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Příští číslo vyjde 26. listopadu

(Pokračování na str. 2)

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, dovolte mi

seznámit vás s událostmi a děním
v našem městě, jež jsou díky množ-
ství a různorodosti společenských,
kulturních a sportovních akcí i škále
investiční činnosti pestré a bohaté
jako barevnost listí na stromech
v současné podzimní přírodě. 

Dnes bych se chtěl hned v úvodu
svého článku zmínit o několika významných společen-
ských a kulturních akcích, kterých jsem měl možnost se
v uplynulých dnech zúčastnit.

Ve dnech 23.–25. září jsem společně se svými dalšími
třemi kolegy (Ing. Ladislavem Jedličkou, Jindřichem Sáč-
kem a Ing. Alešem Šilhánkem) navštívil město Horní
Slavkov v Karlovarském kraji, který se letos stal hostitel-
ským místem IV. evropského setkání Slavkovů. Celkem
se této akce zúčastnilo 10 obcí a měst z České republiky,
Slovenska a Polska, jež nesou tento název. Hlavní náplní
tohoto letošního setkání byla konference na téma „Vol-
nočasové aktivity v obcích a městech“, ale též další spo-
lečenská a sportovní reprezentace zástupců jednotlivých
Slavkovů v rámci Slavkovských slavností, které se v hos-
titelském městě konaly po celý tento slunečný víkend.
Za osobní přístup, obětavost a často fyzicky náročnou

(Pokračování na str. 3)

Zámek Slavkov – Austerlitz uspořádal k 300.
výročí narození Václava Antonína Kounice
oslavy, které vyvrcholily v měsíci říjnu. Součástí
projektu „Václav Antonín Kounic, kancléř čtyř

panovníků,“ připraveného k tomuto výročí, byly
tři vzájemně propojené aktivity: výstava, odborný
seminář a komponovaný program.

Václav Antonín Kounic,
kancléř čtyř panovníků

Na kopci nad Slavkovem opět září novotou

kaple sv. Urbana
Foto k článku o opravě Urbánku
na straně 22 zpravodaje

Foto: B. Maleãek

Úãastníci semináfie Foto: archiv ZS-A



Víte, že…
… letos uplynulo 300 let

od narození jednoho z nejvý-
znamnějších členů rodu Kou-
niců – knížete Václava
Antonína Kounice? Narodil

se 2. února 1711 ve Vídni a zde byl následujícího
dne také pokřtěn.

… Václav Antonín Kounic patřil k nejvýznam-
nějším evropským diplomatům? Dosáhl postu ra-
kouského státního kancléře a podařilo se mu
prosadit změny aliancí evropských mocností, aby
zabránil expanzi pruského krále Bedřicha Velikého.

… díky iniciativě V. A. Kounice směřující ke
spojenectví s Francií došlo ke sňatku dcery Marie
Terezie, Marie Antoinetty, s francouzským králem
Ludvíkem XVI.? Kounic se však dožil i nešťa-
stného závěru života francouzského královského
páru pod gilotinou v období revoluce.

Martin Rája, ZS-A

V pondělí 24. října se v prostorách galerie
v prvním patře slavkovského zámku uskutečnila slav-
nostní vernisáž výstavy. Výstava seznamuje a přibli-
žuje osobnost Václava Antonína Kounice, přináší
však rovněž unikátní archivní doklady a předměty do-
kumentující život významného šlechtice 18. století,
které se v tomto množství a kvalitě sešly na jednom
místě prakticky poprvé. Kromě několika portrétů sa-
motného Václava Antonína Kounice zde můžete spat-
řit rovněž unikátní faksimile listin, ve kterých Marie
Terezie či její manžel František Štěpán Lotrinský
potvrzují zlepšení kounicovského rodového

erbu. Je zde rovněž umístěna listina, kterou Josef II.
uděluje Václavu Antonínovi Řád sv. Štěpána či udě-
lení Řádu zlatého rouna, včetně tohoto řádu. Na vý-
stavě jsou rovněž představeny plány zámku,
zámeckého parku ve Slavkově, plány či návrhy Kou-
nicových domů ve Vídni, a to včetně parkových
úprav, provedené jak graficky, tak v podobě barev-
ného pastelu. Celou výstavu doplňují skleněné a po-
rcelánové soubory nádobí, dobové hry a vědecké
pomůcky, které byly nedílnou součástí života barok-

ního šlechtice. Výstava bude letos otevřena do
11. prosince 2011.

Součástí slavnostní vernisáže byl kom-
ponovaný program, na jehož přípravě
a realizaci se spolupodílely všechny slav-

kovské školy.
Záštitu nad celým projektem k tomuto

výročí převzali velvyslanec Rakouské
republiky J. E. Ferdinand
Trauttmansdorff, hejtman Jiho-

moravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta
Města Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát. Na finančním
zajištění projektu se podílelo Ministerstvo kultury České
republiky a Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem akce
byla společnost Lohmann & Rauscher. Mezi další part-
nery patřilo Město Slavkov u Brna, Moravský zemský
archiv v Brně, Muzeum Města Brna, Národní památkový
ústav – územní pracoviště v Telči, Národní památkový
ústav – územní pracoviště v Brně, Základní škola Ko-
menského, Základní škola Tyršova, Základní umělecká
škola Fr. France, společnost Faktor Team, občanské
sdružení Per Vobis a společnost Nejkrásnější svatba.
Mediálním partnerem byl Český rozhlas Brno. 

Zámek Slavkov – Austerlitz velice děkuje všem
svým partnerům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravě oslav 300. výročí narození Václava Anto-
nína Kounice.
Mgr. Zuzana Venturová, PhDr. Vladimíra Zichová,

(ZS-A)

Dýňobraní
9. října – zámek

(Dokončení ze str. 1)

Václav Antonín Kounic,
kancléř čtyř panovníků

Prof. PhDr. Jifií Kroupa, CSc.

D˘Àobraní Foto: 2x archiv ZS-A

Ale‰ ·ilhánek a fieditelka MZA PhDr. Katefiina Smutná Foto: 6x archiv ZS-A

Mgr. Martin Rája

Exponáty

Exponáty
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činnost a dovednost při plnění náročných úkolů
v rámci sportovních soutěží patří výše uvedeným
spoluobčanům můj velký dík a uznání. V roce
2012 by měl hostit toto významné mezinárodní
setkání obcí a měst náš Slavkov u Brna.

Ve víkendových dnech 24. a 25. září a 1. a 2.
října se ve Slavkově u Brna premiérově uskutečnily
Shakespearovské slavnosti v podání místního
ochotnického divadelního spolku Simsala Bim. Měl
jsem možnost zhlédnout obě divadelní představení,
Zkrocení zlé ženy i Kupce benátského, které se ode-
hrály v úžasné atmosféře a za bouřlivého potlesku
diváků ve zcela zaplněném velkém sále Společen-
ského centra Bonaparte. Bylo úžasné sledovat he-
recké umění členů tohoto divadelního souboru,
který si v letošním roce připomenul již 10. výročí
svého vzniku. Za to vše patří všem nadšeným orga-
nizátorům i výtečným hercům nejen dík, ale i náš
upřímný obdiv a uznání. Zvláště poděkovat bych
chtěl paní Ludmile Noskové, umělecké vedoucí to-
hoto divadelního spolku a současně hlavní nositelce
myšlenky tyto slavnosti uspořádat. Věřím, že dlou-
hotrvající potlesk po každém ze čtyř uvedených
představení bude tím správným impulsem pro
všechny zainteresované uspořádat v roce 2012 další
ročník a založí se tak nová a trvalá tradici divadel-
ních slavností ve městě s dlouholetou divadelní tra-
dicí. Velmi bych si to přál. 

Ve dnech 6.–8. října jsme společně s panem
Vratislavem Malým navštívili naše partnerské
město Darney ve Francii, kde jsme se osobně zú-
častnili slavnostního předávání medaile Regionu
Vosges panu André Poirotovi za zásluhy o rozvoj
přátelství mezi Francií a Českou republikou a Slo-
venskem. Po jeho loňském ocenění Cenou města
Slavkova u Brna doplněnou bronzovou pamětní
medailí a pamětním listem jsme mu letos při této
slavnostní chvíli předali z pověření obecně pro-
spěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz pa-
mětní medaili a pamětní list, jež mu byly uděleny
tímto zájmovým sdružením obcí a měst na území
Slavkovského bojiště. Pan André Poirot je váže-
nou osobností nejen ve Francii, ale i u nás.
 Zasloužil se zásadním způsobem v roce 1987
o vznik partnerství mezi Slavkovem u Brna a Dar-
ney a následný podpis smlouvy o jejich vzájemné
spolupráci. Právě v Darney, malém severofran-
couzském městečku, v roce 1918 vznikly česko-
slovenské legie a začaly se psát dějiny nově
vznikajícího Československého státu. Dnes se zde
nachází v místním zámečku muzeum, jež mapuje
tyto historické události a je zcela jistě jediné v celé
Francii. Správcem muzea a dokumentaristou udá-
lostí je právě oceněný André Poirot. Význam
a vážnost tohoto slavnostního aktu zcela jistě pod-
pořila přítomnost mnoha významných osobností,
jako jsou pan Christian Poncelet, bývalý předseda
senátu a bývalý ministr vlády Francie, paní Marie
Chatardová, velvyslankyně České republiky ve
Francii, Edita Filadelfiová, tajemnice velvyslance
Slovenské republiky ve Francii a celá řada vý-
znamných politiků z regionu Vosges.   

Zmínit bych se chtěl též o rušné stavební čin-
nosti, která v současné době v našem městě pro-
bíhá. Z řady investičních akcí se v prvé řadě
musím a chci zmínit o zdárně pokračující II. etapě
protipovodňových opatření, jež se realizují od
května letošního roku díky dotacím prostřednic-
tvím státního podniku Povodí Moravy. Stavební
práce vstoupily již do své druhé poloviny. V pátek
14. října byla po dlouhých týdnech ukončena vý-
stavba propustku pod komunikací v ulici Čs. ar-

Slovo starosty k aktuálnímu dění

mády. Po demontáži značení vyznačujících do-
pravní omezení v dané lokalitě a vynucené ob-
jízdné trasy se doprava ve městě vrátila do svého
standardního režimu. Za strpení a toleranci stavu
v době uzávěry průjezdu ulice Čs. armády bych
chtěl všem spoluobčanům, kterých se uvedená
omezení a změny nejvíce dotkly, velmi poděko-
vat. Realizace protipovodňových opatření je dlou-
hodobě jednou ze zásadních priorit města a pevně
věřím, že se i tuto etapu podaří v plánovaném ter-
mínu do konce května příštího roku dokončit.

Další významnou akcí, v tomto případě již plně
v režii města, jsou rozsáhlé stavební úpravy před-
zámčí zámku za účelem vytvoření napoleonské
expozice. Nyní se práce pohybují na konci první
poloviny, přičemž plně dokončeny mají být do
ledna roku 2013. V současné době se zaklápí pro-
větrávaná podlaha v 1. podzemním podlaží prefa-
brikátovými stropnicemi, na něž se pokládá
tepelná izolace. V 1. nadzemním podlaží se od-
straňují poškozené omítky, které budou poté ob-
noveny a doplněny. Nyní je provedena celková
oprava střechy, na níž byl nevhodný titan-zinkový
plech nahrazen plechem měděným. Na stavební
práce plynule navazuje vlastní expozice, která
spočívá ve vybavení mobiliářem, vizuální elek-
trotechnikou a hlavně vlastními exponáty. Nyní
probíhá složitý proces nastavení a schválení za-
dávacích podmínek vzhledem ke specifikaci před-
mětu této nadlimitní veřejné zakázky, jejíž
předpokládaná hodnota činí 15 mil. Kč a k její-
muž plnění se mohou hlásit i uchazeči ze zahra-
ničí. Tato akce je významně spolufinancována
Regionálním operačním programem Jihovýchod.

Další dvě významné akce se týkají oprav střech
na budově radnice Palackého čp. 64 (celkové ná-
klady činí 3,4 mil. Kč, z toho v roce 2011 budou
realizovány práce za 1,9 mil. Kč a 2012 1,5 mil.
Kč) a na budově „Černý orel“ čp. 123 (celkové
náklady činí 2,3 mil. Kč), v níž sídlí mimo jiných
pobočka České spořitelny. Obě dvě budovy jsou
chráněnými nemovitými kulturními památkami
a nad pracemi probíhá dohled zástupců památ-
kové péče. Stavební práce spočívají ve výměně
napadených dřevěných prvků, laťování, keramické
krytiny a klempířských prvků. Práce byly vyvo-
lané velice špatným stavem střešní konstrukce,
kdy dřevěné prvky jsou ve velkém rozsahu napa-
dené dřevokaznými škůdci a střešní plášť vyka-
zuje poruchy zatékání. Z bezpečnostních důvodů
jsou kolem staveb vyhrazeny zóny, kde je zákaz
vstupu. Prosíme vás, spoluobčany, v této věci
o pochopení. Práce na obou budovách budou
ukončeny do konce roku 2011.

Plynule a v souladu se schválenou koncepcí po-
kračuje revitalizace bytových domů ve vlastnictví
města. Na sídlišti Zlatá Hora město zahájilo na by-
tových domech čp. 1357–1358 stavební práce ve-
doucí ke snížení energetických nákladů na
vytápění, při kterých se provádí kompletní zate-
plení objektu (výměna oken, zateplení fasády za-
teplovacím systémem a rekonstrukce střechy). Do
konce roku by měla proběhnout úplná výměna
oken a balkonových dveří i na bytových domech
čp. 1228–1230, 1227 a 1237. Plné dokončení cel-
kového zateplení uvedených budov předpoklá-
dáme v návaznosti na příjem finančních
prostředků ze schváleného prodeje bytových domů
na sídlišti Nádražní 1153–1156 v roce 2012. Po
získání dotačních prostředků z Programu Zelená
úsporám a schválení podílu vlastních zdrojů pro-
běhne v roce 2012 i celková revitalizace bytových
domů na sídlišti Nádražní čp. 1191–1193.

V několika částech města v současné době pro-
bíhá rekonstrukce inženýrských sítí. V souvislosti
s rekonstrukcí veřejné kanalizace v ulici B. Ně-
mcové a částečně v ulici Zborovská, kterou zajiš-
ťují Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., bude do
18. listopadu v dotčených ulicích omezena do-
prava. V některých ulicích se občané potýkali
nebo ještě potýkají s rozkopanými povrchy veřej-
ných ploch, ať už se jedná o zeleň, chodníky či ko-
munikaci, což jim často způsobovalo a způsobuje
ztížené podmínky přístupu do svých nemovitostí.
Je tak částečně narušena pohoda a komfort jejich
bydlení. Jedná o stavby, které realizuje obchodní
společnost E.ON za účelem rekonstrukce svého
vzdušného vedení NN a jeho uložení pod povrch
do země. Současně s tímto dochází k odstranění
veřejného osvětlení ze zařízení E.ON a město,
jako vlastník tohoto zařízení, předmětnou kabe-
láž taktéž ukládá do země. Jsme si plně vědomi
toho, že těmito zásahy bohužel dochází k narušení
povrchu chodníku. Vzhledem k současné situaci
nedostatku finančních prostředků na celkovou re-
konstrukci chodníků nelze tyto plochy plně uvést
do původního stavu. Přesto bude naší snahou
aspoň na vytipovaných místech nahradit poško-
zenou dlažbu dlažbou novou a v budoucnu tuto
problematiku řešit plně koncepčně.

