora, Slavkov u Brna o podmínkách odpojení a možnostech odstoupení od záměru odpojení.
20. RM bere na vědomí zprávu ve věci záměru realizace kogenerační jednotky a postupuje ji do jednání ZM.
21. RM bere na vědomí návrh zadání Změny č. 1 regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí a předkládá ji ZM.
22. RM odkládá materiál Biologické hodnocení lokality Třinácti jezer.
23. RM bere na vědomí informaci ve věci soudního řízení
o ochranu autorských práv - Napolenská expozice. RM současně souhlasí s navrženým postupem při jednání o uzavření
mimosoudní dohody se společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, včetně případného uzavření expozice tak, aby mohlo jednání o uzavření mimosoudní
dohody proběhnout.
24. RM odkládá nařízení města Slavkov u Brna o zajištění
údržby místních komunikací.
25. Rada města bere informaci ve věci pronájmu nebytových prostor SC Bonaparte na vědomí a ukládá odboru KT jednat s panem Sovou o podmínkách uzavření nájemní smlouvy.
26. RM schvaluje pořádání 11. městského plesu dne 10. 1.
2015.
27. RM bere na vědomí informaci ve věci Concentus Moraviae 2015 a souhlasí s uspořádáním oslavy 20. výročí festivalu
ve Slavkově u Brna.
28. RM bere na vědomí informace k programu Vzpomínkových akcí 2014, který zajišťuje ZS-A dle scénáře hlavní části programu předloženým Jezdeckým klubem Acaballado a doporučuje
uzavřít smlouvu na zajištění Vpomínkových akcí s JK Acaballado
do výše smluvně zajištěných finančních prostředků. RM dále souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 200 000 Kč z rozpočtu
města na zajištění Vzpomínkových akcí 2014.
29. RM schvaluje úplatu za školní klub dle přílohy a důvodové zprávy.
30. RM schvaluje prodat nepotřebný majetek – kutr a naklepávač řízků z majetku školy a souhlasí s postupem při prodeji v souladu s důvodovou zprávou.
31. RM uděluje ZŠ Tyršova výjimku z počtu žáků v osmé
třídě na školní rok 2014/2015.
32. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
37 800 Kč spolku SK Beachvolleyball.
33. RM schvaluje program 16. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
34. RM souhlasí s vyřazením majetku – automobil Dacia
Logan, i. č. 00234 z evidence města ve výši zůstatkové ceny
a zastavení odepisování tohoto majetku od data likvidace.
35. RM vyhovuje žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno
a schvaluje konání soutěže Českého poháru v zimním plavání
dne 11. 10. 2014 na městském koupališti.
36. RM souhlasí s umístěním reklamního mobilního panelu
2x1 m na části pozemku parc. č. 448 a 343/17 v k.ú. Slavkov
u Brna v termínu od 19. 9. do 18. 10. 2014.
37. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodání nového služebního vozidla pro městskou policii uvedený okruh
subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek.
38. RM bere na vědomí stanovisko společnosti ENVI Agentura Trunda s.r.o., které je obsaženo v zápisu z jednání ze dne
8. 11. 2013 a současně bere na vědomí předloženou zprávu
k dané problematice.
(Dokončení na str. 6)
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Nová posilovna a opravené hřiště
Pro větší i menší děti i jejich rodiče vzniknou ve Slavkově u Brna do konce roku dvě
nová hřiště. Venkovní „posilovna“ rozšíří sportovní a herní zázemí v areálu fotbalového stadionu. Na sídlišti Zlatá Hora se pak obyvatelé
dočkají staronového dětského hřiště s moderními prvky.
Nejen fotbalisté a sportovci se můžou před
tréninkem rozehřát na speciálních posilovacích
strojích. Ty budou stát vedle stávajícího dětského hřiště v areálu fotbalového stadionu
v blízkosti golfového hřiště.
Cvičební prvky jsou navrženy tak, aby slou-

žily pro zahřátí a posilování nohou, a rovnováhy, břicha a zad. Využít je mohou všechny
věkové kategorie a lze na nich nastavit několik
obtížností. Instalace tohoto hřiště bude stát cca.
200 až 250 tisíc korun podle finálního zadání.
Pro předškoláky a školáky by pak mělo
vzniknout staronové hřiště na sídlišti Zlatá
Hora. Děti by si tady mohly hrát například na
nových lanových atrakcích jako je pyramida
nebo houpající se mosty. Pro míčové hry zde
budou sloužit dvě branky. Předpokládaná investice je 450 tisíc korun. Obě hřiště by měla
stát do konce roku.
vs

Premiéra Dračí princezny v SC Bonaparte
Město Slavkov u Brna a farní divadlo Simsala Bim si vás dovolují pozvat na premiérové
představení pohádky pro malé
i velké „Dračí princezna“. Jako
první můžete toto představení
zhlédnout 9. listopadu 2014 od
16 hodin ve velkém sálu SC
Bonaparte. Vstupenky v hodnotě 60 a 50 korun si můžete
koupit v informačním centru
na Palackého náměstí 1, tel.:
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Režisér Stanislav Olbricht
popsal představení takto:
Bylo jedno pohádkové království. A v tom
království kraloval pan král, který měl krásnou
dcerku-princeznu. Jenomže ta princezna byla
protivná. Nejen tak sama od sebe. Nebylo to
ani výchovou. Ta princezna byla prokletá…

Zaklela ji nepříjemná sudička Ochechule.
Ony vlastně byly tři… Ty sudičky. A tak, díky
hodné sudičce Klementýně, měla
kletba jen omezenou účinnost.
Jakmile se najde princ, který si
princeznu vezme za ženu, kletba
bude zlomena.
A teď si uvědomuji, že jsem
vám vlastně neřekl, že té princezně narostla dračí hlava…
V království se objeví dva šikovní
mladíci. Ale jak poznáme, který
je princ a který jeho kamarád?
A všechny ostatní zápletky se
dozvíte v nové inscenaci pohádky
„Dračí princezna“, kterou pro vás připravuje
Farní ochotnické divadlo Simsala bim na listopad tohoto roku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Za ušetřené peníze za opravu hřbitovní zdi můžou
mít obyvatelé Slovákovy ulice nový chodník
Lidé žijící v domech Rezidence Austerlitz
a ve Slovákově ulici se už v zimě dostanou do
centra města po nových chodnících. Jeden
z nich právě stavaři dokončují podél nové hřbitovní zdi. Druhý začnou pokládat na podzim po
celé délce přiléhající ulice Slovákova.
Tento projekt přitom nebyl v rozpočtu pro letošní rok plánován. Peníze na něj městský úřad
ušetřil při výběrovém řízení na hřbitovní zeď. Ta
měla totiž stát o téměř 700 tisíc korun více.
Pokud zastupitelé města schválí na zasedání 22.
září doplatek ve výši cca 160 tisíc korun, pak se

začne brzy stavět. Práce musí být dokončeny do
konce roku. Úsek v délce cca 320 metrů se
dočká nového podkladu, dláždění i obrubníků.
Stavba bude stát celkem 837 tisíc korun. Původní odhad byl přitom o téměř 460 tisíc vyšší.
I toto výběrové řízení tak potvrzuje trend snižování cen ve stavebnictví. Radnice po celý rok registruje nabídky o cca 20–30 % nižší než tomu
bylo v předchozích letech. V případě přestupního uzlu u vlakového nádraží se jednalo o snížení nabídky dokonce až o 50 % oproti
předpokládané ceně projektanta.
vs

Dohodli se, že se pokusí dohodnout
Na přípravném jednání o možnosti smíru
u Krajského soudu v Brně se zástupci města
Slavkov u Brna a právní zástupkyně autorů libreta výstavy Napoleon – Austerlitz domluvili,
že jsou ochotny jednat o dohodě v mimosoudním řízení.
Výsledkem by mělo být zejména vypracování oboustranně akceptovatelné licenční
smlouvy, jednání o dílčích úpravách původní
expozice v souladu s názorem autorů i zohledněním aktuální situace a návrh omluvy města
autorům. Soud navrhnul, aby se mimosoudní
jednání odehrálo přímo v prostorách stávající
expozice za přítomnosti autorů a historiků
zámku Slavkov u Brna – Austerlitz. Doporučil
také oběma stranám zahájit smírčí řízení „od
čistého stolu“. „Názor soudce sdílíme a do po-

čátku máme zájem najít kompromisní řešení,“
uvedl po skončení jednání soudu starosta
města Slavkov u Brna Ivan Charvát.
Obě strany se dohodly, že se pokusí dohodnout nejpozději do 22. září 2014. V případě
zdárného průběhu jednání předloží vedení
města výslednou smlouvu včetně návrhu licence zastupitelstvu města. Předpokládaný termín svolání tohoto mimořádného zasedání byl
navržený na 29. září.
Pokud se obě strany nedomluví na znění
smlouvy, pak bude přípravné soudní jednání
pokračovat 9. prosince 2014.
V prostorách bývalých koníren je od poloviny června otevřená expozice Austerlitz –
Malé město velkých dějin. Do dnešního dne ji
vidělo více než 2500 návštěvníků.
TZ
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68. řádná schůze RM –
17. 9. 2014
1. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů ze dne 28.
6. 2005 v předloženém znění, za podmínky souhlasu v ZM.
2. RM projednala a doporučuje ZM schválit nepeněžitý
vklad města do základního kapitálu společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., za uvedených podmínek. RM doporučuje ZM současně schválit text smlouvy o upsání akcií
týkající se města, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je
jeho nedílnou součástí, a současně pověřuje starostu
města k uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.
3. RM nesouhlasí s odpojování od CZT- SVJ Zlatá Hora
č.p.1363,1364,1365, Slavkov u Brna a ukládá odboru BTH
předložit informaci o odpojování od CZT- SVJ Zlatá Hora
č.p.1363,1364,1365, Slavkov u Brna, do jednání ZM ke
zprávě ,,Záměr realizace kogenerační jednotky".
4. RM souhlasí s účastí historika ZS-A Mgr. Martina Ráji,
PhD., na generálním shromáždění Federace evropských
napoleonských měst ve španělském Vitorie-Gasteiz ve
dnech 26.–28. 9. 2014.
5. RM ukládá ZS-A předložit vyúčtování Napoleonských
her 2014 a Vzpomínkových akcí 2013.

89. řádná schůze RM…
(Dokončení ze str. 5)

39. RM souhlasí se zapůjčením škvárového hřiště na stadionu pro MK Austerlitz dne 28. 12. 2014 na akci Zavírání šoupátek za podmínky dohody MK Austerlitz s TSMS a SK Slavkov
u Brna.
40. RM odvolává Ing. Aleše Šilhánka z funkce ředitele příspěvkové organizace ZS-A a ukládá Mgr. Jiřímu Blažkovi, zástupci ředitele, zajistit za zaměstnavatele veškeré záležitosti
spojené s odvoláním Ing.Aleše Šilhánka z funkce ředitele (zejména protokolární převzetí funkce, materiálu atd.) a zajistit
čerpání poměrné části dovolené Ing. Aleše Šilhánka do skončení jeho pracovního poměru. RM dále pověřuje Mgr. Jiřího
Blažka vedením příspěvkové organizace ZS-A v rozsahu působnosti ředitele organizace, včetně jednání za organizaci, do
doby jmenování nového ředitele.
41. RM ukládá Mgr. Jiřímu Blažkovi vypracovat zpětně kalkulace všech akcí v ZSA za rok 2014. RM současně ukládá starostovi města navrhnout členy do komise rady, která se bude
zabývat možnostmi změn v koncepci činností a řízení ZSA.

Ředitel divize Production R. Zouhar (první zprava) ukazuje, co všechno umějí v Liko-Su vyrobit Foto: R. Lánský

Vicepremiér ČR ve Slavkově
V pátek 12. září navštívil vicepremiér České
republiky Pavel Bělobrádek v doprovodu náměstka hejtmana, starosty města Slavkova Ivana
Charváta a radní Marie Jedličkové firmu Liko-S.
Panu vicepremiérovi firmu prezentovali představitelé již druhé generace zakladatelů – Jan
Musil a Hana Williams Musilová. Jako místopředsedu vlády pro vědu a výzkum ho nejvíce
zaujalo, že firma vyvíjí nové produkty v oblasti
montovaných dělicích stěn a že významná část
výrobků je určena pro export. S předsedou
představenstva Liborem Musilem se shodl
v tom, že současným největším limitem pro zavádění dalších inovací je především nedostatek
kvalitních lidí. Společnost Liko-S chce v dalším
období tomuto hendikepu čelit založením
vlastní firemní školy pro mladé lidi.
Představitelé firmy Liko-S oceňují vzrůstající
zájem politiků i zástupců regionů o místní zaměstnavatele.
js
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Volby do zastupitelstev obcí
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta města Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát, podle
§ 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 15, odst. 1 zákona č. 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 zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 10. 10. 2014 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 11. 10. 2014 od 8 hodin do 14 hodin
příp. II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: dne 17. 10. 2014 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 18. 10. 2014 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR:
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského
úřadu, Palackého nám. 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, 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 nám., Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská,
U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice
II, Zelnice III.
• 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,
1643, 1647, 1648, Lesní, Mánesova, Na Vyhlídce, 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, Větrná, 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 nám. 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:
Čs. 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 zastupitelstev obci a do Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Ivan Charvát, v.r., starosta města

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí
Hlasovat lze jedním z následujících způsobů
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno (15). Pokud by bylo označeno tímto způ-

sobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (15).

Hlas je neplatný jestliže
• volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
• volič označil na hlasovacím lístku křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany
více než jednu volební stranu
• volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než
kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez
ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný
kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před
názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží –
do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají).

Od listopadu začnou práce na obnově historických alejí
Už za měsíc se v našem městě spustí jedna
z nejvýznamnějších akcí z oblasti životního prostředí posledních let. Pět historických alejí a zámecký park se dočkají zásadní obnovy. V první
fázi, která se spustí 1. listopadu, nastoupí do alejí
dřevorubci, aby pokácely přestárlé a často i rizikové stromy a provedli zdravotnické řezy. V alejích
a parku nyní roste přes 2000 převážně kaštanů
a lip. U 230 stromů dentrologové navrhli skácení.
V druhé etapě pak zahradníci vysadí téměř 900 nových stromů. Práce skončí v květnu příštího roku.
Podle odborného dentrologického posudku je
téměř polovina stromů přestárlých a poškozených. Doposud je zaměstnanci technických služeb udržovali zdravotními ořezy, nebo káceli
rizikové dřeviny. Kompletní obnova zajistí nejen
výsadbu nových stromů za staré, ale také doplnění již stávajících „mezer“.
Nové stromořadí bude nejvíce vidět v aleji
v kopci na Holubice. Ta je již nyní neúplná a neodpovídá původním historickým plánům. Zde
bude nutné skácet ještě devětapadesát kusů jírovců a několik lip, nahradí je však víc než 220
nových. Cestu na Křenovice v současné době lemuje přes 280 stromů. Podle odborníků 37 z nich

je již natolik přestárlých a poškozených, že musí
být pokáceny. Od jara zde ale zapustí kořeny
skoro 200 kusů nových sazenic.
Úpravy se také budou týkat lokalit K Oboře
a U Golfového hřiště. Zde dendrolové z celkového počtu 342 označili 61 stromů ke skácení.
Následně zde přibude 123 kusů jírovců a lip.
V zámeckém parku, kde je okolo 1200 stromů,
dělníci vykácí 72 a vysadí 211.
Práce v alejích se dotknou zejména chodců
a motoristů. V zámeckém parku, U Golfu
a K Oboře půjde často o lokální omezení, které
si budou organizovat samotní pracovníci podle
potřeby. Nejčastěji místo ohraničí tak, aby
chodci věděli, kde se zrovna pracuje. Nebude
proto zapotřebí uzavírat přístup a většina alejí zůstane průchozích.
Směrem na Křenovice a Holubice dodavatel
prací počítá od ledna s občasným omezením
rychlosti a kyvadlovým provozem. Nepůjde však
o trvalý stav, nutná budou nárazová několikahodinová opatření. Práce by tak neměly zásadně
ovlivnit průjezdnost po obchvatu města. O podrobnostech budeme informovat na stránkách
města, Zpravodaji a v dopravním zpravodajství.

Kromě zajištění bezpečnostních opatření budou
muset pracovníci postupovat opatrně i v souvislosti s dalším významným obyvatelem: broukem
páchníkem hnědým. Tento chráněný živočich totiž
obývá několik dutin stromů zejména v zámeckém
parku a v aleji směrem na Křenovice.
Vzácný živočich musí zůstat ve svém přirozeném prostředí. Proto několik torz stromů přemístí
dělníci do nedalekého prostoru takzvané Panské
školky vedle zámecké zdi. U Křenovické aleje
pak vznikne další broukoviště.
Dva projekty Obnova komplexu zámeckého
parku a historických alejí (U Golfu a K Oboře)
a Obnova historických alejí (Holubická, Křenovická a ČČK) podpořil Státní fond životního
prostředí. Obě připravované akce vyjdou na třináct a půl milionu korun. Dotace pokryje u první
projekt z 75 %, druhý pak s 90 %. Město se zavázalo k udržení a rozvoji všech nově vysazených stromů. Pečovat o ně bude muset na své
náklady.
Dodavatelem prací jsou společnosti KAVYL,
s.r.o. (zámecký park, U Golfu, K Oboře) a Petr
Vykrut – Zahradní služby (alej Křenovická,
ČSČK, Holubická).
TZ
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Návštěva z Francie
V úterý 2. září jsme na slavkovském bojišti
přivítali vzácnou návštěvu. Na pozvání Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské
bojiště – Austerlitz přijela Jiřina Bystrická,
dcera arch. Vojtěcha Kerharta, autora návrhu
památníku na Žuráni. Paní Jiřinu Bystrickou
doprovázej její manžel RNDr. Jiří Bystrický.
Návštěva začala ve Tvarožné, kde manžele
Bystrické přijal starosta obce Ing. Petr Buchta.
Prohlédli si dioráma bitvy, zapsali se do Pamětní knihy obce a vyfotografovali se u kopie
francouzského kanonu před Obecním úřadem.
Zápis v Pamětní knize zní: „Děkujeme srdečně
představitelům obce Tvarožná za srdečné přijetí. Obdivovali jsme krásný model bitvy tří císařů a při nejbližší příležitosti přivezeme naše
francouzská vnoučata, kterým se bude líbit. Jiřina Bystrická, bývalá náčelnice Sokola Paříž,
Jiří Bystrický, bývalý starosta Sokola Paříž.“

Z Tvarožné
odjeli naši hosté
na návrší Žuráň.
Tam je přivítal
starosta obce
Podolí Ing. Vítězslav Eliáš,
místostarostka
Ing. Gabriela
Marciánová
a kronikář Jiří
Foto: archiv
Čalkovský. Na Delegace z Francie na setkání se starostou města na radnici
Slavkova. Tam je přijal starosta Ing. Ivan Chartamním Obecním úřadě si prohlédli originál
vát. Následovala prohlídka zámku – hlavně
desky z památníku na Žuráni a zapsali se do
Kounicovské expozice. RNDr. Alois Kleveta
Pamětní knihy obce Podolí. Potom odjeli na
natočil o této návštěvě DVD, dokumentující
Mohylu míru. Zde je uvítal starosta obce Prace
její průběh včetně vzpomínky Jiřiny Bystrické
Ing. Jan Vovesný a vedoucí památníku
na jejího otce.
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. Po prohlídce exFrantišek Kopecký, předseda Zájmového sdružení
pozice a kaple jsme naše hosty doprovodili do

Pozvánka na koncert Pěveckého sboru moravských učitelů
Město Slavkov u Brna zve příznivce sborového zpěvu na koncert Pěveckého sboru moravských učitelů, který proběhne 16. listopadu
od 16 hodin ve velkém sálu SC Bonaparte.
PSMU založil Ferdinand Vach, významný
pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů
a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit
vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl
oprostit se od moravského provincionalismu
a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak
základy moderní sborové interpretaci, opřené
o suverénní technickou dokonalost a umocněné
stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním
ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce – progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní
intonace, zpěv zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik
četných a osobitých sborových děl.
Z Kroměříže zazářila v roce 1903 hvězda,
dosavadní stálice mezi ostatními mužskými pěveckými sbory. Díky stylové a obsahové vytříbenosti a vyspělé hlasové kultuře pronikalo

PSMU od roku 1905 i do ciziny, kde působilo
jako objev a doznávalo triumfálních úspěchů.
Vachovo průkopnické dílo dále rozvinul
Prof. Jan Šoupal, pod jeho vedením dosáhlo
sdružení suverénních vítězství v náročných
světových sborových soutěžích. V roce 1964
převzal funkci dirigenta skladatel a hudební teoretik Prof. Antonín Tučapský, který vnesl do
činnosti sboru řadu nových progresivních
prvků. Po krátkém působení dirigenta Oldřicha
Halmy, známého zejména úpravami lidových
písní, stanul roku 1975 v čele PSMU Prof. Lubomír Mátl, který vede sbor dodnes. Od jara letošního roku se stal novým nastupujícím
sbormistrem Jiří Najvar, žák Lubomíra Mátla.
Jakožto příslušník mladé generace vede sbor
k novým interpretačním metám.
Pěvecké sdružení moravských učitelů nastudovalo přes 700 skladeb našich i zahraničních
autorů. Vzhledem k tradicím je repertoár PSMU
spjat zejména s dílem Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Stranou však nezůstávají ani
sbory jiných českých skladatelů – Pavla Křížkovského, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Jo-

Nejhorší sezona koupaliště
Z hlediska návštěvnosti patřila právě skončená sezona na slavkovském koupališti k nejhorším, což potvrzují připojené tabuleky.
Letošní prázdniny lákaly spíše k návštěvě
zámků, hradů nebo jiných atrakcí. Ve Slavkově
byla návštěvnost v červnu kolem pěti tisíc lidí,
v červenci jich přišlo jedenáct tisíc a v srpnu
zhruba tři a půl tisíce, což je katastrofální.
Z celkové kapacity přibližně čtyř a půl tisíc lidí,
kterou slavkovské koupaliště má, denní návštěvnost dosahovala maximálně patnácti set.
Závěrečný srpnový týden byl teplotně velmi
podprůměrný, takže žádné vylepšení statistik se
nekonalo. Úplně poslední prázdninovou akcí na
slavkovském koupališti byl závod triatlonu
a dětský den koncem srpna.
Tabulka návštěvnosti (bez letošního roku):

Průměr návštěvnosti od r. 1986 je 40 420
osob.

