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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, s příchodem

září dochází ke změnám nejen v pří-
rodě, ale i v životním rytmu mno-
hých z nás. Dětem končí bezsta-
rostné týdny plné zábavy a hrátek
a vrací se opět po letních prázdni-
nách do školních lavic. Těm, které
jdou do školky či školy úplně poprvé,
tak končí jedna životní etapa a za-

číná další, zcela nová. Nám dospělým se opět naplno roz-
táčí koloběh pracovních povinností po období relaxace
a odpočinku. Dění ve městě je v tomto období velmi živé
a plné nových událostí. Dovolte mi zmínit alespoň ně-
které z těch nejdůležitějších.

Dne 1. září jsem měl možnost zúčastnit se slavnostního
zahájení nového školního roku nejen v našich obou zá-
kladních školách ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova, ale
i v MŠ Karolínka. V očích nových prvňáčků bylo patrné
očekávání, co nového je ve školních lavicích čeká a s na-
pětím naslouchali slovům svých nových pedagogů.
V očích jejich rodičů byla naopak často patrná obava, jak

Příští číslo vyjde 29. října(Pokračování na str. 3)

Zámek zdobí

NOVÁ FASÁDA

MŠ Zvídálek byla
slavnostně otevřena

Foto: B. Maleček

Foto: B. Maleček
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(Pokračování na str. 12)

Zdá se, jako by to bylo teprve pár dnů, kdy jsme dětem
rozdali závěrečná vysvědčení a ony vyběhly ze školy vstříc
dlouho očekávaným letním prázdninám. Dva měsíce utekly
jako voda a už je tady opět nový školní rok. Ve čtvrtek 1. září
škola ožila množstvím dětí i rodičů, kteří je přišli doprovo-
dit. Nejvíce tento den samozřejmě prožívali naši nejmenší
– žáčci 1. třídy. V nazdobené třídě je přivítala nejen jejich
paní učitelka, ale i pan ředitel, a popřát hodně úspěchů jim
přišli i zástupci města. Děti si ze školy kromě nových dojmů
odnesly také mnoho dárečků. Doufejme, že se jim bude ve
škole líbit stejně jako tento první den i nadále. 
Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům a jejich rodi-
čům přejeme klidný, pohodový školní rok, hodně úspěchů
a dobré nálady.

Škola a její pracovníci jsou na nadcházející školní rok
dobře připraveni.

Ve školním roce 2011/12 pracuje ve škole 21 učitelů (17
žen a 4 muži), jeden školník (nový zaměstnanec), který zá-
roveň dohlíží na chod kotelny, tři uklizečky a jedna eko-
nomka. Škola má vytíženost kmenových učeben téměř
100%. Po loňském zápisu do prvních tříd byla otevřena
jedna první třída (29 žáků). Celkem má škola 14 tříd a nav-
štěvuje ji 302 žáků.

Nový školní rok je tady!

Zamûstnanci Matefiské ‰koly Zvídálek

Zamûstnanci KfiesÈanské matefiské ‰koly Karolínka

PrvÀáãci Základní ‰koly Tyr‰ova Foto: archiv Z·

Jedna z nov˘ch tfiíd Matefiské ‰koly Zvídálek

Slavnostní otevfiení KfiesÈanské matefiské ‰koly Karolínka

Tfiída Rybiãek v KfiesÈanské matefiské ‰kole Karolínka

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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(Dokončení Slova starosty ze str. 1)

První den měsíce září letošního roku se pro
více než 60 dětí ze Slavkova a okolí stal dnem
velmi důležitým. Čekal je totiž jejich první den
v Křesťanské mateřské škole Karolínka. Před
půl desátou dopoledne se to kolem budovy ma-
teřské školy na Malinovského náměstí jen he-
mžilo budoucími žáčky, jejich sourozenci, ro-
diči, prarodiči, přáteli a mnoha dalšími
pozvanými hosty. Všechny přítomné přivítala
svým slovem provinční představená kongre-
gace Chudých školských sester naší Paní s. M.
Bogdana Glezner. Mimo jiné připomněla, že
sestry se po šedesáti letech opět oficiálně za-
pojují do formálního školství. Po jejích slovech
představila s. M. Josefa Jarošová, ředitelka

na tuto novou situaci jejich děti zareagují a jak
ji zvládnou. Tento den byl tentokrát pro naše
město ještě více slavnostní, jelikož svoji činnost
zahajovala MŠ Karolínka. Kongregace chudých
školských sester Naší paní se díky tomuto
svému projektu po dlouhých desítkách let opě-
tovně zapojila do předškolního vzdělávání
v našem městě, za což bych chtěl „sestřičkám“
touto formou ještě jednou a veřejně velmi po-
děkovat. Poděkování jim patří i za velmi dob-
rou dlouhodobou spolupráci s naším městem
i naší mateřskou školou a věřím, že potrvá i na-
dále. Děti se mohly těšit nejen do pěkně upra-
veného a velmi příjemného prostředí, ale i na
novou formu výuku a vzdělávání (této vý-
znamné události je věnován v tomto čísle SZ
samostatný článek dole na straně). 

Následovně v neděli 4. září 2011 byly slav-
nostně otevřeny nové prostory MŠ Zvídálek,
jejíž zřizovatelem je město Slavkov u Brna. Byl
jsem velmi příjemně překvapen, že příležitost
prohlédnout si tuto novostavbu využilo velké
množství z vás. Jedná se o jednu ze zásadních
investičních akcí v našem městě za posledních
několik let, která plnohodnotně řeší problema-
tiku související s nedostatečnou kapacitou míst
v mateřské škole. Z tohoto důvodu vedení města
tomuto záměru věnovalo významnou pozornost
a společně s přípravou a realizací protipovod-
ňových opatření tento záměr patřil mezi zásadní
priority města v oblasti investiční výstavby.
V roce 2009 se zastupitelstvo města začalo in-
tenzivně zabývat otázkou akutní potřebnosti
zvýšení počtu míst v MŠ a hledalo lokality
vhodné pro novou výstavbu MŠ. V červnu 2010
zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování pro-
jektové dokumentace na rozšíření prostor
v ZŠ Komenského pro potřeby MŠ Zvídálek
a záhy poté v červenci 2010 i návrh financování
stavby. Stavební povolení bylo vydáno v pro-
sinci 2010. Po složitém a zdlouhavém procesu
výběrového řízení na dodavatele stavby, ve kte-
rém město jako zadavatel stavby kladlo důraz
nejen na cenu díla, ale i na požadovaný termín
dokončení (zahájení nového školního roku
2011/2012), byla vybraným dodavatelem stavba
dne 18. března 2011 zahájena. Od té doby jsme
v těchto místech mohli sledovat živý stavební
ruch, který přitom nijak neomezoval plynulý
a řádný chod ZŠ Komenského. Dne 31. srpna
2011 byla stavba úspěšně ukončena, plně pře-
dána a současně i zkolaudována. 

Dovolte mi připomenout alespoň některá
fakta: Kapacita této nové budovy MŠ Zvídálek
je 168 žáků v šesti odděleních. Celkové náklady
stavby (vestavby i nové přístavby) činily
26 500 000 Kč včetně přeložek sítí, projektové
dokumentace, TDI, autorského dozoru, nákladů
na zajištění veřejné zakázky. Z toho náklady na
vlastní stavební práce činily 25 351 000 Kč.
Náklady na pořízení nového vnitřního vyba-
vení dosáhly částky 1 700 000 Kč (tyto byly
plně hrazeny ze sponzorského příspěvku). Fi-
nancování bylo zajištěno částečně bankovním
úvěrem (20 000 000 Kč) a částečně z vlastních
zdrojů (6 500 000 Kč), vesměs získaných z pro-
deje pozemků v Zelnicích.

Jak jsem již výše uvedl, jedná o jednu z pri-
oritních investičních akcí města v posledních
několika letech. Proto bych chtěl ještě jednou
veřejně poděkovat všem, kteří tento záměr pod-

porovali, jelikož rozhodování o umístění stavby
a jejím financování nebyla jednoduchá a pře-
devším v počáteční fázi úplně jednotná.

Poděkování patří:
• těm, kteří s myšlenkou umístit novou školku

do těchto prostor přišli a svůj nápad následně
projekčně zpracovali – projekční kanceláři
Demtis, s.r.o., Brno zastoupenou Ing. Miro-
slavem Rysem a Ing. Radkem Jelínkem

• dodavateli díla – firmě SKR stav, s.r.o., Brno
zastoupené Ing. Ivo Skřivánkem, která ve
velmi krátkém čase a v požadovaném termínu
vlastní výstavbu úspěšně zvládla a předala 

• TDI – firmě SCHELLE, s.r.o., Brno zastou-
pené Ing. Soňou Schelleovou a autorskému
dozoru – firmě Demtis, s.r.o., zastoupené opět
Ing. Miroslavem Rysem

• všem, kteří uvedený záměr podporovali, za-
stupitelům města i vedení MŠ. Jsem přesvěd-
čen, že architektonické ztvárnění a začlenění
do stávajícího prostoru i kvalitní realizace
stavby činí z této části areálu školských budov
jednu ze zdařilých dominant.

• též obchodní společnosti American game
s.r.o. z Komořan, která městu poskytla částku
2,0 mil. Kč. Z této částky město využilo 1,7
mil. Kč právě na vybavení nových prostor MŠ
Zvídálek a 0,3 mil. Kč poskytlo formou úče-
lového příspěvku MŠ Karolínka, která svoji
činnost zahájila již ve čtvrtek 1. září 2011 ve
vlastních, též zrekonstruovaných, prostorách
na Malinovského náměstí. 

• vedení ZŠ Komenského zastoupenému ředi-
telem školy Mgr. Vladimírem Soukopem za
to, že nejen vestavbu do svých vnitřních pro-
stor a přístavbu této budovy umožnilo, ale
i aktivně podporovalo a spolupracovalo.

KMŠ Karolínka, všechny paní učitelky a pro-
vozní personál. Následovala slova hostů, mezi
něž patřili náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje ing. Stanislav Juránek, starosta města
Slavkova Ing. Ivan Charvát, místo starosta
města Vyškova Roman Celý, ing. Hynek Char-
vát a brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle,
který také posvětil prostor mateřské školy.

Poté mohly děti vstoupit do svých tříd, se-
známit se svými učitelkami, s novými kama-
rády i s prostředím, v němž budou ode dneška
trávit hodně času. Dětem i rodičům se ve školce
moc líbilo a my doufáme, že tento pocit u nich
přetrvá i nadále.

KMŠ Karolínka

• kolektivu TSMS za příkladnou pomoc při
stěhování vnitřního vybavení MŠ Zvídálek
především z Malinovského a Komenského
náměstí, ale i části Koláčkova. 

• pracovnímu kolektivu Mateřské školy Zví-
dálek za náročné práce související s demon-
táží vnitřního vybavení ve starých prostorách
MŠ, jejich přemístěním sem do prostor no-
vých a komplexní přípravou jednotlivých od-
dělení nejen na dnešní slavnostní otevření
školky, ale především na zítřejší příchod na-
šich dětí do tohoto nového pěkného pro-
středí. Zde bych chtěl současně poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří jim v této ná-
ročné práci za vysokých letních teplot po-
máhali.

• zvláště bych chtěl poděkovat ředitelce MŠ
Zvídálek Mgr. Evě Juráskové, za její nadšení
a obětavost, podporu a schopnost přesvěd-
čovat ostatní o potřebnosti této investice, sou-
činnost a spolupráci při složité přípravě
i vlastní realizaci záměru. 
Slavnostní otevření MŠ Zvídálek bylo pro

dospělé vhodnou příležitostí prohlédnout si
celou stavbu včetně vnitřních prostor, které
byly díky kolektivu zaměstnankyň MŠ již plně
připraveny na zahájení nového školního roku
2011/2012. Pro děti, které již předškolní do-
cházku navštěvovaly, i pro ty, které ji zde ná-
sledující den 5. září 2011 zahájily nově, to byla
ideální možnost seznámit se za účasti svých
rodičů s novým prostředním. 

Přeji oběma mateřským školkám, MŠ Ka-
rolínka i MŠ Zvídálek, mnoho šťastných dětí
i spokojených rodičů. Vám všem ostatním přeji
krásný slunečný podzim.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slovo starosty – začíná nový školní rok

Křesťanská mateřská škola Karolínka zahájila
Úãastníci slavnostního otevfiení M· Zvídálek Foto: B. Maleãek
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

17. řádná schůze RM – dne 17. 8. 2011
1. RM nepřijímá nabídku Komerční banky,

a. s. na zajištění úvěrů města pevnou sazbou.
2. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 22.
3. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu po-

zemků parc. č. 1010/12 ostatní plocha o výměře 61
m2 a parc. č. 1008/1 orná půda o výměře 681 m2

v k. ú. Slavkov u Brna od manželů Jaromíra a Mar-
tiny Hálových za celkovou kupní cenu 236 000 Kč
a parc. č. 1008/2 orná půda o výměře 325 m2; parc.
č. 1008/3 orná půda o výměře 647 m2; parc.
č. 1010/15 ostatní plocha o výměře 343 m2 a parc.
č. 1011/7 orná půda o výměře 160 m2 od Jana Po-
láška a Petra Poláška za celkovou kupní cenu
469 050 Kč, vše formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. RM současně ukládá MěÚ projednat
s Janem Poláškem a Petrem Poláškem výši kupní
ceny s požadavkem jejího snížení na 318 Kč/m2

a ukládá vedoucí finančního odboru zařadit do roz-
počtu města pro rok 2012 částku ve výši
800 000 Kč na výkupy výše uvedených pozemků.

4. RM bere na vědomí zprávu „péče o zeleň ve
městě“ a ukládá odboru ŽP předložit návrh na slo-
žení odborné komise na zpracování koncepce his-
torických alejí a zámeckého parku.

5. RM postupuje zprávu „Informace o ceně a in-
vestičních nákladech kotelna Zlatá Hora“ k pro-
jednání ZM.

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 3, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s panem
Jakubem Piňosem, a to na dobu určitou, po dobu,
kdy bude pan Jakub Piňos vykonávat službu na ob-
vodním oddělení PČR ve Slavkově u Brna, za ná-
jemné ve výši 60 Kč/m2.

7. RM odkládá žádost V. Stávkové o odkoupení
bytové jednotky a ukládá MěÚ zprávu doplnit.

8. RM ukládá BTH předložit RM návrh na revi-
talizaci bytu č. 4 v bytovém domě Úzká 643. Fi-
nancování bude realizováno z Fondu bydlení.

9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s paní Jarmilou Mončekovou k bytu č. 5, Zlatá
Hora 1227, za podmínky uvolnění bytu č. 7, Zlatá
Hora 1230. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 47,08 Kč/m2.
RM dále schvaluje vypsání výběrového řízení na
obsazení uvolněného bytu č. 7, Zlatá Hora 1230, za
nájemné ve výši 60 Kč/m2. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok.

10. RM bere předloženou zprávu o stavu bytů
Fügnerova 109 na vědomí a souhlasí s navrženým
postupem.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 60 v Domě s pečovatelskou službou, Polní
1444, Slavkov u Brna, s paní Barborou Polacho-
vou, za podmínek uvolnění bytu č. 6 v DPS a žád-
ných požadavků na provádění stavebních či jiných
úprav v bytě č. 60 pro užívání její osobou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za ná-
jemné ve výši 47,08 Kč/m2.

12. RM ruší výběrové řízení na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na služby, a to na „Prove-
dení analýzy současného stavu odběru silové elek-
třiny a plynu pro přípravu výběrového řízení na
dodavatele elektrické energie. Navržení a realizace
energetických úspor pro EPC projekt“.

13. RM bere na vědomí možnou změnu doprav-
ního značení v ulici Brněnské ve Slavkově u Brna.

14. RM bere na vědomí zprávu o případném vy-
budování jízdního pruhu pro cyklisty na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna.

15. RM ukládá MěÚ připravit výběrové řízení na
zpracování analýzy dopravní situace na křižovatce
silnice III/0501 (ulice Špitálská) x I/50 (obchvat).

16. RM ruší usnesení schválené na 11. RM dne

4. 5. 2011 bod 4.10. – parkování před kostelem
(chrám Vzkříšení Páně).

17. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2010 se společností
REISTAV s.r.o., řešící navýšení a změnu některých
prací uvedených v přiloženém rozpočtu za cenu
149 387 Kč.

18. RM schvaluje změnové listy č. 15, 16, 17
a 18 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav,
s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno na akci: „Slav-
kov u Brna – Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“.
RM dále ukládá finančnímu odboru předložit na
nejbližší jednání RM návrh na financování položek
uvedených v návrhu změnového listu č. 19 na uve-
denou akci.

19. RM rozhoduje na základě zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek o vyloučení ze zadáva-
cího řízení na akci: „VO+MR Čapkova, Mánesova,
Tylova“ společnosti MOPRE s.r.o., společnosti
ELQA, s.r.o., a ENERGETIKA Boskovice spol.
s r.o., z důvodů nesplnění zadávacích podmínek dle
výzvy k podání nabídek. RM dále rozhoduje, že
jako nejvhodnější nabídka na uvedenou akci byla
předložená nabídka společností Němeček - Elekt-
romontáže, a.s., a ukládá odboru IR zahájit jednání
s touto společností a předložit RM návrh smlouvy
o dílo včetně případných dodatků ke schválení.

20. RM ve věci žádosti pana Navrátila o vyjá-
dření k výstavbě RD trvá na svém původním roz-
hodnutí.

21. RM souhlasí s užíváním veřejného prostran-
ství na ulici Čs. armády ve Slavkově u Brna (hřiště
naproti střediska VaK) pro charitativní akci pořá-
danou Ivanou Klučkovou, dne 11. 9. 2011 případně
18. 9. 2011.

22. RM dává souhlas k prodloužení smlouvy
o spolupráci se společností SEPES MEDIA spol.
s r.o., na umístění oplocení na pozemku p. č. 70
v k.ú. Slavkov u Brna (proluka ul. Husova) a pro-
vozování reklamy na ploše oplocení na dobu tří let
předloženým dodatkem č. 2 ke smlouvě o spolu-
práci ze dne 24. 10. 2005.

23. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-

deje pozemku parc. č. 1117 ostatní plocha o vý-
měře 460 m2 v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje
tento záměr zastupitelstvu města.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemku parc. č. 1784/312 ostatní plocha o vý-
měře 51 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Bc.
Petra Holuši do vlastnictví města formou bezú-
platného převodu. Náklady spojené s převodem
(500 Kč správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí město.

25. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a.s na pozem-
cích parc. č. 2499, 2521/2 a 2647/1 v k. ú. Slavkov
u Brna („Slavkov, kabel NN Destila č. 1422“)
a k uzavření smlouvy o právu stavby na pozemcích
parc. č. 2499, 2521/2 a 2647/1 v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění.

26. RM bere na vědomí závěry prověrek BOZP
– na rok 2011 ze škol a školských zařízení zřizo-
vaných městem Slavkov u Brna.

27. RM bere na vědomí zprávu „Souhrnně o do-
tacích“.

28. RM schvaluje vyhlášení záměru poskytnutí
dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2012 poskytovatelům registrovaných sociálních
služeb a organizacím podílejícím se na rozvoji pro-
rodinných služeb, uvedeného v příloze č. 1 této
zprávy.

29. RM bere na vědomí zprávu ve věci nepovo-
lené stavby stavebníka M.E.C. spol. s.r.o.

30. RM neakceptuje nabídku ve věci prezentace
na portále www.ziveobce.cz

31. RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy
se společností EuroEngineering, a.s., na výkon ad-
ministrátora veřejné zakázky dle zákona o veřej-
ných zakázkách č. 137/2006 Sb., na stavební práce
na akci „Obnova vodního příkopu – zámek Slavkov
u Brna“ za cenu 30 000 Kč.

32. RM schvaluje smlouvu o příspěvku s TJ
Sokol.

33. RM ukládá starostovi města zaslat dopis
Ing. Danielu Fuskovi.

1. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
I. pololetí 2011 a ukládá RM zdůvodnit nárůst po-
hledávek z pokut a předložit způsob jejich vymá-
hání.

2. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodář-
ské činnosti za I. pololetí roku 2011.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a ZS-A za I. pololetí roku 2011, ukládá RM 

zpracovat studii technického stavu bazénu kou-
paliště s vyčíslením nákladů na opravu a operativně
řešit propad příjmů na koupališti.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských
příspěvkových organizací za I. pololetí 2011.

5. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši
3 125 000 Kč na obnovu fasády zámku a soubor
rozpočtových opatření č. 16–21.

6. ZM schvaluje dodatek ke Smlouvě o úvěru
s Komerční bankou, a. s.

7. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o za-
jištění financování systému IDS JMK s Jihomorav-
ským krajem.

8. ZM dává souhlas k zahájení kroků pro zajiš-
tění dokladů nezbytných pro přidělení dotace
z MMR ČR z Programu pro poskytování dotací na
obnovu majetku postiženého živelní pohromou
v roce 2010 a schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu

na rok 2012 položku ve výši 1 250 000 Kč ke krytí
nákladů na spoluúčast k projektu.

9. ZM schvaluje přijetí dotace na Vzpomínkové
akce 2011 ve výši 500 000 Kč z rozpočtu JmK.

10. ZM schvaluje podání projektu na KrÚ JMK
Brno na pořádání výchovně rekreačního tábora pro
děti v roce 2011 v rekreačním areálu DDM Veselí
nad Moravou ve Vřesovicích a schvaluje přijetí do-
tace ve výši 27 000 Kč z rozpočtových prostředků
JMK k realizaci tohoto projektu.

11. ZM bere na vědomí reklamace vyúčtování
služeb 2010 k bytům.

12. ZM bere na vědomí informaci o stavu mar-
ketingového projektu Přijďte poznat víc – Slavkov
– Austerlitz a ukládá RM předložit návrh a postup
řešení situace vzniklé okolo marketingového pro-
jektu „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“
a předložit ho na další jednání ZM. 

13. ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru
o provedené kontrole a ukládá RM předložit návrh
řešení opravy chodníku mezi parkovištěm u ZŠ Ko-
menského a přechodem pro chodce u polikliniky.

14. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání fi-
nančního výboru a ukládá RM předložit finanční
závazky vyplývající z uzavřených smluv a usnesení
ZM na příští jednání FV.

6. mimořádné zasedání ZM – dne 15. 8. 2011
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné
plnění programu rozvoje města na rok 2011 v upra-
veném znění.

2. RM doporučuje ZM ke schválení Přijetí do-
tace od JMK ve výši 80 000 Kč na akci Kancléř
čtyř panovníků, 300. výročí od narození Václava
Antonína Kounice a RO č. 23–25.

3. RM schvaluje Směrnici určující vztahy a hos-
podaření příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Slavkov u Brna v předloženém znění.

4. RM bere zprávu o pohledávkách města a je-
jich vymáhání na vědomí a postupuje ji zastupitel-
stvu města k projednání.

5. RM bere zprávu o závazcích města vyplýva-
jících ze smluv a usnesení ZM na vědomí a postu-
puje ji zastupitelstvu města k projednání.

6. RM doporučuje ZM schválit znění předlože-
ného dodatku č. 2 k plánovací smlouvě s SKR stav,
s.r.o., ze dne 23. 9. 2008 a dát souhlas k jeho uza-
vření. 

7. RM bere na vědomí zápis z jednání komise
pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov
u Brna č. 2/2011.

8. RM po projednání zprávy doporučuje ZM
schválit aktualizaci Programu regenerace městské
památkové zóny zpracovanou Ing.arch. Jaroslavem
Klenovským v květnu 2011. 

9. RM schvaluje paní Květoslavě Šmídové pro-
minutí poplatků z prodlení za nezaplaceným ná-
jemným za podmínky jednorázového uhrazení celé
dlužné částky ve výši 23 454 Kč.

10. RM ukládá MěÚ zprávu ve věci žádosti
V. Stávkové o odkup bytu doplnit a předložit ji na
mimořádnou schůzi rady.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s paní Janou Kosteleckou na byt č. 62 v DPS, a to
na dobu určitou do 31. 10. 2011.

12. RM předkládá reklamace vyúčtování služeb
2010 k nebytům ZM.

13. RM souhlasí s oslovením navržených spo-
lečností pro podání nabídek na revitalizaci bytu č. 4
v bytovém domě Úzká 643, schvaluje složení hod-
notících komisí a stanovený kvalifikační předpo-
klad, souhlasí s navrženými obchodními podmín-
kami, schvaluje navržené hodnotící kritérium.

14. RM nesouhlasí s výstavbou stavby: „Vý-
stavba obchodně administrativních objektů na par-
celách č. 342/2 a 347/8, k.ú. Slavkov u Brna“, jejíž
stavebníkem je společnost MIRROR Development
s.r.o., dle předložené dokumentace pro územní ří-
zení.

15. RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku
„Výstavba vodovodního řadu Pod Oborou – Slav-
kov u Brna“ a doporučuje ZM schválit předložený
návrh Smlouvy o sdružení na vybudování vodo-
vodního řadu v lokalitě Pod Oborou, která nahra-
zuje Smlouvu o sdružení ze dne 29. 9. 2010.

16. RM schvaluje předloženou smlouvu o právu
provést stavbu: „I/50 SLAVKOV – PROTIHLU-
KOVÁ STĚNA“, se společností Ředitelství silnic
a dálnic ČR na části pozemku parc. č. 987 v k. ú.
Slavkov u Brna, který je zapsán na LV 10001 pro
město Slavkov u Brna.

17. RM souhlasí se zveřejněním záměru proná-
jmu pozemků parc. č. 3078/2; 3078/3; 3073/22;
807; 803 a 804/2, vše ostatní plocha v k. ú. Slav-
kov u Brna.

18. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva věcného břemene s JMP Net, s.r.o., na
pozemku parc. č. 2521/2 v k. ú. Slavkov u Brna

1. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 26 –
Příspěvek na opravu kaple sv. Urbana.

2. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1
smlouvy o dílo na akci: „Bytové domy na sídlišti
Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 – realizace úspor-
ných opatření v rámci programu Zelená úsporám“
se společností WELLCO Brno s.r.o., kterým se
lhůta pro výzvu objednatele zhotoviteli k zahájení
prací prodlouží do 31. 3. 2012.

3. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
společností Němeček – Elektromontáže, a. s., na
akci: „VO+MR Čapkova, Mánesova, Tylova“
v předloženém znění a souhlasí s uzavřením do-
datku č.1 ke smlouvě o dílo dle uvedeného bodu.

4. RM souhlasí se zajištěním vyhrazených podél-
ných stání při sportovní hale ZŠ Komenského na ulici
Malinovského. Způsob vyhrazení bude zajištěn svis-
lou dopravní značkou IP13b – parkoviště s parkova-

(„STL plynovodu pro firmu Destila v ulici
U mlýna, Slavkov u Brna“) v předloženém znění.

19. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s JMP Net na pozemcích parc.
č. 390, 343/2; 357/5 a 357/6 v k. ú. Slavkov u Brna
(„STL plynovod, PE 90, PE 63 a 6 ks domovních
přípojek PE 32“ – p. Kuda) v předloženém znění.

20. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části
pozemku parc. č. 1083/20 v k. ú. Hodějice s panem
Aloisem Kohoutkem, k uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc.
č. 1083/25 v k.ú. Hodějice s panem Pavlem Moud-
rým, k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
o výkupu části pozemku parc. č. 1083/26 v k. ú. Ho-
dějice se spoluvlastníky paní Annou Hoňkovou,
panem Miroslavem Hrabovským, panem Stanisla-
vem Hrabovským a paní Libuší Vránovou, k uza-
vření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu
části pozemku parc. č. 1083/28 v k. ú. Hodějice
s paní Ludmilou Kuchtovou, k nabytí části pozemku
parc. č. 1083/24 orná půda v k.ú. Hodějice o výměře
cca 179 m2 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlast-
nictví města formou bezúplatného převodu, k vý-
kupu části pozemku parc. č. 1083/29 orná půda
v k. ú. Hodějice o výměře cca 172 m2 od Ing. Vlas-
timila Víška za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2. Rada
města současně ukládá funkcionářům města vést
další jednání s vlastníky pozemků uvedených v bo-
dech č. 10., 11., 12, 13., 15. a 16. této zprávy s cílem
získání částí pozemků potřebných pro cyklostezku
Slavkov u Brna–Hodějice do vlastnictví města.

21. RM ukládá odboru IR zařadit do návrhu roz-
počtu na rok 2012 částku 50 000 Kč na zpracování
projektové dokumentace akce: „Slavkov u Brna –
Plynofikace ulice Zámecká včetně přípojek plynu“.

22. RM odkládá zprávu „Bytové domy Nádražní
1191–1193 – prodloužení platnosti smlouvy“ na
mimořádnou schůzi RM.

23. RM na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci
„Zateplení bytové domy na sídlišti Zlatá Hora čp.
1227, 1237“ byla podána společností KALÁB –
stavební firma, spol. s.r.o., a dává souhlas k uza-
vření smlouvy na uvedenou akci s touto firmou za
cenu 3 766 541,00 Kč včetně 10 % DPH, za pod-
mínky předchozího 10denního zveřejnění zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek.

24. RM souhlasí s nákupem SW aplikace na po-
dávání žádostí o vyjádření k sítím za podmínky
spolufinancování nákupu i provozu ostatními ob-
cemi ve správním obvodu.

25. RM odkládá zprávu o dočasném zajištění
VO+MR na mimořádnou schůzi RM.

26. RM souhlasí s předloženým upraveným ná-
vrhem rozpočtu MěÚ a doporučuje zastupitelstvu
města vzít ho na vědomí.

27. RM bere na vědomí předložené vyúčtování
festivalu Concentus Moraviae za rok 2011.

28. RM bere na vědomí zprávu ve věci revitali-
zace dětského hřiště a předkládá ji k projednání
ZM.

29. RM bere na vědomí zprávu ve věci technic-
kého stavu koupaliště a předkládá ji k projednání
ZM.

30. RM souhlasí s koncepcí prezentace a zajiš-
tění společné účasti města a ZS-A na veletrhu Re-
giontour 2012 v rozsahu varianty 2.

31. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovacích smluv č. 15/2011, 16/2011, 17/2011 a s je-
jich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slav-
kov – Austerlitz.

32. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Mi-
nisterstva kultury o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 Zámku Slav-
kov – Austerlitz na projekt: „Kancléř čtyř panov-
níků. Odkaz Václava Antonína Kounice. 300. vý-
ročí narození kancléře“ ve výši 50 000 Kč.

33. RM odkládá program IV. zasedání ZM na
mimořádnou schůzi RM.

34. RM v souladu § 145 až 151 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) schvaluje zvýšení počtu žáků ve školní dru-
žině ZŠ Komenského z 90 na 120 žáků v mimo-
řádném termínu s účinností od 1. 10. 2011 a pově-
řuje starostu města Ing. Ivana Charváta k podání
výše uvedené žádosti KrÚ JmK.

35. RM odkládá zprávu „Majetkoprávní vypo-
řádání poldr Za parkem“ na mimořádnou schůzi
RM.

36. Starosta informoval o podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje „Kancléř
čtyř panovníků, 300. výročí od narození Václava
Antonína Kounice, odkaz Václava Antonína Kou-
nice.

37. RM projednala žádost Římskokatolické far-
nosti Slavkov u Brna o příspěvek na opravu kaple
sv. Urbana a ukládá finančnímu odboru předložit
RM návrh na rozpočtové opatření pro financování
příspěvku ve výši 40 000 Kč.

38. RM ukládá odboru BTH předložit na mi-
mořádnou schůzi RM výtah z ekonomického roz-
boru otopného systému zpracovaného firmou
COM Technologie, s.r.o.

18. řádná schůze RM – 7. 9. 2011

cím kotoučem s dobou stání max. 15 min. a dodat-
kovou tabulkou s textem „Po–Pá od 6.00 do 8.30“.

5. RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpo-
čtu na rok 2012 položku na financování stavební
úpravy chodníku na ulici Malinovského a chod-
níku kolem kostela při východní straně.

6. RM nesouhlasí s trvalým odstraněním ka-
menné zídky u západní štítové zdi BD Kollárova
čp. 687 ve Slavkově u Brna.

7. RM schvaluje změnový list č.19, ke smlouvě
o dílo se společností SKR stav, s.r.o., na akci:
„Slavkov u Brna - Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek
II“ a souhlasí s dofinancováním změnového listu
č. 19 z výdajové položky rozpočtu IR č. 69 - ostatní
činnost místní správy.

8. RM odkládá zprávu „Vodní příkop – zadávací
dokumentace“.

XII. mimořádná schůze RM – dne 12. 9. 2011
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 18. října. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků
se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení
svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, prosím, e-mai-
lem, popř. na disketě. (red)U
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Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pfiedseda), Eva Janková (místopfiedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jifií BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladi-
slav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu po-
zemků parc. č. 1010/12 ostatní plocha o výměře 61
m2 a parc. č. 1008/1 orná půda o výměře 681 m2

v k. ú. Slavkov u Brna od manželů Jaromíra a Mar-
tiny Hálových Brna za celkovou kupní cenu
236 000 Kč (cca 318 Kč/m2) a současně nedopo-
ručuje ZM dát souhlas k výkupu pozemků parc.
č. 1008/2 orná půda o výměře 325 m2; parc.
č. 1008/3 orná půda o výměře 647 m2; parc.
č. 1010/15 ostatní plocha o výměře 343 m2 a parc.
č. 1011/7 orná půda o výměře 160 m2 od Jana Po-
láška za celkovou kupní cenu 700 625 Kč
(475 Kč/m2), obojí formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. RM dále ukládá vedoucí finanč-
ního odboru zařadit do rozpočtu města pro rok
2012 částku ve výši 236 000 Kč na výkupy výše
uvedených pozemků.

10. RM bere na vědomí zprávu „Ekonomický
rozbor otopného systému sídliště Zlatá Hora“.

11. RM nevyhovuje žádosti paní Věry Stávkové
o odkoupení bytové jednotky 1154/2, sídl. Nád-
ražní 1154, Slavkov u Brna.

12. RM nesouhlasí s uzavřením Smlouvy č. 42
o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42 se spol. RES-
PONO a. s.

13. RM bere na vědomí zprávu ve věci nájmu
polního hnojiště a trvá na podmínkách nájemní
smlouvy ze dne 26. 11. 2007.

14. RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým

XII. mimořádná schůze RM – dne 12. 9. 2011
se zvyšují výnosy i náklady o částku 130 000 Kč
na projekt. „Kancléř čtyř panovníků 300. výročí
od narození Václava Antonína Kounice Odkaz Vác-
lava Antonína Kounice“.

15. RM souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na
uhrazení spolupodílu na restaurování dalších por-
trétů rodiny Marie Terezie, které jsou trvale vysta-
veny v prohlídkové trase Zámku Slavkov – Aus-
terlitz a ukládá odboru KT zajistit veškeré
náležitosti v souvislosti s veřejnou sbírkou.

16. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle Da-
rovací smlouvy č. 18/2011 a s jeho zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

17. RM jmenuje výběrovou komisi pro výběr
velitele městské policie ve Slavkově u Brna ve slo-
žení: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop,
Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Ing. Pavel
Dvořák a Mgr. Bohuslav Fiala.

18. RM schvaluje uskutečnění cesty do Darney
v termínu od 7. do 9. 10. 2011 a do Horního Slav-
kova v termínu od 23. do 25. 9. 2011, sestavení de-
legace do Darney – Ing. Ivan Charvát, pan Vratislav
Malý, do Horního Slavkova – Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Ing. Aleš Šilhánek a po-
skytnutí služebního vozidla městem za účelem plá-
novaných cest.

19. RM schvaluje program IV. řádného zasedání
zastupitelstva města v upraveném znění.

20. RM ukládá odboru IR předložit žádost pana
Jakuba Navrátila o vyjádření k výstavbě RD k pro-
jednání v komisi pro rozvoj města.

(Dokončení ze str. 5)

Na žádost kolektivního systému EKOLAMP,
který pro české domácnosti provozuje sběrnou síť
k recyklaci nefunkčních zářivek, provedla
Laboratoř autorizovaného měření emisí
a imisí VŠCHT  zátěžové testy bezpeč-
nosti malých sběrných nádob určených
pro jejich sběr. V Česku je jich nyní roz-
místěno více než 1200. Měření simulo-
valo únik rtuti z rozbitých nefunkčních
zářivek při extremním zacházení se sběr-
nou nádobou a jejím obsahem. Moderní
kontejnery jsou od září 2009 umisťovány
do interiérů úřadů, obchodů či firem a zátěžové
testy potvrdily jejich bezpečnost v běžných pro-
vozních podmínkách.   

„Se vzrůstajícím počtem kontejnerů ve veřej-
ných prostorách a vzrůstajícím zájmem veřejnosti
o recyklaci nefunkčních světelných zdrojů zcela
přirozeně vyvstala otázka dlouhodobé bezpeč-
nosti sběrných míst,“ říká Radoslav Chmela,

Na podzim loňského roku byl zahájen projekt
vzdělávání úředníků ve státní správě, který je
součástí zavádění eGovernmentu do praxe.
Vzdělávání je zaměřeno na vlastní úředníky,
vlastní zaměstnance, pověřené členy zastupitel-
stva a rady města, zaměstnance organizací zři-
zovaných nebo zakládaných městem Slavkov
u Brna, zaměstnance a úředníky obcí ve spádové
oblasti, jejich pověřené členy zastupitelstev a za-
městnance jimi zřizovaných nebo zakládaných
organizací.

Vzdělávání prezenční formou probíhá jednak

představitel EKOLAMPU. „Právě proto jsme se
obrátili na specializované pracoviště VŠCHT,“

dodal.
V průběhu měření nebyla v žádném

z modelových případů překročena hod-
nota přípustného expozičního limitu, ani
nejvyšší přípustné hmotnostní koncent-
race rtuti v ovzduší. „Naměřené hod-
noty byly v případě modelové de-

strukce zářivek mnohonásobně nižší,
než stanovují hygienické limity,“ uvedl

Chmela. Cílem série simulací, které pro-
bíhaly jak v laboratoři VŠCHT, tak na reálném
sběrném místě v Dopravním podniku hl. m. Prahy,
bylo stanovit množství uniklé rtuti do okolí a uv-
nitř sběrné nádoby. Závěrem jsme mohli konsta-
tovat, že ke vzniku podmínek pro možné ohro-
žení lidského organismu nebo pro zvýšenou zátěž
životního prostředí při simulacích vůbec nedošlo.
Potvrdilo se, že systém malých sběrných nádob je

Jsou malé sběrné nádoby na nefunkční zářivky bezpečné?
zcela bezpečný a že by se lidé právě s ohledem na
životní prostředí mohli ještě aktivněji zapojit do
recyklace zářivek. Moderní zářivky obsahují asi
5mg rtuti, což je mnohonásobně méně, než napří-
klad klasický rtuťový teploměr a výpary i z něko-
lika rozbitých kusů nikoho na zdraví neohrozí.

EKOLAMP dlouhodobě usiluje o rozšíření
sběru nefunkčních zářivek od běžných spotřebi-
telů i tím, že se sběrná místa stále více přibližují
domácnostem. Na webové stránce www.eko-
lamp.cz si může každý najít nejbližší sběrné
místo. „Malá sběrná nádoba pro zpětný odběr tru-
bicových a kompaktních zářivek z domácností je
konstruována tak, aby se i v případě rozbití záři-
vek minimalizoval únik rtuti do okolí.“ řekl Ra-
doslav Chmela. „A pokud se zářivka rozbije mimo
malou sběrnou nádobu, stačí prostor vyvětrat,
odpad opatrně zamést do vhodné nádoby a tu pře-
dat odpadové firmě ke zpracování,“ uzavřel
Chmela. Zdroj: www.ekolamp.cz

Vzdělávání v eGon-centru Slavkov
v nově zřízené počítačové učebně města Slavkov
u Brna a vzhledem k mobilitě didaktické tech-
niky provádíme školení také v obcích, které jsou
ve větší vzdálenosti. Pro distanční formu vzdě-
lávání je využíván systém ELEV IMS Praha.

Projekt je nyní ve fázi realizace. Probíhají pra-
videlná školení prezenční formou ve Slavkově,
Otnicích nebo Šaraticích. Celkem jsme realizo-
vali 103 prezenčním kurzů, převážně v oblasti
funkcionalit Czech POINTu, práce s elektronic-
kým podpisem a elektronické spisové služby.
Doposud se školení zúčastnilo 96 posluchačů,

kteří úspěšně absolvovali celkem 585 prezenč-
ních kurzů a 694 distančních (elearningových)
kurzů.

V dalším období se zaměříme na proškolení
MS Office 2010, konkrétně Wordu a Excelu,
dále na funkce a využití základních registrů
a v neposlední řadě na všeobecnou informační
gramotnost a legislativu v oblasti eGovern-
mentu, kterou pracovníci využijí při své každo-
denní práci.

Více informací na www.slavkov.cz.
Bc. Stanislav Maša, odbor KT
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Z řad některých nájemníků sídliště Zlatá Hora
zazněly některé zkreslující a nepravdivé infor-
mace ohledně ceny tepelné energie – nepřimě-
řená cena za l GJ/650,00 Kč, dodávané z kotelny
Zlatá Hora. Tato cena není a ani v minulosti ne-
byla uplatňována. Rovněž tak jsou zkreslující
a nepravdivé informace o neprovozuschopném
stavu kotelny. 

Tyto zavádějící informace jsou dále šířeny
mezi ostatní nájemníky bytů na sídlišti Zlatá
Hora. Pokud by se nájemníci informovali, bylo
by jim sděleno, že Město Slavkov u Brna, jako

V současné době je nejvyšší pracovní nasa-
zení techniky vidět v místě překopu silnice
v ulici Československé armády. V předchozím
období byl v tomto prostoru postupně vybudo-
ván železobetonový rámový propustek, který
bude po dokončení úprav převádět vyšší sráž-
kové průtoky. I. etapa propustku je již hotova
a postupně dochází k hutnění terénu do původ-
ního stavu. Vzhledem k příznivému počasí bě-
žely doposud práce v nadstandardní rychlosti při
zachování technologických postupů. Do konce
října obnoví stavbaři v těchto místech komuni-
kaci III. třídy a uvedou provoz do původního re-
žimu. Ve velmi krátké době tak skončí objízdná
trasa městem. Rámový propustek bude nyní po-
kračovat ve II. etapě podél objektu zařízení sta-
veniště směrem k budoucím mokřadům, přičemž
tyto práce by už neměly ve městě omezovat pro-

Kontejnery na elektro
a textil – ZMĚNA!

Díky finančnímu příspěvku společnosti ASE-
KOL, byla vybudována zpevněná stání pro kon-
tejnery na separaci v ulici Úzká a na sídlišti
Zlatá Hora u parkoviště (spojnice ul. Čelakov-
ského a Sušilova). Hlediskem pro poskytnutí
příspěvku bylo i umístění červeného kontejneru
na sběr drobného elektrozařízení spol. ASE-
KOL. Z toho důvodu byly tyto kontejnery z pů-
vodního místa na Koláčkově náměstí a v ul.
Polní přestěhovány na nová stanoviště – ul.
Úzká a Zlatá Hora (parkoviště).

Potvrzujeme, že u kontejnerů  na textil se
může odkládat i obuv. Tyto kontejnery nadále
najdete na stanovištích v ul. Nádražní, Polní
a Koláčkově náměstí.

Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

dodavatel tepelné energie pro rok 2011, má před-
běžnou cenu 560,11 Kč/GJ. Tato cena je platná
od 1. 1. 2011. Zisky v energetických odvětvích
se pohybují ve výši 13–18 % z ceny za jednotku.
Město mělo tento ukazatel za rok 2010 4,64%.
Bez zisku by byl provoz zdroje likvidační, dlou-
hodobě se záporným výsledkem je dle platných
předpisů nepřípustný, neboť tím by město doto-
valo pouze určitou skupinu svých obyvatel.
V cenových rozhodnutích Energetického regu-
lačního úřadu je uveden závazný postup tvorby
cen tepelné energie, které nemohou být libo-
volně navyšovány. Určen je také závazný postup
při kalkulaci cen tepelné energie, při kontrolách
se posuzuje průkaznost nezbytnosti nákladů.
Z uvedeného vyplývá, že kalkulací u věcně
usměrňovaných cen se rozumí takový propočet
ceny, který prokazuje dodržení způsobu regu-
lace. 

Kalkulace cen k 1. lednu běžného roku ne-
mohou být považovány za stabilní a neměnné.
Například změna cen a nákladů na zemní plyn,
el. energii, k nimž došlo v průběhu roku se pro-
mítne do kalkulovaných cen tepelné energie. Je
důležité také znát množství skutečně vyrobe-
ného tepla za celý rok. Proto je vždy cena te-
pelné energie předběžná, během roku se dle oka-
mžité výše cen jednotlivých vstupů mění a po
skončení roku se provádí skutečné vyúčtování
dle platných předpisů pro daný rok, přičemž smí
prodávající uplatňovat pouze přiměřený zisk.

Zároveň je nutno apelovat na odběratele te-
pelné energie, aby snižovali spotřebu tepla. Mů-
žeme doložit ze sídliště Zlatá Hora, kde po

Informace o cenû a investiãních nákladech kotelny na Zlaté Hofie

Postup prací na protipovodňových opatřeních
voz. V době prázdnin získala lokalita Luční
ohrázování zemními hrázemi a poblíž ulice Ne-
rudova se průběžně dokončuje ochranná stěna
podél dosavadního koryta Prostředníčka. Do-
končovací práce finišují i na budoucím odtoku
z mokřadu (hotové dlažby, funkční objekty).
Skončily taktéž zemní práce na obtoku u ČOV
pro vyšší průtoky. Po vzájemné koordinaci sou-
běžně odstartovaly také investiční akce E.ON –
přeložka VN linek v lokalitě i přípojky pro bu-
doucí občanský projekt zástavby firmy Kaláb. 

Další práce pokračují na budoucím opevnění
nového obtoku (gabiony, ohrazování mokřadu).
V prostoru mokřadu se postupně skrývá ornice
a začnou se tvarovat první laguny budoucího
mokřadu. Současně se zmíněnými pracemi se
rozběhnou také navazující projekty rekultivací
ve vytipovaných lokalitách, které s touto akcí

souvisí. Vzhledem k širokému rozsahu celého
spektra vodohospodářské činnosti na tomto pro-
tipovodňovém opatření navštívila stavbu i ex-
kurze z VUT Brno, Fakulty stavební – vodohos-
podářského oboru. Studenti posledního ročníku
viděli postup celé akce, seznámili se s proble-
matikou protipovodňového opatření a dále se zú-
častnili i odborné diskuze s vedením stavby. Sta-
vební práce pokračují podle harmonogramu,
každý týden se konají pravidelné kontrolní dny
a jednou měsíčně se těchto jednání účastní i zá-
stupci města Slavkov u Brna. V rámci propa-
gace protipovodňových opatření osadí státní
podnik Povodí Moravy poblíž ČSAD nový in-
formační panel, kde prezentuje stavbu široké ve-
řejnosti a návštěvníkům města.

Ing. Jan Jelínek,
technický dozor stavby, Povodí Moravy, s. p.

celém souboru opatření (výměna oken, zatep-
lení, vhodná regulace otopného systému…) prů-
měrná spotřeba tepelné energie v domě na byt za
rok 2010 činí 17,81 GJ, tj. 10873,00 Kč. Srov-
natelný sousedící dům má celkovou spotřebu
tepla za rok 2010 – 491 GJ, v průměru na byto-
vou jednotku 30,68 GJ, tj. 18729,00 Kč, což je
o 72 % více..

Město nemůže libovolně navyšovat rozpočet
tím, že stanoví vysokou cenu za GJ. Také kon-
troly prováděné Státní energetickou inspekcí ne-
shledaly pochybení.

Při revizích prováděných v letošním roce
a předchozích letech nebyly shledány závady
bránící v provozu a užívání kotelny ZH. Město
Slavkov u Brna provozuje soustavu zahrnující
zdroj tepelné energie a rozvodné tepelné zaří-
zení, v tomto případě se posuzuje účinnost za
celou soustavu dohromady. Účinnosti jsou sta-
noveny provádějícími vyhláškami k energetic-
kému zákonu. Po ukončení roku Město Slavkov
u Brna předává Energetickému regulačnímu
úřadu Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny
tepelné energie, kterým je zjišťováno, zda vý-
robce a dodavatel tepelné energie splňuje daná
kritéria včetně předepsaných účinností. Kotelna
Zlatá Hora včetně rozvodů splňuje všechny pod-
mínky předepsané vyhláškami v dané oblasti. 

Na základě ekonomického rozboru otopného
systému sídliště Zlatá Hora bude Město Slav-
kov u Brna zavádět vhodné postupy pro zefek-
tivnění výroby a dodávek tepla včetně ceny.

Květoslava Novotná
referentka tepelného hospodářství

Pohled pfied betonáÏí rámového propustku a po dokonãení a zastropení archiv Povodí Moravy
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Nejlepším městem pro podnikání v Jihomo-
ravském kraji je opět Slavkov u Brna. Vyhrál už
potřetí za sebou. První příčku obsadil zejména
díky nejlepším výsledkům v oblasti cenových
podmínek a pracovního trhu. V rámci cenových
podmínek se hodnotila mimo jiné cena bytu,
pozemku či výše poplatků uložených podnika-
telům. Oblast pracovního trhu zahrnuje napří-
klad míru nezaměstnanosti, výši průměrného
platu či konkurenci na pracovním trhu.  

Druhou příčku v regionálním kole soutěže
obsadily Hustopeče a třetí skončily Židlocho-
vice. Výsledky klání dnes pořadatelé vyhlásili
v Brně. 

„Naší konkurenční výhodou je stabilizované

Pro zatraktivnění webových stránek města
a pro zvýšení informovanosti o dění ve městě
jsme se rozhodli na webových stránkách města
(www.slavkov.cz) nainstalovat nástroje pro
možnost snímání náměstí webovou kamerou.
Kamera je směrována v pohledu od radnice na
dominantu města, na zámek. Kamera tedy
takto snímá i prostor před radnicí, kde se
 obvykle konají kulturní akce města. K této ini-
ciativě se aktivně připojilo vedení Zámku Slav-
kov – Austerlitz, které má kameru nainstalo-

V návaznosti na článek o webové kameře
bych chtěl také informovat o skutečnosti, že na
webových stránkách města (www.slavkov.cz)
v poslední době došlo k několika vylepšením
a doplněním. Podstatnou záležitostí je, že téměř
hned po volbě nových orgánů města je na we-
bových stránkách města umístěna rubrika „ve-
řejné zakázky“, kde se v souladu s příslušnou
směrnicí zveřejňují výběrová řízení tak, aby
proces provázející veřejné zakázky byl zcela
otevřený a transparentní. V této souvislosti zde
průběžně zveřejňujeme např. i ceny kancelář-
ských potřeb a kterýkoliv potenciální dodavatel
může podávat své nabídky. Je třeba konstatovat,
že zmíněný otevřený přístup nese své ovoce
a přináší díky transparentní podobě v konku-
renčním prostředí nemalé úspory. 

Nedávno byl na web města doplněn objed-
návkový systém i pro agendu řidičských prů-
kazů, který tak doplňuje již delší dobu fungu-

Občanské sdružení Rodinná pohoda vzniklo
v roce 2005 s cílem pomáhat rodinám pečujícím
o své příbuzné v jejich přirozeném domácím
prostředí. Postupně své služby začalo rozšiřovat
a na popud rodičů dětí s hendikepem ze Slav-
kovska bylo v roce 2008 zřízeno Centrum den-
ních služeb – Pohoda. Po dobu dvou let dochá-
zeli uživatelé do prostor pronajatých od
Československé provincie Chudých školských
sester naší Paní na ulici Malinovského. Bohužel
kvůli výstavbě nové školky museli tyto prostory
opustit. Chtěli bychom poděkovat Městu Slav-
kov u Brna, které nám ihned pomohlo situaci
řešit a nabídlo nám k pronájmu prostory na po-
liklinice v Tyršově ulici. Velmi vstřícně s námi
řeší naše problémy, aby tato sociální služba ne-

Slavkov je nejlepším městem pro podnikání. Už potřetí
podnikatelské prostředí, které je tvořeno zají-
mavými firmami střední velikosti. Většina z nich
dokonce velmi dobře obstála v předchozí krizi.
Důležitým faktorem je taktéž dálniční dostup-
nost na Brno a Vyškov a v rámci kraje nízká ne-
zaměstnanost,“ sdělil při přebírání ocenění ta-
jemník Městského úřadu Slavkov u Brna Pavel
Dvořák. 

Hustopeče se na druhé místo posunuly z loň-
ského sedmého. Bodovaly zejména v kategorii
cenových podmínek a v průzkumu mezi podni-
kateli. Židlochovice se na třetí příčku dostaly
z čtvrtého místa. Uspěly v oblasti pracovního
trhu, město nejlépe hodnotili podnikatelé

Podstatou soutěže Město pro byznys je ur-

čení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro
podnikání v Česku i v jednotlivých krajích.
O pořadí rozhoduje 50 kritérií rozdělených do
kategorií – podnikatelské prostředí, kvalita lo-
kality, kvalita veřejné správy, situace na pra-
covním trhu, cenové podmínky a telefonický
průzkum mezi podnikateli. Téměř půlku kritérií
mohou radnice podle pořadatelů ovlivnit úplně
nebo částečně.