Tento výčet událostí a akcí je alespoň částeč-
ným průřezem současného dění ve Slavkově
u Brna. O dalších aktivitách, plánech a záměrech
na příští kalendářní rok (nové rozpočtové období)
vás budeme informovat v příštím čísle Slavkov-
ského zpravodaje. Přeji vám všem pohodový
a slunečný podzim.

Ivan Charvát, starosta města

(Dokončení ze str. 1)

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici Foto: B. Maleãek
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

19. řádná schůze RM – dne 5. 10. 2011
1. RM schvaluje výši zápisného do zájmových

útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2011/2012 a ukládá vedení DDM předkládat ceník
na nový školní rok nejpozději vždy v termínu do
31.7. daného školního roku.

2. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jed-
notky 1158/5 a spoluvlastnického podílu na poz.
p. č. 2835/1 a 2836/1 paní Naděždě Šimkové celko-
vou kupní cenu 573 040 Kč (se slevou 10 % při platbě
před podpisem kupní smlouvy), 1158/4 a spoluvlast-
nického podílu na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1 paní
Marii Zoubkové za celkovou kupní cenu 568 064 Kč
(se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní
smlouvy), 1158/6 a spoluvlastnického podílu na poz.
p.č. 2835/1 a 2836/1 paní Marii Šromové za celkovou
kupní cenu 562 151 Kč (se slevou 10 % při platbě
před podpisem kupní smlouvy), 1157/6 a spoluvlast-
nického podílu na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 panu Ji-
římu Fellinghauerovi za celkovou kupní cenu
562 355 Kč (se slevou 10 % při platbě před podpisem
kupní smlouvy), 1158/3 a spoluvlastnického podílu
na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 panu Jaromíru Královi
za celkovou kupní cenu 565 057 Kč (se slevou 10 %
při platbě před podpisem kupní smlouvy).

3. RM ukládá MěÚ předložit právní rozbor na-
bídky a výběrového řízení na pronájem bytu 9/1157
sídliště Nádražní.

4. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Komenského a Základní školy Tyršova.

5. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
uvolněného bytu č. 5, sídliště Nádražní 1193. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

6. RM schvaluje oprávnění k umístění nápojo-
vého automatu na poliklinice ve Slavkově u Brna,
Tyršova č.p. 324, v sazbě 450 Kč/m2/rok za výměru
plochy potřebné k umístění automatu, osazení mě-
řidla na studenou vodu – vodoměru a spotřeby elek-
trické energie dle spotřeby provozovaného zařízení,
panu Kamilu Zborovskému, podnikajícímu pod ob-
chodní firmou kzcafe.

7. RM schvaluje přidělení bytu č. 31 v DPS, Polní
1444, Slavkov u Brna, o velikosti garsoniéra, panu
Augustínu Kučerovi.

8. RM schvaluje způsob rozúčtování služby úklid
na Poliklinice pro vyúčtování služeb za rok 2010 dle
počtu ordinací.

9. RM odkládá zprávu ve věci pronájmu nad-
zemního patra na Koláčkově nám. 727 na příští
schůzi RM.

10. RM schvaluje předložené doklady týkající se
předmětu veřejné zakázky na dodávku Napoleonské
expozice v rámci projektu: „Stavební úpravy před-
zámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“,
který je spolufinancován z ROP JV.

11. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1
smlouvy o dílo na akci: „Zateplení bytové domy na
sídlišti Zlatá Hora čp. 1227, 1237“ se společností
KALÁB – stavební firma, spol. s r. o., který rozdělí
zateplení bytových domů Zlatá Hora 1227 a 1237 na
dvě etapy (1. etapa – výměna výplní stavebních otvorů
v bytech, 2. etapa – zbývající část zateplení BD).

12. RM ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu
města na rok 2012 částku 300 000 Kč na zajištění
oprav a údržby kabin SK Slavkov.

13. RM dává souhlas k uzavření „Smlouvy č. S-
10716507 o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám“ výši 2 530 800 Kč na realizaci úsporných
opatření na budově DPS.

14. RM odkládá zprávu ve věci návrhu na změnu
poplatku za parkování na Palackého nám.

15. RM bere na vědomí zprávu ve věci výstavby
obchodního centra SPAR.

16. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky
na stavební práce na akci: „Město Slavkov u Brna –
obnova vodního příkopu zámeckého parku“ a schva-
luje v předloženém znění zadávací dokumentace
a návrh smlouvy o dílo, který je její součástí, schva-
luje okruh společností k oslovení k podání nabídky
a složení komise pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek.

17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na pozemku parc. č. 3779 v k. ú.
Slavkov u Brna pro stavbu „Veřejné osvětlení
a místní rozhlas ulice Purkyňova“ ve prospěch
města s JmK.

18. RM odkládá zprávu „Pronájem pozemků –
Cantico, s.r.o“.

19. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha o vý-
měře cca 4 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.

20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu Telefónica O2, zastoupená společ  -
ností VYDIS s.r.o., na pozemcích parc. č.  2712/1;
2714/1; 2733/11; 2733/14; 2733/15; 2732/1; 2732/4;
2743/49.

21. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Zdeňkem Vídeňským na pronájem části po-
zemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 120 m2 (zahrádka č. 38) s roč-
ním nájemným ve výši 168 Kč (1,40 Kč/m2).

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na pozemcích parc. č. 3771/1 a 3779
v k. ú. Slavkov u Brna pro stavbu „Technická infra-
struktura ulice Tylova, Mánesova a Čapkova“ ve
prospěch města s JmK.

23. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na pozemcích parc.č. 3771/1 a 3779
v k. ú. Slavkov u Brna pro stavbu „Technická infra-
struktura ulice Tylova, Mánesova a Čapkova“ ve
prospěch města s Jmk.

24. RM souhlasí se zapracováváním pozemků
parc. č. 2908/2, 2909, 2910/4, 2910/5, 2930, 2931/1,
2932/30 a 2929/1 kat. území Slavkov u Brna v ná-
vrhu ÚP města do plochy pro bydlení (BV) a parc.
č. 347/2 a 347/8 do plochy výroby a skladování (VL).

25. RM ukládá odboru IR zařadit do návrhu roz-
počtu města náklady na realizaci VO a MR v cel-
kové výši 350 000 Kč a odboru ŽP zahájit jednání
Města se Sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou
horou o uzavření dodatku k výše uvedené plánovací
smlouvě s obsahem již dohodnutým v březnu letoš-
ního roku.

26. RM souhlasí s navrženým postupem realizace
a dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci
„Zalesnění biocentra Podsedky“ s MENDELU
Brno, Školním lesním podnikem Masarykův les
Křtiny za cenu 133 110 Kč s DPH.

27. RM souhlasí s oslovením navržených společ-
ností pro podání nabídek na realizaci Vzpomínko-
vých akcí 2011, schvaluje složení hodnotící komise
a stanovené kvalifikační předpoklady, souhlasí s na-
vrženými obchodními podmínkami a schvaluje na-
vržené hodnoticí kritérium: nabídková cena.

28. RM předkládá zprávu o plnění 2. Komunit-
ního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
za l. pololetí 2011 na jednání ZM.

29. RM schvaluje složení pracovních skupin po-
dílejících se na plnění a hodnocení 2. KPSS města
Slavkova u Brna do roku 2012 a na přípravě komu-
nitního plánu na další období.

30. RM bere na vědomí zprávu o omezení pro-
vozu mateřské školy.

31. RM bere na vědomí plnění usnesení RM –
předání dlažby Moravskému rybářskému svazu.

32. RM bere na vědomí plnění usnesení RM – vy-
řazení nákladního vozidla TSMS.

33. RM souhlasí s přijetím finančních darů pro
ZS-A dle Darovacích smluv.

34. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovacích smluv č. 19/2011, 20/2011, 21/2011,
22/2011 a s jejich zařazením do sbírkového fondu
ZS-A.

35. RM ukládá MěÚ předložit RM vyjádření
k návrhu TJ Sokol Slavkov (mediální sítě v areálu
stadionu, volný pohyb osob přes pozemky TJ,
oprava a zastřešení garáží, přidělení bytu Jiřímu
Konrádovi).

36. RM bere na vědomí omezení provozu ZŠ Ko-
menského a ZŠ Tyršova v pátek dne 7. 10. 2011
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

37. RM vyslovuje poděkování souboru Glitter
Stars za reprezentaci města na akci DSO Ždánický
les a Politaví – Cyklostezky 2011 dne 28. 9. 2011.

38. RM vyslovuje poděkování organizátorům
a účinkujícím Shakespearovských divadelních dnů.

39. RM vyslovuje poděkování panu Ing. Ladi-
slavu Jedličkovi a panu Jindřichu Sáčkovi za repre-
zentaci města na VI. evropském setkání Slavkovů
v Horním Slavkově.

40. RM souhlasí s konáním Mistrovství České re-
publiky v zimním plavání na městském koupališti
ve dnech 8. a 9. 10. 2011.

41. RM neakceptuje nabídku firmy ÉTER na pla-
cené zveřejnění údajů v telefonním seznamu.

Přespolní běh
Pravidelnou podzimní sportovní soutěží zá-

kladních i středních škol okresu, pořádanou
Asociací školních sportovních klubů, je přes-
polní běh konaný ve Vyškově. Každým rokem
se této soutěže účastní i žáci a žákyně Základní
školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Nejlepšího
umístění v soutěži v letošním školním roce do-
sáhlo družstvo mladších dívek, které skončilo
mezi deseti zúčastněnými školami na 5. místě.  

Velmi pěkných výsledků dosáhli soutěžící
v mladších kategoriích. Mezi 61 závodníky
skončil Petr Procházka ze 7. ročníku na pěk-
ném 2. místě. Stejného umístění dosáhla i Ka-
teřina Kalášková z 6. ročníku z 57 závodnic ve
své kategorii. Blahopřejeme!

Mgr. Hana Charvátová

Pfiespolní bûh Foto: archiv ‰koly
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu
rozvoje města na rok 2011 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje přijetí dotace od JMK ve výši
80 000 Kč na akci Kancléř čtyř panovníků a rozpoč-
tová opatření č. 22–25.

3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26 – Pří-
spěvek na opravu kaple sv. Urbana.

4. ZM bere na vědomí zprávu „Závazky města vy-
plývající ze smluv a usnesení ZM“.

5. ZM bere na vědomí zprávu „Pohledávky z pokut
a jejich vymáhání“.

6. ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace
městské památkové zóny zpracovanou Ing. arch. Ja-
roslavem Klenovským v květnu 2011.

7. ZM dává souhlas k výkupu pozemků 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 Martiny Hálových, za
celkovou kupní cenu 236 000 Kč (cca 318 Kč/m2)
a zároveň nedává 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 Poláška, obojí formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. ZM dále ukládá
RM zajistit znalecký posudek na pozemky 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 v k. ú. Slavkov u Brna.

8. ZM schvaluje znění předloženého dodatku č. 2
k plánovací smlouvě s SKR stav, s.r.o., se sídlem No-
váčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474, ze dne 23.
9. 2008. a dává souhlas k jeho uzavření. 

9. ZM bere na vědomí informace o ceně a inves-
tičních nákladech – kotelna Zlatá Hora.

10. ZM bere na vědomí ekonomický rozbor otop-
ného systému - sídliště Zlatá Hora.

11. ZM bere na vědomí zprávu „Reklamace vyúč-
tování služeb za rok 2010 – nebyty“.

12. ZM bere na vědomí rozpočet MěÚ se zapra-
cováním prostředků dotace na výkon státní správy.

13. ZM schvaluje předložený návrh Smlouvy
o sdružení na vybudování vodovodního řadu v loka-

litě Pod Oborou, která nahrazuje Smlouvu o sdružení
ze dne 29. 9. 2010.

14. ZM dává souhlas k uzavření smluv o zajištění
provozu vodohospodářského zařízení vodovodů a ka-
nalizací vodního díla „SO-05 Prodloužení kanalizace
a prodloužení vodovodu“ stavby „Obytná zóna Zlatá
Hora, Slavkov u Brna“ s akciovou společností VaK
Vyškov, a.s., a k provedení nepeněžitého vkladu do
majetku této akciové společnosti zařízení vodovodu
v délce 710,96 m včetně 24 ks odboček a 6 ks pod-
zemních hydrantů a zařízení kanalizace v délce
543,28 m včetně 11 ks kanalizačních šachet a 37 od-
boček vybudovaných v rámci uvedené stavby.

15. ZM ukládá RM do návrhu rozpočtu na rok
2012 zařadit položku na financování stavební úpravy
chodníku na ulici Malinovského a chodníku kolem
kostela při východní straně.

16. ZM dává souhlas k výkupům pozemků o cel-
kové výměře 322 m2 pod cestami v lokalitě Vinohrady
v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města: parc.
č. 3624/8 o výměře 25 m2, vlastník Ing. Hynek Char-
vat, p. č. 3623/28 o výměře 45 m2, p. č. 3624/11 o vý-
měře 5 m2, p. č. 3624/12 o výměře 32 m2, p. č. 3638/24
o výměře 40 m2, p. č. 3663/95 o výměře 21 m2 a p.
č. 3696/16 o výměře 28 m2 (celkem 171 m2), vlastník
Ing. Jiří Matyáš, parc. č. 3624/13 o výměře 34 m2, spo-
luvlastníci: pí Anna Jakubcová, Mgr. Svatava Mazu-
rová, Mgr. Nicol Stavělová, p. Josef Novoměstský, pí
Ludmila Novoměstská, p. Pavel Novoměstský, Opato-
vec 13 (id.2/20), parc. č. 3624/14 o výměře 26 m2, p.
č. 3696/3 o výměře 35 m2 a p. č. 3696/6 o výměře 31
m2 (celkem 92 m2), vlastník p. Karel Sušil. Náklady
spojené s prodejem (4x 500 Kč správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní
cenu ve výši 20 Kč/m2 uhradí město jednotlivým pro-
dávajícím do 15 dnů od doručení kupní smlouvy s vy-
značením doložky o vkladu vlastnického práva do KN.

17. ZM nedává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 3639/2 zahrada o výměře 818 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.

18. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 3590/5 zahrada o výměře 140 m2

a parc.č. 3590/6 zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Slav-
kov u Brna.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 1117 ostatní plocha o výměře 460
m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

20. ZM dává souhlas ke zveřejnění záměru pro-
deje pozemku parc. č. 2929/1 zahrada o výměře
455 m2 a pozemku parc. č. 2929/9 zahrada o výměře
88 m2, oba v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
za minimální kupní cenu 500 Kč/m2.

21. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 1784/312 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví Bc. Petra Holuši do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu. Ná-
klady spojené s převodem (500 Kč správní poplatek
za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.

22. ZM dává souhlas k: uzavření smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc.
č. 1083/20 v k. ú. Hodějice s panem Aloisem Ko-
houtkem; uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
o výkupu části pozemku parc. č. 1083/25 v k.ú. Ho-
dějice s panem Pavlem Moudrým; uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku
parc. č. 1083/26 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky
paní Annou Hoňkovou, panem Miroslavem Hrabov-
ským, panem Stanislavem Hrabovským, paní Libuší
Vránovou; uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 1083/28
v k. ú. Hodějice s paní Ludmilou Kuchtovou; nabytí
části pozemku parc. č. 1083/24 orná půda v k.ú. Ho-
dějice o výměře cca 179 m2 z vlastnictví ČR –
ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu; výkupu části pozemku parc. č. 1083/29 orná
půda v k. ú. Hodějice o výměře cca 172 m2 od
Ing. Vlastimila Víška za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2. 

23. ZM bere na vědomí zprávu ve věci revitalizace
dětského hřiště ve staré zástavbě sídliště Zlatá Hora.

24. ZM bere na vědomí zprávu ve věci technic-
kého stavu bazénu koupaliště.

25. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27 – Za-
jištění VO + MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova.

IV. řádné zasedání ZM – dne 26. 9. 2011

Každý z nás si možná pamatuje, jaké pocity
měl, když nastupoval do nové třídy, nové školy,
zkrátka do neznámého prostředí. Jak se s no-
vými spolužáky skamarádím? Budou mě brát?
Bude se mi v nové třídě líbit?

Tyto otázky třicet dětí ze třídy 6. B ZŠ Ko-
menského díky akci Noc ve škole jistě netrápily.
Posuďte sami.

Už druhý zářijový pátek odpoledne jsme se
sešli u školy vybaveni spacáky, dobrou náladou
a velkou zvědavostí, jaké to bude, strávit noc ve
škole. Počasí nám přálo, takže nejprve jsme ab-
solvovali orientační závod družstev s otázkami
na téma Jak znáš Slavkov se startem na konci
ulice Tyršova a s cílem na Urbánku. Následo-
valo opékání špekáčků, seznamovací hry a ještě

Ukázková hodina v 1. třídě
Ve středu 5. října proběhla v ZŠ Tyršova

ukázková hodina v 1. třídě. Prvňáčci i se svými
rodiči přišli odpoledne zpátky do školy. Děti
ukázaly rodičům, co všechno se za první měsíc
ve škole naučily, a předvedly, jak vypadá ho-
dina čtení, psaní a matematiky. Účast z řad ro-
dičů i prarodičů byla veliká, hodina se povedla
a nám nezbývá, než popřát našim nejmenším
žáčkům, aby se jim ve škole líbilo i nadále.

Minikopaná v Buãovicích – bronz
Po loňském úspěchu (vítězství) jsme se letos

vypravili se skromnějšími plány na okrskové
kolo v minikopané. Turnaj proběhl na hřišti za
budovou gymnázia. Tým ZŠ Tyršova tvořilo
pouze šest hráčů, protože termín byl přeložen,
ale bohužel zrovna na datum, kdy se konal zá-
jezd okresního výběru fotbalistů do Bratislavy.
Tak nám ubylo pár posil, ale i tak hráči na hřišti
dělali, co se dalo. Sestava Jakub Vyhnánek, Eda
Durák, Martin Florian, Martin Záleský, Ladislav
Zápotočný, Petr Kramář vybojovala pěkné třetí
místo. Ve skupině jsme porazili Křenovice 3:2,
prohráli s bučovickou ZŠ 710 2:3 a poradili si
s druhou bučovickou ZŠ 711 výsledkem 3:1. Ve
skupině to znamenalo první místo. V semifinále
jsme pak podlehli zaslouženě Brankovicím 0:2.

před setměním návrat do školy. Každý si připra-
vil „pelíšek“ na žíněnce, ale spát se ještě nešlo.
Následovalo druhé kolo seznamovacích aktivit,
výzdoba třídy – zvěčnění otisku ruky každého
žáka na zdi třídy. Týmovými hrami, při nichž je
důležité zapojení každého člena týmu, se upev-
nila nově nabytá přátelství. Půlnoc se kvapem
blížila, někteří se už rádi zavrtali do spacáku
a špitali si se sousedem, nespavci se ještě podí-
vali na film Rrrr a pak už hajdy na kutě. 

V sobotu po ranním budíčku, rozcvičce na
školním dvoře, snídani ve cvičné kuchyni jsme
si ještě zahráli vybíjenou na školním hřišti a pak
už následovalo jen rozloučení. Ale vlastně jen
na chvilku, v pondělí zase „ahoj“. 

Miroslava Lónová, třídní učitelka

Noc ve škole aneb My se ve škole nebojíme

Foto: 2x archiv ‰koly



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU6 10/2011

Odbor investic a rozvoje informuje touto ces-
tou o některých stavebních akcích, které právě
probíhají.

Nejrozsáhlejší stavební akcí jsou stavební
úpravy předzámčí zámku za účelem vytvoření
napoleonské expozice. Nyní se práce pohybují
na konci první poloviny a dokončeny mají být
do ledna roku 2013. V současné době se zaklápí
provětrávaná podlaha v 1. P.P. prefabrikátovými
stropnicemi na něž se pokládá tepelná izolace.
Vzduchová mezera je využita pro vedení kana-
lizace, vody, elektřiny a slaboproudu. V 1. N.P.
se odstraňují poškozené omítky, které budou
poté obnoveny a doplněny. Nyní je provedena
celková oprava střechy, kdy titan-zinkový plech
byl nahrazen plechem měděným. 

Na stavební práce dále navazuje vlastní ex-
pozice, která spočívá ve vybavení mobiliářem,
vizuální elektrotechnikou a hlavně vlastními

Informace o výstavbě ve městě
exponáty. Nyní probíhá složitý proces nasta-
vení a schválení zadávacích podmínek vzhle-
dem ke specifikaci předmětu zakázky. Zakázka
o předpokládané hodnotě 15 mil. Kč bude za-
dána jako nadlimitní zakázka, kde se mohou
hlásit i uchazeči ze zahraničí.

Tato akce je spolufinancována Regionálním
operačním programem Jihovýchod.

Další dvě významné akce se týkají oprav
střech, jednak na budově radnice č.p. 64 a na
budově č.p. 123, kde sídlí pobočka České spo-
řitelny. Obě dvě budovy jsou chráněnými ne-
movitými kulturními památkami a nad pracemi
probíhá dohled zástupců památkové péče. Sta-
vební práce spočívají ve výměně napadených
dřevěných prvků, laťování, keramické krytiny
a klempířských prvků. Práce byly vyvolané ve-
lice špatným stavem střešní konstrukce, kdy
dřevěné prvky jsou ve velkém rozsahu napa-

dené dřevokaznými škůdci a střešní plášť vy-
kazuje poruchy zatékání.

Z bezpečnostních důvodů jsou kolem staveb
vyhrazeny zóny, kde je zákaz vstupu. Prosíme
v této věci o pochopení. Práce na obou budo-
vách budou ukončeny do konce roku 2011.

Na sídlišti Zlatá Hora město Slavkov u Brna
v návaznosti na stavební činnost na bytových
domech ve vlastnictví SBD Žuráň zahájilo sta-
vební práce vedoucí ke snížení energetických
nákladů na vytápění. Na bytovém domě
č.p. 1357-8 se provádí kompletní zateplení (vý-
měna oken, zateplení fasády zateplovacím sys-
témem a rekonstrukce střechy). Do konce roku
by měla proběhnout výměna oken i na byto-
vých domech č.p. 1228–30 a 1227 a 1237. Do-
končení celkového zateplení těchto budov
proběhne v návaznosti na získání finanční
zdrojů v roce 2012. Na základě získání dotač-
ních prostředků z Programu Zelená úsporám
a schválení vlastních zdrojů proběhne v roce
2012 i celková revitalizace bytových domů na
sídlišti Nádražní č. p. 1191–3.

Ing. Petr Lokaj, odbor IR

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.

Oprava stfiechy budovy ã. p. 123 Foto: 2x P. Lokaj

Rekonstrukce pfiedzámãí Foto: P. Lokaj

Zateplení bytov˘ch domÛ na ZH Foto: P. Lokaj

ZprÛjezdnûná ulice âs. armády Foto: R. Lánsk˘Stfiecha pfiedzámãí Foto: B. Maleãek

VeÏiãka radnice Foto: P. Maleãek
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Vyhlášení ankety
Komise pro sport a volný čas vyhlašuje an-

kety:
• Nejlepší sportovec roku v kategoriích 6–10

let, 10–15 let, 15–18 let.
• Nejlepší kolektiv sportovců do 18 let.
• Sportovní počin roku
• Sportovec s nejlepší reprezentací města

Slavkov u Brna
• Vedoucí mládeže

Vaše nominace prosím zasílejte do 12. pro-
since na e-mailovou adresu: sportovni.ko-
mise@centrum.cz. Ke každé nominaci uveďte
krátký seznam dosažených úspěchů. Slav-
nostní vyhlášení proběhne na Městském plese.

Jiří Knesl,
předseda komise pro sport a volný čas

Doruãování korespondence
 obãanÛm s úfiední adresou radnice

Městský úřad Slavkov u Brna nepřebírá ko-
respondenci pro občany, jimž byla přidělena
úřední adresa Slavkov u Brna, Palackého nám.
65. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj
pro vydání osobního dokladu a nelze ji pokládat
za adresu pro doručování korespondence. V bu-
dově MěÚ na adrese Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65 nikdo z občanů s úřední adresou ne-
bydlí a proto jim není možno žádnou korespon-
denci doručit. Úřad není ze zákona oprávněn
přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Mgr. Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Uzavírka silnice III/0501 ulice
B. Nûmcové a ulice Zborovské

V období od 10. 10. do 18. 11. 2011 bude
uzavřena dolní část ulice Zborovské, a to od
křižovatky s ulicí Hradební po křižovatku
s ulicí B. Němcové, v délce cca 40 m.

V období od 17. 10. do 18. 11. 2011 bude
částečně uzavřena silnice III/0501 ulice B. Ně-
mcové. Tato částečná uzavírka bude řízena svě-
telným signalizačním zařízením při zachování
jednoho jízdního pruhu.

Obě uzavírky jsou z důvodu opravy kanali-
zace, stavební práce provádí firma VHS plus,
vodohospodářské stavby, s. r.o., Veselí nad Mo-
ravou. Bc. Dagmar Janebová

vedoucí odboru dopravy a SH

Z důvodu obnovy centrálního informačního
systému cestovních dokladů s biometrickými
prvky nebude možné v období od 27. pro-
since do 1. ledna 2012 podávat žádosti o vy-
dání e-pasu, provádět kontroly e-pasu
a předávat vyhotovené e-pasy občanům. 

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů ze-
leně ze zahrad občanů končí v 46. týdnu tohoto
roku.

V pondělí 14. listopadu východní a severní část
V úterý 15. listopadu jižní a západní část

Zahájení v roce 2012 bude včas oznámeno.
Předpokládáme zahájení v březnu 2012.

Odbor sociálních věcí Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna sdě-
luje, že Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
ve Vyškově pořádá níže uvedené
besedy o výchově a rodičovství,

na které jsou všichni občané správního obvodu
Slavkova u Brna srdečně zváni. Besedy jsou
bezplatné, není třeba se předem objednávat. 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilid-
ské vztahy pokračuje v cyklu Besedy o vý-
chově a rodičovství na adrese SmetanovoPro fanoušky Komety

Město Slavkov u Brna jako partner HC Ko-
meta Brno v rámci projektu „Jižní Morava – krá-
lovství Komety“ nabízí vstupenky na vybraná
domácí utkání sezony 2011/2012. Cena vstupe-
nek na stání činí 140 Kč. Zájemci se mohou dále
informovat na: austerlitz@meuslavkov.cz nebo
na telefonním čísle 544 121 162.

K zakoupení jsou také reklamní předměty,
a to tričko „Jsem nedílnou součástí“ s nápisem
Slavkov u Brna (250 Kč) a šály HC Kometa
Brno se jménem města (290 Kč).

Tereza Cenková, DiS.
odbor kancelář tajemníka

Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna upozorňuje
občany, že zřízená místa s kontejnery na tříděný
i komunální odpad jsou určena pouze k účelu
umístění sběrných nádob a odkládání odpadů,
nikoliv plochy pro parkování automobilů.
Trvale se jedná o stanoviště pod garážemi v síd-
lišti Nádražní, kde někdo svévolně přemísťuje
kontejnery na papír a plast do ulice Nádražní,
blízko křižovatky a ještě částí do zeleného pásu
u chodníku. Současně žádáme občany, aby
svými parkujícími vozidly neznemožňovali
snadný a bezpečný vývoz kontejnerů. 

Připomínáme rovněž, že dle odd. III., čl. 5
odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky
č. 1/2007 jsou sběrné nádoby umístěny mimo ve-
řejná prostranství; nejdříve večer přede dnem
svozu směsného komunálního odpadu se nádoby
přistaví na místo přiléhající ke komunikaci
a prázdné se odstraní z veřejného prostranství
nejpozději do konce dne svozu. Nelze tedy nád-
oby umístit přímo na komunikaci. V těchto pří-
padech je třeba respektovat  místa vhodná pro
zaparkování vozidel.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Stanoviště kontejnerů není parkoviště

Upozornění pro občany o odstávce
systému cestovních dokladů – e-pasy

V souvislosti s odstávkou systému je nej-
zazší možný termín pro podání žádostí o vy-
dání e-pasu stanoven na 19. prosince 2011.

Odstávka systému se netýká vydávání ces-
tovních pasů typu „blesk“.

Ivana Kludáková, odbor VV

Vzhledem ke změnám v agendě občan-
ských průkazů bude možné požádat o vydání
stávajícího typu občanského průkazu se stro-
jově čitelnými údaji, který se bude vydávat
do 31. prosince 2011, a to nejpozději do
14. prosince 2011, bude-li žádost podána u
úřadu příslušného pro vydání občanského prů-
kazu (obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu občana). 

Bude-li žádost o vydání stávajícího typu ob-

Změny v agendě občanských průkazů
čanského průkazu podána u nepříslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, nebo u matričního úřadu, bude zpra-
cována a stávající typ občanského průkazu
bude vydán, pouze pokud bude žádost podána
nejpozději do 30. listopadu 2011.