Průměrná roční tržba za posledních pět let
(2009–2013) je 1 448 745 Kč. Plán tržeb na
r. 2014 byl 1 400 000 Kč. Skutečnost ke dni
20. srpna však byla jen 948 585 Kč. Chybí tedy
451 442 Kč!
Závěrem lze shrnout, že tržby jsou závislé
jen a jen především od počasí, což statistika 29
roků potvrzuje. Návštěvnost v roce 2014 byla
poloviční proti průměrné návštěvnosti za uplynulých 28 let. Už dnes se dá oprávněně předpokládat propad tržeb o víc jak 400 000 Kč.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

sefa Bohuslava Foerstera, Emila Axmana, Vítězslava Nováka, Václava Kálika, Eugena Suchoně,
Petra Ebena i Antonína Tučapského . Zahraniční
sborová tvorba je zastoupena díly skladatelů od
renesance až po současnost (Jacobus GallusHandl, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas
Luis de Victoria, Orlando di Laso, Johannes
Brahms, Igor Stravinský, Carl Orff, Quido Pipolo
a mnoho dalších). Kromě cca 15–20 koncertů
ročně v českých zemích prezentovalo PSMU tyto
skladby na více než 400 koncertech v zahraničí.
Kromě všech evropských států reprezentovalo
PSMU českou kulturu i v Japonsku, USA a Kanadě.
Na programu koncertu budou uvedeny
skladby L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka,
B. Martinů a dalších významných skladatelů
a úpravy lidových písní od Jana Šoupala a Oldřicha Halmy. Vstupenky v hodnotě 150
a 130 Kč zakoupíte v informačním centru na
Palackého nám. 1, tel.: 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz
Těšíme se na vaši návštěvu
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Dáda Patrasová a žížala
Jůlie v SC Bonaparte
Dne 30. října proběhne ve velkém sálu SC
Bonaparte představení s názvem JULIDÁDA
SHOW pro děti z mateřských a základních
škol. Děti se ve dvou dopoledních představeních mohou těšit na oblíbenou Dádu Patrasovou, která v hodinových představeních bude
malé diváky bavit společně s žížalou Jůlií
a kostýmovanými loutkoherci.
Věříme, že to bude pro všechny přítomné nevšední zážitek.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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7. setkání zástupců Slavkovů se ve východoslovenském Nižném
Slavkově uskutečnilo ve znamení oslav 800. výročí této obce
Už podívaná při příjezdu delegace našeho
Slavkova u Brna v pátek 29. srpna do obce
Nižný Slavkov na východním Slovensku částečně napověděla něco o průběhu následujících
svátečních dnů. Nejenom pátek, volný den slovenského státního svátku (70 let od Slov. nár. povstání), ale i následující volné dny využila
nemalá část občanů k tomu, aby konečně na
svých polích vyorala a posbírala letošní úrodu
brambor. Po delším deštivém období se totiž ve
dnech 29. až 31. srpna, kdy se konalo 7. setkání
jedenácti obcí a měst z ČR, Slovenska a Polska, které mají ve svém názvu “Slavkov“, obloha rozjasnila a sluneční paprsky zalily
hřejivým svitem tuto horskou krajinu, obklopenou hlavně loukami a lesy. Volba některých obyvatel mezi prací na poli a účastí zejména na
odpoledním sobotním programu asi byla předem
jasná…V neděli odpoledne už zase mělo pršet…
Nižný Slavkov má 840 obyvatel a leží v horském údolí v nadm. výšce 520 metrů na samém
okraji okresu Sabinov v Prešovském kraji, jen
čtyři kilometry od Vyšného Slavkova, ve kterém
se uskutečnilo setkání Slavkovů v roce 2012 (viz
Slavkovský zpravodaj č. 10/2012). Nejvíce obyvatel (1350) měla obec v roce 1905. N. Slavkovem procházela tzv. Velká cesta, která spojovala
Šariš a Spiš. Část obyvatel (kolem 150) žije
v menší romské osadě na okraji obce. Romové
zde žili od nepaměti, po druhé světové válce jich
bylo celkem čtyřicet. V současnosti však má 40
osob jen jeden nejpočetnější ze zdejších rodů.
Příliv Romů údajně zesílil zejména po rušení některých panelových domů v košickém sídlišti
Luník. Téměř všechny projekty a programy nasměrované ke zlepšení nejen jejich způsobu života, ale i spolužití s ostatními obyvateli selhaly.
Většina Romů je nezaměstnaná a s jejich přibývajícím počtem se prohlubuje vzájemná propast
mezi nimi a ostatními obyvateli obce. Je to velký
problém a tak do romské osady vstupují ostatní
obyvatelé jen výjimečně. Obec vynakládá nemalé prostředky zejména na likvidaci jejich komunálního odpadu.
První písemná zmínka o Nižném Slavkovu je
z roku 1214. N. Slavkov je tudíž z tohoto hlediska nejstarší ze všech Slavkovů. K letošnímu
800. výročí uspořádala obec na přelomu července a srpna víkendový kulturní program, kde
také představila novou, téměř 400 stránkovou
knihu o historii a současnosti obce s přiléhavým
názvem „Na začiatku bola cesta“. Také 7. setkání Slavkovů koncem srpna bylo ve znamení
oslav tohoto výročí.
V posledních letech se aktivitou starosty
ing. J. Kamenického (rodáka z Vyšného Slavkova) a jeho poslanců (tj. zastupitelů) podařilo
v obci uskutečnit nemálo akcí, které výrazně
zlepšily vzhled i životní podmínky v obci. Byla
vybudována kanalizace a vedle pečlivě zregulovaného Slavkovského potoka, který protéká středem obce, je krásně upravené centrální
náměstíčko s novým dřeveným altánkem a autobusovou zastávkou. Nedaleko odsud se vyjímá
komplex „občanské vybavenosti“, který zahrnuje radnici obce s velkou parkovací plochou
a s přiléhajícím společenským sálem, na který
bezprostředně navazuje nově vybudovaný areál
kultury a oddechu pro venkovní aktivity s velkou
vydlážděnou plochou, krytým pódiem a dřevěným zastřešeným objektem pro posezení.

Starosta obce je pyšný na
školní areál skládající se z několika vzájemně propojených samostatných budov (mateřská
školka a základní škola s přibližně 150 žáky, která slouží
i pro děti z vedlejšího Vyšného
Slavkova). Škola je vytápěna
dřevěnými štěpkami v plně automatizovaném provozu kotle,
jenž byl pořízen před několika
lety. Téměř bezúdržbový vytápěcí systém umožnil obci uspořit
nemalé finanční částky, které se
Foto: Felix
investovaly do zateplení školy Delegace Slavkova u B. připravena k poskytnutí informací i pochoutek
vč. pořízení nových oken. V areálu hřbitova byla
Na sobotní odpoledne pořadatelé přichystali
v roce 2006 nově vybudována velmi pěkná smuv pěkném venkovním areálu kulturní program,
teční síň „Dům naděje“. Bývalá prodejna v cenna kterém vystoupily skupiny a soubory s přetru obce je přebudována na soukromý penzion
vážně folklorním zaměřením. Na pódiu se předs restaurací, ve kterém byla ubytována převážná
stavily jednotlivé Slavkovy a jejich delegáti se
část účastníků letošního setkání.
zúčastnili několika připravených soutěží.
Nejvýznamnější památkou Nižného Slavkova
V areálu měl každý Slavkov po celé odpoledne
a skutečnou chloubou obce je farní římskokavyhrazený svůj stánek, v němž nabízel typická
tolický kostel Narození Panny Marie. Už
jídla ze své oblasti a propagační materiály. Člev r. 1214 zde stála pozdněrománská kaplička sv.
nové naší delegace si zabezpečili z vlastních
Anny, která se stala ve 14. století součástí zdejzdrojů oblastní speciality a celkový dojem
šího ranněgotického kostela. V levém křídle kosumocnili i svým stylovým oblečením.
tela tvoří nyní jeho boční kapli. V rámci příprav
Na večer připravili hostitelé pro své občany
na 800. výročí obce prošel tento chrám generální
a své hosty v kulturním sále taneční zábavu
opravou. Za pouhých 14 měsíců byla kompletně
v rytmu rychlých východoslovenských čardášů.
vyměněna střešní krytina, zhotovena nová vnější
Pomalá melodie za celý večer snad nezazněla
fasáda vč. fasády kostelní věže, provedena výani jedna. Nutno ovšem dodat, že místním tamalba interiéru vč. nástěnných obrazů a byl
nečníkům tato tempa nečiní žádné potíže… Kozrestaurován hlavní oltář. Při odstranění vrstev
neckonců „východniarům“ se zase v loňském
staré vnější omítky byly na části jižní stěny obroce na hodové zábavě ve Slavkově u Brna
jeveny zbytky nástěnné malby s vyobrazením sv.
zdály naše valčíky a polky příliš pomalé. Jiný
Krištofa. Historický nález byl památkovým ústakraj, jiný mrav…
vem v Levoči označen za objev roku 2013. Sv.
V neděli prošli delegáti za polojasného počasí
Krištof je pokládán za patrona poutníků
v průvodu s vlajkami svých obcí a měst od rada ochránce cestujících, proto je umístěn na stěně
nice do kostela, kde se konala sváteční slavnostní
viditelné z tzv. Velké cesty. V současnosti se na
bohoslužba. Po obědě účastníci setkání poděkorekonstrukci malby této fresky ještě pracuje.
vali hostitelům za vřelé přijetí a rozloučili se
Cena díla je odhadována na 20 tis. eur.
s nimi. Obloha se zatáhla a skrápějící déšť vytváV oblasti Spiše se velmi blízko sebe nachářel nad okolními lesy čerstvé mlhavé obláčky…
zejí čtyři památky UNESCO – Levoča (histor.
Letošní setkání se neslo také ve znamení
centrum města), Spišský hrad, Spišská Kapitula
jedné zvláštnosti. Ve všech zúčastněných Slava kostel v obci Žehra (vzácné středověké frekovech se uskuteční do konce letošního roku
sky). Účastníci setkání Slavkovů si v pátek prokomunální volby a s tím související volby stahlédli Spišský hrad, který byl na travertinovém
rostů – nejdříve v ČR, poté v SR a též v Polsku.
kopci budován od 12. stol. a který patří mezi
Někteří starostové se už o tuto funkci nebudou
největší obranné hrady ve střední Evropě.
ucházet (v SR a v Polsku jsou starostové voleni
V době jeho největší slávy v něm žilo až 2000
v přímé volbě), a proto setkání využili i jako
obyvatel. V roce 1780 hrad vyhořel a byl defidůstojnou rozlučku se svými dlouholetými konitivně opuštěn. Každou první neděli v měsíci
legy a přáteli.
je vstup do hradu zdarma. Jen 6 km od něho se
Bylo také konstatováno, že za Slavkovy by
nachází Spišská Kapitula, samostatná církevní
mohly být považovány i maďarská obec
osada opevněná hradební zdí. Se svou katedráEgerszalók (cca 2300 obyv.) a město Abádslou sv. Martina byla hlavním centrem duchovzalók (cca 4000 obyv.). V době, kdy slovenské
ního života na Spiši. V současnosti se postupně
Slavkovy patřily pod nadvládu Uherska, nesly
opravují jednotlivé zahrady a domy této osady
totiž obdobné označení: Nižný Slavkov (Alsó
a je možné se v nich i turisticky ubytovat.
Szálok), Vyšný Slavkov (Felso Szalok), Malý
Sobotní dopoledne zasedali delegáti v kulturSlavkov (Kisszalók, Kiss-Szalók), Velký Slavním sále N. Slavkova. Byl zde promítnut přikov (Nagyszalók). Zatím však nebyly maďarské
bližně půlhodinový videozáznam z loňského
obce kontaktovány a záležitost jejich případné
setkání Slavkovů v našem Slavkově u Brna, který
účasti na setkávání „Slavkovů“ nebyla na tomto
z podstatné části na své kameře zachytil pan
setkání uzavřena. Že by i Slavkovy jednou vyVratislav Malý. Uvedení svého díla se však už
tvořily obdobu „Vyšegrádské čtyřky“?
nedožil a o pár dní na to se s ním slavkovská veJisté ale je, že setkání se v příštím roce uskuřejnost loučila v Brně naposledy. Se zájmem si
teční ve Slavkově u Opavy na severní Moravě.
také mnozí delegáti prohlédli v putovní kronice
L. Jedlička
naše zpracování záznamů z loňského setkání.
(Fotoreportáž najdete na webu veslavkove.cz)
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Akce realizované ve volebním období 2011–2014
Rok

Název akce

Cena celkem (Kč)

Z toho dotace

Dotační zdroj

2011
1
2
3
4
5
6
7

Slavkov u Brna – rozšíření kapacity MŠ Zvídálek – výběr dodavatele stavby
Zámek Slavkov u Brna – obnova fasád
Oprava střechy budovy radnice čp. 64 – Slavkov u Brna
Oprava střechy budovy čp. 123 - Slavkov u Brna
Oprava fasády čp. 123 na Palackého nám. ve Slavkově u Brna
VO+MR ul. Čapkova, Mánesova, Tylova ve Slavkově u Brna – I. etapa
Oprava podlah MěÚ čp. 260 Slavkov u Brna

25 341 646
3 149 998
3 420 438
2 268 505
219 910
820 048
249 997

3 125 000,00
525 000,00

MK ČR
MK ČR

MK ČR
MK ČR
společný dar Admiral Globing
společný dar Admiral Globing

2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oprava krovů a střechy Palackého nám. 64
Zámek Slavkov u Brna – obnova fasád
Dětské hřiště na Sídlišti Nádražní
Rekonstrukce chodníku na ul. Malinovského a Kom. nám. a vých. strana kostela
Oprava dětských hřišť
Revitalizace bytových domů Zl. Hora 1227–1237
Bytové domy Nádražní 1191–1193
Revitalizace bytových domů Zl. Hora 1228–1230
Obnova vodního příkopu
Rekonstrukce ul. Zahradní

1 539 918,00
1 312 949,00
1 396 114,00
1 955 594,00
300 000,00
3 766 541,00
5 424 659,00
6 177 156,00
9 758 911,00
954 804,00

745 000,00
1 300 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

Zámek – oprava mostku
Oprava střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444, Slavkov u Brna
ZŠ Tyršova – zateplení tělocvičny
Oprava kotelny Palackého nám.
Fügnerova 109 – oprava statiky
Oprava komunikace – U mlýna
Místní rozhlas ul. Špitalská
Přestupní uzel IDS Nádražní
Oprava kabin na fotbalovém stadionu
Autobusová zastávka Cutisin
Veřejné osvětlení – Havlíčkova, Zborovská
Dětské hřiště Polní
Vánoční výzdoba

964 183,00
5 077 199,00
3 001 875,00
510 538,00
175 091,00
249 277,00
156 998,00
6 523 072,00
65 190,00
438 278,00
946 211,00
226 335,00
209 595,00

800 000,00

Vyměna oken – kabiny na fotbalovém stadionu
Chodník při západní straně kostela
Oprava střechy budovy Koláčkovo nám. čp. 108 Slavkov u Brna
Postupná obnova zámku Slavkov u Brna – jižní rampa SO 05
Obnova hřbitovní zdi a chodníku na ulici Kollárova, Slavkov u Brna
Komunikace ul. Lomená
Oprava chodníku ISŠ
Oprava komunikace ul. Čapkova, Mánesova, Tylova
ZŠ Tyršova – oprava kamenné stěny

219 597,00
582 631,00
867 933,00
1 111 353,00
1 824 995,00
1 512 489,00
182 260,00
324 300,00
902 036,32

631 461,00
9 606 698,00
500 000,00

SFŽP
MMR
Dar Pegas-Gonda, s.r.o.

2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MK ČR

1 887 693,00

SFŽP ČR

4 933 963,00

ROP JV

300 000,00

81 655,00

Dar Cutisin

Dar občané a firmy

2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9

291 410,00
332 000,00
1 000 000,00

dar Švýcarsko
MK ČR
MK ČR

Poskytování dotací a grantů pro rok 2014
Město každoročně rozděluje příspěvky neziskovým organizacím a církvím dle platných
pravidel pro poskytování grantů a dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her.
Platné formuláře pro podávání žádostí, následného vyúčtování i pravidla pro poskytnutí
grantu/dotace naleznete v elektronické podobě
na internetových stránkách města www.slavkov.cz nebo si je můžete vyzvednout osobně na
Finančním odboru u Ing. Simony Vaňkové.
Organizace, které chtějí žádost pro rok 2015
podat, budou postupovat následovně:
1. Vyplní formulář – Žádost o poskytnutí příspěvku, který nejpozději do konce měsíce listopadu 2014 doručí na podatelnu Městského
úřadu ve Slavkově u Brna nebo odešlou poštou
na adresu Město Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna. Upozorňujeme, že k žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
• fotokopie aktuálního dokladu o právní subjektivitě žadatele,
• doklad o volbě či jmenování statutárního
zástupce současně s dokladem osvědčujícím

oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
(podpis smluv) u právnických osob,
• originál čestného prohlášení, že žadatel
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
městu nebo jeho příspěvkovým organizacím,
• potvrzení o bezdlužnosti vůči státu – Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení,
• prohlášení žadatele o plátcovství daně z přidané hodnoty,
• prohlášení o možnosti kontroly akcí a vyúčtování kontrolním a finančním výborem zastupitelstva města.
2. Po rozhodnutí orgánu města o přidělení
příspěvku (nejpozději do konce dubna 2015)
budou vyzvány organizace k podpisu smlouvy
o příspěvku.
3. Výše příspěvku bude max. 75 % nákladů
na celý projekt.
4. Do 1 měsíce od ukončení projektu, na
který byla dotace/grant přiznán, nebo nejpozději do konce měsíce ledna 2016 odevzdají organizace vyúčtování tohoto příspěvku na
předepsaném formuláři.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat
pracovníka finančního odboru Města Slavkov
u Brna, který vám rád poskytne podrobné informace (tel.: 544 121 116, e-mail: Simona.vankova@meuslavkov.cz).
Finanční odbor MÚ

Pouštění draků
Kroužek lesní moudrosti DDM Slavkov zve
všechny děti, rodiče a kamarády na pouštění
draků na Urbánku, které se koná v neděli 5.
října od 14 hodin. Je připravena „Dračí cesta“
na Urbánek. Začátek cesty je označen červeným fáborkem u obchodu na Zlaté Hoře. Děti
s doprovodem rodičů prochází cestu individuálně. Děti bez doprovodu společný sraz ve 14
hod. před obchodem.
Od 15 hod. bude na Urbánku připraveno
pouštění draků, opékání, písničky, hry, soutěže
a odměny. S sebou: draka, špekáčky a 30 Kč
pro děti, které se budou účastnit her a soutěží
jako startovné. Akce se nekoná pouze za deštivého počasí.
DDM
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Kdo nepřišel do sálu ZUŠ ve středu 17. září večer, může litovat
Od 18. hodiny se tam v sále konal zcela mimořádný koncert, možná v tomto sále nejzajímavější a nejkvalitnější za posledních deset
let. Své instrumentální umění nepředváděli jako
obvykle čerství absolventi brněnské konzervatoře či JAMU, ale muzikantsky vyzrálí profesionální hudebníci, klavíristé Radim a Libuše
Pančochovi a také někteří členové Janáčkova
kvarteta a Brněnské filharmonie. Na úvod koncertu zazněly v podání „čtyřručního“ klavíru
manželů Pančochových tři části z cyklu Slovanských tanců od A. Dvořáka a poté „čtyřruční“
klavírní provedení známé symf. básně Vltava
od B. Smetany. Lyrické i temperamentní části
této skladby prověřily kvality hudebního nástroje i obou klavíristů a u posluchačů navodili
slovanskou melodičností příjemnou atmosféru.
Potom na pódium nastoupilo dalších osm
muzikantů – v podstatě smyčcový kvartet rozšířený o kontrabas, xylofon, flétnu a klarinet.
Spolu se dvěma klavíristy, kteří ovšem nyní
usedli každý ke svému nástroji, zahrál tento
profesionální desetičlenný orchestr hudební
suitu „Karneval zvířat“, kterou skladatel
Camille Saint-Saëns složil v roce 1886 a dal jí
podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Jednotlivé části 14dílného cyklu zhudebňují typické znaky chování
vybraných zvířat, např. lva, slona, kukačky, la-

Aerobik pro nejmenší
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna nabízí zájmový kroužek pro dívky ve věku 5–6 let
aerobik pro nejmenší (základní kroky aerobiku
hravou formou, všestranná průprava, rytmické
cítění a pohybová paměť). Vedoucí: Mgr. Iva
Majárková. Cena: 600 Kč na pololetí (pro MŠ),
350 Kč na pololetí (pro ZŠ). Kroužek se koná
každou středu od 15 do 16 hod. v malé tělocvičně ZŠ Komenského (vchod dvorem školními šatnami).
Začínáme od 1. 10. Pozor – přihlaste své děti
včas, počet míst je omezen! Přihlášky a bližší
informace přímo v DDM Slavkov nebo na tel.
č.: 544 221 708.
DDM

Dětské hřiště u DDM
Provoz dětského hřiště DDM Slavkov ve
škol. roce 2014/2015:
PONDĚLÍ
od 9.00 do 16.30 hod.
ÚTERÝ
od 9.00 do 18.00 hod.
STŘEDA
od 9.00 do 17.30 hod.
ČTVRTEK
od 9.00 do 16.00 hod.
PÁTEK
od 9.00 do 17.30 hod.
Denně v době od 13 do 15 hod. je hřiště určeno pouze pro děti z odpoledních hrátek
DDM. Vstup na hřiště je stále zdarma pro
všechny zájemce, denně kromě víkendů, za děti
zodpovídají rodiče, bez používání toalet, prosím seznamte se s novým provozním řádem na
brance! Půjčování veškerých hraček zdarma,
poslední při odchodu zakrývá pískoviště.
V případě potřeby, dotazů nebo objevení jakékoliv závady volejte na mobil 605 988 265,
pevná linka 544 221 708 nebo osobně v DDM.