V Brně dnes organizátoři soutěže vyhlásili
regionální vítěze. Celorepublikový vítěz bude
známý 24. listopadu. Loni byl nejlepším měs-
tem pro podnikání Písek, druhá skončila Nová
Paka následovaná Prostějovem.

zdroj: ČTK

Webová kamera na stránkách města a zámku
vanou na svých stránkách (www.zamek-slav-
kov.cz) již několik týdnů. Kamera zabírá pro-
stor zámeckého parku. Momentálně jednáme
s dodavatelem software, aby realizoval řešení,
které výrazně zjednoduší prohlížení pro ná-
vštěvníky stránek a tito mohli sledovat záběry
kamer bez větších změn v nastavení prohlí-
žeče. Obě kamery jsou stacionární, nemají zá -
znamové zařízení, proto není třeba mít obavu
z narušení soukromí osob.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Ještě k webu města
jící systém na registru vozidel. V této době při-
pravujeme novou verzi, uživatelsky mnohem
přehlednější, pro tzv. životní situace aneb co
a jak vyřídit (např. jak postupovat při výměně
řidičského průkazu, jak postupovat, když chci
vyřídit svatbu atd.), a to včetně potřebných no-
vých formulářů. 

Na webu je poměrně nově  i rubrika k hlášení
místního rozhlasu, kde jsou v psané podobě
uvedena sdělení vysílaná rozhlasem a pak bych
chtěl znovu upozornit na virtuální prohlídku
městem. V plánu máme doplnění interaktivní
mapy města a některé další úpravy designu
a rubrik městského webu.

Poznamenávám, že na městských stránkách
je odkaz mimo jiné i na www.veslavkove.cz
(totéž platí i opačně), protože oba tyto weby,
byť mají jiné zaměření, jiný úkol a jinou formu
a obsah, se vhodně vzájemně doplňují.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Družinka v novém
Přesně tímto názvem začínal náš příspěvek

v zářijovém vydání zpravodaje roku 2008. Tehdy
se jednalo o sloučení dvou tříd do jedné a vy-
tvoření velkého hracího prostoru školní družiny. 

Nyní se pod tímto názvem skrývá přemístění
všech oddělení do nových prostor v jiné části
budovy. Postupné stěhování začalo již na jaře,
kdy jsme se dozvěděli o stavbě nové školky.
Práce pokračovaly hlavně o prázdninách, kdy
bylo potřeba připravit čtyři herny. Nestačilo jen
vymalovat – lepily se tapety, čistily koberce,
nakupoval a montoval nový nábytek, všechny
pomůcky a nábytek se stěhoval do nových pro-
stor. V přípravném týdnu  ještě vychovatelky
chystaly sklad a třídily pomůcky, také zdobily
stěny a chodby, aby dne 1. září mohly přivítat
nejenom naše stávající žáky, ale hlavně prv-
ňáčky! 

A o tom, že se nové prostory líbí, svědčí po-
chvaly rodičů, kolegů i dětí samotných. 

Za ŠD D. Andrlová

Rodinná pohoda, o. s. ve Slavkově u Brna
zanikla. Služba je poskytována lidem s jakým-
koliv postižením, ve věku do 26 let, v pracovní
dny, v době od 8 do 12 hod. Klienti se učí sa-
mostatnosti, jsou podporovány jejich naučené
vědomosti, dovednosti.

V odpoledních hodinách od 13 do 15 hod. na-
vazují na službu sociálně aktivizační činnosti
(v úterý probíhá canisterapie – terapie pejsky,
ve čtvrtek volitelné zájmové aktivity – výtvarná
výchova, ruční práce). Mimo Slavkov pořádáme
víkendové pobyty, výlety do okolí. 

Kromě těchto služeb může organizace nabíd-
nout odlehčovací služby – terénní. Je to obdoba
pečovatelské služby, ale vzhledem k počtu hodin
a možnosti využití péče, které pečovatelky po-
skytují, je služba obsáhlejší. Cílem této služby je

umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Vět-
šinou tento volný čas rodinní příslušníci využí-
vají na svoji vlastní relaxaci, nebo si dojdou k lé-
kaři, odjíždí na dovolenou apod. Naši pracovníci
dochází přímo do rodiny a tráví tam určitý čas
s uživatelem služby, než o něj začne pečovat opět
sama rodina. Je možné být s jedincem celý den,
nebo v průběhu dne přijít několikrát. Služba je
poskytována lidem s jakýmkoliv typem posti-
žení, bez omezení věkem, čili dětem i seniorům,
365 dní v roce, v době od 7 do 22 hod.

Další informace o našich poskytovaných služ-
bách můžete získat na webových stránkách
www.rodinnapohoda.wgz.cz nebo volat na tel.:
605 473698. Mgr. Jana Kubaláková,

ředitelka Rodinná pohoda, o. s.

III. oddûlení druÏiny Foto: archiv ·D



9SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU9/2011

V úterý 6. září se v krásném prostředí slav-
kovského zámeckého parku konal 4. ročník Běhu
naděje, jehož pořadatelem byla ZŠ Tyršova. Jde
o sportovně společenskou humanitární akci volně
navazující na Běh Terryho Foxe. Jejím hlavním
cílem je získat z dobrovolných příspěvků účast-
níků finanční prostředky na výzkum rakoviny
a zároveň při pohybu na čerstvém vzduchu udě-
lat alespoň něco málo pro své zdraví. 

Letošního Běhu naděje se ve Slavkově zú-
častnilo 368 osob, hlavně žáků zdejších základ-
ních škol. Celkem bylo vybráno a odesláno

3050 Kč. Účastníci se nejprve řádně zaregistro-
vali a poté už se mohlo startovat. Nejprve přede-
psanou trať projeli „závodníci“ na kolech. Hned
po nich následovali pěší účastníci. Někteří poc-
tivě běželi, jiní si udělali pěknou procházku par-
kem. Při této akci totiž dvojnásob platí, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni byli na-
konec odměněni malým občerstvením a diplo-
mem. Doufáme, že i příští ročník Běhu naděje
proběhne stejně úspěšně a že i počasí bude této
akci přát stejně jako loni a letos.

Na závěr patří velký dík hlavnímu organizáto-

4. ročník Běhu naděje ve Slavkově

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna

Zájmový útvar Místo – kde? Den a čas Od:
1. Aerobik pro dívky (1.-4.třída) ZŠ Komenského (gymnastický sál) ČT 15.15–16.15 6. 10.
2. Aerobik pro nejmenší  ZŠ Komenského (gymnastický sál) ÚT 15.00–16.00 4. 10.
3. Angličtina pro nejmenší (předškoláci – I. sk.) DDM ST 15.00–16.00 5. 10.
4. Angličtina pro nejmenší (předškoláci – II. sk.) DDM ČT 15.00–16.00 6. 10.
5. Angličtina pro pokročilé (1.–2. třída ZŠ) DDM ST 13.00–14.00 5. 10.
6. Angličtina pro dospělé DDM
7. Italština pro začátečníky DDM
8. Francouzština pro začátečníky DDM
9. Baby klub s programem DDM PO  9.30–11.30 3. 10.

10. Baby klub bez programu DDM ÚT  9.30–11.30 4. 10.
11. Baby klub bez programu DDM ST  9.30–11.30 6. 10.
12. Baby klub bez programu DDM PÁ  9.30–11.30 7. 10.
13. Basketbalová příprava (dívky a hoši 3.–9. třída) Hala ISŠ ČT 15.30–16.30 6. 10.
14. Basketbal dívky + mládež Hala ISŠ PÁ 18.00–19.00 7. 10.
15. Cvičení rodičů s dětmi odpoledne Hala ISŠ ST 16.00–17.00 5. 10.
16. Cvičení rodičů s dětmi dopoledne Hala ISŠ ÚT 10.45–11.45 4. 10.
17. Čarování s korálky a textilem DDM ÚT 16.00–18.00 4. 10.
18. Dračí doupě DDM ÚT 16.30–18.30 4. 10.
19. Florbal mladší hoši 1.–3. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) PO 14.00–15.00 3. 10.
20. Florbal mladší hoši 4.–5. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) ČT 16.30–17.30 6. 10.
21. Florbal starší hoši 6.–9. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) PÁ 14.00–15.00 7. 10.
22. Florbal pro mládež (studenti SŠ) ZŠ Komenského (velká hala) ČT 17.30–18.30 6. 10.
23. Hra na kytaru I. skupina DDM PO 14.00–15.00 3. 10.
24. Hra na kytaru II. skupina DDM PO 15.00–16.00 3. 10.
25. Chovatelský kroužek (vždy druhé úterý v měsíci) DDM ÚT 15.15–16.15 11. 10.
26. Karate – sebeobrana ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 16.30–17.30 5. 10.
27. Kondiční zdrav. cvičení DDM ST 18.45–19.30 5. 10.
28. Kung-fu – začátečníci ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 17.30–19.00 5. 10.

+ pokročilí ČT 17.00–18.00 6. 10.
29. Míčové hry – příprava na beachvolejbal ZŠ Tyršova ST 15.30–16.30 5.10.
30. Pilates – zdravotní cvičení pro ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ČT 19.00–20.00 6. 10.
31. Rybářský kroužek (vždy první úterý v měsíci) DDM ÚT 16.00–18.00 4. 10.
32. Rytmik (taneční dovádění) ZŠ Komenského (gymnastický sál) ST 13.00–14.00 5. 10.
33. Sportovní hry – mladší 1.–2. třída ZŠ ZŠ Komenského (malá tělocvična) ČT 14.00–15.00 6. 10.
34. Sportovní hry starší + 3.–5. třída ZŠ ZŠ Komenského (malá tělocvična) ST 14.30–15.30 5. 10.
35. Sportovní kroužek pro předškoláky ZŠ Komenského (malá tělocvična) PO 15.00–16.00 3. 10.
36. Stolní tenis DDM PO 15.00–16.00 3. 10.
37. Stolní tenis – okresní soutěž ZŠ Komenského (malá tělocvična) ÚT 16.30–18.30 13. 9.

tréninky + víkendové turnaje ČT 18.00–20.00 8. 9.
38. Šachový klub pro děti a mládež DDM PÁ 14.00–15.00 7. 10.
39. Šikovné ruce (4.–9. třída) DDM ÚT 16.00–18.00 4. 10.
40. Školička vaření I. skupina DDM PO 13.00–14.00 3. 10.
41. Školička vaření II. skupina DDM PO 14.00–15.00 3. 10.
42. Keramický kroužek DDM ST 14.30–17.30 5. 10.
43. Tvořivá dílnička DDM ÚT 13.00–14.00 4. 10.

ÚT 14.00–15.00 4. 10.
44. Volejbal - dívky ZŠ Tyršova (tělocvična) ÚT 16.00–17.00 4. 10.

PÁ 16.00–17.00 7. 10.
45. Výtvarný kroužek DDM ST 13.00–14.00 5. 10.
46. Tvořivé odpolední hrátky DDM PO 11.45–15.00 5. 9.
47. Sportovní odpolední hrátky DDM ÚT 11.45–15.00 6. 9.
48. Společenské odpolední hrátky DDM ST 11.45–14.00 7. 9.

ST 14.00–15.00 7. 9.
49. Výtvarné odpolední hrátky DDM ČT 11.45–15.00 8. 9.
50. Pohádkové odpolední hrátky DDM PÁ 11.45–14.00 9. 9.

PÁ 14,00–15.00 9. 9.
51. Základy programování DDM PÁ 17,00–18.00 7. 10.
52. Mladý vědec DDM ST 16,00–17.00 5. 10.
53. Aerobik dívky a ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ÚT 18.30–19.30 13. 9.

Dýňobraní
Máte doma dýni a nevíte co s ní? Dům dětí

a mládeže a Zámek Slavkov u Brna pořádají
9. října od 14 hod. na nádvoří zámku 4. ročník
dýňobraní. Pro děti je připravena výtvarná dílna
– dlabání, papírové zdobení dýní, malování…;
možnost zakoupení dýně na místě, ochutnávka
výrobků z dýní. V 16 hod. vylosování soutěžních
dýní a pro odvážné i podzemí zámku s vlastními
vyrobenými dýňovými strašáky. Každé dítě,
které bude vyrábět, si odnese malou odměnu!
Vstupné 40 Kč.

Prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna po-

řádá podzimní prázdniny s DDM (vždy od 8 do
15 hodin, pouze pro děti 1.–3. tříd ZŠ) ve dnech
26. a 27. října. Možnost přihlásit děti i na jed-
notlivé dny! Cena 60 Kč na jeden den (v ceně
jsou pouze provozní náklady DDM, oběd si mů-
žete zajistit na ZŠ Komenského u p. Boubínové).
S sebou si vezměte přezůvky, sport. obuv, sva-
činku a pití. Na programu bude spontánní činnost
+ hry, soutěže a jiné aktivity. Počet míst je ome-
zen! Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit při-
hlášku nejpozději do 23. října v DDM Slavkov,
Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708!

Škola líčení
DDM Slavkov nabízí nový zájmový kroužek

Škola líčení. Chcete se naučit triky profesionál-
ních vizážistů? Dozvědět se, jak správně pečo-
vat o svoji pleť? Zjistit, jaké barvy oblečení i lí-
čení se k vám nejlépe hodí? Škola líčení začíná
ve čtvrtek 20. října v 15 hod. v Domě dětí a mlá-
deže ve Slavkově u Brna. Kurz je určen pro
dívky ve věku od 13 do 17 let, které se chtějí na-
učit, jak vypadat co nejlépe. Cena je 300 Kč za
půl roku. Scházet se budeme jednou za 14 dní,
a to vždy ve čtvrtek 15–16 hod.

Pokud máte zájem, vyzvedněte si přihlášku,
na první hodině na vás čeká malé překvapení.
Těší se na vás vizážistka a manikérka Ivana
Klučková ze salonu Ivka ve Slavkově. 

Turnaj ve stolním tenise
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna po-

řádá v úterý 25. října od 15.30 hod. v malé tě-
locvičně ZŠ Komenského (vchod od Svojsíkova
parku nebo dvorem šatnami) podzimní turnaj
ve stolním tenise pro žáky 1.–9. tříd ZŠ. Star-
tovné 30 Kč/hráč, s sebou si vezměte sportovní
obuv, pití a pálku (možnost půjčení). Nutné je
přihlásit se do 21. 10. v DDM Slavkov! 

Bližší podrobnosti a vyzvednutí přihlášky v DDM Slavkov, Komenského nám. 495, tel. 544 221 708, 515 534 938,
515 534 939, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz, www.ddmslavkov.cz. Kapacita kroužků omezena, přihlaste se včas!

Rozvrh zájmového vzdělávání (kroužků)
DDM Slavkov ve školním roce 2011/2012

rovi ing. Milanu Florianovi, paní Jitce Floria-
nové, pracovnicím DDM i učitelům ZŠ Tyršova,
kteří se podíleli na organizaci a zdárném prů-
běhu celé akce. Dík patří také sponzorům, kteří
slavkovský Běh naděje podpořili. ZŠ Tyršova

Úãastníci bûhu Foto: archiv ‰koly



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU10 9/2011

Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz

Unikátní koncert Jaroslava Svěceného na
slavkovském zámku, který se uskutečnil v so-
botu 3. září, představil houslového virtuosa Ja-
roslava Svěceného a klavíristu Václava
Máchu. Pod názvem „Slavné evropské
housle“ přinesl světoznámé skladby Ludwiga
van Beethovena, Julesa Masseneta, Astora Pia-
zolla, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Bedři-
cha Smetany, ale také skladby Jaroslava Svěce-
ného. V průběhu večera představil Jaroslav
Svěcený, uznávaný znalec historie a stavby
houslí, velmi cenné mistrovské housle 18.–21.
století, které má zapůjčeny ze soukromých sbí-
rek z celého světa. 

Takto jednoduše lze vystihnout pocity těch,
kteří neváhali i přes nepříznivou předpověď po-
časí přijít poslední srpnovou sobotu do zámec-
kého parku.

Na úvod koncertu je správně naladila slav-
kovská legenda – skupina EXIT, pro kterou byl
tento koncert skutečnou poctou – poprvé si za-
hráli na velkém koncertu v zámeckém parku
a ještě k tomu „po boku“ skutečných hvězd. 

Pak následovala nálož absolutních hitů sku-
piny KATAPULT s charismatickým Oldou
Říhou, který přivedl publikum doslova do varu.

Slavné evropské housle rozezněly Historický sál zámku
Zcela zaplněný Historický sál zámku odmě-

nil koncertní umění obou protagonistů po každé
skladbě bouřlivým potleskem. Skvělé interpre-
tační umění a naprosto perfektní provedení skla-
deb podtrhlo výbornou dramaturgii koncertu
a nabídlo tak nezapomenutelný zážitek. Závě-
rečný aplaus přítomných ve stoje byl jen tou po-
věstnou tečkou, která po zásluze odměnila oba
umělce. Však také sympatický houslový virtuos
Jaroslav Svěcený ocenil nejen nádherné pro-
středí našeho zámku s jeho nezaměnitelnou at-
mosférou, ale zejména vřelé přijetí, které se jim
dostalo. To je obzvláště cenné, pokud vnímáme,
že Jaroslav Svěcený, jeden z nejlepších součas-
ných českých houslistů, který je výraznou osob-
ností české hudební scény, koncertuje nejen
v České republice, ale zejména po celém světě
a může tedy porovnávat... Jeho upřímná slova
v zákulisí po skončení koncertu byla tou nej-
lepší odměnou úsilí pořadatelů.

A tak tento koncert můžeme poprávu zařadit
mezi opravdu to nejlepší, co se v oblasti kla-
sické hudby ve Slavkově uskutečnilo a co se
daří veřejnosti nabídnout.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Nebylo nijak poznat, že jeho bývalé spoluhráče
nahradili o generaci mladší hudebníci! Však
také po skončení koncertu neskrýval obdiv
nejen nad skvělou atmosférou, ale také nad vý-
drží posluchačů, které neodradil ani déšť, který
se z oblohy během koncertu spustil. 

A večerní slavkovské nebe pak osvětlila
show nejlepších světových revivalů skupiny
KISS, maďarská formace KISS FOREVER
BAND, která předvedla v naprosto věrném vi-
zuálním, pyrotechnickém i hudebním podání
největší pecky KISS.

Tímto koncertem de facto skončila letošní
kulturně-hudební sezona v zámeckém parku.
Během ní byly návštěvníkům nabídnuty
všechny žánry (muzikál, dechovka, pop, jazz,
šanson, symfonická i klasická hudba, rock)
s výjimkou folku, který se objeví v doprovod-
ném programu v rámci Zámeckých burčáko-
vých slavností (17. září). Letos si tedy mohl
vybrat opravdu každý podle svého vkusu, a to
máme před sebou ještě zbytek sezóny se špič-
kovými koncerty klasické hudby v zámku…

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Rock and roll? Ano!

Jaroslav Svûcen˘ Foto: Z. VenturováJaroslav Svûcen˘ Foto: Z. Venturová

Slavkovsk˘ Exit Foto: R. Lánsk˘

Katapult Foto: R. Lánsk˘

Kiss Forever Band Foto: R. Lánsk˘ Exit a Olda ¤íha Foto: R. Lánsk˘
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Historické salonky severního křídla zámku
oživil model galéry La Royale. Jedná se o model
postavený dle dokumentace z r. 1690. Autorem
tohoto modelu je Ing. Jindřich Černík (svým po-
volání statik). Model bude stálou součástí pro-
hlídkové trasy slavkovského zámku, který se tak
stal druhým historickým objektem, kde se tento
typ lodi vystavuje. Podobný model je vystaven
pouze v Námořním muzeu v Paříži! O rozhovor
jsme požádali autora modelu Ing. Černíka. 
• Jak jste se dostal ke stavbě modelů historic-
kých lodí? 

Už od mládí jsem rád stavěl modely letadýlek
a člunů. Po ukončení VUT v Brně jsem několik
roků pracoval jako stavbyvedoucí a ve volném
čase jsem začal shánět literaturu modelů histo-
rických lodí. Jako projektant statiky jsem potom
pracoval až do penze v projektovém ústavu,
a protože to byla výborná práce, tak jsem bral ná-
vrhy i realizaci rekonstrukcí (např. modely his-
torických krovů apod.) domů. Pořád mě to táhlo
k realizaci „větších“ historických modelů lodí,
ručně „tesařsky“ realizovaných. 
• Kde se tomuto koníčku věnujete?

V rodinném domku jsem si sestavil truhlář-
skou dílnu s potřebným vybavením. 
• Jak vznikl model galéry „La Royale“, vysta-
vený na slavkovském zámku?

Plány tvaru lodi „La Royale“ mě natolik zau-

Nový atraktivní exponát na zámku – model historické galéry
jaly nejen svou zajímavou historií – byla to gae-
assy, postavená v době panování francouzského
krále Ludvíka XIV. Plány z podkladů DIE
GROSSE ZEIT DER GALEEREN UND FALE-
ASSEN (vyd. 1973) jsem si překreslil do počí-
tače a v měřítku 1:25 jsem rozpracoval plánky
modelu. O dřevo jsem se nemusel starat, zůstalo
na půdě u rodičů od r. 1949, kteří měli v obci
Holčovice (okr. Krnov), malou fabriku na vý-
robu pravítek, křivítek, rýsovacích prken s po-
třebným strojním zařízením. Tato firma byla zru-
šena a ve skladu nám zůstalo mnoho
opracovaného lipového, dubového, třešňového
i topolového dřeva.
• Povězte nám něco zajímavého z historie této
lodi.

„La Roayle“ byla galéra francouzského ná-
mořnictva a vlajková loď galér ve Francii za Lud-
víka XIV. Galéasse bylo plavidlo válečné, pohá-
něné plachtami nebo vesly, vyvinulo se z galéry
a je přechodem mezi veslovanými a plachtovými
koráby. Vznikly ve XVI. století a přičítá se be-
nátskému konstruktéru Bressamovi. Vyžadovalo
se, aby dobře plula pod plachtami, za boje děl byl
pohon pouze vesly. Boky galeas vyzdvihnuté nad
veslaře dovolovaly umístit děla na bocích pod
vesla. Děla na palubě umožňovala palbu v po-
délné ose. Tento druh lodi nepřežil XVI. století.
Epochou galeas byla bitva u Lepanda a bitva
o Anglii.
• Kolik ve skutečnosti taková loď měřila a kolik
bylo potřeba lidí k její obsluze?

Tento typ dosáhl přehnaných rozměrů: délka
byla až 50 m, široká byla 11,36 m, ponor 4,38 m
a zátěž (deplacement )1600 tun. Vesla byla
15,27 m dlouhá a bylo třeba 4+4 mužů na každé
straně vesla, z nichž jedni veslo tlačili a druzí
táhli. Výzbroj představovalo až 30 děl, posádka
měla 452 veslařů, 362 vojínů, 112 námořníků
a 39 důstojníků.
• Kolik času Vám stavba modelu zabrala a je to
jediný model, který jste postavil?

Modelu Galéry „La Royale“ vznikl v letech
2008–2011 a věnoval jsem tomu odhadem 1000
až 1200 hodin. Několik modelů jsem zpracoval
a rozdal mezi rodinu a známým. Je mi ctí věno-
vat tento model právě slavkovskému zámku, pro-
tože mě s ním pojí úzký vztah.

Děkuji Vám za rozhovor a všechny čtenáře zvu
na prohlídku tohoto jedinečného modelu.

Hana Lokajová, ZS-A

Na 26. setkání autorů literatury faktu, který se
již poosmé konal ve východočeském Letohradu,
byly udíleny ceny v mezinárodní autorské sou-
těži Cena E. E. Kische. 

Porota pro udělování cen E. E. Kische praco-
vala ve složení – čeští členové poroty: Karel
RICHTER (předseda), Miroslav KUČERA, Jiří
Svetozár KUPKA, Roman CÍLEK, Václav TI-
KOVSKÝ; slovenští členové poroty: Ladislav
ŠVIHRAN (předseda), Slavo Kalný, Milan
VÁROŠ. 

Ceny E. E. Kische za literaturu faktu byly
uděleny těmto českým autorům:

Hlavní cena: Stanislav MOTL – Rok sedmý
(vydalo nakl. Knižní klub)

Zvláštní cena in memoriam: Jaromír
HOŘEC – Deník z doby válečné (nakl.
MLADÁ FRONTA)

První cena: Ivan KLÍMA – Moje šílené sto-
letí (nakl. ACADEMIA)

Dále bylo uděleno pět dalších CEN a dvanáct

Ceny Egona Ervína Kische a regionální
ceny Miroslava Ivanova LETOHRAD – 21. září 2011

čestných uznání. Kompletní seznam oceněných
je uveřejněn na webových stránkách Klubu au-
torů literatury faktu a na oficiálních stránkách
města Letohradu (http://www.letohrad.eu/img-
data/ext-3724.doc) – pro značnou rozsáhlost ho
nelze uveřejnit celý.

Hlavní cenu E. E. Kische za literaturu
faktu pro slovenské autory získal Pavel Dvo-
řák za třetí díl plánované pentalogie Tretia kniha
o Bratislave (vyd. nakl. RAK Budmerice). I zde
bylo uděleno dalších pět cen.

V rámci setkání autorů literatury faktu v Le-
tohradě se také udílejí Regionální ceny Miro-
slava Ivanova. Hlavní cenu obržel rožnovský
spisovatel Richard Sobotka za knihu Těškovice
…to není enem taka obyčejna dšdina.

Také u této ceny byli oceněni další čtyři spi-
sovatelé, jejich jména naleznete na výše zmíně-
ných webových stránkách.

Dle podkladů KALF zpracoval 
Mgr. Jiří Blažek, ZS–A

Omluva
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se vám

i vašim blízkým touto cestou omluvili za večerní
rušení dne 8. září 2011. 

Tento den probíhala na zámku v rámci ko-
merčního pronájmu akce pro jednu z význam-
ných firem, která zde oslavila 20 let od svého za-
ložení. Ačkoliv jsme velmi důrazně upozorňovali
agenturu, která tuto akci komplexně zajišťovala,
že plánovaný ohňostroj může být nejpozději do
22 hod. a pouze ve spodní části parku, a pořada-
telé potvrdili, že toto zajistí a respektují, nestalo
se tak. Tento nezodpovědný a bezohledný pří-
stup byl s agenturou v uplynulých dnech projed-
nán, přičemž agentura nás požádala, abychom
tlumočili všem dotčeným jejich hlubokou
omluvu. Následně byla přijata opatření, která by
měla podobným excesům zabránit nebo je maxi-
málně eliminovat.

Věřte nám, že upřímně litujeme toho, že jsme
vám způsobili potíže a problémy. Ještě jednou se
jménem kolektivu zaměstnanců organizace
i jménem pořádající agentury tímto omlouváme.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
Mgr. Zuzana Venturová, ved. obch. odd. ZS-A
Petr Kofroň, jednatel KPA

Prohlídky zámeckých sálů
Zámek Slavkov – Austerlitz zve všechny zá-

jemce, především z řad snoubenců a jejich ro-
dičů na speciální prohlídky sálů slavkovského
zámku, ve kterých se konají svatební obřady.

Sály budou zpřístupněny v neděli 23. 10.
2011 v 10.30 hod. a v 13.30 hod. Tato prohlídka
bude doplněna aktuálními informacemi, které
se týkají zajištění a průběhu svatebního obřadu. 