U těchto úřadů již nebude od 1. ledna 2012
možné podávat žádosti o vydání občanského
průkazu.

Blanka Slezáčková, odbor VV

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
nábřeží 27, Vyškov. Termíny besed jsou uve-
deny v níže uvedené tabulce – začátek vždy
v 15.30 hodin, konec nejpozději v 17.30
hodin.

Záleží jen na vás, kterých přednášek a dis-
kuzí se budete chtít zúčastnit, budete vítáni na
všech nebo třeba jen na jedné, pokud vás za-
ujme její téma. 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy – tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998
psychologie@vys.cz www.psychologie.vys.cz

mv

Ve středu 2. listopadu končí pro letošní rok
vydávání kompostu a kompostovacího sub-
strátu pro občany v Zámecké ulici (panšule).

V roce 2012 bude bezplatné vydávání kom-
postu z kompostovacího substrátu pro slavkov-
ské domácnosti pokračovat. Po oznámení vždy
každou pracovní středu od 14 do 17 hodin.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Datum Téma besedy Besedu moderuje
3. 11. 2011 Volný čas dětí s rodiči a bez nich Mgr. Eva Habětínková

10. 11. 2011 Jsou naše děti pouze naše? Role institucí v životě rodiny Bc. Marie Badalová
24. 11. 2011 Rituály v rodině a jejich význam Mgr. Eva Habětínková
1. 12. 2011 Výchova sourozenců Bc. Marie Badalová
8. 12. 2011 Úskalí demokratické výchovy Mgr. Virginia Kočárová

Svoz odpadu ze zeleně končí

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 15. listopadu. Přednostně budou zařazeny články
na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 za-
slané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších pří-
spěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, pro-
sím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Pořádající město na tuto akci nazvanou
„Slavkovské slavnosti 2011“ pozvalo i svá
partnerská německá města Rosenbach a Arz-
berg. Naše město reprezentovala čtyřčlenná de-
legace v čele se starostou ing. Charvátem.

Město Horní Slavkov má přibližně 5700
obyvatel a leží v okrese Sokolov uprostřed tro-
júhelníku lázeňských měst K. Vary, Mar. Lázně
a Fr. Lázně ve zvlněném reliéfu Slavkovského
lesa v nadmořské výšce kolem 600 metrů n.m.
Několik set hektarů lesa je také ve vlastnictví
města a všudepřítomná zeleň je i typickým
prvkem městského intravilánu. Město pojme-
nované ve 14. stol. po svém zakladateli Sláv-
kovi z Rýzmburka nyní tvoří zbylá starší
historická dolní část a novější horní část s byto-
vými domy a hlavním velkým obdélníkovým
náměstím z doby po 2. světové válce (ve stylu
social. realismu), na němž se konal hlavní pro-
gram letošních slavkovských slavností.

Historie Horního Slavkova je od 13. stol.
pevně svázána s těžbou rud, hlavně cínu a stříbra.
Hornický rozvoj vyvrcholil v 16. století, kdy
město získalo i statut svobodného královského
horního (rozuměj: „hornického“) města s počtem
7 až 8 tisíc obyvatel a jeho význam byl srovna-
telný s Kutnou Horou či Jáchymovem. Naopak
značné škody historickému jádru města i hornic-
kým štolám způsobila těžba wolframu a uranu ve
20. století. Po 2. světové válce se po odsunu ně-
meckého obyvatelstva nedostatek pracovníků
v průmyslu nahrazoval přísunem nových obyva-
tel a brigádníků, ale i prací vězňů z nově zříze-
ných táborů nucených prací. V Horním Slavkově

Evropské setkání
Slavkovů, tentokrát
v Horním Slavkově

byla v r. 1792 založena první porcelánka v Če-
chách, která dodnes pod značkou Haas & Czjzek
vyrábí porcelán, který je vyvážen do celého
světa. Zdá se však, že její osud je již zpečetěn
a její výroba bude po 220 letech v roce 2012 de-
finitivně ukončena. Snahou nynější radnice
města pod vedením sympatické starostky
Mgr. Jany Vildumetzové je vypořádat se s po-
zůstatky průmyslové minulosti a postupně při-
způsobit další rozvoj města novým
ekonomickým a hospodářským podmínkám, vč.
akcentu na cestovní ruch a moderní služby.

Co dalšího trápí a na druhé straně těší obyva-
tele tohoto města v současnosti? Návštěvníci
i místní obyvatelé zajisté ocení kvalitně zrekon-
struované hlavní komunikace, přehledný systém
informačních tabulí, nové autobusové nádraží,
nově opravenou a zateplenou základní školu
s hřištěm s umělým povrchem (základní školy
mají dvě), opravenou základní uměleckou školu,
upravené prostorné obdélníkové náměstí, skate-
park, krátký lyžařský svah s vlekem, opravenou
převážnou část zbylých domů v historické části
města, městské muzeum či postupně opravovaný
tzv. Pluhův dům s renesančním sálem, který se
hojně využívá k různým obřadům. Velké starosti
naopak dělá radnici snaha o opětovné zprovoz-
nění více než deset let uzavřené železniční tratě
či postupná oprava kostela sv. Jiří, který je do-
minantou celého města. Tento po požáru v roce
1964 velmi zdevastovaný chrám je nyní v ma-
jetku města a z jeho příležitostně zpřístupněné
věže je krásný výhled na celé město, které je po-
nořeno do všudepřítomné svěží zeleně a okol-

ních zvlněných lesů. Jednolodní pozdně gotický
kostel sv. Jiří z 1. pol. 16. stol. má hranolovou
věž, která v určitém období byla i součástí opev-
nění, o čemž svědčí ve věži zachované střílny.

Jinde ne příliš viděnou památkou je na kopci
za městem, na tzv. Šibeničním vrchu, zacho-
vané osamělé kamenné popraviště ze zač. 16.
stol.., na němž byla poslední poprava provedena
v r. 1751. Na protilehlém okraji města se zase
nachází zcela jistě přeplněná současná věz-
nice…

Páteční odpoledne slavkovských slavností
bylo věnováno prezentaci přítomných 12 měst
s tematickým zaměřením na aktivity využití
volného času. Až zde si člověk uvědomí, jaký
obrovský vějíř různých druhů mimopracovních
a mimoškolních aktivit máme i ve Slavkově
u Brna, a to zdaleka ne všechny se podařilo
vměstnat do předem připravené prezentace, kte-
rou komentoval náš starosta.

Na sobotní odpoledne byl připraven na hlav-
ním náměstí kulturní a zábavně-sportovní pro-
gram pro zúčastněné delegace i pro širokou
veřejnost vč. velkého množství stánků a atrakcí.
Na pódiu či před ním vystoupili děti z místních
školských zařízení, zpěvačka Helena Zaťová či
domácí Beat Club 68. Největší ovace sklidil slo-
venský zpěvák Vašo Patejdl, rodák z K.Varů.
Družstva zúčastněných delegací navzájem sou-
těžila za patřičného povzbuzování v jízdě na
býku (samozřejmě ne živém), v soutěži „shoď
ho!“ a ve štafetovém závodě na koloběžkách
okolo vnitřní části náměstí. Nejlépe byli připra-
veni domácí účastníci, kteří také získali hlavní
cenu a patřičný pohár. V tomto krásném teplém
slunečném počasí si to do pozdních hodin uží-
vali všichni přítomní, bez rozdílu věku či svého
trvalého bydliště.

Nedělní dopoledne nám pořadatelé připra-
vili prohlídku originálu relikviáře sv. Maura, po
korunovačních klenotech druhé nejcennější mo-
vité památky v ČR, která je umístěna na neda-
lekém zámku Bečov nad Teplou. Poté už se
účastníci Slavkovských slavností 2011 rozlou-
čili, poděkovali hostitelům za velmi zdařilou
akci a odebrali se na cestu ke svým většinou
hodně vzdáleným domovům.

Příští rok se setkání uskuteční ve východoslo-
venském Vyšném Slavkově. To je ze všech Slav-
kovů nejmenší obec s počtem asi 350 obyvatel,
která oslaví 700. výročí od první zmínky o obci.

Bylo současně předjednáno, že v roce 2013
bude organizovat setkání Slavkovů náš Slavkov
u Brna. Ladislav Jedlička

Jindřich Sáček, Ladislav Jedlička, Ivan Charvát, Jana Vildumetzová a Aleše Šilhánek

Delegace Slavkovů v Horním Slavkově

Za velmi krásného slunečného podzimního počasí se ve
dnech 23. až 25. září 2011 v Horním Slavkově nedaleko Kar-
lových Varů uskutečnilo 4. evropské setkání Slavkovů.
Této letošní akce se zúčastnili zástupci rekordního počtu 10
Slavkovů a dalších 2 německých měst. Ze Slovenska přijely
delegace z Velkého a Malého Slavkova, Nižného a Vyšného
Slavkova a poprvé v rámci těchto evropských setkání i zá-
stupci obce se zajímavým názvem Slavkovce (všech 5 obcí je
z východního Slovenska). Z České republiky přijaly pozvání
Horního Slavkova obce Slavkov (u Opavy), Slavkov pod Hos-
týnem a Slavkov u Brna. Polsko zastupoval Slawków. 

Fotoreportáž z akce najdete na
www.slavkov.cz
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (85)
Pohlednice (pokračování)

VYŠKOV (první část)
Město leží cca 20 km severovýchodním smě-

rem od Slavkova u Brna. Dříve se nazývalo Víš-
kov, německy pak Wischau. Název je odvozován
od vlastního jména Výšek. Vyškov patří k úze-
mím, která byla osídlena již v pravěku, o čemž
svědčí bohaté nálezy na celém Vyškovsku. Pů-
vodní osada vnikla na průsečíku obchodních
cest vedoucích z Měnína do Olomouce a Kro-
měříže. 

První písemná zmínka pochází z roku 1131
a nachází se v listině olomouckého biskupa Jin-
dřicha Zdíka. Uvádí se v ní výčet majetku, který
patřil vyškovskému kostelu. Další zmínka se ob-
jevuje v r. 1201 v listině krále Přemysla Ota-
kara I. Někdy od 13. století pak Vyškov patřil
do majetku olomouckého biskupství. V roce
1248 byl povýšen na město. Olomoucký biskup
Bruno ze Schauenburku učinil z Vyškova jedno
z nejvýznamnějších měst patřících k olomouc-
kému biskupství. 

Nejméně do 13. století spadají kořeny farního
chrámu. První písemná zmínka o něm však exis-
tuje až z roku 1328.

Již od r. 1449 se hovoří o tvrzi ve Vyškově,
později o hradu, který stával v místech dnešního
zámeckého areálu. Některé artefakty a zbytky go-
tického zdiva jsou dochovány v přízemí zámku.
Na pečeti z roku 1403 je znázorněno opevnění
Vyškova s otevřenou bránou. Povinnost střežit
a opravovat hradby náležela měšťanům. 

V období husitských válek bylo město, které
zachovalo věrnost olomouckému biskupství,
značně zpustošeno. Další devastace pokračovala
i po polovině 15. století. Obnovy se Vyškov do-
čkal až v poslední čtvrtině 15. století za biskupa
Tase Černohorského z Boskovic. Obnovena byla
rovněž privilegia, jejichž písemná podoba byla
husity rovněž zničena. Vyškov byl znovu osvo-
bozen od robot, odúmrti, městu byl darován
výnos ze soudních pokud, měl povolen volný
šenk piva, vína a prodej soli. Patnácté století
bylo důležité rovněž pro dobudování zámku,
kdy se uvádí stavba zámecké kaple a rozšíření
zámecké zahrady.Ve druhé polovině 15. století
byl postaven rovněž nový farní kostel, a to
v místech dvou židovských domů, které jejich
majitelé opustili. 

V roce 1569 byla na náměstí postavena rene-
sanční radnice, která svou věží výrazně ovliv-
nila panorama města. Od roku 1570 mohlo
město pečetit červeným voskem. V radničním
sklípku býval uchováván střelný prach. Dne 7.
srpna 1609 při bouři do radnice uhodilo a vý-
buch střelného prachu zničil radnici a dva okolní
domy. Radnice byla znovu postavena v roce
1613. V témže roce udělil městu kardinál Fran-
tišek z Dietrichštejna další privilegia. Měšťané
tak byli osvobozeni např.: od povinnosti posky-
tovat postele a ložní prádlo panským úředníkům.
Soudy se konávaly na zámku. V roce 1605 zde
zasedal rovněž zemský sněm. V období třiceti-
leté války (1618-1648) byl Vyškov značně po-
stižen následky války. Dne 1. září 1643 Švédové
město napadli a uložili mu vysoké výpalné. Pře-
sto, že výpalné bylo zaplaceno, byl Vyškov
švédským vojskem vydrancován. V tomto ob-
dobí byl rovněž velmi poškozen i samotný
zámek. Byl obnoven až ve druhé polovině 17.
století, kdy byl navíc rozšířen o další křídlo.
V letech 1660–1665 zde působila rovněž bis-
kupská mincovna, která však byla následně pře-
nesena do Kroměříže. V polovině 18. století
kardinál Schrattenbach zřídil na zámku diva-
delní sál, v jehož repertoáru převažovaly italské
opery. Při rozsáhlém požáru města v roce 1753
však zámek kompletně vyhořel a následně zpu-
stl. Od roku 1774 zde byla umístěna vojenská
nemocnice, postupně objekt zabydlovali úřed-
níci. Do roku 1850 patřil Vyškov do majetku
olomouckých arcibiskupů, od roku 1850 se stal
městem okresním. Byla zde zřízena berní správa
a katastrální a měřičský úřad. Po roce 1945 se
Vyškov stal městem okresním. 

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Pohled na Vyškov z r. 1916

Nov˘m Zélandem na vozíãku
Ve čtvrtek 6. října se na slavkovském

zámku uskutečnila přednáška cestovatelů
Márových, kteří podnikají výpravy do vzdá-
lených zemí se svým synem, odkázaným  na
invalidní vozíček. Kromě Nového Zélandu
navštívili i další lokality a ze všech těchto
cest vznikly cestopisné reportáže a knihy (ty
si lze vypůjčit v městské knihovně). 

Další cesta Jirky Máry bude zcela určitě do
Austrálie, kterou mu můžete usnadnit hlaso-
váním pro jeho projekt v soutěži „Splň si svůj
sen.“ Dát svůj hlas můžete hned dvakrát –
více informací se dozvíte na webových strán-
kách www.jirkamara.cz. Děkujeme i za něj.

S Márovými připravujeme další přednášku
v příštím roce a s vámi se těšíme se na se-
tkání v knihovně.