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

butě, želvy atd. Nejznámější
melodií z tohoto cyklu je
krásné violoncellové sólo
z „labutí“ části, diváci si ale
vyprosili opakování kontrabasové sloní melodie.
Všichni hudebníci si provedení cyklu evidentně „užívali“, možná i proto, že
i člověk-hudebník je součástí zvířecí říše… A užívali
si ho i přítomné děti a doPančochovi a část orchestru
Foto: archiv školy
spělí posluchači.
představení (za dobrovolné vstupné) je zcela
Do skvělé, uvolněné a neformálním průvodvýjimečným počinem.
ním slovem Radima Pančochy oživené atmoI když návštěva posluchačů v sále byla větší
sféry občas „zabimbaly“ kostelní zvony. Někdy
než obvykle, volných míst bylo ještě dost. Lidokonce i v tu nejvhodnější chvíli, jakoby byly
tovat může každý příznivec kvalitní hudby,
součástí kompozice celého skvělého večera.
který nebyl přítomen.
Současně také odbíjely poslední týdny (či dny?)
Pro příště stačí věnovat více pozornosti zveLibuši Pančochové, viditelně očekávající přířejňovaným pozvánkám, ať už ve Slavkovském
chod nového klavírního virtuosa na tento svět…
zpravodaji, na webech či jinde. Třeba se poZa uspořádání koncertu patří zvláštní podědobná mimořádná akce uskuteční dříve než za
kování ředitelce ZUŠ MgA. Janě Jelínkové,
dalších deset let…
L. Jedlička
neboť realizace podobného profesionálního

Začátek školního roku v MŠ Zvídálek
V tomto školním roce jsme poprvé
v naší mateřské škole přivítali 64 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 208 dětí.
Děti se 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.
I nadále pokračujeme ve 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
důležité z důvodu získání návyků správného dr-

žení těla, uspokojení přirozené potřeby pohybu
a zdokonalení obratnosti dětí.
Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Brno, Kohoutova jsme zařazeni do
projektu „Skládám, tvořím, myslím“, který je zaměřen na oblast polytechnického vzdělávání 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 environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Můžeme
využívat vzdělávacích akcí pro pedagogy, metodických materiálů a nabídku vzdělávacích
programů pro děti. Získané informace v praxi
využijeme v nově vybaveném prostoru na
střešní terase mateřské školy.
Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří jak finančními částkami nebo sponzorskými dary podporují činnost naší 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

Nábor do volejbalu
DDM Slavkov pořádá nábor do volejbalu
dívek (ročníky 2001–2004). Již třetím rokem
funguje při DDM Slavkov u Brna oddíl přípravka volejbalu – dívky. V letošním roce dorostla většina hráček do věku 11 až 13 roků
a oddíl se přihlásil do turnajové soutěže 7. tříd.
Soutěž pořádá ČVS, hraje se turnajovým
způsobem a je určená pro neregistrované hráče.
Z důvodu rozšíření hráčského kádru, hledá vedoucí a trenér oddílu žákyň touto cestou další
zájemkyně o volejbal, nejlépe již se základními
volejbalovými návyky.

Případní zájemci (ročníky 2001 až 2004) se
mohou hlásit na DDM Slavkov, nebo přímo
u trenéra na tel. čísle 603 422 803, můžete 2x
vyzkoušet trénink a potom vyplnit přihlášku
v DDM! Tréninky volejbalu se konají každé
úterý a pátek na ZŠ Tyršova ve Slavkově,
v době od 16 do 17 hod. Zahajovací trénink se
konal již 16. září. Přivítáme i děti ze ZŠ Komenského, z beachvolejbalového kroužku
a okolních vesnic.
Na vaši účast se těší Ing. Jan Zmrzlý,
trenér volejbalu
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Nabídka a rozvrh zájmového vzdělávání
DDM Slavkov ve školním roce 2014/2015
1.
2.
3.
4.

Zájmový útvar
Aerobik pro dívky (1.–3. třída)
Aerobik pro nejmenší (od 5 let)
Angličtina pro předškoláky + 1. tř. ZŠ (začáteč.)
Atletický kroužek I. (začátečníci 2x týdně)

Místo
ZŠ Komenského (gymnastický sál)
ZŠ Komenského (malá tělocvična)
DDM – skupina 15 dětí
ZŠ Tyršova hřiště, Hala ISŠ

5. Atletický kroužek II. (mladší 2x týdně) ZŠ Tyrš.

ZŠ Tyršova hřiště, Hala ISŠ

6. Atletický kroužek III. (starší 2x týdně) ZŠ Tyrš.

ZŠ Tyršova hřiště, Hala ISŠ

7. Baby klub dopoledne (bez programu)

DDM

8. Baby klub dopoledne (s programem)
9. Cvičení rodičů s dětmi (odpoledne)

DDM
Hala ISŠ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dračí doupě (pokročilí)
Lesní moudrost (1.–6. třída ZŠ)
Florbal 1.–2. třída ZŠ začátečníci
Florbal 2.–3. třída ZŠ
Florbal 4.–5. třída ZŠ
Florbal starší hoši 6.–8. třída ZŠ
Kondiční zdravotní cvičení pro dívky a ženy
Beachvolejbal 4.–6. třída
Beachvolejbal 7.–9. třída + SŠ
Pilates – zdravotní cvičení pro ženy
Rybářský kroužek
Sportovní hry 1.–2. třída ZŠ začátečníci
Sportovní hry 2.–3. třída ZŠ
Stolní tenis – pokračují
(tréninky + víkendové turnaje)
24. Šachový kroužek
25. Volejbal dívky 2x týdně, 5.–8. tř. ZŠ

DDM
DDM
ZŠ Komenského (velká hala)
ZŠ Komenského (velká hala)
Hala ISŠ
ZŠ Komenského (velká hala)
ZŠ Tyršova (tělocvična)
Hala ISŠ
Hala ISŠ
ZŠ Tyršova (tělocvična)
DDM (vždy 1. úterý v měsíci)
ZŠ Komenského (malá tělocvična)
ZŠ Komenského (malá tělocvična)
ZŠ Komenského (malá tělocvična)

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Školička vaření (1.–2. třída)
Školička vaření (3.–4. třída)
Vaříme zdravě 8.–9. třída + SŠ – 10 dětí
Keramický kroužek (3.–5. třída)
Korálkování pro dívky I. 1x za 14 dnů
Korálkování pro dívky II. 1x za 14 dnů
Tvořivá dílnička (1–2. třída)
Tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi

DDM
DDM
DDM – 1x za 14 dnů
DDM – 1x za 14 dnů
DDM
DDM
DDM
DDM

34.
35.
36.
37.
37.
39.
40.
41.

Odpolední hrátky barevné (1.–4. tř.)
Odpolední hrátky sportovní (1.–4. tř.)
Odpolední hrátky tvořivé (1.–4. tř.)
Odpolední hrátky společenské (1.–4. tř.)
Odpolední hrátky pohádkové (1.–4. tř.)
Kytarový klub pro začátečníky
Magic the Gathering pro pokročilé
Fotbal chlapci a dívky 5–8 let

DDM – denně od září do června
DDM – denně od září do června
DDM – denně od září do června
DDM – denně od září do června
DDM – denně od září do června
DDM
DDM
Stadion, ZŠ Kom. velká hala

DDM
ZŠ Tyršova

Doba schůzek – začínáme
PO 13.30–14.30 – 6. 10.
ST 15.00–16.00 – 1. 10.
ST 15.00–16.00 – 1. 10.
ST 15.00–16.00 – 10. 9.
PÁ 15.30–16.30 – 12. 9.
PO 15.30–16.30 – 8. 9.
ČT 16.30–18.00 – 11. 9.
PO 15.30–18.00 – 8. 9.
ČT 16.30–18.00 – 11. 9.
ÚT-PÁ 9.30–11.30 – 30. 9.
(kromě čtvrtku)
PO 9.30–11.30 – 29. 9.
ÚT 16.00–17.00 – 30. 9.
PÁ 16.30–17.30 – 3. 10.
ÚT 18.00–20.00 – 7. 10.
PÁ 16.00–17.30 – 3. 10.
PÁ 13.00–14.00 – 3. 10.
PÁ 14.00–15.00 – 3. 10.
ČT 14.30–15.30 – 2. 10.
PO 15.00–16.00 – 6. 10.
ST 19.00–20.00 – 1. 10.
ST 16.00–17.00 – 1. 10.
ST 16.00–17.00 – 1. 10.
ČT 19.00–20.00 – 2. 10.
ÚT 16.00–18.00 – 7. 10.
PO 13.00–14.00 – 6. 10.
ČT 13.00–14.00 – 2. 10.
PO 18.00–20.00 – 8. 9.
ČT 18.00–20.00 – 11. 9.
ÚT 17.00–18.00 – 7. 10.
ÚT 16.00–17.00 – 16. 9.
PÁ 16.00–17.00 – 19. 9.
ČT 13.00–14.00 – 2. 10.
ČT 14.00–15.00 – 2. 10.
ČT 16.00–17.30 – 23. 10.
ST 14.00–15.30 – 8. 10.
ÚT 15.30–17.30 – 7. 10.
ÚT 15.30–17.30 – 7. 10.
ÚT 13.00–14.00 – 7. 10.
ČT 16.00–18.00 – říjen
1x za měs., přihl. se předem
PO 11.45–15.00
ÚT 11.45–15.00
ST 11.45–15.00
ČT 11.45–15.00
PÁ 11.45–15.00
ST 16.00–17.30 – 1. 10
PÁ 14.30–16.30 – 3. 10.
ÚT 15.30–16.30 – 23. 9.

Cena za I. pololetí
350 Kč
600 Kč
650 Kč
650 Kč

Vedoucí ZK
S. Ondrušková
I. Majárková
E. Ptáčková
T. Hrňa, J. Janíková,
H. Vičarová
J. Navrátil
650 Kč Z. Vičar
O. Fiala
650 Kč J. Křížka
30 Kč
jednotl. vstup
40 Kč jednotl. vstup H. Nováková
40 Kč jednotl. vstup H. Nováková
E. Janková
650 Kč V. Vykoukal
350 Kč H. Nováková
350 Kč S. Ondrušková
350 Kč S. Ondrušková
350 Kč S. Ondrušková
350 Kč S. Ondrušková
40 Kč jednotl. vstup H. Charvátová
350 Kč O. Zehnálková
350 Kč D. Zehnálek
40 Kč jednotl. vstup J. Sekerková
100 Kč ročně A. Křivonožka, Z. Šimek
350 Kč S. Ondrušková
350 Kč S. Ondrušková
650 Kč Z. Daněk
200 Kč V. Vykoukal
600 Kč
600 Kč (vč. surovin)
600 Kč (vč. surovin)
200 Kč (bez surovin)
600 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
50 Kč
jednotl. vstup
Pololetně 100 Kč/h.
Pololetně 100 Kč/h.
Pololetně 100 Kč/h.
Pololetně 100 Kč/h.
Pololetně 100 Kč/h
600 Kč
350 Kč
600 Kč

J. Zmrzlý
P. Martinková
P. Martinková
B. Palečková
P. Martinková
J. Šilerová
J. Šilerová
P. Martinková
P. Martinková
P. Martinková, A. Kučerová
S. Ondrušková, A. Kučerová
S. Ondrušková, A. Kučerová
I. Olejníková, A. Kučerová
P. Martinková
H. Nováková
J. Procházka
P. Jeřábek

Zápisné je nutno uhradit pouze na účet DDM, číslo účtu 150 789 115/0600, každý zájmový kroužek je nutno uhradit jednotlivě, uveďte vždy název kroužku a příjmení dítěte. Nové zájmové kroužky si mohou děti 1x vyzkoušet, potom musí provést úhradu nebo se odhlásit, místo bude nabídnuto náhradníkům. Odpolední
hrátky je možnost uhradit nejpozději do 24. 10. 2014. Provoz v DDM v září 2014 denně od 8 do 16 hod. Mobil: Ivana Olejníková 605 083 322, Pavla Martinková
730 181 375, Simona Ondrušková 730 181 376, pevná linka 544 221 708. e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz, www.ddmslavkov.cz

Cvičení rodičů s dětmi

Kurzy zdravého vaření

Dům dětí a mládeže, Komenského nám. 495,
Slavkov u Brna, tel: 544 221 708 pořádá dvakrát týdně ZK cvičení rodičů s dětmi ve školním roce 2014/2015.
I. ÚTERÝ 16–17 h., hala ISŠ vedoucí Hedvika Nováková (začínáme od 1. října 2014)
II. PÁTEK 16.30–17.30 h., hala ISŠ vedoucí
Mgr. Eva Janková, (začínáme od 3. října 2014).
Cena: 40 Kč dítě, každé další dítě 20 Kč
(platí se na začátku hodiny, vezměte si drobné).
Každé dítě musí mít vyplněnou přihlášku,
rodič nevyplňuje!
DDM

…přijďte nahlédnout, co se skrývá pod pokličkou…
Co Vás čeká?
• Přechod na přirozený způsob stravování
• Návrat tradičních a zapomenutých surovin
• Vaření a pečení bez lepku, mléka a vajec
• Sezonní vaření, sváteční vaření i pečení
• Moučníky bez cukru a vajec, mléka, bezlepkové, celozrnné
• Nápoje – pro osvěžení i zdravotní
• Tipy a triky, jak strávit v kuchyni minimum času s maximálním výsledkem

…ale hlavně jídlo s láskou a radostí připravené.
Přijďte se pobavit, najíst a setkat se. Kurzy
se konají v Domě dětí a mládeže, Komenského
nám. 495, Slavkov u Brna každých 14 dní,
vždy ve středu a čtvrtek od 18 do 20.30 h.
Cena: 250Kč/setkání
Bližší informace: Lektorka kurzu: Blanka
Palečková (724 731 127), b.paleckova@centrum.cz, http://intuita.webnode.cz/.
Přihlášky vždy nejpozději 2 dny předem, tj.
do pondělí. Začínáme 24. a 25. září.
DDM
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Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

Sběr starého papíru
ZŠ Komenského pořádá sběr starého papíru.
Sbírejte, střádejte, svazujte starý papír a odevzdejte jej v úterý 21. října (7 až 15 h.) u staré tě
locvičny ve Svojsíkově parku. Třída nejlepších
sběračů získá putovní cenu stolní fotbal.

Kruhová sestava

Foto: archiv školy

Kruhová cvičicí sestava
Vznikla jako doplnění celkového záměru
využití školního dvora, který má sloužit nejen
k výuce žáků, ale také k jejich odpočinku
a uvolnění. Vytvořili jsme zákoutí s hrazdami,
lany a lavičkami, kde se děti mohou do sytosti
vydovádět. Denně obsazený prostor, je nám zárukou, že jsme se rozhodli správně a že tento
druh sportoviště nám chyběl.
V příštím školním roce doplníme ještě pískoviště, které bude sloužit v převážné míře
dětem ze školní družiny.
Vladimír Soukop

eSkola
eSkola neboli elektronická škola je název souboru
elektronických
učebnic, které naši učitelé
připravili v rámci projektu
„Vzájemně si pomáháme
vzdělávat se“. Vznikly celkem tři učebnice,
které mapují nejdůležitější učivo z předmětů
český jazyk, matematika a anglický jazyk v 1.
až 6. ročníku. Naším záměrem bylo, aby se
dětem a jejich rodičům dostaly do rukou elektronické interaktivní knihy, které obsahují multimediální prvky (videa a zvuky), a které
umožní uživatelům zlepšit nejen samotnou
výuku, ale i přípravu na ni. Učebnice lze provozovat na tabletech s operačními systémy iOS
nebo Android. A kdo nemá k dispozici tablet,

může využít libovolný internetový prohlížeč
a s učebnicemi pracovat na běžném počítači.
Knihy obsahují výklady učiva, běžné postupy užívané ve výuce a cvičení, která si žák
může vypracovat, vyhodnotit a případně opět
zopakovat. Lze je využívat kdekoli a kdykoli.
Jsou kompletně dílem našich učitelů, což znamená, že všechna videa, texty, obrázky a zvuky
jsme připravili v naší škole.
V tomto školním roce zpracujeme metodiku
pro používání programu eSkola. S žáky ho budeme testovat, odstraníme případné chyby a poté
ho uvolníme k běžnému využívání. Učebnice
v něm vzniklé vyzkoušíme v běžné výuce a v seminářích, které pořádáme pro rodiče a jejich
děti, každý čtvrtek odpoledne v 16 hodin, které
vede speciální pedagožka.
Vladimír Soukop

Návštěva v muzeu
Stalo se již úspěšnou tradicí, že v průběhu
školního roku navštíví naši žáci několikrát historické muzeum Zámku Slavkov – Austerlitz.
Z pracovníků muzea, paní PhDr. Vladimíry Zichové a pana Mgr. Martina Ráji, se stanou milí
hostitelé, kteří se malým i větším návštěvníkům
ochotně věnují. Na základě zkušeností a v souladu se Školním vzdělávacím programem jsme
spolu s nimi vybrali témata, která rozšíří vědomosti žáků hlavně v oblasti regionálních dějin.
V r. 2014 si připomínáme 100. výročí vypuknutí 1. světové války. A právě této události bylo
věnováno letošní první povídání na zámku, kterého se zúčastnili žáci devátého ročníku. Chlapci
a děvčata postupně získávali informace o atentátu

v Sarajevu, vypuknutí války, o nejdůležitějších
bojištích či o nových zbraních a použité technice.
Nesmíme zapomenout ani na vznik československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Žákům byly
představeny zajímavé exponáty: dobová uniforma, ruční granát, puška, vyznamenání obou
válčících stran, řada map a dokumentů.
Návštěvou muzea žáci získali řadu nových
poznatků, na něž v učebnicích nezbylo místo.
Hodiny dějepisu strávené v atraktivní budově
slavkovského zámku patří k nejzajímavějším
stálicím naší dlouhodobé spolupráce s historiky
Zámku Slavkov – Austerlitz. Rádi bychom jim
touto cestou poděkovali za jejich čas a trpělivost.
PhDr. H. Sokoltová

Poprvé do školy!
Žáci ZŠ Komenského na OVOV

Foto: archiv školy

Z Š T Y R Š O VA

Za tradicí moravského venkova
Ve středu 10. září se 12 žáků devátých tříd
zúčastnilo exkurze organizované z projektu „Za
tradicí moravského venkova“. Cílem projektu je
ve spolupráci s místními základními školami
provést zmapování tradiční produkce, potravinářské i řemeslné, a informaci o tradičních producentech v území poskytnout široké veřejnosti.
Naše škola se do projektu zapojila vytvořením
webové prezentace producentů v našem regionu.
Z každé zapojené školy se autoři nejlepšího projektu mohli za odměnu zúčastnit středeční exkurze partnerských místních akčních skupin
a představit tam produkci z našeho regionu. Program byl velmi bohatý – představení expozice
hliněného stavitelství v Kučerově, návštěva kovářské a sedlářské dílny, práce s keramikou
v Habrovanech. Všichni zúčastnění si tento den
užili a vyzkoušeli si tradiční techniky hliněné
omítky, ukovali si s kovářem ozdobný lístek, se
sedlářem si vyrobili kožený náramek a s paní keramičkou vymodelovali hliněná zvířátka.
sf

„Hurá! Jdu do školy.“
Ne všichni žáci, kteří v pondělí 1. září šli do
školy, si to mysleli. Ale prvňáčci snad všichni.
Vždyť tento den je pro nich velkým svátkem.
V letošním školním roce naše škola přivítala
44 prvňáčků. Společné zahájení proběhlo v divadelním sále. Pan ředitel Mgr. Vladimír Soukop i pan starosta Ing. Ivan Charvát popřáli
prvňáčkům šťastné vykročení do jejich školních
let. Přivítat je přišla i Anička a Katka, děvčata

ze skupiny Glitter Stars, která předvedla své
umění. A pak už se žáci rozešli do svých tříd.
Všem prvňáčkům přejeme, 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.
Mgr. Hana Stárková

Žáci ZŠ Komenského ve finále OVOV
Již potřetí za sebou se podařilo žákům-vícebojařům ze ZŠ Komenského probojovat do republikového finále Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů – celostátního sportovního
projektu založeného olympijskými vítězi Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem, do kterého
je zapojena více než tisícovka škol. Samotný
závod tj. celý desetiboj je rozvržen do dvou závodních dní. Letos proběhl závod ve dnech 5.
a 6. září a účastnilo se ho 43 družstev a přes 350
jednotlivců. Součástí celé akce byl i bohatý doprovodný program – autogramiády s předními
českými olympioniky, vystoupení Armády ČR
a Policie ČR, a to vše pod dohledem České televize a velkého mediálního zájmu.
Čtyři dívky (Ondráčková, Chromá, Krytinářová
a Kučerová) a čtyři chlapci (Levíček, Jelínek, Svoboda a Rychtecký) se pustili do náročného spor-

tovního programu sprintem na 60 m. Po prvním
soutěžním dni jsme si vybrali část sportovní
smůly – zranila se nám naše nejlepší vícebojařka.
Celé družstvo se muselo s touto ztrátou vyrovnat
a nastoupit do druhého dne s odhodlání dohánět
tuto ztrátu. Po sečtení všech bodů jsme skončili
na 28. místě, což lze vzhledem masovosti celého
projektu označit za úspěch.
Závěrem bych chtěl ještě ocitovat reakci
jedné z našich účastnic: „Myslím si, že budu
mluvit za všechny, když řeknu, že se nám na
OVOV v Praze moc líbilo. S našimi výkony
jsme byli spokojení už proto, že každý z nás
jsme do jednotlivých disciplín dali své maximum. I jako tým jsme fungovali skvěle a velkou
oporou pro nás byl pan učitel Bauer.“ (Eliška
Ondráčková)
Mgr. Martin Bauer, vedoucí družstva OVOV
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Žáci ISŠ na Urbánku
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Foto: archiv školy

Akce Domova mládeže při ISŠ ve Slavkově u Brna
Je již tradicí, že při zahájení každého školního roku pořádáme spolu s našimi ubytovanými žáky výšlap na kopec Urbánek. Tentokrát
jsme výšlap uskutečnili dne 10. září, den před
tím, než začalo pršet, takže počasí bylo super.