Na tuto prohlídku je vhodné se telefonicky
objednat na pokladně zámku (tel. 544 227 548).
Vstupenka bude v ceně 70 Kč. Případné dotazy
můžete napsat na adresu svatby@zamek-slav-
kov.cz nebo pilatova@zamek-slavkov.cz.

Ludmila Pilátová, DiS., ZS-A

Galéra Foto: archiv ZS-A

Úãastníci setkání spisovatelÛ literatury faktu v Letohradû Foto: J. BlaÏek
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V rámci ČR bude vůbec poprvé slaven Svá-
tek seniorů, a to v sobotu 1. 10. 2011. Zámek
Slavkov – Austerlitz se rozhodl, že se do této
akce také zapojí a připravil zajímavou nabídku.

První nabídkou pro seniory je prohlídka
města s průvodcem, kdy v devadesátiminutové
prohlídce se zúčastnění dozvědí o historii města,
zámku a rodu Kouniců. Možná, že se po pro-
hlídce budou i jinak dívat na památky našeho
města. Prohlídka začíná na nádvoří zámku v 10
hodin. Zvýhodněná vstupenka pro seniory bude
za 80 Kč. 

Dále máme pro seniory připravené prohlídky
zámku (Historických sálů a Historických sa-
lonků) za zvýhodněné vstupné, kdy při zakou-
pení vstupenky na jednu prohlídkovou trasu

Slavkovská veřejnost je jistě právem hrdá na
Zámek Slavkov – Austerlitz, který patří mezi
nejkrásnější národní kulturní památky. I v říjnu
na tomto zámku strávíte jistě příjemný čas, ob-
klopeni navíc paletou podzimních barev, kterou
umí stromy a keře v zámeckém parku vytvořit. 

Zámek Slavkov – Austerlitz vám chce ve spo-
lupráci se společností NICOM v říjnovou so-
botu 22. října nabídnout příjemný celodenní
zážitek v zámeckém parku i v interiérech
zámku, který se zaměří na výuku fotografování.
Naučíme vás, jak správně zachytit krásu pod-
zimních barev a soch v zámeckém parku, za-
chytit kontrasty podzimního světla a dlouhých
stínů a jaké znalosti musí mít fotograf, pokud
fotí architekturu a její okolí. Dozvíte se také,
jak se vypořádat špatnými světelnými podmín-
kami při focení v interiérech. Budeme mít výji-
mečně možnost použít v interiéru také doplň-

Slavkovská zákoutí
Naše překrásné město se pyšní mnohými nád-

hernými scenériemi, které obdivují všichni, kteří
k nám zavítají. A nejde jen o zámek s jeho „raj-
skou“ zahradou, jak ji pojmenoval autor zde ne-
dávno natočeného pořadu ČT. Jistě existují
i další zajímavá místa, která si zaslouží pozor-
nost. 

Ale jak to vidíme my, kteří se s touto krásou
téměř každodenně potkáváme? Pohled každého
fotografa je ovšem jiný, i když se jedná o stej-
nou scenérii. Tato úvaha byla na počátku myš-
lenky, jejíž vyústění vedlo k výzvě amatérským
fotografům, kteří nám k tomuto velmi volně
zvolenému tématu nabídli svůj pohled na růz-
norodá „Slavkovských zákoutí“, které zachy-
tili prostřednictvím svých fotoaparátů.

Postůjte, prosím, chvíli a věnujte pozornost
tomu, čemu se někteří věnují jako svému ko-
níčku. Nechť je tento krátký čas věnován jako
poděkování jejich snaze po zachycení něčeho
krásného, zajímavého a pomíjivého, co se mění
a ztrácí v čase… 

Záštita nad výstavou převzal Ing. Ivan Char-
vát, starosta města Slavkov u Brna, kurátorkou
výstavy je Mgr. Zuzana Venturová. Výstava je
možno zhlédnout od7. září do 11. listopadu
2011. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek Slavkov –
Austerlitz si vás do-
voluje pozvat na cy-
klus programů, které
připravil k 300. vý-
ročí narození jed-
noho z nejvýznam-
nějších členů rodu
Kouniců, význam-
ného politika, stát-
níka a stavitele zámku ve Slavkově, pod ná-
zvem Václav Antonín Kounic – kancléř
čtyř panovníků.

Václav Antonín Kounic pocházel ze šle-
chtické rodiny, která zastávala významné po-
litické i hospodářské funkce. Již jeho děd
Dominik Ondřej Kounic byl vicekancléřem
říšského císaře Leopolda I., jeho otec pak
moravským zemským hejtmanem. Sám Vác-
lav Antonín již sloužil u dvora Karla VI. Vě-
hlasu však dosáhl jako kancléř Marie Tere-
zie, kdy prosadil alianční změny a pro
Habsburskou monarchii hledal podporu ve
Francii. Jako kancléř působil rovněž u Jo-
sefa II. a na sklonku svého života u Leopolda
II. a Františka II. Přesto, že Václav Antonín
Kounic značnou část života prožil ve Vídni,
svou životní pouť zakončil v roce 1794 ve
Slavkově, kde byl uložen do rodinné hrobky
pod kaplí sv. Jana Křtitele na Špitálce.

Svátek seniorů poprvé připomeneme na zámku
budou mít druhou prohlídkovou trasu zdarma.
Rezervace vstupenek je možná na tel. č. 544 227
548  (pokladna zámku)  nebo na e-mailové ad-
rese: info@zámek-slavkov.cz.

V rámci tohoto svátku je možné také využít
projektu „Senior pas“, který byl spuštěn v Ji-
homoravském kraji v lednu 2011 a do kterého
jsou zapojeni senioři od 55 let. O co se jedná?
Senior pas je slevová síť pro podporu aktivního
života seniorů a do poloviny roku bylo do ní za-
pojeno více než 55 tisíc osob ve věku do 65 let.
V rámci Svátku seniorů organizátoři této akce
respektují uvedenou věkovou hranici 55 let,
která umožňuje využít připravené nabídky na
prohlídku města i zámku.

Ludmila Pilátová, ZS-A

PROGRAM
ke 300. výročí narození
Václava Antonína Kounice:
ČTVRTEK 20. ŘÍJNA
9.30–16 h. Seminář pro veřejnost na téma

Václav Antonín Kounic, kancléř
čtyř panovníků, zámek – Ruben-
sův sál, vstupné 200 Kč.
Pro účastníky semináře zpřístup-
nění nové výstavy věnované Vác-
lavu Antonínu Kounicovi. 

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA
Komponovaný program připravený žáky
slavkovských škol – ZŠ Komenského, ZŠ Tyr-
šova a ZUŠ Františka France.
9–16 h. Historický sál (pro školy)
17 h. Historický sál (pro veřejnost – vstupné

dobrovolné) + slavnostní vernisáž vý-
stavy Václav Antonín Kounic, kancléř
čtyř panovníků

Nad akcí převzali záštitu:
Rakouský velvyslanec v ČR

J. E. Ferdinand Trauttmansdorff
Hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Michal Hašek
Starosta města Slavkov u Brna

Ing. Ivan Charvát

V. A. Kounic – kancléř čtyř panovníků

Podzimní fotografické kurzy na zámku
ková světla a externí blesky, se kterými vás náš
fotograf naučí pracovat.

Uvítáme všechny nadšené amatérské foto-
grafy a fotografky jakéhokoliv věku, které fo-
tografování baví a chtějí se učit od profesionál-
ního fotografa. Kurzem provede známý
brněnský fotograf Aleš Ležatka, jehož fotogra-
fie architektury zdobí velkou řadu publikací.

Informace: Poukázku na kurz v ceně 2200 Kč
vč. DPH lze zakoupit na pokladně Zámku Slavkov
– Austerlitz (hanouskova@zamek-slavkov.cz, tel.
544 227 548) nebo z pohodlí domu na emailové
adrese cizkova@nicom.cz, na kterou se také mů-
žete obracet s vašimi dotazy. Cena zahrnuje celo-
denní výklad a lektorské služby fotografa Aleše
Ležatky, vstup do zámeckých expozic s veškerou
fotografickou výbavou, občerstvení a výtisk Vaší
nejlepší fotografie. Těšíme se na vás.

ZS-A ve spolupráci s NICOM

Přijď mezi nás
Ráda cvičíš? Máš ráda gymnastiku? Jsi ve

věku 9 let a více? Přijď mezi nás. Kroužek Te-
amGymu je každé pondělí a čtvrtek od 17 do
18.30 hod. na ZŠ Komenského. Jedná se o tý-
movou gymnastiku na hudbu – pódiová skladba,
trampolína a akrobacie. Těším se na všechny
zájemce. Trenér Miroslav Hrazdil

Výzva pro pořadatele
společenských akcí
ve Slavkově u Brna

Žádáme všechny organizátory spole-
čenských, kulturních, sportovních a po-
dobných akcí, aby od 1. října 2011 zasí-
lali informace, které chtějí uveřejnit
v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na
adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kancelář tajemníka

Nov˘ ‰kolní rok je tady!
(Dokončení ze str. 2)

Učitelé v souladu se svým zařazením vypra-
covali časové rozvržení učiva jednotlivých
předmětů, které odpovídá upravené verzi ŠVP
ZV 2010. Letos už všechny ročníky budou pra-
covat podle tohoto školního vzdělávacího pro-
gramu, jenž je v souladu s Rámcovým vzdělá-
vacím programem MŠMT.

V úvodu školního roku budeme ještě praco-
vat na úspěšném dokončení projektu „Imple-
mentace ICT techniky do výuky dle ŠVP“ z OP
VK (září až prosinec). Úspěšně také pokračuje
náš projekt „Rovná záda“. V průběhu roku
2012 připravíme žádost o další finanční pro-
středky z projektu „Eupeníze školám“.  

Přejme si, aby ten nový školní rok byl klidný,
úspěšný a plný pohody. zšt
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V předválečných nepokojích se podařilo
mému dědečkovi panu Karlu Lustigovi dvě ze
svých čtyř dcer – Bětku a Sylvu (sestry mé ma-
minky Felicitas Letkové-Lustigové) – poslat
lodí do Israele, čímž jim zachránil život. On sám
a moje čtrnáctiletá maminka Felicitas skončili
v Terezíně.

Mamince už jako šestnáctileté se v tom
zmatku koncem války podařilo z Terezína utéct
a tím přežít, protože Němci se snažili co nejvíc
vězňů v lágru zlikvidovat. Děda Karel se vrátil
mnohem později, velmi nemocen.

Začátkem září letošního roku přijela dcera
paní Silvy, Daniella (moje sestřenice) s manže-
lem Udi do České republiky. Oba manželé měli
důvod vlast svých rodičů navštívit.

Předkové pana Udiho se také před válkou za-
chránili útěkem z Československa. V jeho pří-
padě do Palestiny. Později se jeho rodina pře-
stěhovala do Tel Avivu, kde žila a pracovala jako
letuška dcera tety Silvy, Daniella. Tím, že pan
Udi má povolání (jako jeho tatínek) pilota, se
oba seznámili a jsou manželé.

Pan Udi byl pozván do Hradce Králové, kde

Přes teplé letní počasí, které lákalo spíš
k vodě, setkali se v neděli 4. září odpoledne zá-
stupci a příznivci Slavkovské iniciativy smíření,
Vojenského a špitálního řádu rytířů sv. Lazara
Jeruzalémského, Československé napoleonské
společnosti, vojáci v historických uniformách,
starosta města Ing. Ivan Charvát, ale také rodina,
bývalí i současní zaměstnanci Historického
muzea a občané Slavkova, kteří si chtěli vzpo-
menout na výborného člověka Jana Špatného.

V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce probě-
hla ekumenická bohoslužba, po ní následoval
pietní akt u jeho hrobu s čestnou salvou z histo-
rických zbraní a odtud se všichni odebrali na
zámek, kde jsme s vděčností a láskou zavzpo-
mínali na chvíle prožité s jeho osobností. Pro-

gram obohatil svým krásným zpěvem ženský
sbor Mladost. Děkuji všem, kteří svou účastí vy-
jádřili sounáležitost s Ing. Janem Špatným a jeho
odkazem!

Slavkovská iniciativa smíření připravila pro
letošní pravidelné setkání společně s D.S.O.
Ždánický les a Politaví a obcí Hrušky, kde se
bude setkání konat, program na sobotu 1. října,
který je uveden v přiložené pozvánce.

Kdo byste se rádi setkali s milými a vzácnými
lidmi, poslechli si zajímavou přednášku zná-
mého teologa, psychiatra a spisovatele Maxe
Kašparů na téma Rodina a křest a poslechli si
špičkový smíšený sbor Kantiléna, neváhejte při-
jet do Hrušek! Srdečně zvou pořadatelé.

Helena Hrabálková

Vzpomínkové setkání na Jana Špatného
Slavkovská iniciativa smíření, Ždánický les

a Politaví a Obec Hrušky vás a vaše přátele
zvou na setkání Slavkovské iniciativy smí-
ření v sobotu 1. října v Hruškách 
Program:
13.00–15.45 Sál kulturního domu

Seminář „Rodina a křest“, be-
seda

16.00–17.00 Kaple P. Marie Sněžné
Ekumenická bohoslužba  

17.00–18.00 Sál kulturního domu
Občerstvení 

18.00–19.00 Sál kulturního domu
Koncert smíšeného sboru
Kantiléna z Brna

Krásné a dojemné shledání po více než padesáti letech!
při příležitosti leteckých dnů 3. a 4. září měl za
svého zemřelého tatínka převzít pamětní list
Královéhradeckého kraje. Tatínek pana Udiho
patřil mezi israelské letce, kteří v roce 1948
v rámci československé pomoci Israeli absol-
vovali na zdejším letišti utajený pilotní výcvik.

Oba manželé využili těch pár dnů v naší re-
publice pátráním po svých příbuzných. Paní Da-
niella věděla, že má ve Slavkově sestřenice.
Jenže nevěděla ani jména, ani adresy. Manželé
se ubytovali v Hotelu Olga, kde se začali infor-
movat. Nebylo to pro ně jednoduché, protože už
bohužel není moc pamětníků naživu. Následo-
valo hodně telefonátů paní hoteliérky Dobe-
šové. Volalo se na matriku, na obecní úřad
a velmi šťastná náhoda byla, že to slyšel i pan
Radoslav Lánský. Ten slyšel jméno Lustig, hle-
dání příbuzných… a už věděl! Hned jsem ho
napadla já, jeho spolužačka Felicie. Dcera paní
Dobešové vezla ihned Daniellu a Udiho na moji
adresu, ale nebyla jsem doma. Nechali mně
krátkou zprávu v poštovní schránce. Už netr-
valo dlouho a konalo se velmi dojemné setkání
sestřenic. Danielly a Felicie.

Vykládalo se, smálo se, plakalo se, prostě
bylo to úžasné shledání!

Při večeři u Dobešů jsme se domluvili, vyu-
žít příští den, vidět ze Slavkova co nejvíce. Pro-
hlédli jsme si židovský hřbitov, zámek, zámecký
park, golf a když jsme šli kolem koupaliště, byl
tam i pan Lánský, který nám umožnil prohléd-
nout si i židovskou školu. Bohužel, přání vidět
zevnitř synagogu nám nemohl splnit. I tak byla
ale naše návštěva mile překvapena, jak se nám
pan Lánský obětavě věnoval.

Odpoledne, skoro až do noci trvalo setkání
Danielly a Udiho se zbývající rodinou a hlavně
se sestřenicí Miroslavou, mojí sestrou. Opravdu
si bylo co povídat! Příští den odcestovali oba
manželé do Hradce Králové převzít pamětní list.

Po těch pár dnech návštěvy v Česku se Dani-
ella a Udi dobře a šťastně vrátili do Tel
Avivu. Teď si navzájem telefonujeme a těšíme
se na další shledání, třeba v Tel Avivu.

Závěrem chci poděkovat mé spolužačce Dra-
homíře Bohrn za umožnění lepší komunikace
v německém a anglickém jazyce.

Felicie Letková

V kostele sv. Jana Kfititele Foto: M. ·ubrt

Udi a Daniella Foto: 3x R. Lánsk˘ Felicie Doupovcová (roz. Letková) Setkání po letech

Pietní akt na hfibitovû Foto: M. ·ubrt
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

SOLÁRIUM • MASÁŽE
PRODEJNA

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

www.brejskova.cz

Slavkovská výročí
Koláček František
*9. 10. 1851 Slavkov, † 8. 12. 1913 Praha

Profesor teoretické fyziky na
Karlově univerzitě v Praze.
Autor mnoha odborných knih
a článků z oboru fyziky. Svými
teoriemi elektromagnetickými
získal světový ohlas.

DETOXIKACE
A V¯ÎIVA ORGANISMU

âISTù P¤ÍRODNÍ METODOU
KVALITNÍ BIO KOSMETIKA

Slavkov u Brna, Bučovická 197
Tel.: 604 707 517

ruskamartina@seznam.cz
VĚNUJTE sobě i svým blízkým ZDRAVÍ

Dětské oleje Bambi Oil pomáhají řešit nejčas-
tější dětské potíže. Na prvním místě stojí imu-
nita a s tím související kvalita dýchacích cest
a zažívacího ústrojí. Dále je to nervová sou-
stava, jejíž porucha se může projevovat např.
neklidem, nespavostí, kolikami, nechuten-
stvím či zvracením. Důležitá je též dobrá sná-
šenlivost očkování, kvalita kůže a eliminace
nepřiměřené úzkosti
nebo agresivity.

www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

Detské oleje Joalis Bambi Oilˇ

Společnost B. Braun Avitum (www.bbraun-
avitum.cz) představila v rámci programu spo-
lečenské odpovědnosti další projekt. V místě
svých dialyzačních středisek vysazuje za
účasti pacientů a personálu nové vzrostlé
stromky. Připojila se tak k projektu „Evrop-
ského roku dobrovolných činností na pod-
poru aktivního občanství“.

Společnost B. Braun Avitum se již v letech
2008–2010 zapojila do ekologického programu
Stromy pro život, který byl realizovaný společ-
ností Office Depot pod záštitou Ministerstva ži-
votního prostředí. Za nakoupený recyklovaný
EKO-papír bezplatně získala a zasadila celkem
89 nových stromů.

Od letošního roku již zaměstnanci firmy ve
spolupráci s občanským sdružením Čmelák vy-
sazují stromy vzrostlé nad dva metry, které mají
výhodu téměř stoprocentního přežití. Nově vy-
sazované stromy pocházejí z lesních bio-ško-
lek. Ty posléze takto získané finance použijí
k environmentální výchově pro mateřské
a střední školy.

„Stromy sázíme za aktivní účasti pacientů
a personálu dialyzačních středisek B. Braun
Avitum. Každý rok vybereme jedno středisko
a společně u něj zasadíme nové stromy.
Každý z nich má výrazný vliv na volnou kra-
jinu, a vytváří tak předpoklad pro trvale udr-
žitelnou pomoc přírodě v místě, kde se naše
středisko nachází,“ uvedl MUDr. Martin Kun-
cek, ředitel B. Braun Avitum.

„Vybíráme české druhy dřevin – buk lesní,
javor klen, lípu malolistou – které se mohou
dožít až několika set let. Vhodný druh stromu
pro konkrétní lokalitu konzultujeme s eko-
logy,“ doplnil Martin Kuncek. 

První sázení stromků s pacienty proběhlo 25.
srpna 2011 ve Slavkově u Brna, kde B. Braun
Avitum provozuje jedno ze svých dialyzačních
středisek. Pracovníci pražské centrály, zaměst-
nanci dialyzačního střediska i jeho pacienti zde
zasadili dva vzrostlé javory a tři habry, které
nejen zpříjemňují jeho okolí, ale budou tento zá-
služný počin připomínat i ostatním generacím.

Ing. Petr Polák, www.austerlitz.cz

Ve spojení s přírodou

JINLONG CLUB ŘÍJEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce

1. 10. Rockotéka Live - BABOSET a hosté
7. 10. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 10. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop

14.1 0. Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky, pro
večerní pohodu

15. 10. DJ Tublat and DJ Dave/ 80´ 90´ léta
21. 10. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
22. 10. DJ MARK - HUDBA NA PŘÁNÍ
28. 10. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´

léta
29. 10. Rockotéka Live - LaMancha, Useless a Aivn‘s

Naked Trio
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Od 2. do 18. září se ve dvou turnusech usku-
tečnil ozdravný pobyt diabetiků v Itálii ve zná-
mém lázeňském městě Bibione. Víc jak stovka
účastníků prožila krásné dny u moře i poznává-
ním historických míst v širokém okolí. Vše bylo
umocněno nádherným počasím, příjemně tep-
lým mořem a dobrou pohodou všech rekreantů.

Poděkování patří těm, kteří se na organizaci
podíleli a jakkoliv pomáhali. Také CK For Line

Díky za Bibione 2011!
Tour Brno a řidičům, kteří zajistili bezpečnou
dopravu do 650 km vzdáleného Bibione a zpět.

Především ale velké díky patří paní Marušce
Miškolczyové, která je už několik roků duší zá-
jezdů. Zajistí a zorganizuje všechno od A do Z,
se vším si ví rady a s trpělivostí, laskavostí a elá-
nem umí vyřešit sebesložitější situace. Paní Ma-
ruško, díky za Bibione 2011! A už se těšíme na
Bibione 2012! Účastníci zájezdu

Spoleãné foto – v‰ech pût stromÛ je zasázeno Foto: B. Maleãek
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Pozvánka na koncert
Zveme vás na varhanní koncert k 60. výročí

úmrtí varhanního virtuosa a skladatele Bedři-
cha Antonína Wiedermanna (10. listopadu 1883
– 5. listopadu 1951), který se koná v neděli 16.
října v 16.30 hod. ve farním chrámu Vzkříšení
Páně ve Slavkově u Brna. Na programu jsou
skladby Františka Musila, Josefa Kličky a Bed-
řicha Antonína Wiedermanna. Účinkují Ondřej
Mucha a Magdalena Vlasáková. Vstupné dob-
rovolné. mb

Přijměte pozvání na cestopisnou přednášku
cestovatelů Márových, která se uskuteční ve
čtvrtek 6. října v 17 hodin v Divadelním sále.

Jiří Mára je odkázán na invalidní vozík. I pře-
sto se stal prvním českým vozíčkářem, který
procestoval nejvzdálenější zemi na světě - Nový
Zéland. O rok později studoval španělštinu
v Ekvádoru a vyzkoušel, jak se žije v Amazon-
ské džungli a na tajuplných Galapágách. Na třetí
expedici procestoval Japonsko (více viz též na
webu: www.jirkamara.cz). 

Márovi chtějí naplnit cestovatelské sny svého
syna a co nejvíce mu zpříjemnit jeho nelehkou
cestu životem. Na jeho příkladu chtějí zároveň
dokázat, že zdravotním hendikepem život ne-
končí a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji
za naplnění vlastních snů. 

O svém putování po světě  vydali zatím
pět netradičních cestopisných knih, které jsou

Slavnostní koncert
V pátek 28. října v 17 hodin se ve špitálním

kostele sv. Jana Křtitele uskuteční slavnostní
koncert Pěveckého sboru Gloria. Na pro-
gramu budou skladby J. S. Bacha, A. Bruck-
nera, G. Croceho, B. M. Černohorského, J.
Dowlanda, A. Lottiho, C. Monteverdiho, W.
A. Mozarta a J. C. Vodňanského. Poprvé ve
Slavkově zazní „Confitebor“ J. Różyckého. PS
Gloria řídí Petr Hlaváček, housle: Ladislav Jed-
lička a Ludmila Šujanová, continuo: Olga
Frydrychová. Vstupné dobrovolné. ph

Jedno staré přísloví říká, některé věci a slova
se v životě nevrací. Včerejší den, promluvené
slovo, vystřelený šíp, uplynulý život… Možná
přidám ještě cukrovar Slavkov u Brna. Byl zru-
šen v roce 1989. Tak jak je součástí Slavkova
zámek sídlo Kouniců, kostel Vzkříšení Páně,
škola, tak i cukrovar patřil ke každodennímu ži-
votu ve Slavkově. Nejen, že po 117 roků za-
městnával místní občany různých profesí, ale to-

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22001111
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 10. spol. Svátek seniorů. Prohlídka města s průvodcem (cca 90 min) zvýhodněné vstupné na prohlídky Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz
1. a 2.10. 19.00 kult. Shakespearovské divadelní dny (Zkrocení zlé ženy – SO, Kupec benátský - NE) sál KD Bonaparte FOD Simsala Bim a město
6. 10. 17.00 kult. Nový Zéland – Jiří Mára. Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu a objevování světa na vozíčku Zámek - Divadelní sál Zámek Slavkov - Austerlitz
7. 10. 15.00 spol. Setkání bývalých pracovníků cukrovaru Zám. vinárna u Edy bývalí pracovníci
8. 10. sport. Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
8. a 9. 10. sport. Mistrovství ČR v zimním plavání koupaliště Slavkov Fides Brno
9. 10. 14.00 spol. IV. zámecké DÝŇOBRANÍ s DDM Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

16. 10. 16.30 kult. Varhanní koncert k 60. výročí ůmrtí skladatele B. A. Wiedermanna Chrám Vzkříšení Páně ř.-k. farnost Slavkov
18. 10. 18.00 kult. Promítání fotografií – přímořská příroda Francie CČSH Slavkov Husův sbor Slavkov u Brna
20. 10. 9.30 kult. Seminář – Václav Antonín Kounic. Seminář k 300. výročí narození kancléře V. A. Kounice Zámek - Rubensův sál Zámek Slavkov – Austerlitz

(pro odborníky i širokou veřejnost – do seminárního poplatku je zahrnuta i prohlídka výstavy)
22. 10. kult. Fotografické kurzy s Alešem Ležatkou Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

Celodenní kurz pod vedením zkušeného brněnského fotografa (ve spolupráci s fy NICOM Brno)
22. 10. sport. Zimní střelecká liga SP 30+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
23. 10. 10.30 spol. Prohlídky zámeckých sálů. Speciální prohlídky sálů na slavkovském zámku, Zámecké sály Zámek Slavkov – Austerlitz

13.30 ve kterých se konají svatební obřady (nejen pro zájemce o svatební obřad)
24. 10. 9.00 kult. Komponovaný program žáků slavkovských základních škol Zámek – Historický sál Zámek Slavkov – Austerlitz

15.00 Divadelní a taneční vystoupení (v souvislosti s 300. výročím narození V. A. Kounice) Slavkovské základní školy
24. 10. 17.00 kult. Vernisáž výstavy Václav Antonín Kounic – kancléř čtyř panovníků Zámek - Historický sál Zámek Slavkov – Austerlitz

K 300. výročí narození V. A. Kounice
28. 10. 17.00 kult. Slavnostní koncert Pěveckého sboru Gloria kostel sv. Jana Křtitele
29. 10. 19.00 spol. Tlačenka Open 2011 Restaurace Klobouk Restaurace Klobouk
Probíhající výstavy: 
do 11. 12. Loutky pro radost z RADOSTI – loutky z divadla Radost v Brně 
do 11. 11. SLAVKOVSKÁ ZÁKOUTÍ – výstava fotografií slavkovských občanů

V říjnu je Zámek Slavkov - Austerlitz otevřen každý den (mimo pondělí) od 9.00 do 16.00 hodin

Novým Zélandem na vozíčku
plné napětí i humoru. Na cestách vždy bydlí
u místních lidí a snaží se co nejlépe poznat je-
jich mentalitu. Vše důležité se snaží zachytit
také na videozáznam.