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

Výstava
Krajka na zámku

Ve čtvrtek 10. listopadu v 17 hodin bude
v Divadelním sále slavkovského zámku zahá-
jena výstava „Krajka na zámku“, která před-
staví výběr z tvorby brněnské krajkářky,
výtvarnice a lektorky Lenky Malátové a jejich
žákyň. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout ori-
ginální krajky z knih Paličkování, soutěžní a ví-
tězné práce a krajky vytvořené v kurzech
Lenky Malátové. Pro tuto výstavu byla speci-
álně vytvořena kolekce vánočních ozdob „Ba-
roko“. Paličkované krajky budou nainstalovány
do zámeckých interiérů, které jsou součástí
prohlídky zámku v duchu vánočních dekorací. 

Lenka Malátová, absolventka Školského ús-
tavu umělecké výroby v Praze a lektorka kurzů
ručně paličkované krajky v Brně, textilní vý-
tvarnice, krajkářka, členka Vzdělávacího
spolku Vesna v Brně, autorka knih Paličkování
a držitelka certifikátu „VYSOČINA regionální
produkt“ se krajkám se věnuje více jak dvacet
let. Krajky se dle jejich slov staly  její celoži-
votní náplní a posláním. Svými krajkami chce
vyjádřit své pocity, zachytit neopakovatelné
okamžiky, ale hlavně šířit, zachovat a předávat
toto národní bohatství dalším generacím. Její
krajky jsou výhradně autorské, výtvarně origi-
nální a zpracované na vysoké řemeslné úrovni.

Krajkářka Lenka Malátová pochází z malého
městečka ve východních Čechách. Ručním pra-
cím se věnovala již od útlého věku. Po absol-
vování Školského ústavu umělecké výroby
v Praze pracovala jako domácí krajkářka a ná-
vrhářka v ateliéru Otýlie Borské v Kutné Hoře.
Od roku 1987 trvale žije v Brně. Po doplnění
pedagogického vzdělání se nepřetržitě vyučuje
ručně paličkované krajce v zájmových kurzech.
Pracovala jako učitelka pod ŠÚUV, později
jako pedagogický pracovník SVČ Lužánky,
nyní pracuje svobodně na živnostenský list. Na
základě dlouholeté pedagogické praxe a vý-
tvarného tvoření shrnula své zkušenosti a ná-
pady do úspěšných knih Paličkování. Mimo to
samostatně tvoří, pořádá výstavy, publikuje
v časopisech, účastní se krajkářských a řemesl-
nických setkání. Její knihy, podvinky i krajky
znají krajkářky v republice, Evropě i ve světě.

Výstava umístěná v prohlídkové trase Histo-
rických salonků bude ke zhlédnutí do konce le-
tošní sezony, tedy do 11. prosince 2011
současně s provozem zámku.

Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Veduta Vyškova ze 17. století
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Sobota 12. listopadu bude na Zámku Slav-
kov – Austerlitz patřit ušlechtilým koním, dob-
rému jídlu a prvnímu letošnímu vínu. 

Již počtvrté v řadě se v areálu slavkovského
zámku uskuteční Hubertova jízda spojená
s prodejní výstavou Mladých Svatomartin-
ských vín, kterou zajišťuje Moravská banka vín
a se Svatomartinskou husou, kterou při-
praví Zámecká restaurace Austerlitz. Mimo to
se mohou návštěvníci těšit na oblíbené oživené
prohlídky zámku na téma „Lovecká sezona

zámeckých pánů“, které sehraje občanské
sdružení Per Vobis.

Letošní Hubertovou jízdu pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Projektem
Austerlitz a s CENS za podpory Jihomorav-
ského kraje a Centrály cestovního ruchu Jižní
Moravy.

Účastníci jízdy vyjedou ze Staré pošty a přes
Velešovice a Urbánek přijedou na slavkovský
zámek, kde je pro návštěvníky připraven bo-
hatý program:

Hubertova jízda, Svatomartinská vína a hody na zámku
Během celého odpoledne mohou návštěvníci

ve vstupních prostorách zámku ochutnávat
první mladá vína z letošní sklizně, pochutnávat
si na svatomartinské husičce v Zámecké res-
tauraci Austerlitz a prohlédnout si zámek buď
při klasických, nebo oživených kostýmovaných
prohlídkách tematicky spjatých s Hubertovou
jízdou. Vstupenky na prohlídky zámku je
vhodné předem rezervovat na pokladně zámku
na tel. č.: 544 227 548 nebo na e-mailové
adrese: hanouskova@zamek-slavkov.cz. Přede-
vším pro děti jsou v zámeckém parku určeny
jízdy na koni, pro všechny je pak připraveno
také stylové občerstvení. Program bude ukon-
čen v 17 hodin.

Věříme, že vás bohatý program zaujal a při-
jdete s námi strávit tento podzimní den.       

Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A,
Jakub Samek, Projekt Austerlitz

Slavkovská iniciativa smíření připravila
pro letošní pravidelné setkání v sobotu
1. října společně s DSO Ždánický les
a Politaví a obcí Hrušky zajímavý pro-
gram. Poslechli jsme si zajímavou před-
nášku známého teologa, psychiatra
a spisovatele Maxe Kašparů na téma Ro-
dina a křest a špičkový smíšený sbor Kantiléna
z Brna. Následovala bohoslužba s Mons. Voj-

těchem Cikrlem v kapli Panny Marie
Sněžné.

Slavkovská iniciativa smíření je
ekumenické setkávání zástupců rů-
zných křesťanských a občanských cír-

kví v České republice mezi sebou
i s širokou veřejností vedení vzájemného

dialogu o problémech, které je doposud rozdě-
lovaly. Cílem je navrátit křesťanské hodnoty do

vzájemných vztahů mezi lidmi. Iniciativa
vznikla jako duchovní náplň vzpomínkových
akcí na bitvu tří císařů z roku 1805, kdy si při-
pomínáme desetitisíce obětí jednoho z největ-
ších vojenských střetnutí. Svou působnost
rozšířila do současného života našich měst
a obcí sdružených v DSO Ždánický les a oli-
taví a každý rok jedna z obcí přijme úlohu hos-
titele setkání. P. Milan Vavro

Slavkovská iniciativa smíření letos v Hruškách

12.00 Zahájení výstavy Mladé svatomartinské víno na zámku a jeho ochutnávky a prodeje ve
vstupních prostorách zámku

12.30 Otevření výstavy fotografií z akcí napoleonského re-enactmentu 2011 v místnosti před
kavárnou

14.00 Bubenická exhibice pod zámeckým balkonem
14.30 Příjezd Sv. Martina na bílém koni pod zámecký balkon
14.45 Slavnostní příjezd jezdců pod zámecký balkon s fanfárami, hlášením mastera/velitele

starostovi města a s představením jednotek, uniforem, jezdců a koní
15.00 Ukázka sokolnictví v zámeckém parku (František Miroš)
15.20 Duely s naplánovanou choreografií pro chladné i palné zbraně v zámeckém parku
15.30 Ukázky jezdectví a drezúry koní v zámeckém parku (Sandra Doležalová)
15.45 Historický výjev z druhého italského tažení v zámeckém parku

Seržant-major Ragot bojuje proti pěti rakouským jezdcům, porazí je a dostane za svůj čin od
generála Bonaparta čestnou pušku 

16.15 Závěrečný nástup jezdců pod zámeckým balkonem s fanfárami, rozloučením se s měs-
tem, přípitkem svatomartinským vínem a závěrečným kolečkem jezdců

16.30 Exhibice bubeníků pod balkonem a pozvání návštěvníků na Vzpomínkové akce 2011

LoÀská Hubertova jízda Foto: 2x R. Lánsk˘

BohosluÏba v kapli Panny Marie SnûÏné v Hru‰kách Foto: B. Robe‰ Setkání SIS v Hru‰kách Foto: B. Robe‰



11SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10/2011

V neděli 24. září se v zámecké kapli sv.
Kříže, uskutečnil koncert ženského pěveckého
sboru Mladost z Brna. V předešlých letech byla
naše vystoupení v termínu slavkovského sou-
středění koncem srpna a byla ukázkou nových
nastudovaných skladeb. V letošním roce jsme
změnily termín, abychom měly více času na
nastudování nového repertoáru. Měly jsme vel-
kou radost, ale i trochu obavu, abychom ne-
zklamaly naše stálé posluchače, kteří zaplnili
kapli. Změnily jsme i sborové oblečení – do-
plnily jsme tradiční černé oblečení různými do-

Koncert ženského pěveckého sboru Mladost
plňky v tyrkysové barvě a podle ohlasu poslu-
chačů je to pěkné zpestření. Věříme, že i naším
programem, ve kterém jsme zazpívaly du-
chovní, lidové písně i spirituály, jsme potěšily
naše věrné publikum. Zároveň mohli všichni
posoudit úroveň našeho vystoupení s novým
programem, se kterým se v říjnu budeme pre-
zentovat na festivalu ženských sborů v Otroko-
vicích.

Děkujeme všem za přízeň a těšíme na spo-
lečně strávený čas na některém z příštích kon-
certů. Ilona Zyková

Pozvánka na divadlo
Farní ochotnické divadlo Simsala Bim vás

zve na 3 a 4.reprízu komedie Williama Shake-
speara Zkrocení zlé ženy, které se bude konat
v neděli 6. a 13. listopadu sál Pastoračního
centra (budova fary za kostelem) začátky před-
stavení v 15 hodin.

D˘m cukrové fiepy opût po roce
„pomyslnû” vonûl Slavkovem

Dne 7. října se opět po roce sešli bývalí za-
městnanci, dnes již neexistujícího, cukrovaru
v Zámecké vinárně „U Edy“. Všichni vzpomí-
nali na doby dávno minulé, kdy vždy na pod-
zim se v celém Slavkově rozprostíral dým
cukrové řepy. Ale dnes v moderní době zůstá-
vají už jen vzpomínky…

Chci poděkovat všem, co přišli, personálu,
který se vzorně staral o všechny přítomné.
Pokud budete mít chuť a čas, tak za rok přijďte
zas. A.H.

Lampionový průvod
Austerlitz Adventure srdečně zve malé

i velké na tradiční Lampionový průvod, který
se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Akce začne
za kostelem ve Slavkově u Brna v 17 hod. Prů-
vod projde městem za doprovodu Zámecké ka-
pely a skončí na náměstí, kde již bude
připraven stánek s občerstvením. Bude možné
si opéct špekáček a ohřát se čajem či svařákem.

Veškeré informace naleznete na www.aus-
terlitz-adventure.cz. Lukáš Nechvátal

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

2. 11. 19.00 spol. Travesti show Divoké kočky. Předprodej v pokladně zámku. velký sál Bonaparte Divoké kočky
5. 11. sport. Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
4. 11. 19.30 spol. Taneční večer s živou hudbou - hraje Duo song Bučanda Bučanda
6. 11. 15.00 kult. Zkrocení zlé ženy. Repríza komedie W. Shakespeara v podání Simsala Bim sál Pastoračního centra Simsala Bim
6. 11. 14.30 kult. Loutkové představení Jen počkej, hlemýždi aneb Pohádky z muzea Galerie přízemí Zámek Slavkov - Austerlitz

rezervace tel.: 544 227 548
10. 11. 9.00 spol. Metelka Austerlitz Cup – celostátní barmanská soutěž ISŠ Zámek Slavkov - Austerlitz
10. 11. 17.00 kult. Vernisáž výstavy „Paličkovaná krajka Lenky Malátové“ Divadelní sál ISŠ Slavkov u Brna
11. a 12. 11. 8.00 kult. Okresní soutěžní výstava drobného zvířectva – pá: 8–17 h., so: 8–13 h. hala chovatelů Polní 1423 ČSCH Slavkov
12. 11. 12.00 spol. Hubertova jízda a Mladá Svatomartinská vína na zámku. Ukázky jezdectví, sokolnictví, Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

výcviku koní v zámeckém parku, bubenická exhibice, prodej Svatomartinských vín v salla terreně zámku
12. 11. kult. Oživené kostýmované prohlídky zámku. Rezervace na tel: 544 227 548 Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
12. 11. 17.00 spol. Lampionový průvod. Sraz za kostelem ulice města Austerlitz Adventure
13. 11. 15.00 kult. Zkrocení zlé ženy. 4. repríza komedie W. Shakespeara v podání Simsala Bim sál Pastoračního centra Simsala Bim
14. 11. 9.00–13.00 spol. Den pro zdraví – DIA výstava velký sál Bonaparte SD ČR, MÚ Slavkov, VZP
19. 11. 16.00 kult. Vernisáž výstavy fotografií RNDr. P. Bezdičky – Krajiny nejen blízké Husův sbor, Jiráskova CČSH
19. 11. sport. Zimní střelecká liga SP 30+30, VP 15+15, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
20. 11. 16.30 kult. Koncert duchovní hudby kostel. sv. Jana Křtitele ř.-k. farnost Slavkov
Probíhající výstavy: 
do 11. 12. Slavkovská zákoutí - výstava fotografií v přízemí zámku
do 11.12. Loutky pro radost z Radosti – výstava loutek v galerii v přízemí
do 27. 5. 2012 Kancléř čtyř panovníků – výstava 300. výročí narození V. A. Kounice v galerii v prvním patře. 
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v listopadu: úterý–neděle 9–16 hod. vč. státních svátků.

Rybáři děkují
V minulém roce jsme realizovali dřevěný obklad

technických budov na Velkém rybníku.
V tomto roce jsme zaplánovali vydláždění prostor

o ploše 150 metrů čtverečních před těmito objekty.
Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Slavkov
za poskytnutí velice kvalitní původní dlažby Ša-
tovky z náměstí. Zároveň patří mé poděkování
i TSMS za další materiálovou podporu a úpravu pří-
jezdové cesty ke zmiňovaným objektům a k Ligar-
ské lávce. Vydláždění provedli pánové Petr
Mimránek a Ladislav Anderle. Jim taktéž děkuji.

Za rybáře Petr Zvonek

Koncert v kapli svatého KfiíÏe zámku ve Slavkovû Foto: archiv sboru

Pracovníci TSMS Foto: R. Lánsk˘ Nová dlaÏba u chaty Foto: P. Zvonek

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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Integrovaná stfiední ‰kola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu

Žáci 2. ročníků oboru hotelnictví naší Inte-
grované střední školy ve Slavkově u Brna se dne
10. října zúčastnili odborné exkurze do Hotelové
školy v rakouském Retzu. Vzhledem ke stej-
nému studijnímu zaměření mohli naši žáci po-
rovnat způsob výuky, prostředí a také náročnost
a podmínky, v nichž se připravují žáci na své bu-
doucí povolání. V hotelové škole, která se může
pyšnit svými studijními výsledky a úspěchy
svých žáků v rámci různých soutěží pořádaných
Evropskou unií, se naši žáci seznámili se stu-
denty, kteří je provedli celým areálem a ti zod-
pověděli všechny dotazy, které jim byly kladeny.
V rakouské škole studuje mnoho českých žáků,
takže získávali informace v rodném jazyce a ne-
museli se bát jazykové bariéry. Během prohlídky
žáci srovnávali vybavení učeben, včetně těch od-
borných a také se mohli zúčastnit samotné
výuky. Nejvíce se žáci zajímali o náplň studia,
jeho náročnost a průběh praxí. V tomto srovnání

Ve dnech 3.–6. října probíhal v ISŠ ve Slav-
kově u Brna kurz studené kuchyně pro žáky stu-
dijních a učebních gastronomických oborů.
Lektorem kurzu byl Mistr kuchař pan Vladimír
Picka, držitel několika ocenění v tomto oboru.