Výšlap zvládli všichni, nejvíce to dalo zabrat
prvákům, kteří se zúčastnili poprvé. Všichni si
opekli špekáčky, někteří si zahráli míčové hry
a zaházeli si s létajícím talířem. Trochu více
jsme se vzájemně poznali, popovídali si, odkud

kdo je, co koho zajímá, jaké má koníčky,
a v neposlední řadě také jak se komu libí u nás
na domově. Asi po dvou hodinách jsme oheň
uhasili a lepší cestou jsme se vrátili všichni
v pořádku domů.
vychovatelky DM

Získávali jsme zkušenosti v řeckých hotelích
Už v lednu jsme měli v ISŠ ve Slavkově možnost výběru praxe v Řecku na ostrově Rhodos.
Neváhal jsem, protože tak jako všude v zahraničí, to bude dobrá zkušenost. Po schůzce s delegátkami a krátkém rozhovoru v anglickém
jazyce z důvodu testování dovedností jazyka,

byli někteří z nás vybráni. Odlétali jsme koncem
května.
Po přistání na Rhodosu nás čekala delegátka
a autobus, který nás odvezl do našich hotelů.
Ubytováni jsme byli nedaleko hotelu. První den
v práci jsme začínali zlehka obsluhovat a učit se

Slavkov je součástí Brněnské metropolitní oblasti
Evropská unie mění v novém sedmiletém
programovém období pravidla pro rozdělování
dotací. A Slavkov u Brna z nich může těžit i nadále. Aby mělo naše město už od začátku šanci
na úspěšné čerpání, vedení města podepsalo
spolu se starosty dalších pěti měst z nově vznikající Brněnské metropolitní oblasti memorandum o spolupráci. Díky tomuto kroku mají
města a regiony v okolí Brna, Šlapanic, Kuřimi,
Rosic, Židlochovic a Slavkova u Brna šanci získat do konce roku až 10 miliard korun.
Do brněnského regionu budou peníze mířit
zejména na projekty z oblasti dopravy jako jsou
nové přestupní terminály nebo moderní systémy řízení dopravy. Zelenou dostanou také
projekty z oblasti životního prostředí jako jsou
protipovodňová opatření. Šanci na podporu
budou mít také firmy nebo školy, které se zaměří na vzdělávání či podporu konkurenceschopnosti. Další klíčovou oblastí je rozvoj
sociálních a zdravotnických služeb.
„Slavkovsko tak má šanci na podporu vybudování retenčních poldrů ochraňující město před

přívalovými dešti, nového obchvatu směrem na
Rousínov nebo vyřešení dopravních uzlů směrem na Křenovice. Městský úřad už v minulosti
připravil několik projektů, které mají reálný základ a jsou připraveny k rozpracování. Věřím, že
i tento fakt přispěje k tomu, že náš region bude
podobně úspěšný v čerpání evrpopských dotací,
jako tomu bylo v předchozích sedmi letech,“ přiblížil starosta města Ivan Charvát.
Podpis memoranda je reakcí na vládní Strategii regionálního rozvoje 2014–2020, která definuje základní kategorie členění území.
Brněnská metropolitní oblast spadá, spolu
s dalšími šesti oblastmi , do nejvyšší úrovně
mezi tzv. metropolitní oblasti. Ty jsou chápány
v souladu s evropskou optikou jako národní
póly růstu a nositelé konkurenceschopnosti se
zásadním významem pro rozvoj celé České republiky.
Pro metropolitní oblasti bude podle návrhu
Evropské komise uvolněno minimálně pět procent finančního objemu Evropského fondu regionálního rozvoje pro Česko.
vs

Slavná Mam’zelle Nitouche ve Slavkově
Město Slavkov u Brna si vás dovoluje pozvat
na slavnou hudební komedii Mam’zelle Nitouche do velkého sálu SC Bonaparte 15. listopadu. Začátek představení je v 19 hodin.
Tato hra vznikla před sto lety v tak zvané
krásné epoše a dodnes si zachovala svůj půvab.
Světec Célestin – světák Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa – andílek s čertem v těle,
i další postavy nás vtahují do proudu proměn
a stále nových dobrodružství.
V české divadelní tradici má „Nituška“ výjimečné místo, zejména zásluhou Oldřicha Nového. Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském
Novém divadle (pozdějším sídle Semaforu) v komorním provedení pro menší herecký ansámbl.

Také tato skutečnost byla inspirací pro vznik této
současné inscenace. Zachovává noblesní styl
jeho úpravy se všemi komediálními situacemi.
Je to příběh plný neodolatelného humoru.
Představení Pražské komorní zpěvohry má
již za sebou více než 150 repríz. V hlavní roli
uvidíte skvělého Otakara Brouska ml., který
se současně ujal i zdařilé režie. Dále hrají Hana
Czivišová, Jiří Wohanka, Petr Gelnar, Filip
Sychra, Milada Bednářová, Jiří Untermüller.
Vstupenky na toto představení zakoupíte
v předprodeji v Informačním centru na Palackého náměstí 1, tel.: 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz. Ceny místenek
mk
jsou 250 a 230 Kč.

místním tradicím a zvykům, které jsou důležité
při naší profesi. V hotelu se mi líbila strava, kdy
jsme si jako studenti mohli ráno vybrat ze studené, teplé kuchyně, ale také z ovoce a zeleniny,
u obědu a večeře byl výběr v průměru z 15 teplých jídel. Z mé strany stravu hodnotím velmi
pozitivně, dále se mi líbilo ubytování, které bylo
taktéž příjemné. Jako velkou nevýhodu hodnotím vztahy a komunikaci personálu hotelu, které
nebyla příliš dobrá a také pracovní přístup jednotlivých číšníků řecké národnosti, který byl dle
mého názoru velice laxní, což byl později důvod
mého dřívějšího odjezdu domů. Základní praxe
trvala tři měsíce pro splnění podmínek získání
certifikátu, kvůli kterému jsem do Řecka odcestoval, na který jsem si do posledního dne počkal
a vydržel, což jsem rád. Po tříměsíční praxi jsem
odjel domů s pocitem, že jsem se opravdu hodně
naučil nejen v práci, ale také pro život, protože
jsem se musel spolehnut jen sám na sebe, a vyzkoušel si tak činnosti, které jsem nikdy nedělal
sám a do budoucna se mi budou hodit
.
J. Korta, obor kuchař-číšník, ISŠ

Centrum denních služeb
Centrum denních služeb funguje ve Slavkově
u Brna již 6 let. Za tu dobu pomohlo mnoha seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým. Nabízí seniorům smysluplné
prožití volného času, svozový automobil,
pomoc s osobní hygienou, procvičování paměti,
jemné motoriky i pohyblivosti těla.
Centrum je určeno těm, kteří nemohou zůstávat sami doma, ale také těm, kteří nechtějí.
Nabízí se jim tak možnost setkávat se s novými
lidmi, popovídat si, zapojit se do společných
i individuálních aktivit, zažívat něco nového.
Do Centra je možné přijít se podívat každý
všední den dopoledne, nebo po domluvě i v jiný
čas. Chod tohoto zařízení může každý podpořit
zakoupením výrobků, které společně s pracovnicemi vyrábějí uživatelé. Těšíme se na vás!
Více na www.hodonin.charita.cz
Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.,
sociální pracovnice – vedoucí
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
tel: 734 435 125
mail: cds.slavkov@charita.cz
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Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
so (od 1. 4. 2014) 8–11 h.

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením, JI Ž

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

10 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz
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REZIDENCE
AUSTERLITZ
POKRAČUJE

18 nových domů
STAVÍME PRO VÁS

RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
• nejnižší ceny
se zárukou 5 let!

PRODEJ BYTŮ
A RODINNÝCH
DOMŮ
3. MÍSTO STAVBA JMK

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

• velký výběr fólií
a typů
• posuvné dveře
a obložky
dveře před renovací

po renovaci

www.renovace-dveri-zarubni.cz
Tel. 775 690 400 • 683 51 Holubice 393

TEXTIL ZDEŇKA
ČISTÍRNA
OPRAVA ODĚVŮ
DROGERIE
TEXTIL NA
OBJEDNÁVKU

Tel.: 737 867 922

Brněnská 642, Slavkov u Brna

Rezervujte si byt nebo RD

www.RezidenceAusterlitz.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312,
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

Emil Strach

Usazování kamene

Vnuci Emila Stracha: Jiří a Emil

Slavkovského rodáka Emila Stracha bude
obyvatelům i návštěvníkům města připomínat
kostka s mosaznou destičkou, která je vsazena
před dům, ve kterém na Palackého náměstí
Emil Strach žil. Stojí na ní: Zde žil Emil Strach
nar. 1884. Deportován 1942 do Terezína. Zavražděn 1942 v Izbici.
Uctění jeho památky iniciovala Česká unie
židovské mládeže realizující projekt Stolpersteine. Zasazení kamene proběhlo vpodvečer
16. září 2014 a mezi několika desítkami přítomných občanů byli i dva vnuci Emila Stracha Jiří a Emil s rodinami.
O zasazení se postaral Boris Barak Selinger
a samotný kámen ve Slavkově zasadil sám otec
projektu, německý umělec Gunter Demnig.

Během práce četl vnuk oceněného MUDr.
Emil Strach židovský chvalozpěv v hebrejštině.
První kameny byly v Evropě položeny již
v roce 1993. V České republice byl první
kámen umístěn v r. 2008 a od té doby bylo zasazeno již 600 těchto „kamenů zmizelých“.
Emil Strach byl velice činný v židovské náboženské obci a patřil k zasloužilým občanům
města. V domě s číslem popisným 77 na Palackého náměstí vlastnil výrobnu likérů. Byl
velký ochránce přírody a zahrádkář, založil
řadu vinohradů v Křižanovicích a ve Slavkově.
Byl i zakladatelem Slavkovského okrašlovacího spolku a také prvního veřejného koupaliště ve Slavkově v roce 1929.
red.

Zájemci o inzerci v ročence Informace 2015:
pište na uzenac@slanecek.cz nebo volejte 604 706 900

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

PRODLUŽOVÁNÍ
VLASŮ A ŘAS

Uzávěrka pro inzerci

Slavkov u Brna, Za Branou 276

pátek 17. října do 16 hod.

tel. 606 183 645 Lucie
tel. 776 487 214 Karolína

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

Pamětní kámen

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

www.bmtypo.cz

NOVÉ

KADEŘNICTVÍ

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč
ZDARMA otitulkování
a tvorba DVD s kapitolami,
krabička a přebal

BM TYPO, Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Foto: 3x B. Maleček

Kámen zmizelých je usazen

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto barevných kombinacích s černým základem:
modrá, zelená, šedá, žlutá aj..
Inkousty v různých barvách.
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, razítka velkých rozměrů
atd. Dřevěná razítka.

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.

Nabízíme ve‰keré tiskaﬁské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk
Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláﬁe

Kalendáﬁe
stolní
i nástûnné

Knihy
a ãasopisy

Obecní
i firemní
zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pﬁístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Spolehliví pomocníci pro váš skv lý výkon
Ak ní cena:

Ak ní cena:

Ak ní cena:

4. 590 K

11.490 K

5.690 K

B žná cena: 4.990 K

B žná cena: 12.490 K

B žná cena: 6.190 K

HUSQVARNA 236
Lehká pila vhodná na pro ezávání strom a práce kolem domu. Se snadným startováním a nízkými vibracemi. Motor X-Torq snižuje spot ebu
paliva a emise.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 450 e-series

Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, se snadným
startováním. Motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

Univerzální farmá ská et zová pila.
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

Ak ní cena:

18.190 K

Ak ní cena:

14.990 K

B žná cena: 19.990 K

9. 390 K

B žná cena: 15.990 K

B žná cena: 10.150 K

HUSQVARNA 440 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila.
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

HUSQVARNA 436Li

Moderní profesionální pila se systémem RevBoost™ pro rychlou akceleraci a vyšší výkon. Vybavena systémem AutoTune™ a motorem X-Torq
s nízkými emisemi a s nižší spot ebou paliva.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,7 kg.

Lehká, snadno ovladatelná a tichá akumulátorová pila se startuje stisknutím tla ítka. V cen je zahrnuta nabíje ka a akumulátor.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez ezné
ásti a akumulátoru 2,5 kg , rychlost et zu max. 15 m/s.

Cena:

Ak ní cena:

13.990 K

Ak ní cena:

11.490 K

15.790 K

B žná cena: 14.990 K

B žná cena: 12.490 K

HUSQVARNA ST 121
HUSQVARNA 535RX

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila.
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Farmá ský k ovino ez pro náro né používání. Jedine ná ergonomie
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickými nosnými popruhy, strunovou hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg.

Ak ní cena:

Ak ní cena:

B žná cena: 13.990 K

B žná cena: 19.490 K

12.990 K

Jednostup ová sn hová fréza
pro majitele dom , kte í pot ebují
kompaktní, lehce ovladatelnou
a efektivní frézu pro uklízení nového sn hu
z p íjezdových cest. S elektrickým startérem.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm.

Cena:

17.550 K

32.690 K

HUSQVARNA ST 224
HUSQVARNA 136LiHD50

HUSQVARNA 545RX

Lehký, tichý a výborn vyvážený plotost ih se velmi lehce ovládá a startuje. V cen je nabíje ka a akumulátor.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 1,5 Ah, délka lišty 50 cm,
hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg.

K ovino ez s vysokým výkonem. Jedine ná ergonomie a ovladatelnost.
Dodáván se strunovou hlavou, travním nožem a ergonomickými nosnými
popruhy Balance X TM.
Objem válce 45,7 cm³, výkon 2,1 kW, hmotnost bez p íslušenství 8,7 kg.

Dvoustup ová sn hová fréza
s vysokým výkonem, pro
uklízení sn hu z v tších ploch
a p íjezdových cest. S elektrickým startérem,
vyh ívanými rukoje mi a LED sv tlomety pro pohodlnou práci.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 61 cm.

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.

Ceny jsou pouze doporu ené v etn DPH. Akce platí do 31. 10. 2014. Odpov dnost
za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk ,
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci kace a vybavení bez p edchozího
upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

NOVINKA
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www.zamek-slavkov.cz

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

Slavkovská iniciativa smíření 2014
SLAVKOV U BRNA • 3. a 4. ŘÍJNA 2014
„Miluji svou církev – miluji tvou církev“ –
takové je ústřední motto Slavkovské iniciativy
smíření na všech dosavadních setkáních, ale samozřejmě i v běžném životě. Na slavkovském
zámku tato iniciativa vznikla v roce 1996. Jejím
prostřednictvím se účastníci snaží zejména
sami v sobě nacházet cesty a způsoby, jak překlenout propast mezi lidmi, vytvořenou nesnášenlivostí rasovou, národnostní a zejména
náboženskou. Propast, kterou překlene jen čisté
srdce, hledající u druhých prvky spojující, nikoliv rozdělující.
Jak bývá zažitým zvykem, setkání začíná pátečním koncertem v Historickém sálu zámku
a pokračuje sobotním seminářem. Program je

završen ekumenickou bohoslužbou. Letošní
téma Iniciativy je „1. světová válka a smíření.“
V pátečním večerním koncertu se posluchačům představí soubor Vox Iuvenalis z Brna
pod vedením Jana Ocetka. Jeho členy jsou zejména studenti a absolventi brněnských vysokých škol. V současné době působí pod záštitou
Vysokého učení technického v Brně.
Hlavním přednášejícím na sobotním semináři bude Jiří Stanislav – velkopřevor Rytířského řádu Křížovníků s červeným srdcem.
Ekumenické bohoslužbě v Chrámu vzkříšení
Páně bude předsedat kardinál Miloslav Vlk.
Bohoslužba bude ukončena společnou modlitbou u stromu smíření.

Program SIS 2014
Pátek 3. října
19.00 koncert Vox Iuvenalis v Historickém
sálu Zámku Slavkov – Austerlitz
Sobota 4. října
10.00 seminář Příčiny a důsledky 1. světové
války v Rubensově sálu, hlavní přednášející Jiří Stanislav
14.00 ekumenická bohoslužba v Chrámu
Vzkříšení Páně, předsedající kardinál
Miloslav Vlk
Všichni jsou srdečně zváni. Vstup je volný.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Divadelní představení Scapinova šibalství na nádvoří zámku

Foto: 3x R. Lánský

Divadelní představení na nádvoří zámku
V sobotu 30. srpna se na nádvoří slavkovského zámku uskutečnilo divadelní představení
Scapinova šibalství v podání herců činohry
Národního divadla Brno. Hru s brněnským souborem nastudoval významný slovenský herec
a stejně skvělý režisér Emil Horváth ml. Tato
slavná Moliérova komedie dell’arte, která po-

bavila publikum komickými scénami, v nichž
zamilovaní řešili své patálie a překonávali překážky za pomocí mazaného šibala – sluhy Scapina v podání skvělého herce Zdeňka Dvořáka,
bylo vtipné a důstojné zakončení letní sezóny
na zámku. V dalších rolích se publiku představili Jakub Šafránek (Oktáv), Klára Apoleoná-

řová (Hyacinta), Petra Bláha (Leandr), Kristýna
Jirouškovou (Zorbineta) a další.
I přes malou nepřízeň počasí si diváci i herci
užili příjemnou atmosféru předposledního srpnového večera a věříme, že se všichni skvěle
bavili stejně jako my.
Hana Partyková, ZS-A

Ohlédnutí za letní sezonou na zámku
Letní sezóna je vždy pro mnohé organizace
rozhodující pro celkový roční výsledek. Ne jinak
je tomu i na našem zámku. Každoroční výsledky
návštěvnosti jsou totiž výrazně ovlivněny právě
obdobím léta, prázdnin a dovolených, které využívají především rodiny s dětmi pro obohacení
náplně jejich rodinných aktivit.
A jak to tedy průběžně vypadá u nás ve Slavkově? Popravdě bychom mohli být optimističtí.
Od počátku roku do konce srpna totiž areál
zámku navštívilo téměř 84 tisíc návštěvníků, což
je více než za celý rok 2010! Škarohlídové jistě

zapochybují, co se do toho počítá. Tak je to návštěva zámku vč. všech jeho expozic, koncerty
a vše, kde návštěvník získá vstupenku. Pochopitelně v tomto nejsou započítány bohatě navštívené jarmarky a Napoleonské hry, které by
výrazně toto číslo pozitivně ovlivnily. Jsme rádi,
že vyšší návštěvnosti odpovídá i meziroční nárůst tržeb za srovnatelné období o více než 33%!
Nemůžeme si tedy vůbec na něco stěžovat jako
např. provozovatelé koupališť. Vždyť právě
krásné slunečné a teplé počasí na zámek o víkendech přilákalo více návštěvníků než obvykle.