Knihy i filmy si budete moci  po přednášce
zakoupit. Budeme velmi rádi, když si předem
nachystáte písemné dotazy pro naše hosty
(velmi dobře tento systém fungoval při setkání
se spisovatelkou Simonou Monyovou…). Tři
vylosovaní tazatelé si odnesou knihu i s auto-
gramem Jiřího Máry.

Neváhejte a určitě si udělejte čas – opravdu to
stojí za to a nezapomenutelný zážitek vám bude
odměnou za cestu na slavkovský zámek. Čtvr-
teční podvečer strávíte ve společnosti milých
a statečných lidí, kteří vás provedou kouzelným
Novým Zélandem. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jarmila Urbánková a Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Pozvánka na říjnové setkání cukrovarníků
várna na zpracování řepy měla i úzkou souvislost
se zemědělstvím jak s rostlinou, tak i živočišnou
výrobou. Pěstování cukrové řepy a tím i střídání
plodin a osevních postupů zúrodňovali půdu rol-
níkům. Věřím tomu, že tento přírodní koloběh se
znovu vrátí do svých starých kolejí. Snad nějaký
normální člověk si uvědomí, že takto se příroda
devastovat nedá a okopanina se bude opětovně
pěstovat. Znovu se v budoucnu vybuduje v ra-
jonu nějaký moderní závod na zpracování cuk-
rovky s výrobou cukru. Nebude to hned a ne-
musí to být ani ve Slavkově. Ale všechno chce
svůj čas. Kdo měl rád svoji práci v cukrovaře,
jistě si vzpomene na sladkou vůni, která se vždy
v podzimních měsících řinula Slavkovem.
Možná někomu vadila, či dokonce smrděla. Také
bláto kolem továrny nebylo nijak příjemné.

Dnes je tomu jinak. Stačí se projet po ob-
chvatu kolem bývalého cukrovaru a podívat se,
co se tam děje. Přijďte si o všem popovídat a za-
vzpomínat s bývalými spolupracovníky.

Setkání se koná v pátek 7. října. Začínáme
v 15 hodin. Na shledanou v Zámecké vinárně
u Vendulky a Edy ve Slavkově u Brna. A.H. 

B. A. Wiedermann Foto: archiv

Pûveck˘ sbor Gloria Foto: archiv



si Vás dovoluje pozvat
na kulinářské akce v měsíci říjnu, a to

Rezervace na tel.:

544 221 590
775 221 577
Jiří Zukal

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 14.–16. října

RYBÍ HODY
ve dnech 28.–30. října

Obě akce budou pořádány pro širokou veřejnost. Jed-
notlivé chody budou připravovány z čerstvých
a pokud možno lokálních surovin a samozřejmě
budou doplněny o skvělá vína.
Pokud jste se ještě neúčastnili minulých ročníků,
určitě si nenechte uniknout tento kulinářský zážitek.

Na Vaši návštěvu se těší GHA

Platí po odevzdání kuponu

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

a na prodejně v Újezdě u Brna

✁

✁

✁

Tato nabídka platí
do 28. 10. 2011 nebo
do vyprodání zásob.

POUÎITÉHO O·ACENÍ, OBUVI A SPORT. POT¤EB PRO DùTI A MLÁDEÎ

se koná ve dnech 20.–22. října ve SC Bonaparte
(malý sál) na Palackého nám. 126 ve Slavkově u Brna

ZIMNÍ BURZA

Čtvrtek 20. 10. 9–18  příjem
Pátek 21. 10. 9–18  prodej
Sobota 22. 10. 9–12  prodej

12–18  vyúčtování

tel.: 607 991 773  ❄ http://detskaburza.mypage.cz 
Těšíme se na vaši návštěvu

Kfienovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733

602 590 883
na du‰iãkovou
vazbu

Otevírací doba:

Po–Pá: 8–17 h
So: 8–12 h

Nabízíme klasické
i ne tradiãní vûnce, kytice,
ko‰e nebo vypichované
misky z exotick˘ch
i lesních kvûtin.

Pfiijímáme objednávky



Navštivte naši prodejnu:

O možnostech výhodného fi nancování na splátky se 
informujte u autorizovaného prodejce Husqvarna. Zpro-
st edkovatel vykonává zprost edkovatelskou innost pro 
spole nost ESSOX, s.r.o., a ostatní v itele.

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Akce platí 
do 31. 10. 2011. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , a proto si vyhrazuje 
právo zm nit design, specifi kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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HUSQVARNA 236

Výkon 1,4 kW, délka lišty 14" / 35 cm, 

hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

Sou ástí nabídky je tri ko Husqvarna.

Ak ní cena:

4.990 K
B žná cena: 5.990 K

HUSQVARNA 440 e-series
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.
Sou ástí nabídky je náhradní et z a Combi systemsada Gardena v celkové hodnot  1.191 K .

Ak ní cena: 
9.490 K

B žná cena: 
10.490 K

HUSQVARNA 445
Výkon 2,1 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,9 kg.
Sou ástí nabídky je náhradní et z a Gardena Combi-system sada v celkové hodnot  1.179 K .

Ak ní cena:
9.990 K

B žná cena: 
11.290 K

HUSQVARNA 372XP®

Výkon 3,9 kW, délka lišty 18"/ 45 cm, hmotnost 

bez lišty a et zu 6,1 kg.

Sou ástí nabídky je 2× náhradní et z a dvoutaktní 

olej XP ® (10 litr ) v celkové hodnot  2.873 K .

Ak ní cena:

19.490 K
B žná cena: 

21.990 K

HUSQVARNA 5524 ST

Motor Briggs & Stratton, objem válce 205 cm3,

ší ka záb ru 61 cm, hmotnost 94 kg. 

Sou ástí nabídky jsou d ev ná násada, smeták na 

terasy a smeták na ulici z ady Combisystem Gardena 

v celkové hodnot  1.095 K .

Cena:

30.990 K
HUSQVARNA ST 276EP
Motor Briggs & Stratton, objem válce 342 cm3,
ší ka záb ru 76 cm, hmotnost 124 kg.
Sou ástí nabídky jsou d ev ná násada, smeták na 
terasy a smeták na ulici z ady Combisystem Gardena v celkové hodnot  1.095 K .

Cena:

49.990 K

Zima m že být krásná, 
když jste dob e p ipraveni!

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

www.rumpova.cz
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Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.

www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077

KAŽDÉ PONDĚLÍ 17.00–18.00
• dynamické cvičení na protažení a posílení svalstva ce-

lého těla, upravuje držení těla, pomáhá s hubnutím
• uvolňuje klouby a je prevencí bolesti zad
• učí hospodařit s dechem, zvyšuje kapacitu plic
• zklidňuje nervový systém, redukuje stres
• je vhodná pro všechny pokročilosti a věkové kategorie 

(jednotlivé pozice lze individuálně přizpůsobit)

POWERJÓGA VE SLAVKOVĚ

Tel.: 608 050 449  • e-mail: efilipkova@seznam.cz  • www.jogaeva.wbs.cz

KDE: tělocvična ZŠ Tyršova,
Tyršova 977,
Slavkov u Brna

VSTUPNÉ: 70 Kč
LEKTOR: Mgr. Eva Filípková
S SEBOU: podložku na cvičení,

cvičí se naboso

NENÍ NUTNÁ REZERVACE

Nehtové studio
Kateřina

KATEŘINA SNÁŠELOVÁ
Čs. armády 1084, 684 01 Slavkov u Brna

tel. 736 653 687

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

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

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

Přijďte si vyzkoušet nový přístroj

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

3D simulace, výběr obrub
a mnoho dalších funkcí . . .

Smart DIAMOND

NA DĚTSKÉ BRÝLE.
PRO ŠKOLÁČKY 20% SLEVA
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Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

nabízí:

pronájem kancelářských prostor
ve Slavkově 17–216 m2

pohodlné parkování, výborná dostupnost

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

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

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, stroj-
ních zafiízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek

zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pfiíplatku • uklízecí

práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

na
bí

zím
e - pomníky z přírodního kamene

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

z přírodního kamene

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

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

www.kamenictvi-safranek.cz
AKCE V ŘÍJNU – SLEVA AŽ 30 %

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

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

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

âERVINKA, s.r.o.

KOLOROVACÍ CENTRUM
PRIMALEX Slavkov u Brna

CELÝ PODZIM až do 21. 12. 2011
ke každému nákupu,

DÁREK
a kávu s sebou.

Otevřeno: Po–Pá: 6.45–12.30, 13.30–17.00
So: 8.00–11.00

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

JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků

• snubních prstenů ze zlata
i stříbra

• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů

• zhotovení gravírovaného por-
trétu na zlatou destičku

• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

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

Zámecká restaurace Austerlitz
Historické páteční večery
v Černé kuchyni
aneb Jak se na zámcích dříve vařilo

30. 9. MAĎARSKÝ GULÁŠ
14. 10. SPIŠSKÁ UZENÁ KAPUSTNICA
21. 10. PODUNAJSKÉ HALÁSZLÉ

Vaříme přímo před vámi na živém ohni v historické peci Černé kuchyně. Přijďte
se aktivně zapojit se svými zkušenostmi! Vaříme od 18 hodin.
Rezervace na tel. 606 637 666, 544 212 166, e-mail: info@restauracezamek.cz

28.–30. října
Rezervace na tel.
606 637 666, 544 212 166
e-mail: info@restauracezamek.cz

Zvěřinové
hody

Bez hladovění zhubnete po měsíci 4–7 kg!

NEJLEP·Í HUBNE

ZDARMA!
Tel. 605 512 657

Krabičková dieta

SKUPINOVÉ

HUBNUTÍ

AKCE!AKCE!
Různé programy diet

www.krabickove-hubnuti.cz

Zámecká restaurace Austerlitz

30. 9. MAĎARSKÝ GULÁŠ
14. 10. SPIŠSKÁ UZENÁ KAPUSTNICA
21. 10. PODUNAJSKÉ HALÁSZLÉ

www.zameckarestauraceslavkov.czwww.zameckarestauraceslavkov.cz

79,–79,–



Příjem inzerce

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

pátek 21. října do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Pomoc předluženým lidem
Dnešní doba se vyznačuje tím, že většina občanů
se zadlužila a není schopna splácet své dluhy.
Z půjčených 20 tisíc se dluh vyšplhá na 120 tisíc
a dluhy rostou.
Jediná možnost, jak z dluhů, je vyhlásit na sebe
osobní bankrot s oddlužením dle zák. 312/2006 Sb.

Výhody pro dlužníka:
1. Zaplatíte pouze 30 % svého dluhu v 60 splátkách

do 3000 Kč
2. Zbavíte se exekutorů, jste pod ochranou soudu.
3. Oddlužuje Vás soud, žádné riziko podvodu.

Informace na bezplatné poradně A.G. Nika
Tel. 777 900 925

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

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

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

AKCE přístrojová lymfodrenáž
prodloužena na měsíc září a říjen

AKČNÍ NABÍDKA:
HAVAJSKÁ MASÁŽ nebo BAMBUSOVÁ MASÁŽ
60 minut pouze za 400 Kč

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

AKCE

POZOR!
Poslední volná místa na kurz

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914

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

PRODEJNÍ
DOBA:

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ20 9/2011

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

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

Oblíbená travesti skupina
DIVOKÉ KOâKY
opět ve Slavkově v sále Bonaparte
Středa 2. listopadu od 19 hodin
Pfiedprodej v pokladnû zámku Slavkov, cena 190 Kã.
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www.pro-doma.cz

STAVEBNINY
®®

®

Platnost od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011

PRO-DOMA
ČS armády 1213
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 215 120
Mobil:  602 286 847 
Fax: 544 215 121

email: slavkov@pro-doma.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 7.00 - 17.00
So: 7.00 - 11.00

Sleva 20% na fasádní barevné omítky

Cemix 115
lepící a stěrkovací hmota
běžná cena  179,00 Kč/25 kg

159 Kč

Fasádní polystyren
od fi rmy DCD Ideal 70F
běžná cena 1480,00 Kč/m3

1184 Kč

Ceny včetně DPH.
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Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 pro děti, čtvr-
tek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota
v 7.30.

Svátost smíření každou středu, farní kostel
19.00 – 20.00.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 13. 10. v 8.00.
Návštěvy nemocných, 14. 10. 
Divadlo Honza a Zlatovláska, sobota 15. 10.

a neděle 16. 10, vždy v 16.00 na faře.
Obnova Lidových misií, 9. – 23. 10. 
Misijní neděle, 23. 10. sbírka na misie

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

Ve dnech 8.–23. srpna se účastnilo 26 mladých slavkovské farnosti se svým farářem
P. Milanem Světových dnů mládeže ve Španělsku. První týden prožili v katalánské Tar-
ragoně a druhý týden v Madridu, kde se počet mladých rozrostl na dva miliony.

Setkání. Všude chodí skupinky mladých křes-
ťanů různých národností. Snaží se překřičet hesly
a zpěvem hymny. Setkáváme se ve frontách, na
obědě, při fotografování, v metru, na mši svaté.
Při večeři v restauraci v madridských uličkách pot-
káváme egypťanku Demianu. Mluvíme anglicky
a německy. Je koptsko-katolického vyznání. Bo-
hoslužby mají v arabštině, její farnost v Káhiře
není velká, zpívá ve sboru. Řekla nám něco v arab-
štině, my na oplátku v češtině, ale to je pro ni velmi
složitá řeč. Loučíme se, dáváme si křížky na čelo.
Uvědomili  jsme si: „Máme sestru v Egyptě“.

Svatý otec řekl: „Mít víru znamená opírat se
o víru bratří, a stejně tak tvoje víra slouží víře
druhých jako opora. Prosím vás, drazí přátelé,
abyste milovali církev, která vás zrodila k víře,
která vám pomohla lépe poznat Krista, která vám
dala objevit krásu jeho lásky.“ 

Eucharistie. Každý den je mše svatá v českém
centru. Na hlavní mši svaté se Svatým otcem v ne-
děli nebylo přijímání. Bylo plánované po mši ve
stanových kaplích, ale v noci vzal vichr z kaplí
střechy a policie zakázala z bezpečnostních dů-
vodů přesuny tolika lidí. Někteří prožívali tuto
mši bez přijímání velmi těžce. Svatý otec vyzval
mladé, aby přijali Krista duchovním způsobem.
Řekl: „Církev nežije sebou, nýbrž Pánem. On je
přítomen uprostřed ní, dává jí život, pokrm a sílu.“

Procesí křížové cesty. Ve Slavkově se nosí
o hodech socha sv. Urbana. Podobně nosí španělé
v procesí velké sochy za pomoci několika desítek
mužů. Potkal jsem v noci průvod sousoší z výjevu
Getsemanské zahrady, velikosti vlečky za traktor.
Předu i vzadu vyčnívá 8 hliníkových profilů se
jmenovkami. K nim nastupuje 250 chlapů a za
potlesku okolo stojících  zvedají sousoší, které
odnáší kolem půlnoci několikahodinovým proce-
sím na místo konání zítřejší křížové cesty. K tomu
hraje stočlenná dechovka stejný počet mužů a žen
nese svíce a korouhve. Nešlo tu sochu převést na
náklaďáku? Druhý den jsem se dozvěděl, že pře-
nášeli osobně a s úctou po celou noc všech 14
soch na místo křížové cesty.

Touha po vodě Žízeň, ale i touha po ochlazení
v horku vedla mladé k vyhledávání vody v moři,
vodovodním kohoutku, vodotrysku nebo kašny,
do které se často mladí vrhali. Bylo to znamení
touhy člověka po nápoji, občerstvení, po životě
samém. Jakoby tím sám Ježíš symbolicky říkal:
„Kdo žízní, ať přijde, Pojďte ke mně a já vás ob-
čerstvím, Já jsem život...“

Společenství, jednota. Myslím, že jsme v naší
slavkovské skupině poutníků nezažili žádný větší
problém mezi námi navzájem. Přátelství. vstříc-
nost, solidarita a pomoc – z toho vyzařovala
Kristova přítomnost mezi námi.

Svatý otec řekl: „Není možné setkat se s Kris-
tem a nedat jej poznat druhým. Nenechávejte si
Krista pro sebe! Předávejte druhým radost svojí
víry. Svět potřebuje svědectví vaší víry, určitě po-
třebuje Boha. 

Svatý otec. Když projížděl kolem nás kněží
v papamobilu, zahlédl jsem lesk potu na jeho
krku. V 84 letech přijíždí upevnit své mladší bra-
try a sestry ve víře. Když to byl kardinál Rat-
zinger, davy jej nevyhledávaly. Dvacet let žil na
kongregaci téměř neznámý. Nyní je mu svěřena
péče o celou církev. Chce se přiblížit každému.
Fyzicky to nejde, ale skrze jeho poselství se set-
káváme tváří v tvář. Mladým vzkázal: „Upro-
střed společnosti, v níž dominuje relativistická
kultura, která odmítá hledat a mít pravdu, cítíte,
že jdete proti proudu. A právě do této zvláštní
historické chvíle, plné obrovských výzev a příle-
žitostí, vás posílá Pán, aby díky vaší víře na celé
zemi dále zněla Kristova Dobrá zvěst. Svěřuji
jako Petrův nástupce všem přítomným velký
úkol: neste celému světu poznání Krista a lásku
k Němu. On chce, abyste byli v 21. století Jeho
apoštoly a posly Jeho radosti. Nezklamte Ho.
Děkuji.“

Madridský kardinál Antonio dodal: „V první
řadě bylo opravdu vidět, na čem se tyto Světové
dny zakládají – na setkání mladých lidí s Pánem.
Ano, Svatý otec tu byl, ale byl tu především ne-
viditelný Pán.“ P. Mgr. Milan Vavro, farář

Zveme vás na Obnovu
 lidových misií 9.–23. října

Letošní duchovní obnovou farnosti nás bude
doprovázet hlavní host, charismatický katolický
kněz z Indie P. James Manjackal. V druhém ví-
kendu nás obohatí bohdalický kněz (i scénárista
a režisér) Jan Hanák a brankovický farář Miro-
slav Slavíček.

Evangelizační den s P. Jamesem
Manjackalem 9. října

Evangelizační den s modlitbou za uzdravení
duše i těla skrze charismata Ducha Svatého,
který povede ve farním kostele od 10.00 do
15.00 hodin, bude mít motto: „Nenarodí-li se
kdo znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan
3,3). 

Mši svatou bude o. James slavit v průběhu
programu. 

Doporučujeme dostavit se dříve, očekáváme
velkou účast věřících. 

Ranní mše svatá v 8,30 a večerní v 18,00 zů-
stane zachovaná. 

Víkendová obnova 21.–23. října
Promluvy P. Jana Hanáka, pátek 21. 10.

mše sv. v 18.00, promluva v 19.00, farní kostel,
setkání s mládeží 20.00 fara.

Duchovní obnova pro ženy, sobota 22. 10.
DSR, vede o. Petr Karas.

Adorace a svátost smíření, sobota 22. 10.
odpoledne.

Nedělní kázání P. Jana Hanáka při mši
svaté 23. 10. (Slavkov 8.30, Němčany 9.45, Ho-
dějice 11.00)

Nedělní kázání P. Miroslava Slavíčka při
mši svaté 23. 10. (Heršpice 11.00, Slavkov
18.00)

Modlitba u misijních křížů po nedělní mši
sv. 23. 10.

Pouť do Křtin – na závěr duchovní obnovy,
neděle 23. 10. v 15.00. Růženec, mše svatá, tra-
diční světelný průvod. Pojede autobus.

Jak bylo v Madridu? 

Doteky Světových dnů mládeže

Co se ti líbilo na setkání mládeÏe se Svat˘m otcem
v Madridu?

Je rozdíl kdyÏ se setká milión vûfiících od jin˘ch setkání. PÛso-
bila na mû BoÏí pfiítomnost v‰ude a v kaÏdém ãlovûku. Líbilo se mi,
Ïe jsem se cítila jako mezi sv˘ma. Nebála jsem se oslovit neznámé
pfiátele. Vzájemné porozumûní. ZdeÀula

Dobré jídlo, davy lidí. Byla to pouÈ. âlovûk si vyzkou‰í kolik toho
vydrÏí. Vítek

Reprezentovali jsme ná‰ ãesk˘ národ. Rozdílnost národností.
KaÏd˘ národ proÏívá svoji víru trochu jinak. Tomá‰

Líbilo se mi setkání s mlad˘mi v Barcelonû. Spoleãné fotky, pfiá-
telství. Taky v Madridu. David

KdyÏ jsme vítali Svatého otce v Madridu. Krist˘na
Co pro tebe byla obûÈ této pouti?

Fronta na dívãí WC, která trvala 45 minut. Krist˘na
Horko, davy lidí, únava, ztratila jsem se v metru, demonstrace,

fronta na dívãích WC. ZdeÀula
Z duchovního programu, kromû ãesk˘ch katechezí ãerpám aÏ

doma, protoÏe jsme nerozumûli pfii spoleãn˘ch bohosluÏbách se
Svat˘m otcem. âeské katecheze byly perfektní na jedniãku. Vítek

Co pfievaÏovalo? Klady nebo zápory?
Odpovûì dotázan˘ch mlad˘ch byla: „Klady.“ 
Jeli byste znovu? 
Ano. David
Ano a pfiem˘‰lím i o úãasti na setkání mladeÏe v Brazílii. Tomá‰
Na závûr
Poznali jsme co je to pouÈ, a co to znamená obûtovat se. A tûch

pfiíleÏitostí bylo dost. AneÏka

Slavkováci na Svûtov˘ch dnech mládeÏe v Madridu Foto: archiv



RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Věra Horáčková (1929) 28. 8.
Aloisie Nováková (1929) 9. 9.
Jindřiška Kachlíková (1932) 13. 9.
Lubomír Formánek (1936) 17. 9.
Karola Tesaříková (1933) 19. 9.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijí-
máme 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 ozná-
mení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

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

Blahopřání
Je tomu právě 75 let, cos poprvé spatřila svět.
Ten svět Ti dal, abys šťastna byla a milovala. 

Dne 19. září 2011 oslavila 75 let naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní

JANA KEHMOVÁ

Vzpomínka
Tak náhle odešel jsi od nás, na rozloučení nebyl čas,

bolest, kterou jsi zanechal, zůstala v nás.
Dne 1. října 2011 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

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

Vzpomínka

Dne 26. září 2011 to byly dva roky, kdy nás náhle opustila paní

VĚRA FLORIANOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.
S láskou vzpomíná druh Jaroslav.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 24. září 2011

přišli rozloučit s paní

KAROLOU TESAŘÍKOVOU

Za projevy soustrasti a květinové dary děkuje rodina Tesaříkova.

Vzpomínka
Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází,

nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází.
Dne 10. října 2011 uplyne 15 smutných roků, kdy nás navždy opustil

náš milý a  starostlivý tatínek, manžel a dědeček, pan

OLDŘICH FATKA
S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Milá babičko, přejeme Ti lžičku spokojenosti, hrníček radosti,
kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky. 

Ze srdce babičce a mamince přejí vnučky Jana a Petra s rodinami
a dcera Jana s manželem. Pravnuci Míša, Lukášek a Davídek posílají pusu.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 3. října by oslavila 80 let paní

JULIE CVILINKOVÁ
ze Slavkova, u Brna

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Zdeněk, dcera Jarmila a syn Zdeněk s rodinami.

Vzpomínka
Čas rychle plyne, ale vzpomínky zůstávají.

V měsíci říjnu by se dožil 100 let pan

ALOIS ŠTĚRBA
hodinář a zlatník ve Slavkově u Brna

Kdož jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje Marie Štěrbová, manželka a synové Alois a Miroslav s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. října 2011 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

KOUPÍM POLE nebo sad ve Slavkově a okolí
do 10 km. Platba v hotovosti. Nutná příjezdová
cesta přímo k pozemku. Tel. 603 542 928.

KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slav-
kově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.

KOUPÍM staveb. pozemek v Rousínově do
600 000,- cca 700 m2. Kontakt 721 912 594.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 258 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.

AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.

PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění au-
toklimatizací, čištění interiérů automobilů. Br-
něnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

PRONAJMU přízemní byt 2+kk v novostavbě
ve Slavkově u Brna. Byt je cihlový, částečně
vybavený, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel.: 737 713 593.

ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kože-
šin - Křenovice, 605 414 856.

AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží
vozem Seat Alhambra 1,9 TDI s klimatizací,
míst 6+1, cena 10 Kč/1 km Slavkov. Tel.
608 634 575, www.vranaslavkov.cz

MALÍŘSTVÍ -NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

NABÍZÍM k pronájmu garáž na sídlišti Polní.
Tel. 776 313 080.

NABÍZÍME pronájem kanceláří 12 m2 za
3000,- + DPH a 20 m2 za 4000,- + DPH
blízko centra Slavkov na ulici Husova 21. Tel.
601 520 900, ČPP a. s. Slavkov u Brna.

HLEDÁM byt v OV nebo s možností převodu
do OV ve Slavkově u Brna ke koupi. Hoto-
vost. Tel. 725 392 726.

INZERCE
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Kněz P. Václav Drbola působil od září 1938
jako kooperátor (kaplan) v naší farnosti ve Slav-
kově u Brna. Při příležitosti 60. výročí jeho po-
pravy pořádala v pátek 2. září 2011 farnost Bu-
čovice slavnost s odhalením pamětní desky na
faře. Potom podepsal otec biskup Vojtěch Cikrle
dekret o zahájení Kanonizačního řízení P. Vác-
lava Drboly a sloužil mši sv. v bučovickém kos-
tele. Následovalo seznámení s životem P. Drboly
v Katolickém domě.

R. D. Václav Drbola, kněz brněnské diecéze,
se narodil roku 1912 ve Starovič kách nedaleko
Hustopečí. Na kněze byl vysvěcen v roce 1938.
Poté působil v kněžské službě jako kaplan ve
Slavkově u Brna, v Čučicích a v Bučovicích.
Roku 1950 byl ustanoven administrátorem far-
nosti Babice u Lesonic. Václav Drbola byl v čer-

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

O zvědavosti a důvěře
Když přišla maminka pro pětiletou dceru do

školky, dočkala se nemilého překvapení. „Ani se
neptejte, co dnes zase provedla. Když jsme šli na
vycházku, schovala jednomu kloučkovi boty. Děti
viděly, že je měla v ruce. Nedovedete si předsta-
vit tu melu – kluk brečel, všichni jsme hledali,
kde se dalo, ale ona neřekla, kde ty boty jsou, ani
když jí paní ředitelka pohrozila, že zavolá poli-
cejního čuchacího psa. Nakonec je vyhrabala paní
uklízečka, ale to už bylo na vycházku pozdě,“ ža-
lovala spravedlivě rozhorlená učitelka. 