Předával žákům hluboké teoretické znalosti
a rozsáhlé praktické zkušenosti z gastronomie.

Během konání kurzu žáci připravili speciální
masové výrobky, výrobky z uzenin, sýrů, např.
plněné sýry, pěny, aspiky, pochoutková másla,
dále plněné ryby, galantiny z drůbeže, paštiky
v těstě, teriny a mnoho dalších výrobků studené
kuchyně.

Slavnostní přehlídka dekorovaných mís,
LázeÀsk˘ pohár 2011 Jeseník

Již po desáté se 13. října sešli mladí barmani
a barmanky na soutěži Lázeňský pohár v Jese-
níku. Pořádající školou byla Hotelová škola
Vincenze Priessnitze Jeseník.

V prvním kole museli v časovém limitu
6 minut namíchat 5 porcí short drinku, poté ve
druhém kole museli ve stejném časovém limitu
namíchat 5 porcí long drinku, který povinně ob-
sahoval jakýkoliv rum z portfolia Bacardi.

Naši školu reprezentovali studenti oboru ho-
telnictví Kateřina Hálová a Rudolf Forman, kteří
se ve velmi silné konkurenci 37 mladých bar-
manů sice neumístili na stupních nejvyšších, ale
přesto získali cenné zkušenosti, které zúročí
v dalších soutěžích. Děkujeme za příkladnou
prezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších
úspěchů nejen za barem. Ing. Florianová, ISŠ

Návštěva Bratislavy
Dne 14. září naši studenti 3. ročníků oboru

hotelnictví navštívili v rámci odborné exkurze
hlavní město Slovenské republiky, Bratislavu.
Žáci viděli historické centrum Bratislavy, pro-
jeli se lodí po Dunaji a ocenili krásu slovenské
metropole. Slunečný den završili návštěvou
hradu Děvín. Odborná exkurze proběhla bez
problémů a žáci z ní byli nadšeni. Za výbornou
organizaci a odborné výklady bych chtěla po-
děkovat paní Ing. Jedličkové a RNDr. Hlaváč-
kové. Ing. A. Florianová, ISŠ

Přespolní běh
Okresní kolo v přespolním běhu se konalo

tradičně 6. října v parku u zimního stadionu ve
Vyškově. V konkurenci středních škol obsadilo
družstvo složené ze studentů prvních ročníků
smutné poslední místo. Za snahu je třeba kluky
pochválit. Do krajského kola postupuje Gymná-
zium Bučovice.

ISŠ reprezentovali Jakubec Michal, Divácký
Miroslav, Kříž Pavel, Mačkal Pavel, Toman
Matěj, Vetečník Petr, Klimek David, Brázdil Da-
niel. Mgr. Vaňura, ISŠ

aranžmá rautového stolu a degustace výrobků
je vždy vyvrcholením kurzu. Závěrečného rautu
se zúčastnili představitelé města, vedení školy
a rodiče účastníků kurzu. Absolventi dostali
osvědčení na základě pověření MŠMT ČR,
které je podkladem pro jejich vyšší hodnocení
při výkonu kuchařského povolání.

Lektor ocenil naši školu po stránce moder-
ního zařízení a vybavení učeben odborného vý-
cviku, které převyšují běžná školská pracoviště,
což může z vlastní zkušenosti potvrdit. To nás,
pracovníky školy, potěšilo a povzbudilo, stejně
jako kladné hodnocení účastníků kurzu.

Eva Havránková, IŠS

Exkurze do Rakouska
dospěli k závěru, že významnou cestou k úspě-
chu je odpovědný přístup ke studiu, systema-
tická příprava na výuku a cílevědomost. Po
návštěvě školy a rozloučení se studenty pokra-
čovala cesta do města Weidhofen an der Thaya.
Městečko je proslulé voliérou s posvátným ibi-
sem, kterého mají obyvatelé města ve velké úctě.
Přímo ve městě je umístěna velká voliéra, kterou
naši studenti obdivovali a mohli se seznámit
s historií vzniku této legendy. Nedaleko města
se nachází rovněž místo s megalitickými ka-
meny Grosse Basilika, velká evropská zvláštnost
s dlouholetou tradicí. Žáci si vyzkoušeli přímo
na místě dotykem jednotlivých kamenů jejich
působení na lidský organismus a potvrzení staré
legendy. Poté již následovala cesta domů s vel-
kým množstvím dojmů a zážitků. Ke zdaru celé
akce přispěl odborný výklad a přístup vedoucí
exkurze, paní Ireny Lochmanové, učitelky naší
školy. Mgr. Mihálová, ISŠ

âtyfii dny nápadÛ, kreativity a moderní kuchynû
Úãastníci kurzu studené kuchynû Foto: archiv ‰koly

Jeseník Foto: archiv ‰koly

Úãastníci pfiespolního bûhu Foto: archiv ‰koly

Studenti IS· v rakouském Retzu Foto: archiv ‰koly
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Pravidelným začátkem středoškolských her  je
pohár v atletice, který se uskutečnil 22. září 2011
na krásném stadionu ve Vyškově. Žáci ze všech
středních škol okresu Vyškov si mohli vyzkoušet
tartan, na kterém příští rok proběhne mistrovství
ČR v atletice. 

Naše škola přihlásila družstva chlapců i dívek,
která bojovala v soutěžních disciplínách: běh,
dálka, výška, koule a štafeta.

V soutěži chlapců jsme obsadili z celkového
počtu šesti škol páté místo. Někteří žáci podali
v jednotlivých disciplínách velice dobré výkony.
Žák Daniel Brázdil obsadil 4. místo ve skoku vy-
sokém výkonem 160 cm, Radek Petrucha v dálce
výkonem 553 cm obsadil 2. místo, Simon Spáčil
a Tomáš Teraz skončili v kouli na 2. a 4. místě.

V soutěži dívek jsme obsadili z celkového
počtu pěti škol konečné 4. místo. Nejlepší vý-
kony ve svých disciplínách podaly Zdeňka Hra-
balová a Klaudie Sedláková, kde shodně zdolaly
134 cm ve skoku vysokém.

Finlandia Cup 2011
Již na 18. ročníku prestižní barmanské sou-

těže se 20. září sešli mladé barmanky a barmani
na soutěži FINLANDIA CUP. Pořádající ško-
lou byla Střední hotelová škola Mariánské
Lázně.

V časovém limitu 10 minut museli namíchat
tři porce fancy drinku, který povinně obsaho-
val vodku Finlandia a ingredience z portfolia
firmy Brown – Forman CS. Dalším úkolem
bylo namíchat dvě porce povinného drinku,
který si každý soutěžící vylosoval v přípravně.
Naši školu reprezentovali studenti oboru hotel-
nictví Kamila Silnicová a Rudolf Forman.
Oběma děkujeme za příkladnou reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů za
barem i ve škole. Novoměstská M., ISŠ

O pořadatelství okrskového kola ve fotbale
středních škol se postarala tradičně ISŠ Slav-
kov u Brna – odloučené pracoviště Rousínov.
Turnaj probíhal ve čtvrtek 13. října na per-
fektně připraveném hřišti ve Slavíkovicích.
K prvnímu zápasu nastoupilo proti sobě druž-
stvo pořádající školy ISŠ Slavkov u Brna
a družstvo OA Bučovice. Od úvodního hvizdu
bylo družstvo ISŠ lepší a hra připomínala spíše
kočku a myš. Konečný výsledek byl 3:1.

Druhé utkání bylo derby mezi OA Bučovice
a GYM Bučovice. Po prvním poločase druž-
stvo OA vedlo 2:0. Ve druhém poločase nastal
velký obrat a družstvo gymnázia vyhrálo 4:2.

Piškvorky
Piškvorky – jednoduchá, nenáročná hra.

Tužka, papír – kolečko a křížek. Kdo ze stu-
dentů ji aspoň párkrát nehrál ve škole pod lavicí
nebo online na webu? Když před čtyřmi roky
pořadatelé zorganizovali celostátní soutěž v pi-
škvorkách, netušili, jaký ohlas na středních ško-
lách vyvolá. Letošní čtvrtý ročník soutěže se
koná pod záštitou Masarykovy univerzity
v Brně. Zřejmě proto, že tato hra rozvíjí logické
myšlení a mnozí studenti, kteří vyhráli školní,
oblastní a celostátní kolo, pokračují ve studiu na
vysoké škole.

Dne 11. října se na naší škole uskutečnilo
školní kolo této soutěže. Šedesát pět studentů ze
všech oborů bojovalo o co nejlepší umístění.
Prvních deset bude ve dvou týmech reprezento-
vat naši školu v oblastním kole 4. listopadu ve
Vyškově. Držíme palce a přejeme, aby jim lo-
gické myšlení a zdravá soutěživost pomáhaly ve
studiu i v dalším životě.

RNDr. Hlaváčková, ISŠ

Metelka Austerlitz Cup
ISŠ Slavkov u Brna a pan Milan Metelka,

majitel firmy na výrobu lihovin a likérů si vás
dovolují pozvat na METELKA AUSTERLITZ
CUP 2011 – celostátní barmanskou soutěž
v míchání horkých nápojů – punčů, která pro-
běhne 3. listopadu od 9 hodin.

Předpokládaný časový program:
9–9.30 hod. slavnostní zahájení losování sou-

těže, technická rozprava
10–11.30 hod. vložená soutěž EXIBITION

FLAIR
11.30–16 hod. hlavní soutěž
16.30 hod. vyhlášení výsledků, závěr soutěže

Program může být upraven podle počtu
soutěžících v jednotlivých soutěžích.

Středoškolský pohár „CORNY“ v atletice

V posledním utkání mezi družstvy ISŠ
a GYM Bučovic se mělo rozhodnout o postu-
pujícím. Bučovickému družstvu stačila remíza
a s touto taktikou taky do zápasu vstupovalo.
Zápas byl vyrovnaný a skončil remízou 1:1.

Do finálového zápasu okresu Vyškov postu-
puje Gymnázium Bučovice.

ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali: Mimo-
chodek Petr, Bednář Vojtěch, Bednařík Jakub,
Maršálek Hynek, Kervitzer Petr, Horák Lukáš,
Drešr Filip, Krýsa Richard, Zavadil Ondřej, Pe-
trucha Radek, Kerbuda Šimon, Kulisám Tomáš,
Orálek Radek, Ondráček Martin, Zachoval
Jakub, Marcone Nicol. Mgr. Vaňura, ISŠ

Okrskové kolo ve fotbale

Přestože naše umístění nebylo zrovna nejlepší,
musím pochválit všechny za bojovnost a vynalože-
nou snahu o co nejlepší výsledky. Když porovná-
vám podmínky, v jakých probíhají hodiny atletiky
na slavkovském stadionu, který je v zoufalém stavu,
a v jakých ve Vyškově, není se čemu divit. Když je
teplo a sucho, děti běhají v prašné antuce (je-li to
ještě vůbec antuka), když zaprší, je z toho bláto.
Technické disciplíny se provádějí i s rizikem úrazu.
Myslím si, že podmínky dělají příležitosti pro
mladé nastupující atlety a je to pak i vidět ve vý-
sledkové listině. Studenti vyškovského gymnázia
obsadili 1. místo v soutěži dívek a 2. místo v soutěži
chlapců. Je jen škoda, že stadion, který vychoval
mistra Evropy a další výborné atlety, je v takové
stavu, v jakém je. Jsem přesvědčen, že by nebylo
od věci, konečně tento problém řešit a touto otázkou
se začít vážně zabývat. Snad i potom začne mít
mladá generace zájem o atletiku a bývalí atleti se
pokusí o trenérskou činnost. Jiří Lekavý, ISŠ

Pi‰kvorky Foto: archiv ‰koly

DruÏstvo dívek Foto: archiv ‰koly

DruÏstvo chlapcÛ Foto: archiv ‰koly

Fotbalisté IS· Foto: archiv ‰koly
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Čtvrtek 20. října – pátý večer Ochotnického
festivalu Miroslava Doležala v Bučovicích byl
vyhrazen Farnímu ochotnickému divadlu Sim-
sala Bim. Divadelní sál Katolického domu
praskal ve švech, byla vyprodána i místa na
stání a pořád ještě přicházeli další diváci, kteří
chtěli vidět „Zkrocení zlé ženy“, které se
 setkalo s velkým úspěchem na nedávných
Shakespearovských divadelních dnech. Pořa-
datelům nastaly již podruhé během festivalu
horké chvíle. Poprvé to bylo v neděli, když
hráli místní ochotníci. Nakonec vše zachránilo
definitivní uzavření sálu. 

Hostem večera  byl Matěj Stropnický,
herec, novinář a politik, syn herce Martina
Stropnického.Měla jsem možnost sedět vedle
Matěje a sledovat jej, jak je vtažen do hry. On
pak po skončení představení velice dobře
ohodnotil výkon herců, a nejenže je pochvá-
lil, ale jako správný novinář a pozorovatel vy-
stihl, co je příčinou jejich tak dobrého výkonu
– kamarádským poutem stmelený a funkční
tým – to co lidem dává sílu vydat ze sebe to
nejlepší. Toto hodnocení od něj, jako známého

Sobota 1. října
1. repríza Zkrocení zlé ženy
Obavy, jestli na Bonapart  někdo přijde se

staly nakonec zbytečnými, protože diváci za-
čali zaplňovat sál ještě před jeho oficiálním
otevřením. A jak se ukázalo, měli k tomu
pádný důvod, protože během čtvrthodiny se sál
zaplnil téměř do posledního místa. V 18.40
mohli diváci shlédnout střihový filmový doku-
ment z desetileté historie Farního ochotnic-
kého divadla a po úvodu v 19.00 byly panem
starostou, Ing.Ivanem Charvátem, symbolic-
kým přestřižením pásky otevřeny Shakespea-
rovské divadelní dny na Bonapartu. 