VII. zámecké dýňobraní
Přijďte s námi strávit 12. října od 14 hodin
příjemné podzimní nedělní odpoledne na zámecké nádvoří, kam zveme všechny šikovné
děti a jejich rodiče na akci s názvem Zámecké
dýňobraní, které se koná letos již po sedmé.
Všichni budou mít možnost si vyzkoušet vyřezávání, zdobení či malování dýní a i ti nejmenší nepřijdou zkrátka a v dětské dílně si dýni
mohou vymalovat nebo vyrobit z papíru. Pokud

máte možnost, přineste dýně s sebou, pokud ne,
lze je na místě zakoupit. Od 16 hodin bude pak
možné nazdobené dýně umístit do nasvíceného
zámeckého podzemí a pochlubit se tak svými
výrobky kamarádům.
Po celou dobu konání akce je připraveno občerstvení a ochutnávka dýňových specialit
nebo malování na obličej.
Hana Partyková, ZS-A

Zřejmě je to oceněním atraktivní nabídky, kterou
zaměstnanci zámku připravili a připravují a kde
mají možnost využít veškeré své nápady a kreativitu, na rozdíl od těch žehrajících… A za to
jim po právu patří dík a ocenění především návštěvníků zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ZS-A

Tři
Další zajímavou výstavu obrazů si Zámek
Slavkov – Austerlitz připravil pro své návštěvníky v závěru turistické sezóny. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. října v 17
hodin v Rubensově sále zámku. Na výstavě se
podílejí tři autoři – otec a jeho dva synové.
Odtud tedy název TŘI. Výstava představí bitvy,
nejen napoleonských, ale i středověkých nebo
smyšlených válek, zachycené v obrazech a objektech Miroslava Maliny, Lukáše Maliny
a Michala Maliny, kteří rozdílnou formou i stylem zpracovávají jedno z nejstarších a téměř zapomenutých témat malířství, potažmo celého
výtvarného umění.
Hana Partyková, ZS-A
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

1. 10. středa 19.30 hod.
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Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

RANHOJIČ
150 minut
Ranhojič se odehrává v 11 století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě
zapomenuté. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní
schopnost: je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá
jeden z potulných ranhojičů a stává se z něj jeho učedník. Touha po poznání nakonec žene
Roba z malé anglické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie. Režie: Philipp Stolzl.
Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, Oliver Martinez, Emma Rigby, Michael Marcus. Žánr:
Dobrodružný/Drama/Historický. Velmi dobré hodnocení na CSFD.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

90 minut
4. 10. sobota 19.30 hod. BONY A KLID
5. 10. neděle 19.30 hod. Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je utráceli. Co ale dělá
partička někdejších veksláků dnes? Z vězení jsou už dlouho venku. Svět kšeftů s valutami
a bony je sice dávno pryč, ale způsobů, jak vydělat „rychlý prachy“, je pořád dost. Režie: Vít
Olmer. Hrají: Jan Potměšil, Roman Skamene, Jakub Prachař, Josef Nedorost, Miloslav Kopečný,
Gabriela Kratochvílová, Simona Chytrová. Žánr: Komedie/Krimi.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let
8. 10. středa 19.30 hod.

Hvězdy jak je neznáte
Jan Kraus, Roman Vojtek
Ve středu 15. října od 20 hodin vystoupí ve
slavkovském kině Jas herec, publicista, dramatik, režisér a především známý moderátor Jan
Kraus! V posledních letech si získal popularitu díky úspěšným pořadům „Uvolněte se,
prosím“ a „Show Jana Krause“, díky nim ho
můžeme směle označit za současnou moderátorskou špičku v talkshow. Zábavný pořad
Hvězdy jak je neznáte, se kterým Jan Kraus
přijede do Slavkova, bude složen z historek
hostů, písniček a také odpovědí na otázky posluchačů v sále.
V obsazení tohoto pořadu nicméně došlo ke
změně! Původně plánovaná účast Matěje Rupperta musela být zrušena. Jana Krause tak na
pódiu doplní neméně oblíbený zpěvák a herec
Roman Vojtek. Vstupenky zůstávají v platnosti beze změny. Jejich předprodej je v Informačním centru ve Slavkově u Brna, cena
v předprodeji 350 Kč. S nákupem vstupenek
neváhejte, počet míst je omezen.

DESET PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 100 minut
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen
hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se
zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do
věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc jeho otce, který je
úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu. Režie: Karel Hanák. Hrají:
Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský, Radim Uzel,
Petr Buchta. Žánr: Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný

134 minut
11. 10. sobota 19.30 hod. 12 LET V ŘETĚZECH
12. 10. neděle 19.30 hod. Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na
život. V jeden jediný okamžik ale o to všechno přišel. Skončil jako otrok spoutaný v řetězech
a jeho jediným osudem se stala dřina na plantáži „pod bičem otrokáře“. Přesně to se v roce
1841 přihodilo Američanu Solomonu Northupovi, který svůj skutečný příběh zachytil
v autobiografické knize. Režie: Steve McQueen. Hrají: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry, Bryan
Batt, Brad Pitt, Paul Dano, Taran Killam. Žánr: Drama/Životopisný/Historický. Velmi dobré
hodnocení na ČSFD.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný
92 minut
18. 10. sobota 19.30. hod. POHLED NA LÁSKU
19. 10. neděle 19.30 hod. Face of Love (Pohled na lásku) je romantický příběh, vyprávějící osudy vdovy Nikki (Annette
Bening), která několik let po smrti manžela potkává Toma (Ed Harris), který je téměř přesnou
kopií jejího zemřelého muže. Nikki se při společně strávených chvílích s Tomem vracejí její dávné
prožitky a city. Zřejmě nachází svou životní lásku. Podruhé v životě.Romantické drama USA.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

22. 10. středa 19.30 hod.

114 minut
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas,
pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat
v bačkorách v křesle. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný
a naprosto nepředvídatelný výlet. Režie: Felix Herngren. Hrají: Robert Gustafsson, David
Wiberg, Mia Skaringer, Alan Ford. Žánr: Dobrodružný/Komedie/Drama. Vysoké hodnocení na
CSFD.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

25. 10. sobota 19.30 hod.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ 106 minut
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé Olšan
a souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala, multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví 1.
Trochu zestárli. Bohumil taky zestárl. Ztratil ženu svého života. Režie: Robert Sedláček. Hrají:
Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková, Karel Gott, Karel Heřmánek, Jiří Pecha, Jitka
Čvančarová, Milan Lasica, Anna Polívková a další. Žánr: Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

26. 10. neděle 16.30 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
102 minut
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla
uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají
s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním
sněhulákem Olafem. Žánr: Animovaný/Rodinný/Fantasy/Dobrodružný. Nejlepší animovaný film roku.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

29. 10. středa 19.30 hod.

ÚNOS
100 minut
Zapálený policista Mike je na stopě vraha řádícího v ulicích Bufala. Po té co Mikovi zmizí
dcera, se tento případ stává osobním. Mike je ochoten udělat vše pro nalezení své dcery a ví,
že pokud svou dceru nenajde do 48 hodin, tak už ji pravděpodobně neuvidí nikdy. Režie:
Morgan O Neill. Hrají: John Cusack, Dallas Roberts, Sonya Walger, Cindy Sampson, Michael
Trevino. Žánr: Krimi/Thriller.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Nabídka vyučování římskokatolického náboženství

Program římskokatolické farnosti

Vážení rodiče, někdy se setkávám s otázkou,
zda se v naší farnosti vyučuje náboženství. Již od
roku 1990 se vyučuje náboženství na faře, důvodů je několik, především je jednodušší dát dohromady žáky dvou škol na jednou místě, tedy
na faře. Výhodou jsou upravené prostory na
faře – třída, farní sál, kde se dá promítat, dokonce
farou můžeme projít přímo do kostela. Dalším
důvodem je, že se děti pohybují v prostorách farnosti, kam by se některé jinak nedostaly.
Účast v náboženství je pro pokřtěné děti součástí křesťanské výchovy, ke které se rodiče zavázali před křtem dítěte. Křesťanský život totiž
nemá za cíl jen osobní víru, ale ta se má prožívat ve společenství křesťanů. Ježíš řekl svým
apoštolům po svém zmrtvýchvstání, aby šli do
celého světa, získávali učedníky a křtili je. On
nám zanechal znamení své přítomnosti ve svátostech. Proto součástí křesťanské výchovy
patří příprava dětí 3. ročníku ke přijímání Těla
Kristova a svátosti smíření. Tady bych chtěl podotknout, že je důležitá účast v náboženství již
od 1. ročníku, ve které se děti seznamují se základy víry. Součástí vedení dětí je také bohoslužba pro děti, která probíhá každé úterý v 18

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18 pro mládež, sobota v 7.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 10. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 10. dopoledne.
SIS, „1. světová válka a smíření“, ekumenická bohoslužba za padlé, 4. 10. ve 14.00,
kardinál Miloslav Vlk.
KLAS, klub aktivních seniorů, pondělí 13.
10. v 18,00 farní sál, P. Vavro na téma o svátostech a svátostinách.
Misijní neděle, 19. 10. v 8.30 kostel, mše sv.
a sbírka na misie.
Výročí posvěcení kostela, neděle 26. 10.

hodin v kostele s tématem „Postavy Starého zákona“. Mohou se účastnit i děti předškolní.
Vyučování jsme již zahájili a ještě je možné
se připojit. V případě kolize s jinou aktivitou
můžeme hledat řešení. Můžete ale přihlásit
i dítě ve vyšším ročníku nebo i dítě nepokřtěné.
Informace jsou na webu www.farnostslavkov.cz
nebo telefonu 604 280 160.
Rozvrh výuky náboženství ve školním roce
2014/15
1. roč.
pondělí 13.00
v Domě sv. Rodiny (nad školkou Karolínka)
Vyučování na faře:
2. roč.
pondělí 13.15
3. roč.
pátek
13.00
4. roč.
pondělí 14.00
5. roč.
úterý
14.00
6. a 7. roč. středa 14.00
8. a 9. roč. úterý
15.15
Setkávání maminek s malými dětmi
v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka)
každé úterý od 8,30 do 11,30 h. Náplní času je
hraní, popovídání si a kratší modlitba. Je možné
se připojit kdykoliv během dopoledne.
P. Milan Vavro, římskokatolický farář

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Kdy si začali být všichni rovni – první kroky k demokratizaci?
Někdy říkáme, že „jsme si všichni rovni, ale
někteří z nás – ti výše postavení – jsou si rovnější.“ Narážíme tak na pohoršující nespravedlnost, kdy se dovoláváme toho, že bychom jako
občané měli mít stejná práva a stejné povinnosti, ale někteří, zaštítěni svou funkcí, požadují pro sebe výhodné výjimky.
Středověk je z našeho pohledu obdobím, kdy
byla společnost rozdělena na stavy, skupiny
lidí, které různá práva prostě měli, a o rovnosti
mezi nimi se nemohlo mluvit ani náhodou.
Heslo „rovnost“ bychom nejspíš hledali až ve
Francouzské revoluci. Letos si však připomínáme průlom, který se stal před 600 lety, a to
na našem území.
Letos na podzim tomu bude 600 let od prvního vysluhování Večeře Páně pod obojí. Lidé
tehdy, v roce 1414, se soustředili na to, co bylo
pro ně nejpodstatnější. Ne na co nejlepší materiální zabezpečení, ne na osobní pohodu, ale na
to, aby byli co nejvěrnější víře v jediného Boha,
Otce Ježíše Krista. Neměli centrum a úběžník
svého života v sobě samých, ale ve vztahu,
který vysoko přesahoval horizontální vnímání.
Oč více se církev odchýlila v trojpapežství
a v bohatství i ve své nadřazenosti od svého původního určení, o to více českému lidu záleželo
na tom, aby poslouchali Boha jako jednotlivci
i jako společenství církve. Už před vystoupeními Mistra Jana Husa byla přítomna v české
společnosti touha po co nejčastějším vysluhování Večeře Páně, jako posile ve víře.
Že Ježíš při poslední večeři s učedníky ustanovil svůj odkaz, svátost, vycházející z této poslední večeře, pro církev všech věků, je
všeobecně známo. Přesto se hodí připomenout,
že tento odkaz se nazývá různě: večeře Páně,
eucharistie, svátost oltářní, svaté přijímání, stůl
Páně, ale vždy je tím myšleno v podstatě totéž.
Formy se mohou lišit, ale od počátků apoštolské církve po staletí tomu všichni rozuměli tak,
že je třeba společenství, v němž se účastníkům
láme chléb a podává kalich vína na Kristovu
památku.
Na počátku 15. století (a jistě už dvě století

před tím) byla však tato stěžejní svátost vysluhována lidu (laikům) pouze „pod jednou způsobou“, tj. pouze podáváním chleba, respektive
nekvašeného chleba, hostie.
Jak to, že západní křesťanská církev začala
po čase při eucharistii podávat lidu pouze
chléb, a kalich vína vyhradila pouze kněžím,
nevíme. Historikové zkoumali dějiny církve od
apoštolské po patristickou a žádné rozhodnutí
o tom, koncilní ani papežské, nenašli. Obecné
zjištění tedy zní: stalo se tak během 11. a 12.
století postupně z praktických důvodů. K tomuto závěru došli i souputníci Husovi v reformaci v Praze, a to až tehdy, když Hus už byl na
cestě do Kostnice a pak v kostnickém zajetí.
Reformátoři ale brali tuto dosavadní praxi
úkorně a uvědomovali si, že lid je v přístupu
k Bohu o něco ukrácen. Navíc už nechtěli rozlišovat mezi duchovními a lidem jako mezi nerovnými skupinami. Vždyť všichni jsou
v Kristu „bratři a sestry“, jak se také brzy ujalo
oslovení v české reformaci. Při uvažování o vysluhování Večeře Páně pod obojí způsobou
chtěli být Jakoubek ze Stříbra a Mistr Mikuláš
z Drážďan věrni především Písmu, kde Ježíš
řekl „pijte z toho kalicha všichni“ a neoddělil
chléb a víno pro přijímání různým lidem. Když
Jakoubek ze Stříbra chtěl zavést vysluhování
„pod obojí“, radil se dopisem odeslaným do
Kostnice i s Janem Husem. Ten v zásadě souhlasil, i když ještě v naději z koncilního vězení
napsal: „Milý Kubo, nekvap s tím. Až se bohdá
vrátím, chci ti věrně pomoci toho.“ Sám už nepomohl. Byl v Kostnici upálen 6. července
1415. A Jakoubek zavedl ještě někdy na podzim roku 1414 vysluhování svátosti Večeře
Páně pod obojí pro všechny v kostele sv. Martina ve zdi a u sv. Michala na Starém Městě.
Kalich se stal nejen symbolem, ale ústředním
bodem české reformace a po stu letech, kdy
došlo k reformaci na západ od nás, i symbolem reformace světové. Tak dnes vysluhují Večeři Páně všem rovným způsobem všechny
církve vzešlé z reformace i jejich dědicové,
tedy všechny protestantské církve. Římskoka-

tolická církev po 2. vatikánském koncilu (1962
– 1965) také již vysluhování z kalicha laikům
neodmítá, i když praxe se řídí místní situací.
Pravoslaví vysluhování pod obojí nikdy nezrušilo.
V roce 1414 nepřestala být středověká společnost ještě rozdělena na různě vážené stavy,
ale první krok k demokratizaci společnosti tím,
že byl kalich zpřístupněn všem, byl jistě učiněn.
Oslavy tohoto významného výročí si připomínají současné české protestantské církve celodenními oslavami 12. října, a to především
v Praze na místech kde byla Večeře Páně poprvé pod obojí způsobou vysluhována: v Betlémské kapli, v kostele u Martina ve Zdi
a v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí. V našem kraji jistě vzpomeneme toto výročí 12. října při nedělních bohoslužbách.
Mgr. Jarmila Řezníčková, evangelická farářka

Hudební terapie
Vážení příznivci nových poznání, přijměte
opět pozvání na besedu, tentokrát na téma hudební terapie.
Spolupráce Paula Nordoffa a Clive Robbinse, v oblasti kreativní muzikoterapie začíná v roce 1958. Původně byla navržena jako
terapie pro děti se zdravotním postižením. Vycházela z přesvědčení, že jedinečné vlastnosti
hudby mohou uzdravovat, zlepšit komunikaci
a umožnit lidem více nápaditě a kreativně žít.
Nordoff-Robbins centra existují v Londýně,
Sydney a New Yorku.)
Sejdeme se v Husově sboru CČSH, Jiráskova 959, ve Slavkově u Brna ve středu 8.
října t. r. od 17 hodin.
Průvodního slova a praktických ukázkek
s perkusními (bicími) nástroji se ujme br. Antonín Kotačka z Náměště n. Oslavou.
Neformální diskuse naváže na přednáškovou
část už při malém občerstvení.
Vstupné je dobrovolné. Za radu starších Vás
upřímně zve
Milan Vostřel, farář
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Tušení Tě nezklamalo, jak se právě ukázalo,
že čteš mezi řádky od nás všech vzkaz krátký:
že Tě všichni rádi máme, s přáním k Tobě pospícháme!
Dne 2. října 2014 oslaví své 80. narozeniny
paní

VĚRA RUDOLFOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí děti Pavel a Iva s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, kamarádům a sousedům
za projevenou soustrast a slova útěchy k úmrtí pana

VRATISLAVA MALÉHO
Libuše Malá s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 9. září 2014 uplynulo 10 let, co nás opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, sestra, teta a švagrová, paní

L U D M I L A F L O R I Á N OVÁ
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami,
syn Karel s rodinou a vnoučata.
Vzpomínka
Dne 26. září 2014 uplyne 5 let od úmrtí naší maminky, paní

VĚRY FLORIANOVÉ
PRODÁM pozemky územním plánem určené
pro stavbu rodinných domů v Kobeřicích u Brna
ve velmi žádané lokalitě bez realitní kanceláře.
Nabízím k prodeji šest pozemků:
1. 925 m2 (24,45x37,3 m)
4. 733 m2 (24,45x30,5 m)
2. 931 m2 (24,5x40 m)
5. 1165 m2 (18,95x61,5 m)
3. 733 m2 (24,45x30,5 m)
6. 303 m2 (18,95x69 m)
Cena pozemků je konečná přímo od majitelů 1390 Kč/m2
Pozemky leží na východním okraji Kobeřic (Újezd II),
v klidné, čisté lokalitě, navazují na novou zástavbu, v těsném sousedství přírodního parku Ždánický les. Všechny
jsou umístěny při nové účelové asfaltové komunikaci
v mírném jihozápadním svahu. Inženýrské sítě (voda,
elektřina, plyn, splašková kanalizace) jsou přivedeny na
jednotlivé pozemky. V ceně pozemků je zahrnuta též cena
všech přípojek a spoluvlastnictví soukromé účelové komunikace. V obci se nachází mateřská a základní škola,
obchod se smíšeným zbožím, dvě restaurace a sportovní
areál. Kobeřice spadají do integrovaného dopravního systému JmK.

Kontakt: tel. 606 715 471 – Tůma
e-mail: pozemkykoberice@seznam.cz

Kondiční cvičení
TJ Sokol Slavkov, oddíl kondičního cvičení,
pořádá pravidelná kondiční cvičení každé
úterý a pátek od 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ
Tyršova. Cvičíme na značkách, posilujeme na
stanovištích. Využíváme klasické činky i nové
posilovací pomůcky. Zařazujeme protahovací
a relaxační cviky. Zveme všechny, kteří chtějí
byt fit a v kondici!
Cvičitelka Marie Kostíková

ŽALUZIE A SÍTĚ
proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš

Vzpomíná dcera Iva, vnučka Barbora a vnuk Tomáš.

Vzpomínka
Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.
Dne 27. září 2014 uplyne 100 let od narození a 6 let od úmrtí paní

ANNY JANOUŠKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 27. září 2014 by se dožil 60 let pan

S TA N I S L AV Š E DÝ
S láskou vzpomínají manželka Marcela, dcera Staňka s rodinou,
syn David a ostatní příbuzní.
Vzpomínka
Dne 30. září 2014 uplyne 20 smutných let, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení náš milovaný syn, bratr a tatínek, pan

ALOIS ŠEMORA
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci Petr a Jana s rodinami
a děti Monika a Markéta.
Vzpomínka
Dne 30. září 2014 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

JAROSLAV PLACHÝ
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel’s, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 1. října 2014 vzpomeneme 6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
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Opustili nás
Jiří Tylšar (1936)
Božena Jurásková (1925)
Vítězslav Zitterbart (1932)

21. 8.
30. 8.
10. 9.

JOSEF PLEVA

INZERCE

S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.