Co dělat v takové situaci? Dítě cestou domů
provinile mlčelo, hlavičku sklopenou, mlčela
i matka... 

Doma si vzala dcerku na klín a s pohledem do
provinilých modrých očí se zeptala: „Pročpak jsi
schovala ty botičky?“

„Protože jsem byla zvědavá, jestli bude zase
řvát. On totiž brečí pořád a kvůli všemu,“ postě-
žovalo si dítě.

„A pročpak jsi ani paní ředitelce neřekla, kde
ty boty jsou?“

„No přece kvůli tomu psovi,“ rozzářila se hol-
čička, která psy milovala.

„Byla jsem strašně zvědavá, jak vypadá poli-
cejní čuchací pes, ještě nikdy jsem žádného ne-
viděla. A taky jestli vyčuchá, že jsem ty boty
schovala já.“ A zklamaně dodala: „Jenže paní ře-
ditelka nakonec žádného nezavolala, tak už jí ne-
věřím!“ 

(z knihy Malá povzbuzení pro mámy a táty)
„Veškeré kárání a trestání se má obejít bez

urážení.“ (Cicero)
„Neslibujme dětem v dobrém ani ‘ve zlém’ nic,

co nemůžeme nebo nechceme splnit. Důvěra je
křehká nádoba, která se snadno rozbije a ne-
snadno slepí...“ (Helena Chvátalová)

„Držme neochvějně vyznání naděje, protože
Bůh plní svoje sliby.“ (Bible-SNC - Židům
10,23)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci říjnu na sobotní bohoslužby konané 1.,
15. a 29. 10. na adrese Lidická 307, Slavkov. Za-
čínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

B˘val˘ slavkovsk˘ kaplan navrÏen na blahofieãení
vnu 1951 zatčen a měsíc poté nezákonně odsou-
zen ve spojitosti s tzv. babickým případem k tre-
stu smrti. Dne 3. srpna 1951 byl v Jihlavě po-
praven. V letech 1990 až 1997 byl justičními
orgány zcela rehabilitován. Šetření provedené
v brněnské diecézi zhodnotilo autentické rozší-
ření pověsti mučednictví Václava Drboly i pří-
kladnost jeho kněžské služby.

Brněnský biskup se obrací na věřící s prosbou
o sdělení veškerých užiteč ných informací týka-
jící se R. D. Václava Drboly, jako dopisy a foto-
grafie, svědky, kteří mohou svědčit o jeho životě
a smrti i o rozšíření pověsti mučednictví, pří-
padně také o milostech a přízni ob držených od
Boha na jeho přímluvu. Zároveň je nutné, aby
podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce
pro kanonizační kauzu. P. Mgr. Milan Vavro

Oba byli v roce 1942 absol-
venty kurzů útočného boje
u jezera Loch Morar ve
Skotsku, určené především pro
výsadkáře vysazené na území
Protektorátu. Setkali se v trans-
portu z Anglie na východní frontu – tisíce kilo-
metrů lodí vlakem, letadlem k armádnímu sboru,
kde byl nedostatek důstojníků a oba byli zařazeni
k 2. čs. paradesantní brigádě, nasazené do kar-
patské operace a především na pomoc SNP.

S rodiči se V. Pavézka po válce nesetkal. Otec
Hubert byl jako spolupracovník odbojové orga-
nizace Obrana národa popraven v roce 1943 ve
Vratislavi a maminka Olga byla v témže roce
umučena v Osvětimi.

Možná se ještě objeví další dokumenty
a svědectví o jeho životě.Ale i dnes je na místě
konstatování, že rodák ze Slavkova u Brna Vladi-
mír Pavézka, nositel Čs. válečného kříže a dalších
vysokých vyznamenání, jehož rodina přinesla ta-
kové oběti za osvobození vlasti, zcela určitě patří
k historii města. Stanislav Stejskal

Prodám puzzle Ravensburger, 3000 dílků. Puzzle je
nové, originální balení. Cena 500 Kč. Tel.: 604 706 900.

Přímořská příroda Francie
Vážení příznivci cestování a fotografie, při-

jměte pozvání na promítání fotografií pamá-
tek a přímořské přírody současné Francie.
Autorské obrázky doprovodí slovem a dalšími
osobními zážitky ing. Pavla Roupcová z Brna.

Promítání se koná v úterý 18. října od 18
hod. v Husově sboru Církve čsl. husitské, ve
Slavkově u Brna. Vstupné dobrovolné.

Za náboženskou obec CČSH vás, na besedu
a pohoštění, upřímně zve Milan Vostřel, farář

Shakespearovské divadelní
dny na Bonapartu

Už jen několik hodin zbývá do zahájení druhé
poloviny Shakespearovských divadelních
dnů, která proběhne v divadelním sále spole-
čenského domu Bonapart. První část SDD se
konala před týdnem na domovské scéně divadla
v sále Pastoračního centra v budově fary.

Tuto kulturní akci pořádá slavkovský ochot-
nický divadelní soubor FOD Simsala Bim ve
spolupráci s ř.-k. farností a Městem Slavkov
u Brna. 

V letošním roce uplynulo již 10 let od zalo-
žení souboru a k této příležitosti divadelníci při-
pravili dvě hry Williama Shakespeara:
Sobota 1. října v 19 h. – Zkrocení zlé ženy 
Neděle 2. října v 19. h. – Kupec benátský

V 18.40 začne předprogram. V něm budete
moci shlédnout 15 minutový filmový sestřih
ukázek z her, které divadlo Simsala Bim za 10
let odehrálo. Vstup na představení bude volný.

V sále bude připravena malá výstava foto-
grafií již odehraných představení souboru FOD
Simsala Bim.

Za divadelníky vás zve L. Nosková

Po dvou letech se znovu vracíme k pátrání po
osudech slavkovského rodáka Vladimíra Pa-
vézky (1914–2001).

Byla učiněna řada pokusů jak rozšířit dosavadní
poznatky a jak už to bývá v historickém bádání –
se střídavými úspěchy. Desítky let, které uplynuly
od těchto událostí, vysoký věk a zdravotní stav
pamětníků nepochybně ovlivňují využití jejich
vzpomínek. Bylo tomu tak v případě paní Rossi,
která v mládí Vladimíra Pavézku, než se rodina
přestěhovala do Hranic na Moravě, znala. Stejně
tak tomu bylo u dr. Čestmíra Sládka, který z mag-
netofonových záznamů připravoval vydání knihy.
Oslovil jsem rovněž Muzeum SNP v Banské
Bystrici, ale z jejich stručného vyjádření nevyply-
nuly žádné nové skutečnosti, přičemž je pravděpo-
dobné, že poručík V. nebo Vlado, vyskytující se
i na místě posledních okamžiků života národního
hrdiny Jana Švermy při přechodu Chabence, je
vlastně Vladimír Pavézka.

Cenné vzpomínky tak přineslo setkání s ar-
mádním generálem Tomášem Sedláčkem, který si
na slavkovského rodáka velmi dobře vzpomíná.

Na slavkovského rodáka Vladimíra Pavézku
vzpomíná generál Tomáš Sedláček

POMOC OSOBÁM
po‰kozen˘m na zdraví
pfii dopravních nehodách

tel. 722 522 022
Od‰kodnûní po nehodû patfií Vám, ne poji‰Èovnû

Kupec benátsk˘ Foto: archiv divadla
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okénko
Začátek prázdnin byl letos studený a deštivý,

takže jsme nedokončili cvičení a plavání na let-
ním koupališti. Ale už od 3. října v 15.30 hodin
pokračujeme s cvičením v tělocvičně ISŠ. Toto
cvičení připravuje Mgr. Jana Sekerková speci-
álně pro diabetiky a seniory. Pravidelné cvičení
pomáhá lepšímu vstřebávání inzulinu a udržení
si dobré kondice do vysokého věku. Na podzim
také budeme pokračovat ve zdravotně výchovné
činnosti, proto Vás chceme pozvat dne 26. října
na 14 hodin do zasedací místnosti Městského
úřadu. Naše pozvání přijala Mgr. Silvie Bajga-
rová, vedoucí lékárny Dr. Maxe ve Vyškově.
Obeznámí nás s léky a přípravky pro diabetiky,
na posilnění imunity, proti chřipce a nachlazení.
Diabetici, kteří si aplikují inzulin, se mohou při-
hlásit v naší kanceláři do edukačního programu
podporovanému společností Eli Lilly, kde se
dozví o novinkách v léčbě diabetu. 

Snahou moderní medicíny je vzniku diabetu
předcházet, nebo jej co nejdříve diagnostikovat
a léčit. Proto budeme znovu pořádat preventivní
akci „Den pro zdraví“. Světový den diabetu
letos připadá na pondělí 14. listopadu, kdy se ve
Společenském domě Bonaparte uskuteční pro-
dejní výstava dia výrobků, potřeb pro diabetiky
a výrobků zdravé výživy. Všichni občané si
budou moci dát zdarma změřit glykémii, tlak
krve, obsah tuku a tělesnou hmotnost podle
BMI. Se slevou si budete moci nakoupit gluko-
metry a testovací proužky, zdravotní obuv a po-
nožky, vitamíny, potravinové doplňky, sladidla,
čaje, bylinné přípravky, koření a přírodní kos-
metiku. Už teď si toto datum označte v kalen-
dáři. Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci
svého zdraví a dejte si změřit své tělesné hod-
noty, které mohou být příčinou vzniku cukrovky.

Během podzimních a zimních měsíců, v ob-
dobí sníženého slunečního svitu, trpí mnoho lidí
depresí ze špatného počasí. Proto bychom si
měli vážit každého slunečního paprsku v době
babího léta, kdy už není tak intenzivní, ale může
příznivě působit na náš organismus. Světlo, které
vstupuje do očí, končí přímo v hypotalamu.
Tento řídící orgán mozku ovládá náš nervový
a endokrinní systém, tedy i naši dobrou náladu,
spánek, psychickou aktivitu. Vstřebáváním slu-
nečních paprsků do pokožky se vytváří vitamin
D, který má vliv na naše kosti, zpomaluje proces
stárnutí a úbytek životní energie. Na procházky
se doporučuje zakoupit si dvě teleskopické hole
a začít s tak zvanou „severskou chůzí“.

Jedná se o intenzivní pohyb, který pomáhá
udržovat správné držení těla, odlehčuje klouby
dolních končetin, má pozitivní vliv na pohy-
bový aparát a na kardiovaskulární systém. 

Recept z dia kuchařky na rajské brambory:
300 g brambor, 3 větší rajčata, 1 cibule, česnek,
20 g oleje, sladká paprika, tymián, bazalka,
kmín, pepř, sůl. V osolené vodě s kmínem uva-
říme na kostky pokrájené brambory. Na oleji
orestujeme plátky česneku a pokrájenou cibuli.
Zasypeme sladkou paprikou, přidáme pokrájená
rajčata, osolíme, opepříme, přidáme bylinky
a podusíme. Nakonec vmícháme uvařené bram-
bory. Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Když na Uršulu a Kordulu (21.

a 22. října) větry dují, po celou zimu nás na v-
štěvují.

Říjen dává svojí proměnlivostí počasí kaž-
dému najevo, že je již opravdový podzim. Při-
cházejí již první ranní mrazíky. Je čas sklidit
poslední úrodu a to košťálovou (zelí), ale i li-
stovou (pórek, řapíkatý celer) a plodovou zele-
ninu (rajčata, papriky). Vše zpracujeme
a uskladníme pro zimní období. Pokračujeme ve
sklizni zimních odrůd jablek (Topas, Golden
Delicious…), hrušní (Dicolor, Lucasova…).
Každá odrůda má svoji sklizňovou zralost ze
které vycházíme. Sklízíme za sucha citlivým
oddělením plodu od plodonoše tak, aby na
plodu zůstala stopka. Pro uskladnění vybereme
jen kvalitní plody, ostatní zpracujeme.

Potom již začíná období úklidu a likvidace
suché a mnohdy chorobami napadené nati plo-
din a listí stromů. Ze stromů odstraníme „mu-
mifikované“ plody, které jsou zdrojem infekce
moniliové spály a moniliové hniloby ovoce
v následujícím roce. Strupovitost v příštím roce
lze omezit již nyní, a to postřikem 5% roztokem
močoviny asi tak týden před opadem listů. (Ne
dříve).

Až koncem měsíce vysazujeme na připravené
a již slehlé záhony česnek. Před výsadbou jej

vždy namoříme proti vlnovníku česnekovému
přípravkem SULKA 5 % po dobu 6 hodin. Od
letošního roku je povolen nově registrovaný
ROVRAL AGUAFLO 0,4 % koncentrace po
dobu 20 min. proti houbovým chorobám. Nej-
dříve moříme  stroužky česneku přípravkem
Sulka a po té odděleně proti houbovým choro-
bám. Nikdy naopak.

V druhé polovině měsíce začínají ovocné
školky s prodejem ovocných stromků a keřů.
Před výsadbou stromky a keře namočíme na
1 den do vody. Potom odstraníme zlomené ko-
řeny a zakrátíme asi o 1 cm silné kořeny. Ko-
runku zkrátíme až na jaře. Ke stromku připev-
níme opěrný kůl. Místo, kde je kmínek
naočkován na podnož musí zůstat volně nad
zemí. Vysázené stromky a keře důkladně zali-
jeme, což opakujeme několikrát až do zámrazu.
To je doba do kdy lze stromky vysazovat.
Objednávka ovocných stromků do 15. října

Naše organizace bude opět zajišťovat pro zá-
jemce ovocné stromky z uznaných ovocných
školek. Pokud budete mít zájem vhoďte svoji
objednávku s uvedením druhu, odrůdy, výšky
stromku, adresy a popř. tf. do schránky v domě
zahrádkářů do výše uvedeného termínu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

KVĚTINY KORUNA
Věra Štrofová, Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

Požadavky:
a) Asistentka exportu: výborná znalost AJ slovem i písmem! Denní komunikace se zahraničím

(+ k tomu znalost NJ alespoň konverzačně)

b) Asistentka obchodu – požadujeme aktivně němčinu
- praxe v oddělení exportu či obchodu je upřednostňující výhodou
- SŠ/VOŠ vzdělání obchodního směru
- nadprůměrné pracovní nasazení
- ochotu pracovat 5–6 měsíců ve Vídni, poté přesun do ČR (Slavkov u Brna)

PRO NAŠE KLIENTY VE SLAVKOVĚ HLEDÁME TYTO POZICE:

ASISTENTKA EXPORTU
A ASISTENTKA OBCHODU

Popis práce:
- starost o zahraniční zákazníky 
- vyhledávání nových odběratelů – informování a prezentace

produktů – mailem
- dojednání schůzek u zahraničních klientů pro ředitele exportu 
- provádění produktových školení zákazníků
- tvorba cenových kalkulací
- vystavování nabídek, analýzy trhu
- obchodní administrativa

Nabízíme:
- trvalé zaměstnání ve firmě

se zahraniční účastí a s vý-
hradním postavením na trhu

- motivující mzdu a bohatý
systém zaměstnaneckých
 benefitů

Nástup: IHNED

V případě zájmu zašlete, prosím, profesní životopis na adresu:

brno@aprofes.cz   ■ tel. č. +420 603 456 779   ■ www.aprofes.cz

Noví občánci
Daniela Bečková
* 31. července 2011
Slavkov u Brna

Honza a Zlatovláska
Pro děti připravilo divadlo Simsala Bim na

15. a 16. října reprízy pohádky HONZA
A ZLATOVLÁSKA. Začátek obou předsta-
vení bude v 16 hodin. Hraje se v sále Pasto-
račního centra v budově fary.

Podzim
Listí už nosí zlaté šperky
veverka sbírá oříšky
v lese čas není na padělky
vítr se chystá na šišky

Kapky deště už tančí
slunce jim paprskem zpívá
prý bude letos kančí
hajný se z posedu dívá

Brigitta Budíková
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Pro letošní rok 2011 se 6. září uzavřelo hla-
sování v soutěžích o nejkrásnější předzahrádku,
balkon a okno ve Slavkově u Brna. Odborné ko-
misi se líbila většina předzahrádek, balkonů
a oken. Z technických důvodů však bylo možno
hodnotit jen 10 zúčastněných v každé kategorii,
které se dostaly do užšího finále.

Letošní již šestá oblastní výstava ovoce, kterou
uspořádali zahrádkáři ze Slavkova  byla náročná
na přípravu. Všechny však potěšilo, že se líbila
a bylo slyšet mnoho slov chvály. Očima odbor-
níků i laiků bylo na co se dívat. Vystavovalo zde
36 vystavovatelů a další z osmi základních orga-
nizací zahrádkářů z okresu Vyškov.

Počasí přálo růstu ovoce a zeleniny a tak bylo
vystavováno 198 vzorků jablek, 24 hrušek,
7 hroznového vína, 9 švestek a lískové i vlašské
ořechy. V zeleninovém koutku jsme viděli bram-
bory, které by mohli být s určitostí zapsány do
knihy rekordů. Ale i ostatní zelenina by snesla ta
nejpřísnější měřítka kvality. Výzdoba, která
celou výstavu pozvedla o několik tříd nahoru je
dílem zahrádkářek z Rašovic a Heršpic, žáků ZŠ
Komenského pod vedením paní učitelky Pod-
zimkové a tentokrát i ze ZŠ Kobeřice. Květiny na
výstavní stoly opět zapůjčilo  zahradnictví pana
Ing. Jiřího Tesáka. Velkému zájmu se těšily kak-
tusy pana Ryšavého a bonsaje pana Navrátila.
V malém sále již tradičně  vystavovali včelaři

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku, balkon, okno skončila
Kdo soutěže průběžně sledoval nebyl překva-

pen. Někdo byl možná nespokojen. Soutěž jsme
však neovlivňovali a výsledky jsou dílem hlasu-
jících. Vítěz v každé kategorii může být jen
jeden, ale také ti, kteří se umístnili na dalších
místech dostanou hodnotné ceny, které darovaly
Město Slavkov u Brna, ZO ČZS Slavkov u Brna,

Zahrádkářská výstava ovoce se opět líbila
a opět musíme jen chválit a obdivovat. Na stánku
čajů jsme si mohli zakoupit přírodní přípravky na
naše neduhy. FOSFA Břeclav nabídla mnoho
druhů hnojiv určených speciálně na pěstování ur-
čitých květin a plodin. Její výrobky též obdrželi
účastníci soutěží o nejkrásnější předzahrádku,
balkon a okno.

V sobotu v 15 hodin byly vyhlášeny hned tři
soutěže. Jablkem roku se stala odrůda GOLD
BOHEMIA pěstitele pana Josefa Dvořáka ze
Slavkova. V nově pořádaných soutěžích po hla-
sování na internetových stránkách www.veslav-
kove.cz vyhrála v kategorii předzahrádka paní
Šebečková ze Slovákovy ulice. V kategorii balkon
a okno zvítězila paní Zobačová ze Sušilovy ulice.
Zde bychom poděkovali Městu Slavkov, ZO-ČZS
Slavkov, FOSFĚ Břeclav, obchodu paní Rum-
pové, zahradnímu centru V ALEJI a Technickým
službám, kteří darovali ceny všem oceněným.
Tím mohl být oceněn jejich zájem a snaha o vy-
tvoření příjemného prostředí v našem městě. 

Výstava skončila, věříme,že jsme návštěvníky

Fosfa Břeclav, Renata Rumpová – prodej za-
hradní techniky, Zahradnictví Ing. Jiří Tesák, Za-
hradní centrum v aleji, TSMS Slavkov u Brna.

Na VI. oblastní výstavě ovoce a zeleniny 17.
září byly předány všem vyhodnoceným majite-
lům předzahrádek, balkonů a oken ceny jako
ocenění za pečlivou práci. vl

seznámili s tím, jaké ovoce lze vypěstovat na
vlastních zahrádkách. Kvalita a chuť těchto vý-
pěstků určitě předčí ty, které si kupujeme v ob-
chodech. Za rok na příští výstavě rádi přivítáme
nové pěstitele a vystavovatele, kteří se pochlubí
takovými výpěstky. 

Za rok na shledanou
pořadatelé a vystavovatelé

Letošní léto jakoby se přesunulo na konec mě-
síce srpna a první polovinu září, pozdní , zvané
Mariánské léto uspíšilo nejen dozrávání ovoce
a vyšší cukernatost vinné révy. Toto vše však
přilákalo i větší množství hmyzu,
který z nektaru květů přešel na
sladké ovoce, kam svým sáním
přinesl i letos zejména monilio-
vou chorobu jádrovin, což odne-
sly zejména brzy dozrávající od-
růdy hrušní, ale i jabloní. Špačky a kosy
narušené bobule vinné révy přilákaly nejen
včely, hlavně však nenáviděné až nebezpečné
vosy, které nás letos dokázaly svým přemnože-
ním řádně potrápit. 

Největší naše vosa – sršeň – svou velikostí až
3 cm vzbuzuje hrůzu, není však tak útočná jako
drobnější 2 druhy vosa obecná a vosa útočná. Je
to však dravec, její kořistí jsou často i včely me-
donosné. Její velikosti odpovídá i její hnízdo,
zhotovené z papíroviny, kterou vyrábí ze slin

a rozloženého dřeva v dutinách stromů, na pů-
dách i v zemi.V plástech, kde může být až půl-
druhého tisíce buněk jsou larvy vychovávány
opakovaně. Dělnice sršní i vos uloví kořist část

pozře, přilétá s kořistí do hnízda,
kde krmí larvy, královnu a mladé
jedince, kteří nelétají a kořist nebo
nektar předávají dalším. Ke konci
léta to jsou i plodní jedinci
v hnízdě, budoucí královny, které

mají žihadlo a trubci kteří jsou bez žihadel. 
Početnější jsou však menší dva druhy vos,

schopných se za krátkou dobu velmi rozmnožit.
Uhnízdí se nejčastěji v zemních norách hlodavců
v zahradě, poblíž sladkých zdrojů potravy. Jejich
plástve mohou obsahovat až několik tisíc buněk.
Hnízdo tvoří pozoruhodný sociální stát s přesnou
dělbou práce a posláním. Létají ve dne i v noci,
za větru i za mírného deště. Rozhodující je pro ně
teplota. Počátkem podzimu, kdy teplota za dne
klesne pod 15°C, znamená to konec sršního i vo-

sího státu,  larvy v hnízdě vymírají, zimu pře-
čkávají jen oplodněné samičky, budoucí krá-
lovny, zakladatelky nového vosího státu. 

Likvidace a ucpání zemního hnízda vos často
nestačí, velká část dělnic přečkává noc mimo
hnízdo, aby s rozedněním přinášely potravu. Ar-
máda vos je schopna vytvořit nový vchod do
hnízda i založit poblíž hnízdo nové.

Různá média nás informují, že se k nám vět-
šinou jako důkaz globálního oteplování šíří
další, nebezpečnější velké druhy sršní, které jsou
schopny likvidovat  náš druh sršní, ale i včely.
Jeden druh se šíří z jihozápadu Evropy, další
z Dálného východu. Příčinou je jistě i globali-
zace světa, nekontrolovatelná doprava na ob-
rovské vzdálenosti. Některé druhy příkladně pa-
razitické žahalky, obývají u nás ty nejteplejší
oblasti včetně našeho okolí, společně s dalšími
samotářskými včelami, které nevytváří organi-
zované státy jsou spíše obohacením naší hmyzí
fauny. Milan Hrabovský

Nebezpečný hmyz, sršně, vosy, žahalky

Fotografie z akcí na této straně najdete na
www.veslavkove.cz

Jablko roku Foto: R. Lánsk˘

V˘stava Foto: R. Lánsk˘V˘herci soutûÏe Foto: R. Lánsk˘
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

MK Austerlitz informuje
Měsíc září znamená konec léta a také konec

většiny motoristických akcí. V září pořádal
MKA dvě připravované akce. Obě za nebývale
letního počasí. Desátého byl odstartován již 5.
čtyřhodinový závod v kategoriích Fechtl –
úpravy a Fechtl – klasik. O přestávce se jel jed-
nohodinový závod Pitbike týmů.Vše se odehrá-
valo na oblíbené trati firmy Likos. Závodů se
zúčastnilo 22 týmů v úpravě Fechtl – klasik, 27
týmů v kategorii Fechtl úpravy a 11 jezdců
v úpravě Pitbike. O průběhu závodu píšeme ve
vedlejším článku.

Hned další sobotu 17. září byl pořádán další
závod  Fechtl Hil Cup na silnici v serpentinách
Slavkov – Rousínov, závod do vrchu. Závodu se
zúčastnilo 46 týmů. I tomuto závodu přálo
hezké počasí. Hlavní pozornost vzbuzoval stroj
Oldy Hanáka – Honda 600 – sport. S tímto pl-
nokrevníkem absolvoval tři ukázkové jízdy
s velkou rezervou, neboť ve dnech 23.– 25. září
se zúčastní posledního závodu ve Froiburku
v Německu. Zde bude velká mezinárodní kon-
kurence z Evropy. Opět přejeme dobré umís-
tění bez poruch a problémů. J.M. AusterliCzFechtl Cup 8 

V sobotu 10. září za krásného počasí uspo-
řádal Motoklub ve spolupráci s firmou LIKO-
s, a.s. již 8. ročník crosových vytvalostních zá-
vodů AusterliCzFechtlCup 8 podzim, kterého
se zůčastnilo ve dvou dvouhodinových rozjížd-
kách celkem 105 závodníků v 17 týmech kate-
gorie „fechtl klasik“ a 17 týmech kategorie
„fechtl úpravy“. Hodinovou přestávku pro od-
počinek především strojů a posilnění týmů do
druhé části vyplnil samostatný závod třídy Pit-
bike, kterého se zúčastnilo celkem 9 týmů. Dě-
kujeme všem příchozím divákům za výbornou
atmosféru, firmě LIKO-s, a.s. za vytvoření zá-
zemí pro pořádání tohoto vytvalostního závodu.

Letošní seriál závodů „O pohár starosty
města“ fechtlů a Pitbiků ve Slavkově u Bude
ukončen posledním závodem Zavíráním šou-
pátek na ploché dráze, který se bude konat 30.
prosince 2011. Za MK J.Z.

V sobotu 17. září se za krásného slunečního
počasí jel ve slavkovských serpentinách pod-
zimní závod 4. ročníku motocyklů Jawa vyro-
bených do r. 1982 v Československu o objemu
50 ccm nazvaný AusterliCzHillCup.

Na startu bylo 13 strojů v kategorii fechtl
úpravy, 14 strojů v kategorii fechtl klasic, šest
strojů v kategorii pařez, dva stroje v kategorii
Pitbike a jeden motocykl do r. v. v objemové
třídě 175 ccm, který jel v rozjížďkách spolu
s dalšími devíti motocykly ve volné třídě bez
rozlišení objemu motoru. Tato třída byla vy-
psaná pro členy a partnery Motoklubu Auster-

Sympatický začátek sezony
Poslední prázdninovou sobotu začala futsa-

listům nová sezona, do které vstoupil i celek re-
prezentující město Slavkov u Brna, a to Bu-
čanda Slavkov.