Zkrocení zlé ženy byl kus, který rozproudil
krev nejen v hercích, ale i v divácích, kteří se
očividně bavili a odměňovali herce spontánním
potleskem. Mohli na jevišti spatřit v historic-
kých kostýmech a ve zcela neznámé podobě
své kamarády, známé, spolužáky a lidi, které
běžně potkávají na ulici. Pro herce bylo pro-
storné jeviště příjemnou změnou a některé vy-
provokovalo a přímo na místě inspirovalo ke
kaskadérským kouskům – Hortenziův kotoul
letmo nebo Biondelovo ztvárnění zdechlé ko-

Poděkování 
Farní ochotnické divadlo děkuje všem, kteří

nám umožnili nebo pomohli uspořádat na konci
září a začátku října Shakespearovské divadelní
dny. Děkujeme také vám, milí diváci, kteří jste
přišli tento projekt podpořit svojí účastí. Velice
si vážíme vaší přízně, která jak doufáme, ne-
byla vedená pouhou zvědavostí, ale věříme, že
nám ji zachováte i nadále. Také si dovolujeme
pozvat i vás, kteří jste se „Shakespearovek“ ne-
mohli zúčastnit a zveme vás na 3. a 4. reprízu
komedie Zkrocení zlé ženy, která se uskuteční
na naší domovské scéně. 

kritika, potěšilo obzvláště. O tom, že byli spo-
kojeni i diváci svědčil závěrečný nepřetržitý
aplaus, poděkování organizátorů festivalu

byly. Také komika a vtip papá Baptisty Minoly
v podání Milana Hrazdílka a improvizované
bonmoty signorů Grémia a Hortenzia, ztvár-
něných Markem Kuchtou a Pavlem Hrazdilem,
polechtaly nejednu bránici.

Jak jsem slyšela, ústřední dvojice Petrucia
a Kateřiny v podání Adama Šimoníka a Jar-
mily Andrlové okouzlila některé diváky nato-
lik, že si je přišli vychutnat i na druhý den, kde
se předvedli jako Bassanio a Porcie v Kupci
benátském.

Závěrečný aplaus a děkovačky, které nebraly
konce, byly pro šťastné herce důkazem, že se
líbili.

Neděle 2. října
13. repríza Kupce benátského
Představení s dosud největším počtem repríz

v nás vyvolávalo pochyby, jestli někdo na
13. reprízu ještě vůbec přijde. Přesto se sál za-
plnil více jak z poloviny, což překonalo naše
očekávání. Diváci mohli tak shlédnout již po-
sledního Kupce benátského, který, musím říct,
uzrál jako dobré víno. Bylo to znát na herec-
kých výkonech, protože herci již nemuseli nic

Slavkovští ochotníci na festivalu v Bučovicích
a nabídka k dalším vystoupením. Myslím, že
naši ochotníci své město dobře reprezentovali.

L.N.

Shakespearovské divadelní dny na Bonapartu

předstíraně hrát, ale Kupce si na jevišti doslova
prožili. Pro diváky, kteří tuto hru již viděli bylo
příjemným překvapením nové ztvárnění scény
Belmontu, která byla vytvořena speciálně pro
velké jeviště na Bonapartu. 

Závěrečný aplaus a nádherné kytice, které
s projevem díků předali divadelníkům pan sta-
rosta s panem děkanem, završily pocit na-
plnění z dobře odvedené práce a také ukončily
historicky první Shakespearovské divadelní
dny ve Slavkově.

Co říci na závěr. Asi jen to, že moc a ze
srdce děkujeme všem, kteří nám umožnili
a pomohli Shakespearovské divadelní dny
uspořádat, a všem divákům děkujeme, že na
představení přišli a bavili se. Pro naše ochot-
níky byla vaše přítomnost velkou vzpruhou
a oceněním, a budeme se těšit na další, s vámi
prožitá, představení.

Za FOD Simsala Bim Ludmila Nosková

Diváci v sále Bonaparte Foto: archiv divadla

Zkrocení zlé Ïeny v sále Bonaparte Foto: archiv divadla

Simsala Bim v Buãovicích s Matûjem Stropnick˘m Foto: archiv divadla

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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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.

Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.

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

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914
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STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

www.pro-doma.czPlatnost od 1. 11.  2011 do 30. 11.  2011

znáte 
z TV

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 10% na všechny PU pěny

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

Rezervace na tel. č.: +420 544 227 485
více informací na www.austerlitz.cz

FINSKÁ SAUNA 
Zveme Vás do naší nově upravené finské sauny s ochlazo-
vacím bazénkem a možností venkovního posezení. 
Saunování patří mezi jednu z nejstarších regeneračních a relaxačních metod, je
velmi prospěšné pro tělesné orgány, systém krevního oběhu, zvyšuje se odplavování
odpadových látek i připravenost organismu bránit se proti infekcím.

Možnost využít saunu individuálně i pro skupiny (max. 6 osob).
Využijte také nabídku zvýhodněných víkendových balíčků pro dva:

1. Sauna + vířivka ZDARMA 
Při víkendové návštěvě sauny získáte možnost návštěvy vířivé vany

■ privátní sauna pro dva – 1 hodina,
■ privátní whirlpool pro dva – 20 minut

Cena balíčku: 300 Kč

2. Sauna, vířivka, masáž – „3v1“
Zvýhodněná víkendová kombinace 3 wellness služeb pro dva

■ privátní sauna pro dva – 1 hodina,
■ privátní whirlpool pro dva – 20 minut,
■ 2x léčebná masáž záda + šíje pro dva – 2x30 minut

Cena balíčku: 850 Kč

Navštivte naše zařízení a relaxujte profesionálně.



PŘÍJEM INZERCE

info@bmtypo.cz
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. listopadu do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

na
bí

zí
m

e

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

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

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

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.

Slavkov u Brna, âSA 699
naproti autobusového nádraÏ í

• kuchynû a vestavné skfiínû
na míru

• návrh zdarma

www.nabytekslavkov.cz

KUCHY≈SKÉ STUDIO
Slavkov u Brna

www.akr-stehovani.cz

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

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

Svatomartinská

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

OTEVŘENO DENNĚ
od 10 do 22 hodin

(pátek a sobota do 24 hodin)

www.zameckarestauraceslavkov.cz

11.–13. listopadu
HUSA

SVATOMARTINSKÁ VÍNA

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

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT
Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Darujte vánoční
DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

- 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



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

Vyvrcholením cyklistického léta bylo stře-
deční slavnostní vyhodnocení akce pořádané
Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Po-
litaví (27 měst a obcí) pod názvem Cyklostezky
2011. Cílem této již tradiční akce je poznání za-
jímavostí, pamětihodností a přírodních krás re-
gionu svazku, všech jeho obcí a měst.

O vzrůstající oblíbenosti cyklostezek svědčí
letošní rekordní počet úspěšných účastníků,
kterých bylo 221. Z našeho města to bylo cel-
kem 60 osob. Letošní setkání cyklistů se konalo

Slavnostní zakončení cyklostezek 2011
za krásného počasí na nádvoří bučovického
zámku. K pohodové náladě, za nádherného slu-
nečného počasí, přispěl pestrý kulturně-vý-
chovný program, bohaté občerstvení a tombola.
Po zahájení již patřilo pódium účinkujícím
z obcí svazku, kteří za svá vystoupení sklízeli
velký a bouřlivý aplaus u obrovského množství
přihlížejících diváků. 

V rámci doplňkového programu si mohly
děti zaskákat v nafukovacím hradu před zá-
mkem nebo si zajezdit na koních.

Letošní vyhodnocení cyklostezek se velmi
zdařilo, k čemuž velkým dílem přispělo téměř
letní počasí a velmi příjemné prostředí nádvoří
zámku v Bučovicích.

Stoupající zájem o tuto akci pořadatele
utvrdil v tom, že i v budoucích letech v jejím
pořádání bude pokračovat.

Poděkování patří všem účinkujícím, kteří
svým nadšením a uměním přispěli k úžasné at-
mosféře tohoto sluncem zalitého svátečního
odpoledne. red.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ18 10/2011

Poãetná v˘prava slavkovsk˘ch úãastníkÛ cyklostezek na vyhodnocení v Buãovicích

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

KOSMETIKA
•permanentní make-up

Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKÁZKY

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

JINLONG CLUB LISTOPAD
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! každý víkend super akce na drink

4. 11. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
5. 11. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop

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

12. 11. Čaj o paté - k poslechu i tanci hraje skupina DUO
AMIS - Velký sál Bonaparte

12. 11. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance / Club / House /
Techno / R&B 

18. 11. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club / House /
Techno / R&B

19. 11. Rockoteka live ATMOSFERIK/Bratislava
Dj Mark/ New metal-Rock

25. 11. MEGA DANCE PARTY  DJ BORIS and DJ PeeJay 
DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál 
Vstupné 50 Kč – dívky do 21 hod. vstup free

26. 11. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Blahopřání

Dne 12. listopadu 2011 oslaví své krásné 79. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní

MIROSLAVA MALÁČOVÁ

Přeji Ti hodně zdravíčka, ať stále jsi jak rybička. 
Za celou rodinu pravnouček Adámek.

Blahopřání

Dne 23. září 2011 oslavili manželé

JARMILA A LUBOMÍR
MAZALOVI

diamantovou svatbu
Drahým rodičům, milé babičce a dědečkovi

srdečně  blahopřejí a pevné zdraví přejí
dcera Olga a vnuk David.

Rádi bychom touto cestou
také poděkovali jedné z našich
maminek – paní magistře Ta-
tianě Jopkové, která přijala po-
zvání a připravila program pro
rodiče dětí a učitelky na velmi
zajímavé a potřebné téma:
„Hranice ve výchově dětí: Proč
děti potřebují hranice? Jak jim
je určovat a jak raději ne?“ Sešla
se pěkná skupinka lidí s rů-
znými očekáváními. Přednáška
byla srozumitelná, výstižná
i praktická. Obohatila a projas-

nila naše pohledy a hlavně nám ukázala, jak
na to! Pokud někoho z vás toto téma zajímá,
ale nemohli jste se přednášky zúčasnit, při-
jměte pozvání k navštívení aktualit webových
stránek naší školky, www.mskarolinka.web-
node.cz, kde naleznete její záznam v písemné
podobě.

Za Křesťanskou mateřskou školu Karolínka
Zdena Vičarová

Čas neuvěřitelně rychle běží.
Zdá se to „být včera“, kdy jsme
společně s mnohými z vás, slav-
nostně otvírali naši Karolínku.
A přesto už to budou dva měsíce,
ve kterých jsme se mohli s  dětmi
ve školce setkávat, učit se a rado-
vat z každého nového dne. 

Po převážně „adaptačním“ pro-
gramu v měsíci září jsme se pře-
houpli do měsíce října, ve kterém
se s dětmi snažíme otvírat své oči
i srdce a učit se vděčnosti za
všechno, co máme a vidět krásu,
která je kolem nás. Nejstarší děti se těší ze své
pravidelné předškolní přípravy, paní logopedka
poznává své nové žáčky, odpolední volnočasové
aktivity se v plném proudu rozjely. Velký úspěch
sklidila dopravní školička, při které se děti do-
statečně vyřádily a zopakovaly si potřebné do-
vednosti a znalosti. Z říjnových akcí stojí za
zmínku beseda s policistkou, setkání s panem
myslivcem nebo výstava a divadlo na zámku.

Jak jsme začali s Karolínkou

Noví občánci
Štěpán Jeřábek
* 20. září 2011
Slavkov u Brna

SOLÁRIUM • MASÁŽE
PRODEJNA

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

www.brejskova.cz

JÍZDNÍ KOLA
SPORT Reška

Za Branou 276
(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna 

• půjčovna lyží
• servis lyží
• sáně, boby, brusle
• zimní akce na jízdní kola

mobil: 732 502 893

Na zahradû KM· Karolínka Foto: archiv ‰koly
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Ladislav Zavadil (1947) 19. 9.
Vlasta Kohoutková (1918) 22. 9.
Danuška Plotěná (1938) 23. 9.
Roman Stavěl (1969) 29. 9.
František Kuda (1942) 3. 10.
Karel Sušil (1937) 3. 10.
Vladislav Eremiáš (1939) 11. 10.

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
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Vzpomínka
Tak náhle odešel jsi, na rozloučenou nebyl čas.

Bolest, kterou jsi zanechal, zůstala v nás.

Dne 6. listopadu 2011 vzpomeneme nedožitých 70 let pana

PaedDr. LUDVÍKA PŘIBILÍKA
ze Slavkova u Brna – Zlaté Hory

Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkuje manželka.

Vzpomínka
Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám blahopřáli.

My však můžeme jen ke hrobu jít, svíčky zapálit, kytičku orosenou slzami
a svázanou stuhou vzpomínek Ti dát, pomodlit se a zavzpomínat.

Dne 28. října 2011 by oslavil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
80. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka Emílie, dcera Eva s rodinou
a syn Jiří s manželkou.

Vzpomínka
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.

Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 16. října 2011 uplynulo 5 roků, co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

VLASTISLAV NOVÁK
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem,

kdo ho znali, děkují manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…

Dne 1. listopadu 2011 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV GABRIEL

Stále vzpomínají manželka, dcera a vnoučata

Vzpomínka
Každý den začíná a končí vzpomínkou na Tebe.

Dne 26. října 2011 uplynulo 9 smutných let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ

S láskou vzpomínají rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka

Zemřela, ale žije v srdcích všech, kdo ji měli rádi.

Dne 24. října 2011 uplynulo 5 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní

MARIE KOLNÍKOVÉ

Za vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka

Dne 12. listopadu 2011 by se dožila 90 let paní

JANA ZYKOVÁ

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku společně s námi.
Zykovi, Holešanští, Cabicarovi a Věra Mazlová.

Vzpomínka
Neumíme vrátit vteřiny, minuty, hodiny ani dny, ale vzpomínky nás neopouští.

Dne 30. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manžel Ladislav, syn Ladislav,
dcery Jitka a Blanka s rodinami.

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.
Brněnská 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.

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

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.

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

PRODÁM nebo pronajmu piano Scholze. Ve vý-
borném stavu. Tel.: 739 091 009.

POHLÍDÁM vaše dítě – příležitostně, odpoledne,
večer i o víkendu. Pedagogickou praxi mám.
Tel. 776 313 080.

PRODÁME zrekonstruovaný DB 2+1 ve 2. po-
dlaží revitalizovaného domu na Zlaté Hoře (nové
zděné jádro, kuchyň se spotřebiči, podlahy,
dveře i zárubně, vestavěné skříně, šatna). Cena
dohodou. 775 621 973.

INZERCE
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Výstava fotografií
Příznivci vážné hudby a fotografie, přijměte

pozvání na vernisáž výstavy fotografií
RNDr. Petra Bezdičky, „Krajiny nejen
blízké“ (z Itálie, Holandska, ČR) v sobotu 19.
listopadu od 16 h, do Husova sboru, ul. Jirás-
kova 959, Slavkov u B. Vernisáž bude uvedena
koncertem (cca 45 minut).

Na programu zazní skladby autorů J. Mas-
semeta, Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho
a dalších. Skladby přednesou profesionální hu-
debníci paní Irena Bezdíčková – housle
a p. Martin Jakubíček – varhany.

Po vernisáži jste, samozřejmě, zváni na malé
pohoštění. Vstupné dobrovolné.