HLEDÁM bydlení ve Slavkově a okolí –
menší RD se zahrádkou nebo byt 2–3+1
s balkonem. Tel. 607 496 359.
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově u Brna. Tel.
604 767 470.
KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově u Brna v OV
nebo možný do OV. Tel. 739 912 867.
HLEDÁM ke koupi RD se zahradou Slavkov u Brna a okolí. Tel. 737 529 680.
RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.
PŮJČOVÁNÍ TEPOVAČE na čištění koberců
a sedaček. V. Brejšková, tel. 722 522 022.
PRONAJMU byt 2+1 ve Slavkově, Nádražní.
Moderní, vybavený, slunný. 6000 + 3500 inkaso. Kubíčková, tel. 737 506 190.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM RD se zahrádkou v Křenovicích,
Blažovicích nebo v blízkém okolí. Tel. 721
387 897.
POSKYTOVÁNÍ půjček v oblasti Slavkov
u Brna. Nyní nový produkt pro seniory
s výhodným balíčkem asistenčních služeb.
Tel.: 608 299 654.

Vzpomínka
V pátek dne 3. října 2014, tichou a stále bolestnou vzpomínkou,
uctíme třetí výročí, kdy od nás odešel náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

F R A N T I Š E K K U DA
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi,
děkuje manželka Hana, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami.
Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 16. října 2014 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

IVO ZDRAŽIL
S láskou stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Nespravedlivý soud
Jedna prastará legenda vypráví, že ve středověku byl jeden ctnostný muž nespravedlivě
obžalován z vraždy ženy. Ve skutečnosti byl viníkem vlivný muž toho království, a tak bylo
zapotřebí od samého počátku najít obětního
beránka, aby se zastřelo, kdo zločin skutečně
spáchal. Muže přivedli před soud. Věděl, že má
mizivou, či dokonce nulovou naději uniknout
strašnému rozsudku, kterým byla smrt oběšením.
Soudce, který byl také podplacený, si předsevzal, že soud musí za každou cenu vypadat
věrohodně, a proto řekl obžalovanému: „Vím,
že jsi člověk spravedlivý a zbožný. Tvůj osud
tedy přenecháme Bohu. Na dva různé lístky
napíšeme slova ,vinen‘ a ,nevinen‘. Jeden si
vybereš a o tvém osudu rozhodne Boží ruka.“
Proradný soudce samozřejmě na oba papíry
napsal „vinen“. Ubohému muži však došlo, že
se jedná o past. Nebylo úniku. Soudce muži
nařídil, aby si vybral jeden ze dvou složených
lístků. Muž se zhluboka nadechl, na několik
vteřin se pohroužil do ticha, a když to začalo
v publiku netrpělivě šumět, otevřel oči a se šibalským úsměvem na tváři vzal jeden z lístků,

vložil jej do úst a spolkl. Překvapení a pohoršení přítomní ho kárali: „Co jsi to udělal? Jak
teď zjistíme, jak zní rozsudek?“ „Je to snadné,“
odpověděl muž, „přečteme, co stojí na lístku,
který zbyl, a podle toho zjistíme, co bylo na
tom druhém, který jsem spolkl.“
S velikou nechutí museli obžalovaného propustit na svobodu a už se ho nikdy neopovážili
obtěžovat.
„Lidská spravedlnost je jako padající list –
nikdo neví, kam dopadne.“
(P. Kosorin)
„Plně Hospodina respektujte a vykonávejte
svou práci čestně, neboť Hospodin, náš Bůh,
nestrpí žádnou nespravedlnost, upřednostňování ani úplatky.“
(Bible,SNC – 2.Paralip. 19,7)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci říjnu na sobotní bohoslužby, které se
konají 11. a 25. 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.: 775 789 008 (kazatel Vlastimil Fürst), www.casd.cz

Chovatelské okénko
Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,
měsíc září se kvapem blíží ke svému konci,
děti usedly do školních lavic a co nevidět je čekají první prázdniny. Chovatelský rok má
prázdniny až po výstavách a toto volno je obvykle prosinec, leden, únor. Mimo tyto měsíce
všichni svá zvířata rozmnožují a dále
pak šlechtí a zkrášlují. Ve Slavkově je každoroční výstava již tradicí. Naše organizace se
snaží o další aktivity i mimo výstavu. Dne 24.
října od 18 hodin pořádáme přednášku o prevenci a léčbě chorob u holubů. Toto setkání se
koná v Zámecké vinárně U Edy. Zvána je široká veřejnost. Přijďte mezi nás.
Vendula Andrlová

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• zelený ječmen a řasa chlorela
• finské přírodní doplňky stravy
• pomoc při potížích s pyly
• konzultace a poradenství

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

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

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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Kousek naděje je, když víš, co v tobě je!
Není to tak dávno, co jsme se loučili s našimi předškoláky. Prázdniny utekly jako voda
a my, tým z Karolínky, tu stojíme a připravujeme se uvítat nové děti. Nově příchozí ovšem
nejsou jen děti. I my, dospělí, jsme mezi sebou
přivítali nové zaměstnance. Sešli jsme se v posledním srpnovém týdnu, abychom školku
i sebe připravili a mohli se v ní cítit jako doma.
Jedním z témat společného sdílení v týmu bylo
poslání naší mateřské školy a formulace hodnot, které bychom chtěli dětem předávat. Patří
mezi ně potřeba důvěry, bezpečí a jistoty, potřeba mít své místo, nejen ve třídě, také potřeba
lásky a společenství, přijetí a uznání. Uspokojování těchto potřeb umožní dítěti, aby se vyvíjelo ve zdravou osobnost a utvářel se tak
pevný základ pro jeho další rozvoj.
Tak, jako už v předchozích letech, jsme měli
možnost prožít v rámci přípravného týdne seminář pedagogiky Franze Ketta, která je jedním z klíčových prvků naší pedagogické práce.
Letošní seminář „Země, co uneseš“ byl zaměřen na enviromentální výchovu a přinesl nám
i novou píseň, jejíž slova „Kousek naděje je,
když víš, co v tobě je, že jsi velký poklad, pro-

tože tě Bůh má rád,“ nás tak trochu „chytla“
za srdce. Chceme tuto naději dětem předávat
jak v průběhu roku, tak touto písní obdarovat
každé dítě zvlášť při jeho narozeninové oslavě.
A už tu bylo pondělí prvního září. Děti se
seznamovaly s novými kamarády, třídou, prostředím mateřské školy i zahradou. Hladkému
průběhu vítání a seznamování pomohla hra.
Děti dostaly kouzelnou krabici. Copak v ní asi
bude? Byly v ní značky, a ne ledajaké, ale školkové značky s fotografiemi dětí. Děti je postupně vytahovaly a hádaly, komu značka
patří? Ze svých značek pak kolem kruhu vytvořily děti slunce a zazpívali píseň „Každé
ráno slunko vstává, probouzí se ptáci“.
Slova této písně prozrazují, že letošní rok je
,,sluníčkový“. Také proto jsme na našem hradě
v zahradě pověsili krásnou žlutou dřevořezbu
slunce, symbol nového školního roku a společně mu zazpívali. Všichni si ze srdce přejeme, aby nás po celý rok hřálo a prozařovalo
naše vztahy, aby nám spolu bylo dobře. Kéž se
nám tedy daří být zářivými sluníčky sobě navzájem i pro všechny kolem sebe.
Za třídu oveček p. uč. Lenka Chmelíčková

Vyprávěj, dědečku
Bylo nebylo, dávno tomu, kdy na konci Slavkova u levého břehu řeky Litavy se nacházel
stoletý cukrovar. Název cukro-var si nesl proto,
že se tam vařil cukr z cukrové řepy. Od východu
byl obklopen několika rybníky, které sloužily
jako zdroj užitkové vody při zpracování řepy.
Na západě za cukrovarem se nacházela rozsáhlá
kalová pole, na které se odkládal odpad z fabriky a uzavíraly se tím hranice pozemků. Budovy uvnitř tvořily komplex cesty příjmu řepy,
zpracování a skladů s vyrobeným cukrem.
Jako z pohádky stály před továrnou dva malé
domky, které skrývaly obrovské vážní zařízení.
Jedna váha byla pro příjem a evidenci řepy a na
druhé se vážily zpětně cukrovarnické řízky dodavatelům pro výkrm dobytka. Každý rok na
podzim, kdy se krátil den, kouř z vysokého komínu signalizoval zapálení vápenky a tím brzké
zahájení připravované řepné kampaně.
Pole určená pro osev cukrovky se osely semínky řepy a za pomoci deštíčku a tepla sluníčka, rostla až vyrostla veliká sladká cukrová
řepa. Ta se odvezla z pole dříve kravskými či
koňskými povozy, později nákladními auty do
splavů ke zpracování. Nejdříve se bulvy omyly,
osprchovaly, potom na řezačkách pořezaly na

úzké tenké řízky a z těch se vylisovala sladká
šťávička. Ta se postupně s přídavkem vápna
a chemie vařila. A to já jako vařič jsem měl za
úkol. Byla to velmi zodpovědná práce. Bílé
krystalky cukru po dosušení byly připraveny
k balení. To byla zas práce naší babičky. Cukr
se sypal do papírových sáčků, dál balil, expedoval a prodával.
V tomto závodě pracovalo spousty dělníků
různých profesí, kteří si vydělávali peníze na
své denní živobytí. Každý, kdo zde pracoval,
měl rád svoji práci.
Můj vnoučku, ptáš se proč už tak není? Každá
továrna měla plán a denní úkol výroby. Tak jak
ty žáček musíš denně do školy, tak je tomu
i u nás dospělých. Dříve stačilo vyrobit určité
množství cukru. Nová doba požadovala vyrobit
víc a víc. A kdo chce moc, nemá nakonec nic.
Proto se pilně uč, ať jsi vzdělaný a s rozhledem,
a nikdy nenič léty zbudovaná díla svých předků.
Kde si vše o slavkovském cukrovaru dovyprávíme? No přece již tradičně po roce na společném setkání cukrovarníků ve slavkovské
Zámecké vinárně U Vendulky a Edy. Kdy?
V pátek dne 10. října 2014 v 15 hodin.
Na setkání se všemi se těší
A.H.

Kresba Darii Novotné

Slavkovská výtvarnice
na bienále v Plzni
Se svými kresbami se zúčastní prestižního 9.
mezinárodního bienále kresby v Plzni také
slavkovská výtvarnice Daria Novotná. Mezinárodní odborná porota, která vybírala z 1700
prací 461 autorů ze 44 zemí, neměla jednoduchý úkol vzhledem k vysoké kvalitě prací
a omezené kapacitě výstavních síní. Pro výstavu v Plzni nakonec vybrala 153 kreseb od
129 autorů ze 33 zemí. Výstava bude probíhat
od 8. října do 16. listopadu 2014. Slavnostní
vernisáž se uskuteční 8. října 2014 v obřadní
síni Radnice města Plzně.
Darii Novotné blahopřejeme.
Red.

Poutníci

Foto: archiv

Opékání špekáčků s Poutníky
Vážení přátelé dobré country hudby, dovoluji
si vás pozvat na opékání špekáčků pro děti se
skupinou Poutníci. Oheň k tomuto účelu
vzplane na slavkovském stadionu u restaurace
U Dvou kapříků 2. října v 17 hodin a dohoří
v 19 hodin. Během večera se budou podávat,
hlavně dětem, špekáčky na opékání a limonáda.
Ani rodiče nepřijdou zkrátka, pro ně bude připraveno na občerstvení pivo a písničky od legendární skupiny Poutníci.
Akce proběhne za každého počasí, pláštěnky
a deštníky proto raději s sebou.
Na vaši účast se těší za Poutníky
Jiří Karas Pola

Jak se co nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto
roku otevře nový domov pro seniory Akátový
dům. Jedná se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se sociální péčí. O výhodách a přínosech Akátového
domu pro seniory jsme si povídali s paní
Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu:
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti,
a proto si senioři mohou nakoupit, zajít na
poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami,
bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na
někom závislí.

Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři
mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy
se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které se vším pomohou.
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že
čerpají a platí pouze takové sociální služby,
o které mají zájem a které skutečně potřebují.
Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí 7750 Kč za měsíc.
A nakonec, co by jste popřála Akátovému
domu a jeho obyvatelům.

Přeji všem obyvatelům Akátového domu,
aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si
podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou
spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci,
kteří se o obyvatele starají.
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.:
776 479 455; e-mail: info@senbydleni.cz
www.senbydleni.cz
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Festival ptactva
Konec září j zasvěcen Festivalu ptactva,
v rámci kterého organizují pro veřejnost ornitologové z České společnosti ornitologické
(ČSO) vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Účastníci mají možnost získat mnoho
informací jak o jednotlivých druzích, jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí migrace obecně. Za pozorováním
ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen
v České republice, ale i v dalších zemích po
celé Evropě. Festival ptactva je totiž úspěšnou
kampaní mezinárodního sdružení na ochranu
ptáků a jejich biotopů BirdLife International.
Česká společnost ornitologická se jako národní
partner BirdLife International přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994.
Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců
ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. Data ještě na konci víkendu
jednotlivé země zpracují, vyhodnotí a pošlou
evropskému koordinátorovi, kterým je letos
lucemburský partner BirdLife International
Luxembourg natur&ëmwelt. Výsledky letošního Festivalu si budete moci přečíst na webu
ČSO.
Letošní ročník organizuje ČSO a ZO ČSOP
Rousínov spolu se Slavkovským ochranářským
spolkem.
Sraz účastníků je v sobotu 27. září v 8 hod.
na návsi v Kroužku, odkud se společně vydáme k myslivecké chatě. Zde proběhne
ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Děti si
mohou některé okroužkované ptáčky pohladit a vypustit na svobodu. Bude zde spousta
zajímavého. Vyprávění, soutěže, aktivity,
ohýnek a opékání špekáčků. Na akci je
možné přijet autem a nechat ho na návsi
v Kroužku. Další možnosti jsou pěšky a nebo
na kole.
Petr Navrátil
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Sedmý ročník Gulach open 2014
Oznamujeme všem, že v sobotu 4. října se
uskuteční na horním hřišti SK Slavkov u Brna
v areálu restaurace „U dvou kapříků“ již sedmý
ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů.
Přijměte tímto naše pozvání jak pro širokou veřejnost, která přijde povzbudit soutěžící, tak pro
samotná družstva. Tohoto kulinářského klání se
mohou zúčastnit jak gurmáni amatéři, tak i kuchaři z řad profesionální gastronomie, což je
velkou výzvou pro hoteliéry, majitele restaurací
a jídelen nejen ze Slavkova a jeho okolí. Nebojte se toho, vytvořte si svoje družstvo a přijděte předvést vaše kulinářské umění. Je to jen
a pouze společenská zábava.
Začátek samotné soutěže je od 9 hodin. Vyhlášení výsledků by mělo proběhnout po 13. hodině. Následné odpoledne babího léta všem
přítomným zpříjemní k poslechu i tanci slavkovské bigbeatové seskupení S.M.P.+. V nabídce občerstvení nebude samozřejmě chybět
již tradiční vinný burčák, speciality z grilu,

udírny a především vzorky soutěžních gulášů.
V areálu je i dětské hřiště.
A jaká jsou pravidla? Vaří se na dřevě nebo
dřevných produktech v kotlících a kotlinách
pouze hovězí maso v minimálním množství
5 kg. Větší množství není limitováno. Družstvo
má maximálně čtyři členy a zajistí si vše potřebné k výkonu soutěže a k prezentaci (distribuci) svého pokrmu. K dispozici od pořadatelů
je pouze zdroj pitné vody. Startovné za družstvo
činí 150 Kč. Hodnotí se charakter kotlíkového
guláše, jeho chuť, vzhled a viskozita. I když celková image družstva nebude mít vliv na bodování, kostýmy jsou přesto vítány. Porotu budou
poprvé v letošním ročníku tvořit samotní členové jednotlivých soutěžních týmů.
Přihlášky zašlete nejpozději do 26. září na emailovou adresu: p.zvonek@seznam.cz, nebo
telefonicky na 724 023 802. Na krásně prožitý
soutěžní den Vás srdečně zve a těší se realizační
team a personál U dvou kapříků.
pz

Hledáme posily do našeho týmu
Jihomoravská policie přijímá nové policisty
a policistky, kteří mají zájem posílit základní
útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků
ve výkonu služby. V současné době pracuje
u jihomoravské policie 3517 příslušníků, a do
konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili
o desítky dalších nových policistek a policistů,
kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se
chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě
a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.
Zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu
sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6
týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní

péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní
připojištění, rekreační pobyty, a další.
Příslušníkem policie se může stát každý
občan České republiky starší osmnácti let, který
je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání
zakončené maturitou a který není členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout
musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod
odkazem www.policie.cz/clanek/moznostiuplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
V případě zájmu či dotazů kontaktujte
personální oddělení Krajského ředitelství policie Jm kraje: tel.: 974 622 622, 725 661 021,
e-mail: lucie.horvathova@pcr.cz
mjr. Petra Vedrová

Čápi vyhnízdili a s naším městem se rozloučili
V posledních několika létech v naší zemědělsky obdělávané Jižní Moravě čápi bílí již tak
často nehnízdí. Zmizela většina čapích kolonií
v našich lužních lesích, zřejmě těžbou proschlých a suchých dubů, snad i nedostatkem
vhodných lučních porostů s dostatkem potravy.
Předpokládanou příčinou, proč z několika lokalit čápi vymizeli, je stále častější hnízdění orla
mořského. V těchto oblastech byla pozorována
i přímá predace mláďat čápa bílého. Ochrana
orla mořského a královského má zřejmě přednost.
Našim čápům však podobné nebezpečí na
komíně v oblasti bývalého Agrozetu nehrozí.
Jejich hnízdo zabírá jen část prostoru na komíně, ostatní plocha mladým čápům znamenitě
slouží k učení startu, přistávání nebo i hravým
potyčkám. Čápi se hlasovými projevy údajně
nedorozumívají, je však poznat, že si dobře rozumí, jako by říkali: „podívej, jak vysoko už
mne křídla nesou, už jsou to jistě 2 metry.“ „to
nic není, já vylétnu ještě výš, dívej se!“ I když
jsou mláďata vzletná, umí létat, jsou stále na rodičích závislá. Mnoho času stráví úpravou peří
a čekáním na rodiče. Stojí obě vedle sebe na
okraji komína se zrakem upřeným ve směru,
kam rodiče odlétali za potravou, nic jim neujde,

Čápi na rodném komíně

Foto: M. Hrabovský

sledují každého ptáčka, který v jejich blízkosti
i v dáli proletí. Přibližně v polovině měs. srpna
v době odlétání našich čápů již na zimoviště,
kdy se čápi shromažďují, krouží nad prázdným
hnízdem celkem 12 čápů, již na tahu. Naši čápi
se však k protahujícím nepřipojí, příští den jsou
opět u hnízda. Často zaletují i s rodiči na blízké
zelenající se pole směrem na Nížkovice, zřejmě
podrost po sklizeném obilí, kde se mladí učí
lovit, zřejmě drobné hlodavce, hraboše polní,
kterých je letos všude plno. Počátkem poslední
dekády srpna si oba mladí našli zábavu: „kdo
bude první na nejvyšším bodě nad Slavkovem,
na cukrovarském komíně.“ Oba mladí vzlétají,
chvíli zjišťují, kde přistát. Oběma se to podaří,
nad nimi však krouží jeden z rodičů. Přistane za
nimi. Z jejich chování čiší ohromná radost z lé-

tání, všichni se chovají jako za jarního toku,
spouští křídla, zaklání se a klapou zobáky, nevšední podívaná, obdivována i lidmi pod nimi:
„čápi se s námi loučí,“ kdosi zvolá. Asi má
pravdu. Mají nejvyšší čas na odlet do zimoviště.
Ti však nespěchají. Zdržují se v okolí ještě dalších nejméně 5 dnů. Oblíbili si cukrovarský
komín, odkud mají výhled do okolí. Většinou
odlétají za potravou západním a jižním směrem.
Jeden čáp byl údajně pozorován i následující
den, 4. Září. Zřejmě „otec rodiny“, který přilétá na hnízdiště jako první a odlétá jako poslední, aby hnízdiště bránil. Čápi loví v otevřené
krajině. Na novém mokřadu byli jednotlivě pozorováni, většinou však brzy odlétají. Byli pozorováni 2 cyklisté doprovázeni velkým
loveckým psem. Objíždí vnitřní hráz mokřadu,
při tom míjí cca 4 upozornění o zákazu vodění
psů. Vůbec jim to nevadí. Pokud jsou tam brodiví ptáci (volavky, čápi), zvedají se a odlétají.
Co nám tito ptáci, u slovanských národů nazýváni jako dobrozvěstní, sdělují: radost z pohybu, z létání, trpělivost, věrnost ke svému
hnízdu, a hlavně, zahnízdí jen tam, kde má krajina ještě svou biologickou hodnotu. My můžeme jen doufat, že se k nám na jaře navrátí.
Milan Hrabovský
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Motoklub Austerlitz informuje

K

AVKOV
U
SL
NA
BR

JUN
Á

Tak, jak jsem psal o konci léta, tak se počasí
moc neumoudřilo jak pro zemědělce, tak i pro
pořádání sportovních podniků – zvláště silničních závodů na přírodních okruzích.
O víkendu 13. a 14. září se jel již 17. závod
v Branné u Hanušovic o cenu Václava Paruse.
V sobotu v tréninkových jízdách několikrát
sprchlo, ale neděle byla v Branné bez deště
a závod se obešel bez havárií. Vyskytlo se jen
pár skluzů při dobržďování bez následků. Tento

okruh je velice oblíbený jak u jezdců, tak u diváků.
Další a poslední závod na přírodním okruhu
se jede ve dnech 20. a 21. září v Dymokurech.
Tento závod byl v červnu odložen pro nezpůsobilost trati z důvodu tekoucího asfaltu (téru!)
po vozovce tohotu okruhu. Nyní je trať opravena, byl znovu položen nový a kvalitní povrch. Je zde velmi rychlá, ale bezpečná trať, bez
domů, sloupů, plotů a jiných nebezpečných ná-

strah pro závodníky. Jedna nevýhoda tu je,
velká vzdálenost pro nás Slavkováky a okolní
fandy a také nevypočitatelné zvraty počasí.
Pro MK Austerlitz závodní sezona ještě nekončí. Dne 4. října pořádáme již podruhé čtyřhodinový vytrvalostní závod „fechtlů“ v areálu
SÚS ve Slavkově. Tyto stroje nejsou tak výkonné. ale o to bezpečnější pro závodníky. Opět
bude velmi záležet na přízni počasí. Zveme
všechny příznivce tohoto sportu.
J.M.