JK Letiště–Bučanda Slavkov 0:11 (0:6)
Bučanda–Lazor Domus „B“ 4:7 (2:5)
Druhé kolo okresního přeboru futsalu se

z jedné části odehrálo i na hřišti ZŠ Tyršova ve
Slavkově, kde má svůj domácí stánek futsalová
Bučanda.

Bučanda–Sokol Bučovice „B“ 4:5 (2:2)
Bučanda–Orli Bučovice  4:7 (2:5)
Další sobotní futsalové dopoledne strávila

futsalová Bučanda na hřišti v Mouřínově, kde se
utkala s dvěma domácími celky Mouřínova.

Bučanda–Mouřínov Nafta 8:1 (6:1)
Bučanda–TJ Mouřínov 1:7 (1:2)
Po předchozích nevýrazných výkonech se fut-

salová Bučanda konečně předvedla v dobrém
světle a to dokonce na domácím hřišti. Na první
utkání k nám přiletěli Orli Vyškov a v druhém
utkání jsem přivítali „benficu“ Amoru Vyškov.

Bučanda–Orli Vyškov 4:4 (3:2)
Bučanda–Amor Vyškov B 6:4 (3:3)

R. Bystřický

Družstvo juniorů i nadále pokračuje ve 3.
lize – divize VI. Hráčský kádr je prakticky beze
změn, proto i cíle pro letošní sezonu jsou umís-
tit se v horních patrech tabulky. V konkurenci
týmů FBŠ Hattrick Brno a Atlas ČKD Blansko,
jejichž A týmy hrají 1. ligu resp. 3. ligu to budou
mít kluci opět hodně těžké. Soutěž startuje první
říjnový víkend 2. 10., a to domácím turnajem ve
Slavkově. 

Družstvo mužů pokračuje v Jihomoravském
přeboru – divize B. Podařilo se nám dořešit pře-
stupy hráčů, kteří byli v loňské sezoně na ho-
stování, konkrétně Tomáše Třísky (FBC ČPP
Remedicum Ostrava), Martina Srny (FBC Sokol
Bučovice) a z družstva juniorů přišel odchova-

Serpentiny patřily fechtlům
litz. Měřená tréninková jízda rozhodla
o umístění na společném startu.

Celkem v pěti rozjížďkách si závodníci
a dvě závodnice změřili svoje síly a spolehli-
vost svých strojů. Celkem 45 motocyklů
využilo Technickými službami města doko-
nale připravené depo přilehlého pozemku
města. Městská policie pomohla usměrnit
řidiče směřující do serpentin. MK Slavkov
u Brna děkuje za pomoc vedení města, omlo-
uvá se všem spoluobčanům, které omezil
v době závodů při cestě do zahrad a sadů na
Urbánku.  Za MK J.Z.

nec Jakub Jeřábek. Letní přípravu, která byla
společná pro A mužstvo i juniory jsme, stejně
jako v loňském roce, strávili v Jedovnicích. Vě-
říme, že na nastávající sezonu jsme dobře při-
praveni, což budeme moci potvrdit již v Poháru
České pojišťovny. Ligová soutěž startuje první
říjnový víkend 1. 10., a to domácím turnajem ve
Slavkově. Pozvánku najdete na veslavkove.cz
v průběhu září.

Největší změnou plánovanou pro letošní se-
zonu je rozšíření našich řad o mladé naděje
a vybudování družstva žáků. Věkově se jedná
o chlapce 9 až 14 let, ročníky 2002 až 1997.
Šanci dostanou nejen slavkovští, ale zájem již
projevili i sousední obce. První plánovaný tré-
nink proběhl v úterý 20. září, v tělocvičně ZŠ
Komenského. Info letáky jsou k dispozici na zá-
kladních školách i veslavkove.cz.

FBC Sokol Slavkov

FBC Sokol Slavkov – sezona 2011/2012

Závod v serpentinách Foto: R. Lánsk˘ Hanákovi – vnuk a dûda Foto: R. Lánsk˘

AusterliCzFechtl Cup Foto: R. Lánsk˘

AusterliCzFechtl Cup Foto: R. Lánsk˘

Utkání florbalu Foto: 2x archiv
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GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505

e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Nejeden týden utekl od posledního textu
o akcích Junáka. Během prázdnin jsme uspo-
řádali tábory na Vysočině a ve Slavkově, starší
skauti prošli po svých Bílé Karpaty. V září jsme
se sešli na schůzkách oddílů – starší i mladší
členové spolu s nováčky.

Informace pro rodiče a nové členy
Každý týden se konají schůzky oddílů Ju-

náka Slavkov.  Přijít si vyzkoušet skautský pro-
gram mohou všichni chlapci a děvčata ve věku
5 let a starší každý čtvrtek a pátek od 17 do 19
hodin. 

Program schůzek tvoří hry a soutěže, skauti
a skautky se dozvídají spoustu zajímavých in-
formací z různých oblastí skautingu. Během
roku jezdíme na výpravy a výlety do přírody

Junák Slavkov – začíná nový skautský rok 

a na zajímavá místa na Moravě. Pravidelní čte-
náři Slavkovského zpravodaje znají také naše
další akce – tábory, závody, turistické zájezdy,
tématické besídky a jiné.

Informace o činnosti najdete na webových
stránkách www.junakslavkov.cz, www.skaut.cz.

Zájemci se mohou přijít i s rodiči podívat na
schůzky oddílů Junáka Slavkov na klubovně
(sídliště Nádražní) v uvedené dny a hodiny. In-
formace jsou dostupné také na tel.č. 776811580
a 605007366.

Příměstský tábor Junáka Slavkov
Poslední prázdninový týden se na skautské

klubovně uskutečnil další příměstský tábor po-
řádaný slavkovským Junákem. Program celého
tábora protknula myšlenka tajemného příběhu
o oslabených vládcích čtyř základních živlů -
vody, země, vzduchu a ohně. Díky statečnosti
a odhodlání všech dětí se nakonec podařilo
vládce zachránit. 

Téměř čtyřicet účastníků si užilo opravdové
letní počasí, vodní bitvy, výlet na parník, spou-
stu soutěží, her i krátkou šermířskou ukázku. 

Nezbývá než doufat, že příští rok bude tábor
stejně úspěšný.

Jasenice 2011: Šmoulové na táboře
Krásný je jasenický kraj a všichni ho už znaj,

krásný je jesenický kraj, no to je skoro ráj!
Padesát šmoulů ze skautského střediska

Slavkov se nastěhovalo na dva týdny do šmoulí
stanové vesničky poblíž obce Jasenice. Ŕozdě-
leni do tří šmoulích skupinek a v přátelském
duchu jsme den co den soutěžili o šmoulí pří-
zeň modrobílých kamarádů. Dohled nad nimi
držel samozřejmě Taťka Šmoula, Šmoulinka,
Mrzout a spousta dalších. 

O zábavu nebyla nouze, vyšmoulovali jsme
lesní paintball s vodními pistolkami, Silákovu
olympiádu a Koumákovu univerzitu. Za od-
měnu jsme pak dostávali šmoulí lahůdku –
šmorůvky. 

Šmoulí čas v přírodě rychle utekl, a tak jsme
si každý domů na památku dovezli šmoulího
kamaráda.

Také zde chceme vyjádřit poděkování rodi-
čům, příznivcům skautingu, sponzorujícím fir-
mám a všem ze Slavkova i Jasenice, kteří růz-
nou měrou pomohli zajistit tábory materiálně,
pracovně, finančně i organizačně.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Fotografie z ãinnosti slavkovsk˘ch junákÛ Foto: 5x archiv Junáka
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SAUNA K¤ENOVICE
Nově otevřená
v soukromí!!!
Nabízíme možnost relaxace pro skupiny, páry
i rodiny s dětmi. Kapacita sauny maximálně 8 osob.

Objednávky předem na tel. 606 147 218
Křenovice, Školní 649

Těšíme se na Vaši návštěvu

FINSKÁ
SAUNA

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

V sobotu 17. září dopoledne proběhl na pol-
ním letišti u Nížkovic výcvik hasičů v plnění zá-
věsného vaku vrtulníku. Akce se zúčastnili pro-
fesionální hasiči se stanic HZS ve Slavkově
u Brna a v Bučovicích a dobrovolní hasiči z jed-
notek JPO III z hasebních obvodů stanic Bučo-
vice a Slavkov. Samozřejmě také vrtulník Le-
tecké služby Policie České republiky Bell 412
EP s posádkou – piloti a hasiči – letečtí záchra-
náři ze základny na letišti v Brně-Tuřanech.

Plnění závěsného vaku je složitá činnost,
která probíhá bez přistání vrtulníku. Vrtulník je
ve visu, to znamená, stojí ve vzduchu na jednom
místě ve výšce cca 5 metrů nad místem plnění
a hasiči provádějící plnění vaku jsou tak vysta-
veni silným turbulencím. Samotné plnění pro-
bíhá pomocí dvou tzv. plnících proudnic B, kaž-
dou obsluhují dva hasiči. Pátý hasič na místě
zachytává a usměrňuje závěsný vak k místu pl-
nění. Velitel plnicího stanoviště komunikuje po-
mocí signálů s pilotem vrtulníku – navádí ho
k místu plnění, dává pokyny ke klesání, stoupání
a po povelu od hasiče z místa plnění také k od-
letu.

Plnění vaku je možné také z volného vodního

zdroje (rybník, jezero). Tuto činnost provádí
pouze posádka vrtulníku, bez součinnosti ha-
sičů na zemi, pouze pokud je to možné s ohle-
dem na bezpečnost. Pokud toto provést nelze, je
nutné plnit vak pomocí cisternových stříkaček
a plnících proudnic. K tomu lze využít jakoukoli
volnou plochu dostatečných rozměrů, která
umožňuje přístup požární techniky a také při-
stání vrtulníku.

Samotný hasicí závěsný vak má objem 800
litrů vody a využívá se k hašení rozsáhlých po-
žárů, zpravidla lesních. Byl také použit při ha-
šení požáru firmy na zpracování plastů v Chro-
pyni v dubnu letošního roku, kde významným
způsobem přispěl ke snížení intenzity hoření.

Celý výcvik trval dvě hodiny a během té doby
si na sedmdesát hasičů vyzkoušelo zmíněnou
činnost. Cvičení tak přispělo ke zvýšení úrovně
výcviku hasičů a ukázalo možnosti jejich nasa-
zení při tak náročné a nebezpečné práci. Potě-
šitelné je také to, že hasiči obětovali volný čas
k výcviku, který se nedá dělat velmi často, a že
se výcviku zúčastnili v hojném počtu.

Roman Žilka,
HZS JmK, stanice Slavkov u Brna

Hasiči cvičili s vrtulníkem Novinky z papouščí zoo
Bošovická papouščí přivítala svého tisícího

návštěvníka. Stalo se to 27. srpna a oním šťast-
livcem byl pan Uher z Kunštátu, který přijel do
Bošovic v sobotu vpodvečer se svou rodinou.
Zoo se jim tak líbilo, že v neděli přijeli ještě
jednou s tím, že se včera ještě málo „vydívali“. 

Průjezd Bošovicemi je již opět volný. V obci
se budovala kanalizace a průjezd byl od 15. 3.
2011 zakázán. 

Bošovická zoo naplňuje svoje poslání a spo-
lupracuje s dalšími zoologickými zahradami.
Začátkem měsíce září přenechala papouščí zoo
Bošovice nově vzniklé zoologické zahradě v Tá-
boře-Větrovech několik papoušků. Jedná se o 10
odrostlých arating slunečních a pár arů mara-
kán. Papoušci budou chováni ve společné voli-
éře. Celou expozici jihoamerických papoušků
doplní ještě ary ararauny. 

Papouščí zoologická zahrada vyrostla po le-
tech usilovné práce především svých majitelů
a za velké pomoci spolupracujících firem a jed-
notlivců. A právě těm chtěli majitelé poděkovat
za jejich pomoc při budování tohoto unikátního
zařízení a pozvali je v sobotu 17. září do Bošo-
vic na přátelské setkání. Sešlo se jich několik
desítek a většina se zde viděla poprvé. Proslu-
něné odpolední setkání se neslo v duchu po-
dobných milých setkání a všechny hřál pocit
z dobře vykonané práce. red.

Restaurace Klobouk pořádá třetí ročník sou-
těže o nejlepší domácí tlačenku vlastní výroby
„Tlačenka Open 2011“, která proběhne v so-
botu 29. října. Hodnotí se vzhled v řezu, chuť,
vůně a soudržnost. Obaly (umělá střeva) si sou-
těžící mohou vyzvednou od 10. října u obsluhy
restaurace, kde také obdrží přesné pokyny. Do-
daný vzorek o hmotnosti minimálně 1 kg bude
hodnotit jak odborná porota složená z řezníků ze
Slavkova a okolí, tak porota amatérských de-

gustátorů z řad návštěvníků restaurace. První
cenou je padesátilitrový sud piva Radegast. Od-
měna je připravena také pro vítěze určeného
amatérskou porotou.

Přijďte soutěžit, nebo se jen podívat, ochutnat
a stát se členem amatérské poroty. 

Předběžný program: od 19 h. hodnocení od-
borné poroty, od 20 h degustace tlačenek spojené
s hodnocením návštěvníků.

Srdečně zve Monika Šemorová

Tlačenka Open 2011

Shoz vody Foto: archiv HZS Slavkov Hasiãi sledují práci plnicího druÏstva Foto: archiv HZS Slavkov

V papou‰ãí zoo Foto: B. Maleãek
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Slavkovští volejbalisté
zvítězili v Luzernu

Slavkovští volejbalisté zvítězili na meziná-
rodním sokolském turnaji ve švýcarském Lu-
zernu, který se konal v neděli 11.září. Turnaje
se zúčastnilo osm týmů a slavkováci nenašli po
celý průběh turnaje přemožitele. Největší opo-
rou byl Pavel Kolář, jenž byl určitě nejlepším
hráčem turnaje. Atmosféru turnaje zpestřil do-
provodný tým, který dodával unaveným hrá-
čům sil po jejich náročném cestování a pro-
gramu. Slavkováci tak navázali po sedmi letech
na úspěšnou šňůru vítězství z let  minulých.
Odměnou jim bylo nádherné počasí a překrásné
výlety do Alp včetně prohlídku průsmyků a le-
dovců. Za předvedené výkony si tým získal
sympatie a pozvánku od pořadatelů na příští
ročník. Na fotografii je tým na horské túře.

L. Kuchta 

Mistry České republiky v plážovém volejbalu
mužů se ve Slavkově u Brna stala dvojice Jan
Dumek a Martin Tichý. Ve finále UNIQA
Mistrovství ČR porazila Přemysla Kubalu
a Petra Beneše 2:0 (16, 16).

Na UNIQA Mistrovství České republiky 2011
mužů ve Slavkově u Brna se o prvním zážijovém
víkendu představilo 16 dvojic, které si vybojo-
valy účast na vrcholném turnaji letošní beach-
volejbalové sezony, včetně našich olympijských
nadějí – Petra Beneše a Přemka Kubaly.

K největším favoritům na titul mistra ČR pat-
řili právě Petr Beneš s Přemkem Kubalou, kteří
jsou z našich dvojic nejlépe postavení na světo-
vém žebříčku, a mají tak vynikající pozici pro
příští sezonu, kdy se uzavře sbírání kvalifikač-

V sobotu 3. září se konal již 38. ročník Slavkovské pípy. Za
velmi slunečného a teplého dne se vydalo na tento netradiční běh
79 účastníků (oproti minulému ročníku o 20 méně). I když se jed-
nalo o pití piva, mezi zúčastněnými se letos objevilo i šest žen.
Z pohledu účastníka musím hodnotit tento ročník opět za velmi
vydařený. Jak na startu, tak i po cestě, panovala velmi dobrá,ve-
selá atmosféra. Na stanovištích bylo vše dobře připravené a vždy
hodně diváků s úsměvem a obdivem na tváři povzbuzovalo. Při do-
běhu čekalo na účastníka odmávnutí šachovnicovým praporem
ukončení běhu a u některých i humorné poznámky od hlasatele.
Oproti jiným ročníkům si letos mohli účastníci na nástěnce pro-
hlédnout své umístění a čas.

Po celou dobu až do pozdních hodin skvěle vyplňovala muzi-
kou program skupina Prakl C&W a příjemnou obsluhou zaměst-
nanci Hostince na Špitálce. Velký dík patří všem pořadatelům,
sponzorům, účastníkům a především Ing. Jiřímu Kyjovskému.
Proto bych si přál aby tato tradice stále i do dalších let ve Slav-
kově pokračovala. Aleš Kotyza

Zvítězili Jan Dumek a Martin Tichý
ních bodů pro účast na olympiádě 2012 v Lon-
dýně. Petr s Přemkem sice s přehledem prošli až
do finále, ale zde narazili na skvěle hrající dvo-
jici Dumek–Tichý.

Turnaje se zúčastnila také domácí slavkovská
dvojice Tomáš Božek a Pavel Kolář. S jedním ví-
tězstvím nad Provazníkem s Hanákem obsadila
celkově 9. místo.

Velice dobrých výsledků dosáhly dvojice,
které na UNIQA Mistrovství ČR postoupily z fi-
nále regionů, čímž se ukazuje stále stoupající
úroveň této soutěže. Dvojice M. Gelnar a R.
Kozák obsadila 9. místo, Viktor Lípa s Petrem
Říhou skončili dokonce na 5. místě.

Za SK Beachvolejbal Slavkov
Jan Biječek, Lubomír Kuchta

Slavkovská pípa: Pivo osvěžilo Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu hrají mužstva SK na měst-

ském stadionu následující mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A JmKFS

So 8. 10., 15 h. – Hrušovany n. Jev.
So 22. 10., 14.30 h. – Dobšice

B mužstvo – III. tř. OFS Vyškov
Ne 2. 10., 15.30 h. – Vážany B
So 15. 10., 15 h. – Kobeřice
So 29. 10., 14 h. – Lovčičky

Dorost – I. tř. JmKFS
So 8. 10., 12.30 h. – Letonice
So 22. 10., 12 h. – Medlánky

Žáci st. a ml. I. tř. JmKFS
Ne 2. 10., 9 a 10.45 h. – Rájec-Jestřebí
Ne 16. 10., 9 a 10.45 h. – Šlapanice
Ne 30. 10., 9 a 10.45 h. – Bučovice

Přípravka st. a ml. – OP OFS Vyškov
Ne 9. 10., 10 h. – Ivanovice n. H. (jen ml.)
Ne 23. 10., 10 a 10 h. – Vyškov B rs

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ Foto: archiv beachvolejbalu

Volejbalisté na túfie Foto: archiv BV

Vítûz pípy A. Kotyza

Start 38. slavkovské pípy Foto: 2x R. Lánsk˘

Fotografie z akce najdete na
www.veslavkove.cz
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• Ahoj Oldo, představ se čtenářům?
Jmenuji se Olda Hanák, je mi 17 let a bydlím

ve Slavkově u Brna, chodím do ISŠ na obor au-
tomechanik.

• Jak a kdy jsi vlastně začínal?
Svůj první závod jsem jel ve 12 letech v roce

2006 ve třídě minibiků. Rok na to jsem k tomu
přidal závody třídy Mini GP 50cc a v roce 2008
jsem jel svůj první roadracingovej závod v Ky-
jově ve volné třídě do 250 na Hondě RS 70.

• O svých začátcích jsi nám už něco pověděl,
ale mám ještě otázku - jak dlouho závodíš
a jak ses k závodění dostal?

Děda s tátou taky kdysi závodili a když mi
bylo 5 roků dostal jsem Blatu 2,5 a jezdil s ní po
parkovištích. Když jsme potom jednou náhodou
viděli závody minibiků v Brně, tak jsme si řekli,
že bych to taky mohl zkusit. 

• Aha. Takže rodinný tým nebo máš kolem
sebe nějaký tým nebo partu lidí, kteří ti po-
máhají?

Na závody mě doprovází táta a někdy i děda,
který mě hodně pomáhá v zázemí a s přípravou
motorek. Bez nich bych se určitě neobešel.

• Preferuješ motodromy nebo přírodní tratě?
Určitě přírodní tratě, je tam pokaždé skvělá at-
mosféra, a hlavně je to finančně daleko dostup-
nější. V roce 2009 jsem jel MMČR v Brně
a musím říct, že jezdit před prázdnýma tribu-
nama na motodromu je velká nuda...

• V jakých třídách jsi startoval letos?
Jezdím ve třídě 125 SportProduction a letos

poprvé ve volné do 600 ccm.

• V prvním víkendu v září se jel poslední
závod, takže výsledky jsou jasné. Jak jsi si
v letošním roce vedl?

Protože jezdím ve dvou třídách tak začnu tou

Olda Hanák: mistr ČR na přírodních tratích
Venku pomalu začíná opadávat listí ze stromů a to jsou první znaky začínajícího chlad-

ného počasí, garážování krásných strojů, které si v zimním období zaslouží povinnou
údržbu, aby mohli zase na jaře vyjet na silnice. Milovníky motocyklů potkáváme na silni-
cích každý den, na srazech, přes televizi obvykle Velké ceny, ale že existují obnovené pří-
rodní závodní okruhy ví málokdo. Tyto závody mají dlouhou historii, protože v minulosti
žádné motodromy neexistovaly a tudíž se jezdili tzv. „městské okruhy“. Těchto okruhů
bylo mnoho, jezdily se zhruba v 60 městech republiky, ale postupem času byly z různých
důvodů zrušeny. Vášeň k motocyklům byla silnější a proto se v městech, kde se kdysi jez-
dilo zasloužili o znovu obnovení okruhů. V současné době jsou asi nejznámějšími okruhy
Staré Město, Hořice, Radvanice, Těrlicko, Kyjov, Branná. Ze zahraničních je to na Slo-
vensku Kopčianský okruh a Nové Město nad Váhom. Málokdo však ví, že i Slavkováci
mají na těchto závodech své zastoupení. Jedná se o člena MK Austerlitz, který výborně re-
prezentuje Slavkov u Brna. Je to nenápadný kluk Olin Hanák. V krátkém rozhovoru se vás
budu snažit seznámit s jeho láskou k motorkám.

slabší a to 125 SP. St. Město a Hořický okruh pro
mě skončil dobrým 4. místem. Úspěšným závo-
dem pro mě byl Radvanický okruh, kde jsem
získal 1. místo. Na obnoveném Těrlickém
okruhu jsem si dojel pro 3. místo a v Kyjově na
2. místě.

• Tak to je krásné umístění, gratuluji.
Díky.

• A na Slovensku jsi jel taky?
Ano, na záhoráckém okruhu v Kopčanech,

tam jsem měl nejlepší tréninkový čas, v závodě
jsem kvůli závadě na motorce odstoupil z 1.
místa. 

• Ptám se záměrně, byla jsem na tomto zá-
vodě, pochlub se jak jsi si vedl?

Start byl dobrej, měl jsem až 11 vteřinový ná-
skok na druhého jezdce a v předposledním kole
přišla závada a bylo po všem.

• Tak je smůla to naštve?
Naštve ale i takové jsou závody.

• A jak jsi si vedl v silnější třídě?
Tam jsem jel až v Hořicích- to byl můj první

závod letos v této třídě 600 ccm. V tréninku jsem
byl 22, ale v závodě jsem kvůli nehodě na startu
neodstartoval. Další závod bylo Těrlicko.Tato
trať je náročná, má velké zastoupení jezdců
z britských ostrovů, Holandska, Belgie a Ně-
mecka, celkově jsem skončil na 9. místě, ale
v zastoupení jezdců z Česka skončil na 4. místě.
A v Kyjově jsem v tréninku byl 7, v závodě jsem
se po startu propadl, postupně jsem se „dotáhl“
na boj o 4. místo, ale nakonec jsem dojel na 5.
místě.

• Mají tyto závody nějaký šampionát?
Ano, mají. Je to Pohár ČR na přírodních tra-

tích. Uděluje se vždy na posledním závodě podle
bodových hodnocení v tabulce.

• Kolik závodů se započítává do tohoto hod-
nocení?

Všechny již zmíněné závody.

• A jaké je hodnocení bodové?
První místo 25 bodů, druhé 20 bodů a třetí 16

bodů, s dalším umístěním se body ubírají.

• Letos je znám vítěz?
Ano, stal jsem se jím já. 

• Tak to je parádní, gratuluji a v které třídě
to bylo?

Díky.Ve třídě 125 SP.

• Tak nám prosím tento závod popiš?
Byl jsem první v tréninku a v závodě jsem byl

druhý, což znamenalo v součtu celkové 1. místo.

• A jel jsi pro pohár nebo na jistotu?
Spíš na jistotu, bodové postavení v tabulce

pro mě není důležité. 

• Takže ještě jednou přijmi velkou gratulaci.
Děkuju.

• Máš nějakého oblíbeného jezdce?
Mám jich spoustu, ale nejvíc Joey Dunlop,

Victor Gilmore, atd...

• Tvůj závodnický sen ?
Můj velkej sen je startovat na TT Isle of Man

nebo se tam alespoň jednou podívat.

• A jaké máš plány na příští sezonu?
Pojedu to co letos a chtěl bych vyměnit mo-

torku a s tím i třídu 125 SP za 125 GP.

• Děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěšný
závodů v příštích letech.

Pro MK Austerlitz Vendula Andrlová

Otec a syn Hanákovi a J. Marek Foto: archiv OH

Vítûzství O. Hanáka v Radvanicích Foto: archiv OHOlda Hanák na trati závodu Foto: archiv OH
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Spanilá jízda v Belgii na dfievûném
kole bez pedálÛ – 80 km proti vûtru!

Po více jak měsíčním snažením se podařilo až
těsně před startem cyklistické Grand Prix de
Wallonie (202 km) s organizátory dohodnout
a povolit možnost startu drezíny (repliky barona
von Draise z roku 1817). Ve středu 14. září za
nezvyklého šera v 7 hod. a při 9 stupních Celsia.
Při startu u léčivého pramene z lázní Chaudfon-
taine nás povzbuzovali sice jenom organizátoři,
kteří stavěli ochranné plůtky, ale bylo jich
hodně! Na nás čekalo moc kilometrů na odklo-
něné trase i s deštivou prognózou. 

Jet po štěrkových cyklostezkách jsme zavrhli
a tak prvních 30 km po pravém břehu řeky
Meuse bylo trochu adrenalinové. Výborný po-
vrch silnice, protivítr a poměrná zima nutila na
rovinách mezi městy Chokier a Amay k pravi-
delnému tempu. Doprovod Slavkováka Ivana
Křivánka byl slavný Jiří Daler – olympijský
vítěz z Tokia 1964, který zde jezdil i jako profe-
sionál. 