Podzim slavkovských junáků

Skautské září
Září začalo a s ním i schůzky ve středisku
slavkovských skautů. Každý týden se na klubovně odehrávají družinovky jednotlivých oddílů. Co že je u nás po prázdninách nového?
Zahráli jsme si hru „škatule-hejbejte se“
a přijali mezi sebe několik nových tváří. V Jedničce se stará o kluky od 5 do 11 let Filip Rujbr,
nově mu od září pomáhá Bob Holoubek (do oddílu se vrátil po několika letech péče o vlastní
rodinu). a společně s Filipem Rujbrem se stará
o kluky ve věku od 5 do 11 let. Dvojka přivítala
mezi svými členy několik starších kluků
a holek z jiných oddílů. Stalo se tomu na táboře
při tradičním tajném skautském rituálu. Dvojku
má v péči Oldřich Bayer společně s Kristýnou
Mazalovou, kteří se starají o děti ve věku 11 –
15 let. V neposlední řadě se naše čtverka
(4. oddíl) momentálně těší z dvou nových dru-

Staveniště druhé etapy Rezidence Austerlitz

žinek, a tak ke stávajícím Včeličkám přibyly
družinky Pomněnek a Pampelišek. V tomto oddíle vyrůstají holky od 5 do 11 let pod vedením
Kristýny Bayerové a Ondřeje Horáka.
V září a říjnu všechny oddíly plánují několik
výprav, například víkend v Brně pro starší děti,
sobotní herní odpoledne pro nejmenší. O jejich
průběhu vás budeme informovat v příštím čísle.
Na závěr chceme poděkovat za možnost vystoupení při náboru nováčků ve školní družině
ZŠ Komenského náměstí. Strávili jsme zde příjemné odpoledne spolu se zvídavými dětmi
a potkali několik nových členů oddílů Junáka
Slavkov.
4. oddíl

Švestky jely vařit
Netradiční víkend prožili slavkovské skautské Švestky – starší členové 2.oddílu. V brněnském Rozmarýnku – ekocentru Lipka – se totiž

konal víkendový kurz kuchařských dovedností.
Víkend u plotny, nadto ve společnosti moravských i rakouských skautů, to byla výzva!
Programem nás provázeli nejen skautští vedoucí, ale také profesionální kuchař, který nám
prozradil pár vychytávek svého řemesla. Vaření
ze surovin racionální výživy doplnilo poučení
(pro nás opakování) o třídění odpadů nejen
z kuchyně, dozvěděli jsme se také o zásadách
stolování při různých příležitostech.
Když jsme na stole viděli celé kuře, z kterého nezbylo ani pírko (smyslem bylo naučit se
umět bezezbytku zpracovat potraviny), byli
jsme nasyceni fyzicky i duševně.
2. oddíl
Zájemci o skautský program se mohou
i během října přihlásit do oddílů Junáka Slavkov. Nejlepším termínem jsou schůzky na klubovně organizace.
Bližší informace a kontakty najdete na
www.junakslavkov.cz

Foto: archiv fy Kaláb

Rezidence Austerlitz – pokračujeme
V září loňského roku byla ve Slavkově
u Brna dokončena první část nového obytného
souboru Rezidence Austerlitz. Bylo postaveno
sedmnáct moderních zděných rodinných domů
s garážemi a padesát bytů ve dvou bytových domech. Tyto jsou s výtahy a v jednom z bytových
domů také šestnácti garážovými stáními.
Stavební firma KALÁB od konce srpna letošního roku pokračuje ve výstavbě; Rezidence
Austerlitz bude doplněna osmnácti řadovými
domy. Všechny nemovitosti vychází z jednoduchých tvarů a architektury shodné s předchozí
etapou výstavby, jsou doplněny pohledovými
prvky, jako je například barevný dřevěný obklad

částí fasád. Nové domy vyrostou při ulici Zelnice III na osluněném rovinatém pozemku, budoucí zahrady jsou orientovány na jih.
Řadové rodinné domy budou typově 4+kk se
šatnou, skladem a parkovacím stáním před
domem. V přízemí domů jsou projektovány:
vstupní hala, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, schodiště, terasa a sklad.
V patře pak: chodba, koupelna s WC, ložnice,
šatna za ložnicí a dva pokoje. Jednotlivé pozemky řadových rodinných domů předáme
oplocené s možností vstupu na pozemek
„zadní“ brankou umístěnou na konci zahrady.
Ze severní strany lemuje výstavbu stávající

komunikace ul. Zelnice III; z ostatních tří stran
je plánovaná zpevněná cesta, jejíž obvod zakončí výsadba zeleně.
Aktuálně na staveništi probíhají výkopové
práce pro základové pasy. Konec roku 2014 je
termínem pro dokončení hrubých staveb. Řadové domy budou dokompletovány a připraveny k předání novým majitelům v září 2015.
Pro stavbu použijeme materiály renomovaných stavebních výrobců, abychom dodrželi co
nejvyšší kvalitu.
Vše je a bude realizováno v souladu s časovým harmonogramem provádění stavebních
prací.
ipi
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Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Na svatého Havla (16. 10.) má
být všechno ovoce v komoře.
Končí doba sklizní a všechnu úrodu bychom
měli mít sklizenou. Nastává vhodná doba pro
nákup a výsadbu nových ovocných stromů
a keřů a příprava zahrady na zimu.
Dokončíme sklizeň nejpozdnějších odrůd jablek (Luna, Topaz…) a hrušek (Erika…).
Ovoce uskladníme ve sklepě a pravidelně kontrolujeme, dozrávající konzumujeme nebo
zpracováváme. Skládkovými chorobami napadené plody pravidelně odstraňujeme, abychom
zabránili šíření infekce. Sklep za chladných
nocí vydatně větráme.
Broskvoně a meruňky (i ostatní peckoviny,
případně i jádroviny) je vhodné po alespoň částečném opadu listů dezinfikovat postřikem
měďnatým přípravkem. Tento slouží jako dezinfekce stromu proti nejrůznějším houbovým
chorobám. Tento zásah není nutné provádět
každoročně, ale alespoň každý druhý rok.
Nakupujeme a vysazujeme ovocné stromky
všech druhů s výjimkou broskvoní a mandloní.
Tyto sázíme zásadně v jarním termínu. Zásadně
minimálně 5 let nesázíme stromek na místo
a v obvodu koruny původního stromu. Rovněž
mladé stromy nesázíme mezi staré stromy
s tím, že až nové narostou, staré odstraníme.
Mladé stromky nemají šanci konkurovat těm
starým v příjmu vláhy a živin, nerostou a krní.
Na místě vykáceného starého stromu či sadu po
dobu min. 5 let pěstujeme zlepšující plodiny
(luskoobilní směska) a provádíme rekultivaci
půdy. Pak sázíme co nejvzdálenější ovocný
druh (po jabloni slivoň a obráceně). Pro výsadbu připravíme dostatečně hlubokou jámu
podle velikosti kořenového systému sázeného
stromku. Zatlučeme kůl jako oporu stromku.

Na dno dáme hrst plného hnojiva a přikryjeme
trochou zeminy. Kořeny stromu mírně zastřihneme (asi 0,5 cm), abychom obnovili řezné
rány. Pokud od nákupu stromku uplynulo již
několik dnů a nebo se nám zdá stromek celkově
sušší, je vhodné namočit jej např. přes noc až
po korunku do kádě s vodou. Sázíme tak hluboko, jak byl stromek zasazený ve školce.
Místo štěpování musí být každopádně nad
úrovní terénu. Zasypeme do cca 2/3, lehce přišlápneme a uvážeme k opoře. Dostatečně zalijeme (cca 10 l). Po vsáknutí vody zasypeme
půdou a navršíme na zimu ke krčku proti vymrznutí. Umístíme chránič proti okosu zvěří.
Nadzemní část zásadně neupravujeme, tuto činnost necháme až na jaro.
Půdu pod dříve vysazenými stromy a keři je
vhodné mělce okopat, zbavit plevele a podle
potřeby přihnojit fosforem a draslíkem.
Zkontrolujeme a popřípadě opravíme chrániče kolem stromků a oplocení zahrady proti
vniknutí a poškození ovocných stromků zvěří.
Na konci října nebo začátkem listopadu začínáme rýt uvolněné záhony. Rytí nebo orba
jsou nejdůležitější pracovní operace s půdou.
Při rytí také zapravujeme organická hnojiva na
záhony, kde chceme příštím rokem pěstovat
zeleninu, které vyhovuje přímé hnojení organickou hmotou. Aplikujeme 4–6 kg chlévského
hnoje na jeden m2.
Do 12. října je možnost objednat si ovocné
stromky a keře. Vhoďte svoji objednávku
s adresou, odrůdou, výškou stromku do
schránky v domě zahrádkářů v ulici Čs. armády
č. 252 ve Slavkově u Brna. Můžete přidat číslo
telefonu pro případné oznámení prodeje.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pozvánka na zájezd
ZO ČZS ve Slavkově u Brna pořádá s finanční podporou Jm kraje v sobotu 4. října zájezd na podzimní etapu Flory Olomouc
s návštěvou zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Cena zájezdu pro členy ZO ČZS ve Slavkově u Brna a jejich rodinné příslušníky je
100 Kč. Cena zájezdu pro ostatní je 150 Kč.
Cena zahrnuje autobusovou dopravu
a vstupné na výstaviště Flora v Olomouci (výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků,

podzimní zahradnické trhy, Festival gastronomie a nápojů) a do zvonařské dílny v Brodku
u Přerova. Cena nezahrnuje stravu.
Odjezd v 8 h. ze Slavkova u Brna, zastávka
na ulici Boženy Němcové. Předpokládaný příjezd v 15.30 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit ve zpracovně
ovoce ve Slavkově u Brna v době moštování
uhrazením ceny zájezdu.
ZO ČZS ve Slavkově u Brna

Hvězdárna v říjnu
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.
Během noci očima spatříme tři planety. Mars
a Saturn jsou pozorovatelné večer nízko nad jihozápadním obzorem a ve druhé polovině noci
Jupiter.
Měsíc bude, v první čtvrti 1. října, v úplňku
bude 8. října, v poslední čtvrti 15. října a v novu
23. Října. 21. října bude maximum meteorického roje Orionid.
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Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte
nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů.
V úterý 14. října od 18 hodin bude oblíbený
Večer pro rodiny s dětmi.
V úterý 21. října od 18 hodin pokračujeme
v sérii tematických přednášek v zoo Vyškov na
Hanáckém statku.
Hvězdárna je otevřena v říjnu každé úterý
a pátek od 19 do 21 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte
na www.zoo-vyskov.cz , na facebooku Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.
Dobromila Patáková

Za spolupráce s CA Antea jsme připravili
pro 96 účastníků ozdravný pobyt u moře v italském přímořském letovisku Bibione. I když nás
letošní babí léto zklamalo, vrátili jsme se
všichni v pořádku domů. Letošní zahraniční zájezd je poslední, který jsme organizovali, protože podle nového občanského zákoníku
mohou uzavírat smlouvy s klienty a určovat
ceny zájezdu pouze cestovní kanceláře a cestovní agentury, které na to mají licenci.
Svaz diabetiků ČR bude nadále zabezpečovat rekondiční pobyty v tuzemsku, spojené
s edukací účastníků a pohybovými aktivitami.
A pohybem začínáme už v pondělí 29. září od
16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova.
K pravidelnému pondělnímu cvičení zveme
všechny aktivní seniory, kteří si chtějí zachovat
soběstačnost do vysokého věku.
Krajské ředitelství policie JMK ve spolupráci s Krajským úřadem JMK realizuje projekt
„Senioři sobě“. Hledají se dobrovolníci-kurýři
prevence, kteří by informovali seniory o tom
jak se bránit různým podvodníkům. Seminář
dobrovolníků se uskuteční 25. září od 9.30
hodin na Městském úřadě ve Vyškově v sále
zastupitelstva. O tom, jak předcházet trestné
činnosti, páchané na seniorech, kteří jsou důvěřiví a často uvěří podvodníkům, kteří je připraví o jejich celoživotní úspory, se můžete
dozvědět v úterý 7. října ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově.
Na téma „Bezpečný senior doma i na cestách“ budeme hovořit s velitelem Městské policie ve Slavkově Petrem Smejsíkem. Uvidíte
také video, natočené se seniory v ulicích města
Brna.
Pro velký zájem připravujeme ve spolupráci
s CA Antea jednodenní zájezd do Termalparku
v Dunajské Stredě na úterý 21. října. Přihlášky
s poplatkem pro členy SD ČR 300, pro ostatní
500 Kč přijímáme do konce září v naší kanceláři na poliklinice.
14. listopad je Světovým dnem diabetu
a právě tento den pořádáme ve spolupráci
s Městským úřadem ve Slavkově a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou Den pro zdraví. Uskuteční se v SC Bonaparte od 9 do 13 hodin. Občané budou mít možnost zdarma si nechat
změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a nechat
si vyšetřit zrak. Opět si budete moci zakoupit
se slevou pomůcky pro diabetiky, zdravotní
obuv a ponožky, nakoupit si vánoční dárky ve
formě produktů zdravé výživy, přírodní kosmetiky, potravinových doplňků a sladidel. Už teď
si toto datum vyznačte v kalendáři a věnujte
alespoň jeden den v roce kontrole svého zdraví.
Letošní sychravé podzimní počasí nám připomnělo, abychom se na zimu zásobili vitamíny a minerály, nejlépe získanými z čerstvé
zeleniny a ovoce. Doporučujeme pikantní zeleninový talíř, který neobsahuje žádné sacharidy. Potřebujete svazek ředkviček, kedlubnu,
hlávku salátu, cibuli, pažitku, kelímek bílého
jogurtu, lžíci slunečnicového oleje, lžíci hořčice, citronovou šťávu, pepř, sůl, sladidlo. Ředkvičky, kedluben a cibuli pokrájíme na tenké
plátky. Listy salátu prostřeme na talíř, na ně položíme zeleninu a zalijeme dresinkem. Smícháme bílý jogurt s olejem, hořčicí a pažitkou,
dochutíte šťávou s citronu, pepřem a solí.
Užijte si krásný barevný podzim v přírodě
přeje
Marie Miškolczyová
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O životě rozhodují často zdánlivě
nevýznamná rozhodnutí a náhody
Prolog
Základní škola Komenského náměstí ve Slavkově u Brna, hodina ruštiny v 5. třídě. Píše se rok
1989.
V listopadu máme se spolužáky pocit, že jsme tu zapeklitou azbuku jakž takž zvládli. Taky
už umíme několik ruských básniček a písniček a … V tom přijde sametová revoluce a je konec!
O rok později se ocitám v primě víceletého
gymnázia a stojím před důležitou životní volbou: němčina nebo francouzština? Němčinu líp
využiješ, je to praktičtější, Rakousko je za
humny!, našeptávají nám rodiče. Jako většina
svých spolužáků volím tedy němčinu. Tento
nepoměr se však nelíbí třídnímu učiteli, a proto
k nám vysílá vyučující francouzštiny Květu
Novákovou. Poté, co nám tato milá paní učitelka ukáže kroniku s fotografiemi mapující
spolupráci mezi Slavkovem a jeho družebním
městem Darney a naznačí, že i my, budoucí studenti francouzštiny, bychom se mohli stát součástí družby a jezdit na výměnné pobyty do
francouzských rodin, je rozhodnuto. Hned
o následující přestávce úprk ze třídy a překotně
se nahlašuji na francouzštinu.
Tento rok už tedy neopakujeme Vot Tamara
pasmatri, ale učíme se francouzskou píseň
Frère Jacques.
V r. 1993 se opravdu uskutečnila naše první
cesta do Darney, po roce dopisování jsme se
konečně mohli setkat se svými francouzskými
kamarády. Ač komunikace v rodinách tenkrát
probíhala převážně neverbálně, za pomocí gest,
mimiky, ti „pokročilejší“ třímali v rukou 24
hodin denně kapesní slovníček a neustále
v něm zuřivě listovali, vzájemné sympatie nakonec našly svůj průchod.
Však spousta věcí nepotřebuje překlad: vůně
a chuť francouzské kuchyně či francouzského
venkova, úsměvy našich francouzských hostitelů, radostné zážitky, pocit sebeuvědomění
a vlastenectví, protože naši francouzští kamarádi
byli pyšní, že mají svoje české dopisovatele,
a také nám to dávali patřičně najevo! A my byli
také pyšní – v Darney (nezapomínejme, že v té
době pro nás ani ne dvoutisícové Darney představovalo symbol velké Francie, zkrátka Darney
se rovnalo Paříži), tak v tomto městečku se nacházelo Masarykovo a Havlovo náměstí, Štefánikova alej, památník československých
legionářů, muzem věnované vzniku Československa…
Vzájemných výměn mezi žáky se podařilo
zorganizovat v letech 1992–1997 několik, ně-

která francouzsko-česká přátelství se i nadále
prohlubovala, jiná postupně zapadala v přívalu
nových událostí.
Za pár let oslavíme třicáté výročí družby mezi
naším městem a Darney, v současnosti ji v praxi
krom oficiálních návštěv představitelů obou měst
naplňují pouze hasiči, nedávno ještě i fotbalisté.
Výměny mezi žáky již nepokračují. Ovšem
v dnešní době není nic neobvyklého zajet si do
Francie. V dnešní době jsou totiž výměnné pobyty naprosto běžné a standardní. Studijní pobyty, evropské projekty, stáže v zahraničí…
Cokoliv si přejete. Ale v roce 1991, když jsme
dostali na lístečku adresu francouzského kamaráda, začali si psát dopisy, netrpělivě je vyhlíželi
každý den ve schránce a o rok později mohli
vyjet do Francie, to pro nás nijak samozřejmé nebylo. Všechny vzpomínky na toto období mám
v sobě uložené pod štítkem „vzácné životní okamžiky“ a také „škola života“.
Velké poděkování patří našemu průvodci
panu Vratislavu Malému, díky kterému jsme se
ve Francii vždy cítili v bezpečí, a věděli jsme,
že nám přijde na pomoc, když slovníček i mimika selžou. Nezapomenutelná je i postava
pana André Poirota, iniciátora vzniku družby
mezi Slavkovem a Darney, jenž vyvolal mohutnou vlnu emocí už svým pouhým příchodem
do naší třídy. Přišel nás jen pozdravit. My jsme
ale měli pocit, že vstoupil pohádkový dědeček,
pohladil nás svou kouzelnou řečí a úsměvem
a zase se vrátil do říše pohádek…

K. Malečková ve třídě lycea v Nîmes

Zleva: K. Malečková, H. Martin, I. Žižlavská, M. Nálezková, P. Suchomelová

Foto: archiv KM

Poprvé ve Francii

Foto: archiv KM

Epilog
Slavkov u Brna, srpen 2014.
Říká se, že o životě člověka rozhodují často
zdánlivě nevýznamná rozhodnutí a náhody. Ve
svém případě teď budu mluvit o šťastných náhodách a skvělé souhře okolností.
Díky družbě mezi Slavkovem a Darney jsem
se začala učit francouzsky, poznala Francii, následně jsem francouzštinu vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně, na stáži v Bordeaux
jsem si ještě víc zamilovala tuto zemi, její kulturu, umění, životní styl, gastronomii… Se
svou korespondentkou Hélène Martin, dnes
Hélène Morel-Jean, matkou dvou dětí, jsme již
přes dvacet let v kontaktu, i když psaní dopisů
jsme nahradily modernějšími technologiemi
a osobními návštěvami, naposledy byla Hélène
ve Slavkově s celou svou rodinou v srpnu 2014.
Účastnily jsme se navzájem významných životních okamžiků, těch radostných, i těch méně
veselých.
Poslední tři roky jsem vyučovala na lyceu
Alphonse Daudeta v jihofrancouzském Nîmes,
kde jsem se věnovala i propagaci české kultury.
Ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Paříži a dalšími významnými partnery se podařilo
uskutečnit několik zdařilých akcí. Česko-francouzský život a francouzsko-český živel mi vyhovují a připadají mi dnes už naprosto
přirozené.
Občas si vzpomenu na ten den, kdy přišla do
naší třídy paní učitelka Nováková a promluvila
o družbě a o francouzštině… A to se zase vracím k životním náhodám a rozhodnutím. Protože kdyby tenkrát nepřišla, uměla bych možná
perfektně německy, ale nikdy bych v životě neprožila tolik krásného díky tomuto francouzsko-českému přátelství.
Díky všem, co družbu Slavkov–Darney podporovali a i nadále podporují, protože je to věc,
která má smysl.