Jízda po vedlejších silnicích byla až do krás-
ného města Huy i s objížďkou celkem záživná.
Přes ubývání sil a únavu se nám dařilo udržovat
stanovený harmonogram jízdy. Teplota vzduchu
byla jen 16 stupňů Celsia, ale konstantní proti
vítr nepolevoval. Častější zastávky na občer-
stvení a mazání „sedla“ rozmělnili monotónní
jízdu kolem města Andenne. Jízda již po levé
straně řeky směrem na cílové město již trošku
nebavila, ale muselo se šlapat. Počasí začalo tro-
chu zlobit, Ivan nechápal, jak mohl v Dánsku
v loňském roce ujet za jeden den 120 km! Kilo-
metry jsme měli spočítány na střed města, ale
zvládnout navíc tříkilometrový kopec na Cita-
delu byl tou třešničkou na dortu. 

Po převlečení do parádní uniformy francouz-
ského granátníka od Austerlitzu jsme ještě stihli
projet z propagačním konvojem sponzorů po-
slední kilometr půl hodiny před prvním závod-
níkem. Letáčky se opět osvědčily a lidé si se zá-
jmem prohlíželi dřevěné kolo na odrážení tvaru
koně, raději jsem ho nepůjčoval – mám doma už
jen tři další drezíny.

Vedle vítěze závodu Philipa Giberta jsem sice
stál, ale pozdrav jsem si stačil předat s hrdinou
Tour de France Thomasem Voecklerem. Pose-
zení ve VIP zóně umocnil nasát celou atmosféru
cyklistiky.

Tato nejdelší spanilá jízda tohoto roku byla
mimořádně úspěšná a ceníme si ji jako jednu
z nejlepších akcí  od roku 2004, kdy poprvé Iva-
nova drezína vyhrála titul mistra světa v Ra-
kousku – dále pak ještě 3x (Kanada, Dánsko,
Francie). Poděkování patří všem – organizáto-
rům Grand Prix de Walonie, sponzorům a přáte-
lům, kteří nám pomáhají drezíny udržovat.
V tomto roce chceme ještě absolvovat několik
lokálních akcí, ale na příští rok připravujeme
start na velice exkluzivních soutěžích a akcích.  

Ivan Křivánek s doprovodem

V sobotu dne 27.srpna uspořádala místní or-
ganizace Rybářského svazu ve Slavkově závody
mládeže do 15 let. Místem konání byl Malý ryb-
ník v Ligařích. Po nedávné revitalizaci to byl
v letošním roce již třetí ročník. V posledním
prázdninovém      prosluněném sobotním ránu se na
startu sešlo 24 dětí. Z toho čtyři děvčata a dva-
cet chlapců. Pro samotné závody byly předem
vysazeny do daného revíru Cézava 2A 4 q mí-
rového kapra.

S přípravou a samotnou organizací hladkého
průběhu vlastního závodu, výrazně pomohli
mladí členové rybářské stráže pod vedením  Mi-
roslava Čermáka, který je také vedoucím rybář-
ského kroužku pod Domem dětí a mládeže při
ZŠ Komenského ve Slavkově. Zároveň pro pří-
chozí, zatím nerybářskou mládež proběhla pre-
zentace a nábor do kroužku ve školním roce
2011-2012, za osobní asistence paní Ivany Olej-
níkové, ředitelky DDM.

Závody byly rozděleny do několika kategorií.

V pondělí 29. srpna se konal v Bratislavě me-
zinárodní turnaj přípravek U10 Memoriál Ľu-
dovíta Halallinga. Turnaje se zúčastnili díky
podpoře OFS Vyškov i dvě družstva z našeho
okresu, a to výběr OFS Vyškov a SK Slavkov
u Brna.

Naši mladí fotbalisté dosáhli výrazného ús-
pěchu, když si domů odvážejí nečekané
stříbrné medaile! Úspěchu jsme dosáhli i v in-
dividuálních oceněních, když cenu pro nej-
lepšího brankaře převzal Lukáš Martínek.Vy-
hráli jsme též na poli diváckém, vždyť do
Bratislavy za námi přicestovalo šest aut pl-
ných rodičů.

Skupina A: Inter–BCT Bratislava 5:1, Slo-

van 5:0, OFS Vyškov 0:0, BCT–Slovan 1:1,
OFS Vyškov 4:0, Slovan–OFS Vyškov 1:0.

Skupina B: Slavkov–Šamorín 5:1, Úlany
0:0, Šamorín–Úlany 1:4

Finále: Inter Bratislava–SK Slavkov 4:1.
Za SK Slavkov nastoupili: Jakub Bárek, Ri-

chard Kovařík, Robin Zemánek, Jakub Zemá-
nek, Daniel Vyšehradský,Vít Klučka, Petr Hor-
ňák, Mojmír Šafránek, Adam Rybecký,
František Červinka, Matěj Slezák, Lukáš Mar-
tínek, David Ostřížek, Tomáš Hanák, Patrik Ja-
novec, Kryštof Zrotal, Karel Kachlíř. Trenér:
Radek Zemánek.

Děkuji všem za vzornou reprezentaci OFS
Vyškov. Jaroslav Andrla, předseda KM

V soutěži o první chycenou ušlechtilou rybu vy-
hrál Jirka Kachlík. Nejdelší rybu, kapra 54cm
chytil Vojta Konečný. V hlavní bodované kate-
gorii obsadil první místo devítiletý Jirka Petržela
z Křenovic s počtem 192 bodů. Na druhém místě
se 145 body byl desetiletý Vojta Konečný ze Ša-
ratic. Třetí místo obsadil s počtem 126 bodů čtr-
náctiletý Jirka Kachlík z Maref. Celá soutěž byla
hodnocena a odměněna cenami až do posled-
ního místa. Startovní a výsledková listina včetně
rozšířené fotodokumentace bude umístěna na
www.momrs-slavkov.cz

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem ry-
bářům i nerybářům, kteří se přičinili o zdárný
průběh těchto závodů a v neposlední řadě spon-
zorům.

Závěrem vás touto cestou již dnes srdečně
zveme na příští čtvrtý ročník  s přáním spousty
hezkých zážitků v přírodě u vody a mnoha ry-
bářských úspěchů v průběhu celé lovné sezony.

Petr Zvonek

Rybářské závody mládeže

Slavkovská pfiípravka v Bratislavû Foto: archiv

Jifií Daler a Ivan Kfiivánek Foto: archiv

Rybáfiské závody mládeÏe Foto: 2x P. Zvonek

Úspěšná fotbalová přípravka
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Požadavky:
- SŠ vzdělání
- aktivní znalost anglického jazyka
- praxe v administrativě
- ŘP sk. B

PRO NAŠE KLIENTY VE SLAVKOVĚ HLEDÁME:

ASISTENTKA ŘEDITELE DIVIZE

Popis práce:
- asistenční a administrativní podpora

 celého týmu
- fakturace, zpracování podkladů pro mzdy
- evidence pohledávek
- organizační zajištění návštěv zahranič-

ních partnerů
- zajištění chodu kanceláře

Nabízíme:
- trvalé zaměstnání ve stabilní a prestižní

firmě
- motivující mzdu a bohatý systém zaměst-

naneckých benefitů
- možnost výuky cizího jazyka v rámci

 pracovní doby

Hledáme uchazečky s pozitivním, příjemným
a především profesionálním vystupováním,
kterým není cizí pečlivost a odpovědnost.

Nástup:
IHNED, pracoviště: SLAVKOV U BRNA

V případě zájmu zašlete, prosím, profesní životopis na adresu:

brno@aprofes.cz   ■ tel. č. +420 603 456 779   ■ www.aprofes.cz

Poprvé závodili na slavkovském koupališti
plavci v roce 2005. A hned to bylo o mistrovské
tituly ve dvanácti kategoriích prsařského šam-
pionátu zimních plavců. Jak vstoupí brněnský
Fides do rekordní sezony?

Letošní program bude již podruhé dvoudenní.
V sobotu změří závodníci síly na prsařských tra-
tích, v neděli je čeká volný způsob. Oba časy se
sečtou a vyhlásí se i přeborníci v takzvaném du-
atlonu. Slavkovačky Vlaďka Fialová a Hana

Po úspěšném slavkovském devítiboji proběhla
27. srpna další, již tradiční akce pořádaná sdruže-
ním Austerlitz Adventure, tentokrát terénní triat-
lon X-terra. Díky krásnému počasí se závodu zú-
častnil rekordní počet sportovců všech věkových
kategorií, z nichž nejmladšímu bylo tři a půl roku
a nejstaršímu úctyhodných 67 let. Po kratší dětské
verzi závodu konečně startovní výstřel zahájil

Matýšková v této disciplíně obhajují dokonce
loňský mistrovský titul ve svých kategoriích.

„Primární je na této akci sobota, o prsařské ti-
tuly se poprvé závodilo již před 14 lety“, vy-
světluje předseda pořádajícího oddílu Petr Mi-
hola. „Duatlon má historii podstatně mladší,
toto je čtvrté nulté mistrovství. Nulté proto, že
výkonný výbor plaveckého svazu nemá zájem
na rozšiřování počtu mistrovských soutěží,
úplně jasno nemají ani sami zimní plavci v me-

Do Slavkova nově míří i dálkoplavecká elita
todice hodnocení v některých kategoriích.“
• S jakými výsledky byste byl po víkendu spoko-
jený?

„Několik mých kolegů má bezesporu meda-
ilové ambice. Bedřich Hanuš má reálnou šanci
na překonání stávajícího českého rekordu v ka-
tegorii nad 70 let, podobné ambice má i další
člen oddílu Vít Frank či Lenka Pacáková. Ne-
ztratí se ale ani Slavkovačky.“
• Zatímco Slavkováci….  

„Slavkováci mají v mužských kategoriích da-
leko větší konkurenci. V týmové soutěži však
budou body Toníka Pavésky nebo Svati Matuš-
tíka vítanou vzpruhou. Osobně se těším na start
Jirky Pospíšila. Naše dcery spolu hrávaly v ještě
minulém století v Brně košíkovou, teď jsme se
po letech opět setkali. Pomůže Jirka Martinovič,
jen s body dr. Kozmona  letos počítat nemů-
žeme…“
• Uvažujete tedy o zisku desátého oddílového
titulu v řadě? 

„Oddíl vstupuje do dvanácté sezony, skutečně
máme tyto ambice. Ve Slavkově bychom měli
získat klidný náskok pro první část sezony. Díky
hostování za nás mohou nastoupit někteří plavci
Komety. Je mezi nimi několik účastníků mist-
rovství světa, Evropy, Univerziády nebo světo-
vého poháru.“
• Jména nám neprozradíte?

„Oddílovou dohodu Komety a Fides musí
schválit plavecký svaz. Věřím, že se jedná pouze
o formalitu. Pokud vše vyjde podle předpo-
kladů, měli bychom úspěšně vzdorovat tradič-
nímu soupeři z Prahy.“
• Co vzkážete slavkovským občanům?

„Ať nás přijdou povzbudit, teritoriálně by
přece měli přát nám, mnoho našich plavců navíc
jistě osobně znají!“

Děkuji za rozhovor. Martin Dubina

X-TERRA 2011

první část triatlonu, plavání na 400 m. Koupaliště
zaplnil řev diváků bouřlivě povzbuzujících své fa-
vority. Ti postupně nasedali na kola a vydávali se
vstříc osmnácti kilometrům technicky náročné
cyklistické trati. Svými vyrovnanými silami nám
závodníci připravili spoustu napínavých momentů
a bojovnou atmosféru, umocněnou fanděním di-
váků. Teprve závěrečný běh na čtyři kilometry
určil vítěze. Nutno však připomenout, že zvítězili

všichni… sami nad sebou. Velký dík patří všem
sponzorům a samozřejmě i těm, kteří pomáhali
s organizací celého závodu. Podrobné výsledky
včetně fotek jsou k dispozici na webu austerlitz-
adventure.cz. Austerlitz-Adventure

Terénní triatlon Foto: 5x J. Martinek
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV ¤ÍJEN–LISTOPAD 2011
1. 10. sobota 19.30 hod. ČERTOVA NEVĚSTA 101 minut
2. 10. neděle 16.30 hod. Repríza pohádky od režiséra Zdeňka Trošky, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně

tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty
opravdu nejsou žádné žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích. Hrají:
Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav Šanda. Mládeži přístupný

5. 10. středa 19.30 hod. JANA EYROVÁ 120 minut
Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě, si nyní díky novému a odvážnému
filmovému zpracování režiséra Cary Joji Fukunaga, nachází cestu k nové generaci. Režisér Fukunaga vypráví životní
příběh Jany Eyrové (Mia Wasikowska) prostřednictvím flashbacků,které mapují dramatické a pohnuté situace, jež
zoufalou a vyděšenou mladou ženu přivedly až do domu duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell), v jehož
harmonické domácnosti se chce nadobro odstřihnout od minulosti. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč Přístupný od 12 let

8. 10. sobota 19.30 hod. TRANSFORMERS 3 154 minut
9. 10. neděle 16.30 hod. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, k tomu navrch nejkrásnější žena světa v hlavní ženské roli. Režisér

Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos připravil všem malým i velkým klukům Vánoce už na léto. Třetí
Transformers mají být zakončením celé ságy, což tvrdí sám Michael Bay, který ovšem obligátně dodává, že „nikdy se
nemá říkat nikdy“. Hrají: John Malkovich, Tyrese Gibson, John Turturro, Josh Duhamel a další. Film USA v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupný

12. 10. středa 19.30 hod. PRINC A PRUĎAS 102 minut 
Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden
oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému úplně chybí. Přesto utvoří údernou dvojku, která je pro záchranu
krásné panny ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství, tedy pokud to nebude moc bolet. V režii Davida Greena
dovádějí James Franco, Danny McBride a oscarová Natalie Portman. Žánr: fantasy komedie s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč     Přístupný od 15 let

15. 10. sobota 19.30 hod. KUNG FU PANDA 2 91 minut
16. 10. neděle 16.30 hod. Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí

před zlosynem Taj Langem. Tady by mohl jeho osud skončit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda nestal celosvětový
fenomén. Klenot, který se zařadil po bok toho nejlepšího, co studio Dream Works vyprodukovalo, tedy zlobra Shreka
a zvířátek z Madagaskaru, si prostě říkal o pokračování. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč         Mládeži přístupný

19. 10. středa 19.30 hod. CIGÁN 107 minut
Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy.
Narodit se tady, znamená dostat do kolíbky nesmazatelný cejch. Vaše budoucnost tady je jasná. Není žádná.
Uznávaný slovenský režisér Martin Šulík natočil nesmlouvavý film z míst, které civilizace vyvrhla ze svého lůna. Přesto
se i tady rodí lidé, kteří chtějí žít a plnit si své sny. 
Vstupné: 65, 70 Kč Přístupný od 12 let

22. 10. sobota 19.30 hod. RIO 96 minut
23. 10. neděle 16.30 hod. Rio je největším a nejambicióznějším animovaným filmem studií Blue Sky, který nás zavede do pestrobarevné džungle,

rozrůstajícího se velkoměsta, na krásné brazilské pláže i slavný karneval.Nejen díky podmanivému příběhu s novými
hrdiny, ale i díky jedinečné atmosféře roztančeného města má Doba ledová v Riu více než důstojného nástupce.
Vstupné: 65, 70 Kč   Mládeži přístupný

26. 10. středa 19.30 hod. OBHÁJCE 118 minut
Ve strhujícím thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Mathew McConaughey roli „Micka“, charismatického trestního advokáta v Los
Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln. To, co se jeví ze začátku jako jasný případ s velkým finančním
výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace. Film režíroval Brad Furman podle scénáře Johna
Romana. Dále hrají: Marisa Tomei, Ryan Phillippe a další. České titulky. Přístupný od 12 let

29. 10. sobota 19.30. hod. MEDVÍDEK PÚ 70. minut
30. 10. neděle 16.30 hod. Společnost Walt Disney Animation se ve filmu Medvídek Pú vrací do Stokorcového lesa. Tento nový snímek divákům

znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy,
Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. Repríza animovaného filmu v českém znění.

Mládeži přístupný

2. 11. středa 19.30 hod. ZROZENÍ PLANETY OPIC 105 minut
Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší
primáti. Remake kultovní klasiky je unikátní v tom, že je z větší části líčen z pohledu opic, a také tím, že v něm nehrají
herci v maskách, ale primáti, kteří jsou jako živí. Režie: Rupert Wyatt. Hrají: James Franco, Freida Pinto, Andy Serkis,
Tom Felton, Brian Cox. Přístupný od 12 let 
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Dovolujeme si Vám nabídnout
nov˘ projekt v˘stavby rodinného
domu na klíã s pozemkem, v ex-
kluzivní lokalitû Slavkov u Brna.
Projektová dokumentace a sta-
vební povolení bude realizováno na
podzim tohoto roku s ãás teãnou
pfiípravou stavby. Jedná se o sa-
mostatnû stojící RD 4+1 na po-
zemku o v˘mûfie 703 m2. Dokon-
ãení – podzim 2012. Zajistíme Vám
profesionální zpracování projek-
tové dokumentace a v˘stavbu RD
dle Va‰ich potfieb. Energeticky
úsporn˘ dÛm s moÏností úprav dle
pfiání zákazníka a v˘bûru standartního ãi nadstandartního vybavení domu. V pfiípadû Va‰eho
zájmu Vám rádi projekt pfiedstavíme. Rádi Vám také pomÛÏeme s financováním.

RE/MAX Efektiv reality
Husova 56, 684 01 Slavkov u Brna

email: efektivreality@re-max.cz
www.re-max.cz/efektivreality

Telefon:
733 456 692

725 392 726
603 568 608

RE/MAX Efektiv reality
Slavkov u Brna

✆ 734 680 218 ✆ ✆ ✆ ✆

✆

✆

✆

jana.srncova@re-max.cz

296 Kã/m2

Tuãapy: Nabízíme k prodeji rovinat˘ obdélníkov˘
stavební pozemek v centru obce Tuãapy u Vy‰kova
o velikosti 16 x 181 m, s kanalizací, elektfiinou a plynem
v hranici pozemku. Lze pfiikoupit je‰tû pozemek vedle –
celková ‰ífie cca 31 m. Lze stavût i fiadovou v˘stavbu.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

2 120 000 Kã

Ra‰ovice: Nabízíme k prodeji velk˘, samostatnû
stojící, cihlov˘ rodinn˘ dÛm s dvûma byty,
hospodáfisk˘mi staveními, stodolou a zahradou.
Bydlení aÏ dvou rodin. Voda je napojena na
studnu. Hospod. stavení je vhodné k chovu koní.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

2 500 000 Kã

VáÏany nad Litavou: Nabízíme k prodeji rodinn˘
dÛm s celkovou uÏitnou plochou 175 m2

s garáÏí a zahradou. Obecní vodovod i vlastní
studna. Topení – kombinovan˘ kotel. MoÏno
vyuÏít velikou pÛdu pro pÛdní vestavbu.

✆ 603 568 608

kvetoslava.plimlova@remax-czech.cz

Cena na vyÏádání u RK

Slavkov u Brna: Prodej komerãního objektu
v mûsta. V souãasné dobû vyuÏíván jako zave-
dená prodejna potravin. Ve 2. podlaÏí zapoãala
rekonstrukce bytov˘ch jednotek. Objekt napojen
na ve‰keré IS, vlastní studna. Vytápûní plynem.

✆ 725 392 726

kvetoslava.plimlova@remax-czech.cz

2 338 000 Kã

Slavkov u Brna: Prodej rodinného domu 2+1
se dvorem, prostornou verandou a moÏností
pÛdní vestavby. V‰echny IS. Nová stfiecha
pfiipravena k vestavbû dvou pokojÛ.

✆ 725 392 726

jana.srncova@re-max.cz

2 990 000 Kã

Brno-stfied: Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním
vlastnictví v 2. NP cihlového domu s v˘tahem, bal -
konem, dvûma sklepy a park. stáním ve dvofie. DÛm
je po rekonstrukci (nová fasáda, nová okna, vchod.
dvefie, zateplení). K bytu náleÏí zahrada za dvorem.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

18 000 Kã/mûsíc

Vy‰kov: K pronájmu je nabízen bar v obchod-
ním centru v blízkosti centra mûsta. Celková
plocha 100 m2. Dobrá dostupnost, sluÏby
v cenû nájmu, parkování. MoÏnost pronájmu
dal‰ích obchodních ãi skladovacích prostor.

✆ 603 568 608

kvetoslava.oborna@re-max.cz

1100 Kã/m2

Vy‰kov-Dûdice: Prodej stavebního pozemku
s moÏností v˘bûru v˘mûry od 700–1000 m2,
ve‰keré IS na hranici pozemku. Îádaná a klidná
lokalita, pozemek je z vût‰í ãásti rovinat˘, ãást
mírn˘ jiÏní svah.

✆ 602 871 686

kvetoslava.oborna@re-max.cz

3 520 000 Kã k jednání

Holubice: Prodej novostavby RD 4+kk pfied
dokonãením, postaveném na hezkém pozemku
o CP 1300 m2 s jiÏní orientací , uliã. ‰ífie 25 m,
4 km od Slavkova u Brna. V domû ve‰keré
rozvody IS.

✆ 602 871 686

kvetoslava.plimlova@remax-czech.cz

Cena na vyÏádání u RK

Rousínov: Prodej zavedeného autokomplexu se
dvûma bytov˘mi jednotkami a velk˘mi pozemky.
Areál vyuÏíván k opravám a prodeji vozidel, jako
autobazar, pneuservis, ruãní mytí automobilÛ,
sklady, v˘roba, garáÏe, obchod a kanceláfie.

✆ 725 392 726

kvetoslava.plimlova@remax-czech.cz

2 338 000 Kã

Rousínov: Prodej novostavby prostorného
mezonetového bytu 3+kk o velikosti 105 m2 se
dvûma velk˘mi lodÏiemi, ‰atnou a garáÏov˘m
stáním. Nízké náklady na bydlení v˘hodou.

✆ 725 392 726

milan.lokaj@re-max.cz

1 960 000 Kã

DrÏovice u Prostûjova: Nabízíme k prodeji
cihlov˘ rodinn˘ dÛm o velikosti 5+1 o ZP 479 m2,
s prÛjezdem, dvorem a zahradou o v˘mûfie
1043 m2. Jedná se o prostorn˘ pfiízemní, fiadov˘
dÛm se sedlovou stfiechou a prostornou pÛdou.

✆ 731 400 212

milada.mrakavova@re-max.cz

1 390 000 Kã

Kobefiice u Brna: K prodeji byt 3+kk o CP 69 m2.
Souãástí bytu je zahrada s pergolou a dvû garáÏe
s úloÏn˘m prostorem. MoÏnost roz‰ífiení o dal‰í
místnost. Vytápûní plyn. kotlem. Zálohy na
sluÏby 2800 Kã.

✆ 734 682 679

milada.mrakavova@re-max.cz

1 055 000 Kã

Kobefiice u Brna: Prodej RD 4+1 o CP 192 m2,
moÏno roz‰ífiit do podkroví. GaráÏ, uzavfien˘ dvÛr,
studna. DÛm je v souãasnosti v nedokonãené fázi
rekonstrukce.V pÛvodních pokojích jsou udrÏo-
vané dfievûné stropy. Vytápûní na TP.

✆ 734 682 679

kvetoslava.oborna@re-max.cz

1 530 000 Kã

Buãovice: Prodej cihlového bytu v OV 2+1 o CP 60 m2,
v I. zv˘‰eném NP, byt je po rekonstrukci a kompletnû za-
fiízen. Nová koupelna, WC, kuchynû vã. spotfiebiãÛ,
elektfi., topení, plovoucí podlaha, vlastní vytápûní, 2x
sklep, parkování za domem, moÏnost garáÏe.

✆ 602 871 686

jaroslav.jelinek@re-max.cz

1 995 000 Kã

Rostûnice-Zvonovice: Nabízíme k prodeji
novostavbu RD 4+1 s terasou, garáÏí
a zahradou. DÛm se nabízí jako stavba pfied
dokonãením s moÏností dostavby na klíã dle
poÏadavkÛ a potfieb zájemce.

jaroslav.jelinek@re-max.cz

186 000 Kã

Slavkov u Brna: K prodeji zahrada se zahradní chatou,
lokalita pod Urbánkem. Rozloha zahrady 619 m2,
dfievûná montovaná chata 16 m2. Zahrada je na rovinû,
osázená vzrostl˘mi ovocn˘mi stromy a jehliãnany, za-
travnûna. Pevná pfiíjezdová cesta. Cena za zahradu.

jaroslav.jelinek@re-max.cz

478 Kã/m2

Bo‰ovice: K prodeji je nabízen stavební poze-
mek o rozloze 2171 m2, obdélníkového tvaru -
uliãní ‰ífie 14,80 m. Ve‰keré IS na hranici
pozemku. Pûkn˘ v˘hled na okolí s moÏností
zahrádkáfisk˘ch a chovatelsk˘ch aktivit.

724 767 193

daniela.kostkova@remax-czech.cz

460 000 Kã

Chvalkovice na Hané: K prodeji je nabízen
prostorn˘ RD 3+1 se zahradou, garáÏováním
v prÛjezdu, dvorem a hospodáfisk˘m pfiís-
tavkem. Klidná ãást obce. Vlastní studna, ve‰ -
keré IS. Ihned voln˘.

604 334 706

daniela.kostkova@remax-czech.cz

460 000 Kã

Svatobofiice: K prodeji je nabízen RD 3+1
s velkou zahradou a hospodáfisk˘mi pfiístavky.
Nemovitost je urãena k rekonstrukci ãi de-
molici. Poté lze vyuÏít pozemek jako stavební
parcelu. V‰echny IS v domû.

604 334 706

kvetoslava.oborna@re-max.cz

1 300 000 Kã k jednání

Slavkov u Brna: Prodej polofiadového RD
1,5+1 s dvûma vjezdy a dvorem. Vhodné k by-
dlení i podnikání. MoÏnost roz‰ífiení o pÛdní
vestavbu, dÛm je napojen na ve‰keré IS. Klidná
a Ïádaná lokalita.

602 871 686

kvetoslava.plimlova@remax-czech.cz

Cena na vyÏádání v RK

Slavkov u Brna: K prodeji je nabízen bytov˘
dÛm – ãtyfii bytové jednotky (4+kk, 3+1, 2+1,
garzonka), kanceláfi s WC, obchod, prÛjezd,
garáÏe, zahrada. Podsklepeno. MoÏnost pÛdní
vestavby.

725 392 726

724 767 193 724 767 193

helena.jakubcova@re-max.cz

539 Kã/m2

Hru‰ky u Brna: K prodeji je nabízen rovinat˘
pozemek o v˘mûfie 1560 m2 v obci Hru‰ky
u Brna. Parcela o ‰ífice 16 m sousedí se zás-
tavbou rodinn˘ch domÛ. InÏen˘rské sítû
v dosahu. Klidné místo, pfiíroda.

milan.lokaj@re-max.cz

Cena na vyÏádání v RK 731 400 212✆



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 227 122
www.autobayer.cz

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu 
dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu vozu ŠKODA získáte výhodně 
nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete ponechat! Věrnost se 
zkrátka vyplácí.

Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, 
celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. 
Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

Odměňte
se novou

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km