Foto: archiv KM

Rodina Hélėne Martin na návštěvě Slavkova v srpnu 2014

Kateřina Malečková

Foto: archiv KM
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Slavkov se dočká krojů pro ženaté

Pavel Boudný

Foto: archiv

Pavel Boudný potřetí
mistrem ČR v maratonu
Absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku
maratonu horských kol Specialized Rallye Sudety, který se konal v sobotu 20. září v Teplicích nad Metují, se stal Slavkovák Pavel
Boudný, který se nejlépe vyrovnal se 115 km
blátivou tratí. Tento závod se už po čtvrté jede
jako mistrovství České republiky a jeho trať je
náročná jak svou délkou, převýšením, ale také
nároky na techniku.
I když byl peloton nabitý zvučnými jmény,
Pavel, který je již dvojnásobným mistrem republiky v maratonu (2006 České Budějovice
a 2011 Most), si se všemi poradil.
red.

Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu se hrají na městském stadionu
následující mistrovská utkání:
„A“ mužstvo – I. tř. A JmKFS
11. 10. so – 15.00 Slavkov–Bučovice
25. 10. so – 14.30 Slavkov–Lanžhot
dorost – I. tř. JmKFS
11. 10. so – 12.45 Slavkov–Bučovice
25. 10. so – 12.15 Slavkov–Tišnov
st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
12. 10. ne – 9 a 10.45 Slavkov–Žijeme hrou
26. 10. ne – 9 a 10.45 Slavkov–Tišnov
st. přípravka – OS OFS Vyškov
11. 10. so – 10.00 Slavkov–Slavíkovice
25. 10. so – volno
VV SK zve všechny své příznivce: přijďte
v hojném počtu povzbudit naše hráče v boji
o mistrovské body!
sr

Občanské sdružení Slavkovské króžek bude
moci díky dotaci z Jihomoravského kraje nechat
ušít další rekonstruované slavkovské kroje.
Tentokrát půjde o kroje pro ženaté a vdané. Za
získaných 60 tisíc korun bude možné obléknout
až dva páry.
Jak bude tento kroj vypadat, vysvětlila Jana
Šilerová, jedna z iniciátorů obnovy Slavkovského kroje. „Mužský kroj se bude lišit od mládeneckého především hnědou nebo zelenou
barvou vesty, podle vest, které se nachází v depozitáři slavkovského zámku, a barvou kalhot,
které budou černé. Žluté kalhoty, které jsou vývojově starší variantou, zůstanou výsadou
stárků. Industrializace a uzpůsobování oblečení
měšťanské módě zapříčinily výměnu starších jelenic za běžné oblekové kalhoty.
Dámský kroj bude téměř stejný jako dívčí.
Pokud to bude možné, nechali bychom ušít 2 va-

rianty. První varianta by byla stejná jako dívčí
kroj taneční. Tzn. baňaté rukávy, sametová kordulka (vestička), plátěná sukně, hedvábná zástěra, 4 spodnice zdobené krajkou. Druhá
varianta by zahrnovala kabátek s dlouhým rukávem, vepředu propínaný na knoflíčky až ke
krku (kacabajka) nebo s velkým výstřihem, který
se zahaloval hedvábným šátkem (marinka). Rozdíl oproti dívčímu kroji by mohl být v barvě tyrolského šátku, který se váže na hlavu. Děvčata
mají červený, my bychom ho chtěli vyměnit za
černý. Ale záleží jaký se nám podaří sehnat…“.
Nový slavkovský kroj pro ženaté a vdané by
se měl přestavit již příští rok na Svatourbanských hodech.
Případné připomínky, dotazy nebo dobré nápady mohou čtenáři posílat e-mailem na adresu
silerova.jana@seznam.cz.
Martina Tesáčková

Akademie Bojových Umění
Tae bo
V měsíci říjen je pro vás připravena akce 1+1
zdarma. Přiveď sebou kamarádku nebo kamaráda a hodinu cvičení máš zdarma. A co je
vlastně Tae bo? Jedná se o hodinu intenzivního
a dynamického cvičení složené z kopů, úderů
a jejich kombinací, které na sebe bezprostředně
navazují. Kombinuje prvky bojových umění
(taekwon-do, klasický box) s prvky dance aerobiku. Co můžete od Tae Bo tedy očekávat?
Zábavu, rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvýšení svalové síly a posilování. S sebou
vhodné oblečení a cvičí se na boso. Rezervace
není nutná. Nepodceňuj se! Zvládneš to i ty :-)

Sebeobrana pro ženy a dívky
2. října od 14 do 17 hodin
V poslední době se častěji a častěji setkávám
s příběhy žen i dívek, které se staly terčem napadení jak od mužů, tak i jiných žen. Důvod napadení? Jen tak, napadená byla v nesprávný čas
na nesprávném místě. Ať už šlo o domácí násilí,
kterého je dle průzkumů přes 40%, nebo jen
procházka po venku. K napadení už nedochází

pouze v podvečerních až nočních hodinách.
Ale i za pravého poledne, kde kolem vás prochází spoluobčané a ve většině případů vytáhnou mobilní přístroje a s úsměvem konflikt
natáčí. Přitom někdy stačí opravdu jen málo
a můžete se ubránit! Přijďte si vyzkoušet jednoduché techniky sebeobrany, které jsou použitelné v denním životě. Tří hodinový seminář
(trénink) je zaměřen na vyprošťování, údery,
kopy a použití různých prostředků k sebeobraně, které máte zrovna při sobě. Trénink je
vhodný pro dívky od 12 let. Na konci tréninku
si vyzkoušíte techniky proti útočníkům!

Speciální trénink s teleskopem
25. října od 10 do 13 hodin
Trénink s teleskopem bude zaměřený na základní a speciální techniky. Vyhodnocování rizikové až kritické situace a adekvátně na ní
reagovat. Na tento trénink je nutná rezervace
předem.
Více informací naleznete na FB: Krav Maga
CZ Austerlitz, nebo www.akademi.asia
Petr Hlaváč, Chief instructor

Nová florbalová sezona odstartovala

I. světová válka
Další pokračování seriálu o I. světové
válce najdete až v dalším čísle Slavkovského
zpravodaje.
red.

Po prázdninách začala i nová florbalová sezona pro slavkovské florbalisty. Motivace nechybí, po loňské úspěšné sezoně, kdy družstvo
mužů ovládlo Jihomoravský přebor divize C
a vybojovalo postup do Jihomoravské ligy, je na
co navazovat. Nesmíme opomenout i družstvo
dorostu, které ve své druhé sezoně dosáhlo velkého úspěchu a obsadilo 4. příčku ve 2. lize.
Naše mladé naděje přitom dělil pouhý bod od
postupu do baráže.
Do letošní sezony slavkovský florbal vstoupí
nově se třemi týmy. Mimo mužů a juniorů se
představí v oficiálních soutěžích ČFBU i mladší
žáci, konkrétně v Jihomoravské lize, skupině B.
Družstvo vzniklo ve spolupráci se sportovní třídou při ZŠ Komenského a v soutěži bude působit
jako tým FbC ZŠ Komenského Slavkov. Cílem
pro letošní ročník je stabilizace družstva a získávání zápasových zkušeností.
Družstvo juniorů čeká v nové sezoně opravdový křest ohněm. Díky věkovému limitu hráčů
se z dorostenců stali junioři a účast ve 3. lize je
pro tým velkou motivací. Hráči budou pilovat
herní praxi, a to i v dospělé kategorii a zapraco-

vávat se do týmu mužů. Cílem je prezentovat se
kvalitní hrou a umístit se v horní polovině tabulky.
Posledním družstvem jsou muži, nováček Jihomoravské Ligy mužů. Muži zahájili nový soutěžní ročník jako první, a to v Holešově na 1.
kole Poháru České pojišťovny. Ve tvrdé konkurenci, mnohem zkušenějších a výše postavených
družstev, navázali na loňský postup do 2. kola.
Kádr je stabilní, jedinou změnou je příchod Dominika Růžičky z Rousínova. Cílem je, zabydlet
se v nové soutěži a budovat pozice pro juniory.
Po celou minulou sezonu, se klub mohl opřít
o vynikající podporu ze strany fanoušku, kteří
vždy na zápasech dokázali vytvořit nádhernou
sportovní atmosféru, za což jim patří velký dík.
Tímto vás srdečně zveme na domácí zápasy
všech tří družstev klubu FBC Slavkov.
Žáci odehrají domácí turnaje v termínech 22.
11. 2014 a 11. 1. 2015; junioři 10. 1. 2015 a 28.
3. 2015; muži 11. 10. 2014, 26. 10. 2014 a 21. 3.
2015. Hrát se bude ve sportovní hale při ZŠ Komenského a o všech zápasech vás budeme včas
informovat. Další informace naleznete na webu
www.fbcslavkov.cz. Děkujeme!
FbC
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Slavkovský pivovar
ZÁŘÍ
25. 9. (čt) Pivo měsíce – Slavkovský kancléř-rauch 13%
(uvařeno v omezeném množství)
25.–28. 9. (čt-ne) Dny Svatého Václava patrona pivovarníků – připraveno svatováclavské degustační
menu
ŘÍJEN
11. 10. (so) RESTAURACE UZAVŘENA
15. 10. (st) Pivo měsíce – Slavkovský Doppel Bock 15%
(uvařeno v omezeném množství)
18. 10. (so) RESTAURACE UZAVŘENA
21. 10. (út) Řízená degustace Slavkovského pivovaru degustované vzorky: Slavkovská 10%, Slavkovská 12%, Slavkovský Doppel Bock 15%,
Slavkovský kancléř-rauch 13%, (Slavkovský
T.N.T. 14%). Téma degustace – piva světa.
29. 10. (st) Pivo měsíce – Dušičkový speciál Slavkovský
Allerseelen 13% (uvařeno v omezeném množství)

Podruhé už přišel
po zavírací době
Koncem srpna došlo v areálu slavkovského
koupaliště k vloupání. Neznámý pachatel
tehdy odnesl několik lahví alkoholických i nealkoholických nápojů, finanční hotovost a přibral si i kompresor k huštění míčů.
Mladého zloděje prozradila všímavost okolí
i kamerový systém. Slavkovským policistům
se následně přiznal, že se po skončení diskotéky, která se v areálu konala, na místo vrátil.
I přes opilost překonal bránu a vloupal se do
uzavřených prostor, kde si odnesl, co se dalo.
Aby se dostal ke kořisti, překonal i zámek na
lednici. Většinu ukradených věcí použil pro
vlastní potřebu, zbylé policistům včetně kompresoru vydal. Svou druhou noční návštěvou
po zavírací době tak mladý výtečník způsobil
zatím blíže nevyčíslenou škodu. Teprve osmnáctiletý mladík je podezřelý z trestného činu
krádež.
por. Mgr. Alice Musilová
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Hostinští ve Slavkově u Brna roku 1945
Začátkem října 1945, krátce po skončení II.
světové války, se dvanáct provozovatelů hostinské živnosti ve Slavkově u Brna rozhodlo obrátit
na místní národní výbor se žádostí o prominutí
zaplacení obecní dávky z nápojů za druhé
čtvrtletí roku 1945. Závěr písemné prosby označili svými podpisy a také razítky. Dochoval se
tak pozoruhodný doklad nejen o jednotlivých
provozovatelích pohostinských zařízení ve
městě a jejich celkovém počtu nedlouho před
zrušením svobodného podnikání po únoru 1948,
ale máme zároveň možnost seznámit se s podobou tehdejších razítek živnostníků podnikajících
v tomto oboru. Na uvedené žádosti se ocitla výjimečně pohromadě.
Všechna razítka obsahují jméno provozovatele živnosti a označení města Slavkov u Brna.
Pouze dvě z nich uvádějí i číslo domu a u poloviny je součástí razítka název hostince či hotelu.
S pomocí dalších dobových písemností, jako
jsou živnostenské rejstříky nebo žádosti o schválení pronájmu, je však možné všechny podniky
ztotožnit s přesnou adresou. Většina hostinských měla provozovnu v pronájmu. Pořadí,
v jakém jsou pohostinská zařízení uvedena v následujícím odstavci, je dáno výší předepsaného
paušálu obecní dávky z nápojů na rok 1945,
která by ve velké míře měla odpovídat i velikosti
a tržbě hostince.
Nejvyšší paušál měl předepsán Otto Rotnagl,
provozovatel hotelu Spořitelna. Ten byl umístěn
v domě spořitelny č. p. 126, což je dnešní budova

SC Bonaparte na Palackého náměstí. Naopak
v budově č. p. 123 na Palackého náměstí, kde je
v současnosti umístěna Česká spořitelna, se nacházel hotel Černý orel, který měl v pronájmu
Václav Mrkus. František Richtr si pronajímal
hostinec v budově Sokolského domu č. p. 75 na
Palackého náměstí. Anna Vrbíková byla majitelkou domu a hostince č. p. 81 na Palackého náměstí, dnes hostince U černého lva. Současný
hotel Florian měl v pronájmu Miroslav Kalina,
přičemž tento hotel s č. p. 909 nesl označení
U nádraží. V prostorách domu č. p. 66 na Palackého náměstí, kde je nyní umístěna prodejna Potraviny Svoboda, si pronajímal hostinec Jan
Dozrál. Na Brněnské ulici v domě č. p. 99, kde
je v současné době nový rodinný dům, provozoval František Leták tzv. Dohnalovu restauraci.
Na Špitálské ulici v domě č. p. 797 (rodinný
dům na křižovatce ulic Špitálská a Kollárova) si
hostinec pronajala Růžena Kociánová a v budově Lidového domu č. p. 525 na Komenského
náměstí Josef Mokrý. V současné době je zde
umístěna ZUŠ F. France. Další v pořadí byl hostinec na Špitálské ulici č. p. 796, který měl
v pronájmu Jiří Kepák. Není bez zajímavosti, že
v této části ulice byla dvě pohostinství bezprostředně vedle sebe. Současný hostinec Bučanda
na Bučovické ulici č. p. 141 vlastnil Jan Dvořáček. Konečně hostinec byl i v domě č. p. 734 na
Špitálské ulici, v budově nynějšího hostince Na
Špitálce. Pronajímal si ho Adolf Lev.
M. Zemánková

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2014
Datum

hod.

2. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.

17.00
19.00
8.00
9.00
9.00
14.00

8. 10.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
12. 10.
12. 10.
15. 10.
20. 10.
30. 10.

17.00
17.00
15.00
15.00
14.00–17.00
14.00
20.00
19.00

akce/místo konání

Probíhající výstavy

od 9. 10. do 7. 12.
do 7. 12.
do 2. 11.

pořadatel

Opékání špekáčků s Poutníky, stadion
U dvou kapříků
Slavkovská iniciativa smíření – Koncert souboru Vox Iuvenalis
Zájezd na Floru Olomouc, odjezd z ul. B. Němcové
ZO ČZS Slavkov u Brna
Gulach open – soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, škvárové hřiště stadionu
U dvou kapříků
AusterliCzFechtlCup 11, prostory staré cihelny
Motoklub Slavkov
SIS – Příčiny a důsledky 1. světové války – seminář v Rubensově sále zámku
ZS-A
Ekumenická bohoslužba – Chrám vzkříšení páně
ZS-A
Beseda Hudební terapie, Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH
Tři – výstava obrazů k výročí bitvy u Slavkova
ZS-A
Pouštění draků na Urbánku
DDM
Setkání bývalých pracovníků cukrovaru, Zámecká vinárna U Edy
U Edy
Kurz sebeobrany pro ženy, ul. ČSA
ABU
VII. zámecké dýňobraní
ZS-A
Hvězdy jak je neznáte – Jan Kraus
ZS-A
Cestou necestou – Miroslav Donutil
město Slavkov
Dáda Patrasová a žížala Jůlie v SC Bonaparte
město Slavkov
Tři – výstava obrazů k výročí bitvy u Slavkova
Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda
Inspirace kameny – výstava obrazů Renaty Dvořákové

Vítězné družstvo Slavkovského pivovaru
Start pípy

Slavkovská pípa

J. Bílek, vítěz L. Koudelka a J. Hořava

Po doběhnutí posledních běžců v limitu se
závodnící a návštěvnící přesunuli na zahrádku,
kde k poslechu a tanci hrála SMP+. V 19.30
hod. proběhlo vyhlášení výsledků a udělení cen
a poté opět pokračoval hudební program pro
zaplněnou zahrádku Hostince Na Špitálce.

Výsledky 41. slavkovské pípy
Muži
1. Koudelka Lukáš (NC Vyškov A)
2. Bílek Jan (Špacír Němčany + Cyklo Kyjovský)
3. Hořava Jiří (Slavkovský pivovar)
Ženy
1. Lošťáková Lenka (Tři veteráni)
2. Nosková Kristýna (JOP CZ)
3. Ciesarová Denisa (SK Rudík)
Týmy
1. Slavkovský pivovar
2. NC Vyškov A
3. Špacír Němčany + Cyklo Kyjovský
První Slavkovák v cíli – Jiří Hořava (Slavkov. pivovar)
Poslední jednotlivec v limitu – Jindřich Klaška
Poslední tým v limitu – ARMY
Nejvíce piv v limitu –Petr Brulík (ARMY) – 9
Nejvíce účastí – Zdeněk Andrla
Nejstarší účastník – Marie Kociánová
41. místo v cíli – Pavel Jirka (Rychlonožky)

Lenka Lošťáková

No a co na závěr? Pěkně počasí podpořilo
hojnou účast – 137 závodníku z toho rekordních 21 žen, dále taky velice vyrovnaný souboj
v týmech kde Slavkovský pivovar získal 1.
místo jen se sedmisekundovým náskokem před
NC Vyškov A.
Děkujeme všem kteří podpořili závod jak cenami, tak osobní pomocí. No a za rok na shledanou na 42. ročníku Slavkovské pípy.
MP

AusterlitzMan 2014
Ještě v minulém čísle Slavkovského zpravodaje jsme ho nazývali X-terra aneb triatlon pro
každého, nyní je to už AusterlitzMan. Triatlon,
jehož se v sobotu 30. srpna zúčastnilo 165 závodníků, z toho 81 dětí. Dospělí absolvovali
400 m plavání, 18 km terénní cyklistiky ve třech
okruzích slavkovskou oborou a okolím a 4,2 km
běhu kolem golfového hřiště. Tím se stali desetiprocentními železnými muži. Dětská trať byla
zkrácena podle jednotlivých kategorií. Všechny
děti statečně bojovaly o každou vteřinu a rozhodování o vítězi bylo napínavé do poslední chvíle.
Zato v hlavní kategorii, jak u mužů, tak u žen,
se o tom, kdo bude stát na stupních vítězů, rozhodlo už po prvním cyklistickém okruhu. Jen
Jiří Hořava zamíchal pořadím, když předběhl
Michala Záhoru a Radovana Kyjovského a do-

stal se tak na celkové první místo. Z žen se na
nejvyšších příčkách umístila trojce Pavlína Poláčková, Lucie Kolková a Eva Šolcová. Ocenění
si určitě zaslouží všichni závodníci za skvělé výkony a odvahu postavit se na start. Děkujeme
městu Slavkov u Brna a všem partnerům za
pomoc s organizací akce i divákům, kteří přišli
povzbuzovat a přispěli tak k příjemné atmosféře
poslední prázdninové soboty. Také bychom se
rádi omluvili za nedorozumění na trati v dětské
části závodu a doufáme, že vás to neodradí od
účasti v příštích ročnících. Podrobné výsledky
a fotografie jsou vyvěšeny na stránkách
www.austerlitz-adventure.cz. Pořadí na stupních
vítězů jednotlivých kategorií uvádíme pod článkem. Těšíme se na další setkání v listopadu na
lampionovém průvodu.
AA

Foto: 3x R. Lánský

Foto: 5x R. Lánský

V sobotu 6. září proběhl již 41. ročník Slavkovské pípy. Startovalo se tradičně z Hostince
Na Špitálce, odkud se v 16.08 h. závodníci vydali do Křenovic, kde na ně čekalo druhé soutěžní pivo, dále pokračovali přes Hrušky do
Vážan nad Litavou pro třetí pivo a odtud polní
cestou do Slavkova na autobusové nádraží, kde
někteří běžci vypili poslední čtvrté pivo. Závodnící kteří chtěli vyhrát cenu za nejvíce vypitých piv během závodu se zde zdrželi a dali
si více než jedno povinné pivo.
No a pak už jen zbýval krátký úsek kolem
zookoutku, ulicí Nerudovou a kolem hřbitovu
do cílové rovinky na Špitálce.

Ampik – nejvíce účastí na pípě

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY
ZAČÍNAJÍ U NÁS

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu
v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků
elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění
těch letních.
Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