Za radu starších slavkovské Církve čsl. hu-
sitské Vás zve Milan Vostřel, farář

Dominanta Slavkova, kaple sv. Urbana,
znovu září na kopci nad Slavkovem. Práce na
první etapě opravy byly zahájeny v sobotu 10.
června a skončily za tři a půl měsíce, v sobotu
24. září. Dílo obsahuje: obnovu omítek a říms,
statické zajištění věže, nátěr fasády, opravu
klempířských prvků a nové opláštění věže,
opravu kříže, nátěr kopulí, střechy, oken a ža-
luzií, okenní mříže a sítě. V rozpočtu došlo
k navýšení také na instalaci nových hromo-
svodů. Zveřejňujeme celkovou cenu díla, se-
znam dárců, dotací a sbírek, díky kterým se
mohla oprava uskutečit.

Dotace poskytli:
ORP Slavkov 290 000 Kč
Jihomoravský kraj 90 000 Kč
Město Slavkov u Brna 51 032 Kč

Finančními dary nad 5000 Kč přispěli:
Bedřich Maleček BM TYPO
Lucie Florianová
Ing. Ladislav Jedlička 
PhDr. Dagmar Stryjová
Miroslav Štěrba Hodinářství
MUDr. Oldřich Pospíšil 
Mária Šikutová
Milan Šimoník
Radoslav Lánský
Celkem vč. nejmenovaných dárců: 87 600 Kč

Sbírky v kostele: 55 886 Kč
Chybí: 36 000 Kč 
Celková cena díla: 611 000 Kč

Jaký význam má svatý křest? Jak se liší od
křtu cédéčka, nové knihy nebo jiných věcí? Co
se vyžaduje před udělením svátosti křtu? V roce
2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu
slovanských apoštolů svatých Konstantina-Cy-
rila a Metoděje na Velkou Moravu. K tomuto
jubileu probíhá v katolické církvi tříletá téma-
tická příprava. V letošním roce jsme se věno-
vali svátosti křtu, který při své misii tito bratři
udělovali.  

Jak jsem zmínil v úvodu, dnes se „křtí“ le-
dasco, protože pojem křtu je spojený se slav-
nostním uvedením nějaké nové věci. Jistě,
svatý křest, který uděluje kněz, je také uvedení
člověka, ať dospělého nebo dítěte, do něčeho
nového, do života s Bohem a do společenství
křesťanů, neboli církve. Bůh zde nabízí člověku
sám sebe a chce jej obdarovat tím, co si sami
ani nemůžeme představit, pokud nevstoupíme
do vztahu s ním. Proto křest vyžaduje víru.
U dospělého člověka trvá příprava ke křtu delší
dobu, aby mohl poznat a uvěřit v slova Ježíše
Krista a naučil se podle nich prakticky žít.
V této době má také najít své místo mezi věří-

Koncert duchovní hudby
Studentský komorní orchestr Muzica

Nova, řídí Jaroslav Martinásek.
Neděle 20. listopadu v 16.30 h., kostel

sv. Jana Křtitele na Špitálce.
Program:
J. S. Bach, W. A. Mozart, F. M. Bartholdy,

J. Pachelbel, B. Smetana. Vstupné dobro-
volné.

cími ve farnosti. U křtu dítěte se vyžaduje víra
rodičů, která se má projevovat například tím,
že se modlí a účastní se v neděli bohoslužby.
Jako ručitel má být opět věřící, biřmovaný
kmotr, který je spolu s rodiči vzorem v proží-
vání víry. Rodiče a kmotr se ve svém svědomí
před Bohem zavazují, že tuto víru a její kon-
krétní prožívání předají svému dítěti a že je ve
víře vychovají. Ale co v případě, když sami
jsou jen pokřtění a některé svátosti ještě ne -
přijali (svaté přijímání, svátost manželství,
biřmování) nebo se neúčastní nedělní boho -
služby? Co kdo nemá, to nemůže dát. Pro do-
spělé, kterým se uvedení do víry, modlitby
a bohoslužby nedostalo, i pro ty, kteří se roz-
hodli připravit se na křest, nabízíme příležitost
účastnit se Kurzu víry. Probíhá každou druhou
neděli večer v 19 hodin na faře. Část žádajících
o křest si stěžuje, jaká byla těžká doba a že bylo
zakázáno náboženství ve škole. Není to zcela
pravda, teror zvláště ze zaměstnání a od ředi-
telů škol byl, avšak do náboženství chodilo
např. v 80. letech kolem 70 dětí. A pokud dnes
pronásledování není, musíme se ptát, proč
zájem o poznání víry je tak slabý, a co pro svou
víru můžeme udělat. 

Je dobrým znamením, že neklesá zájem
o křest dětí, avšak ptejme se sami sebe po dů-
vodech žádosti o křest. Kromě „dobrého
zvyku“ v rodině by neměla chybět i touha po
tom, co Bůh ve svátosti křtu skutečně daruje:
přijetí člověka za své „dítě“ a navázání celoži-
votního vztahu se svým Stvořitelem, milost
Kristovu spojenou s odpuštěním hříchů, prová-
zení po celý život skrze modlitbu a Boží slovo,
a ve smrti dar věčného života.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Poděkování dárcům na Urbánek 
Příští rok 2012 přijde na řadu interiér. Tam

jsou již osekány strávené a vlhké omítky. V čele
kaple bude umístěna v oltáři fotokopie původní
veduty se sv. Urbanem.

Na opravu kaple sv. Urbana můžete nadále
přispět na účet Římskokatolické farnosti Slav-
kov u Brna, číslo 1561234389/0800, variabilní
symbol 255. Na požádání vám vystavíme do-
klad o daru, který můžete zahrnout do snížení
základu daně. Zřídíme „Pamětní desku dárců“
od výše daru 5000 Kč, která bude umístěna
u vchodu uvnitř kaple.

Chci srdečně poděkovat Vám všem, kteří jste
přispěli na opravu kaple. Bez Vaší pomoci by se
dílo nemohlo uskutečnit v rozsahu celé první
etapy. Obnovená kaple ať přispěje k radosti
nám všem, kteří ji navštívíme nebo kdykoliv ji
letmým pohledem třeba i z dálky zahlédneme.

Fotografie z oprav jsou na internetové adrese
www.farnostslavkov.rajce.idnes.cz.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Svatý křest a „křest“ cédéčka

Program fiímskokatolické farnosti
Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00 bohos-
lužba pro mládež, sobota v 7.30 h.

Svátost smíření každou středu, farní kostel
19.00 – 20.00.

Slavnost Všech svatých, úterý 1. 11. v 18,00
mše sv. farní kostel.

MŠE SV. S MODLITBOU ZA ZEMŘELÉ
NA HŘBITOVECH ve středu 2. listopadu: 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Her-
špice 17.00, Hodějice 17.00, Němčany 18.00,
Slavkov Špitálka v 18.00.

MŠE SV. V KOSTELE NA ŠPITÁLCE:
čtvrtek 3. 11. 18.00, pátek 4. 11. 18.00, sobota 5.

11. 7.30, pondělí 7. 11. 17.00. 
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od

1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 11. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 4. 11. 
Divadlo Zkrocení zlé ženy, 6. a 13. 11. v 15.00

fara.
Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 20. 11. la-

tinská mše, zpívá PS Gloria, sbírka na diecézi.
Koncert duchovní hudby, neděle 20.11.

v 16.30, kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce,
studentský komorní orchestr Muzica Nova,
řídí Jaroslav Martinásek.

Duchovní obnova pro muže, sobota 26. 11.
Dům Sv. Rodiny, vede o. Jan Hanák. Infor-
mace tel.: 544 423 241.

Žehnání adventních věnců, 1. neděle adventní
27. 11. při každé mši sv.

Z pouti do Izraele 2011, promítání a beseda,
neděle 27. 11. v 15.00, Dům sv. Rodiny.

Roráty v adventu při mši sv. pro děti v úterý
v 6.45 h (večerní nebude)

Úřední hodiny na faře:
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

Výzva čtenáře
Finančně podpořím neziskový projekt ve

Slavkově u Brna a okolí v některé z oblastí
• sociální
• kultura, ochrana historických památek
• ochrana přírody, životní prostředí
• práce s dětmi zaměřená na uvedené aktivity

Anotaci Vašeho projektu, rozpočet a kontakt
předejte do redakce Slavkovského zpravodaje do
30. listopadu 2011 pod značkou „PROJEKT“.

Kaple sv. Urbana Foto: bm
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okénko
Rady do zahrady – listopad

Pranostika: Začátkem listopadu-li sněží, mívá
sníh pak často výšku věží.

Po letošním slunečném a suchém létě, které
ignorovalo podzim, nastoupila zima a lze před-
pokládat, že ta nám nadělí důkladnou sněhovou
přikrývku a doplní se srážkový deficit letošního
roku. Úrodu již máme pod střechou a dokonču-
jeme posklizňový úklid pozemků. K tomu patří
shrabování spadaného listí, které můžeme zarýt
a nebo zkompostovat. Ale je nutné, aby po-
slední vrstva listí byla dokonale překryta
vrstvou zeminy nebo posečené trávy. Je vhodné
provést podzimní asanační postřik, kterým oše-
tříme nejen stromy a keře, ale i opadané listí
pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem
50 je zvláště potřebné u broskvoní, které pod-
statně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce.
Také zabrání výskytu korové nekrózy peckovin
a účinně zasáhne proti suché skvrnitosti listů
peckovin. Toto nově se vyskytující onemocnění
se během vegetace projevuje skvrnitostí a dír-
kovatostí listů, odumíráním pupenů a nekrózou

pletiv, především na jednoletých výhonech
kolem odumřelých pupenů. Choroba oslabuje
úrodnost stromů. Postřik provádíme zásadně za
suchého počasí, při teplotách nad 7 °C. V listo-
padu také můžeme ničit mšici krvavou, a to tak,
že k patám stromů jabloní nasypeme prachové
pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky
krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
V tomto období také odstraňujeme staré a ne-
mocné stromy a keře.

Jelikož se krátí den a počasí nebývá nejpří-
jemnější, tak uklidíme veškeré pracovní po-
můcky a ochranné přípravky. Vše uložíme do
suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne
pod bod mrazu a tím nedojde k jejich znehod-
nocení. Potom již prohlédneme oplocení
a ochranné pletivo u stromů, aby nám je zajíci
neokousali. Další práce se přestěhují do sklepů
a úložných prostor, kde kontrolujeme uskladně-
nou úrodu a opravujeme nářadí.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje 
Vladimír Luža

Svaz diabetiků ČR ve spolupráci s Měst-
ským úřadem ve Slavkově u Brna a Všeobec-
nou zdravotní pojišťovnou, krajskou pobočkou
pro JMK v Brně pořádají v pondělí 14. listo-
padu v rámci Světového dne diabetu DEN
PRO ZDRAVÍ ve Společenském domě Bona-
parte, Palackého nám. ve Slavkově u Brna. 

V době od 9 do 13 hodin můžete navštívit
prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb pro dia-
betiky a výrobků zdravé výživy. Využijte mož-
nost nakoupit  si se slevou glukometry, testovací
proužky, zdravotní obuv a ponožky, čaje, vita-
miny, sladidla, potravinové doplňky, koření
a přírodní kosmetiku. Zdarma všem změříme
tělesné hodnoty jako glykémii, tlak krve, obsah
tuku a tělesnou hmotnost podle BMI.

Zveme všechny občany, věnujte alespoň
jeden den v roce prevenci svého zdraví!

Světový den diabetu
Dne 14. 11. 1891 se narodil objevitel inzu-

linu, kanadský lékař Dr. Frederik Grant Ban-
ting, na jehož počest se stal tento den
Světovým dnem diabetu. Inzulin objevil ve
svých třiceti letech spolu s Charlesem Bestem
v laboratořích univerzity v Torontu. Za tento
objev, který přinesl naději na život diabetikům,
obdržel v roce 1923 Nobelovu cenu. Zemřel ve
věku 50 let, když celý svůj život zasvětil službě
lidstvu. Letos uplyne 120 let od jeho narození
a inzulin stále zachraňuje miliony diabetiků na
celém světě a vrací je do normálního života.

Marie Miškolczyová

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Tak takovou lásku bych chtěl mít…

OTEV¤ENÍ NOVÉ
POJI·ËOVACÍ KANCELÁ¤E

âESKÉ PODNIKATELSKÉ
POJI·ËOVNY, a. s.

Kde nás najdete?
Husova 21

Slavkov u Brna
(b˘val˘ objekt RK Remax)

tel. 601 520 900

SVATEBNÍ SALON LUCIE

tel. 606 669 712, 544 220 119

V˘prodej svatebních ‰atÛ, ‰atÛ
do taneãních a pro druÏiãky –

100–2000 Kã

Bylo půl deváté, pracovní dopoledne už
v plném proudu, když dorazil postarší pán, osm-
desátník, k odstranění stehů z prstu. Řekl, že
spěchá, že má už na devět něco dalšího domlu-
veno. Když jsem viděl, jak je nervózní, řekl jsem
mu, aby se posadil; věděl jsem, že se na něj
sotva kdo podívá dřív než za hodinu. Díval se
však pořád na hodinky a já zrovna neměl paci-
enta, tak jsem se rozhodl na jeho ránu podívat.
Zjistil jsem, že je dobře zhojena; promluvil jsem
s druhým lékařem a obstaral si vše potřebné
k odstranění stehů a převázání rány. Zatímco
jsem byl takto zaměstnán, zeptal jsem se ho,
spěchá-li snad tolik kvůli další návštěvě u jiného
lékaře. Odvětil, že nikoliv, že potřebuje jít do sa-
natoria, aby posnídal se svou ženou.

Tak jsem se zeptal na její zdraví. Řekl mi, že
tam už nějakou dobu je a že má Alzheimera.
A jak jsme si povídali, otázal jsem se, vyvedlo-
li by ji z rovnováhy, kdyby přišel trochu později.
Opáčil, že jeho žena už dlouho neví, kdo je,
a jeho již pět let nepoznává. To mne překvapilo
a ptám se: „A vy tam přesto docházíte každé
ráno, i když ona neví, kdo jste?“ Usmál se, po-
klepal mi na ruku a pravil: „Ona mne nepozná,
ale já pořád vím, kdo je ona!“

Musel jsem zadržet slzy, když odcházel. Na
ruce jsem měl husí kůži a pomyslel jsem si: Tak
takovou lásku bych chtěl v životě mít. Oprav-
dová láska není tělesná ani romantická. Sku-
tečná láska spočívá v přijímání všeho, co je,
bylo, bude a nebude. Nejšťastnější lidé nemusí
zrovna mít to nejlepší ze všeho. Oni si udělají to
nejlepší z toho, co mají. V životě nejde o to, jak
přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti. Všichni
stárneme; už zítra může dojít na vás. Užívejte si
nyní života naplno. Má omezenou dobu plat-
nosti. 

„Nejdražší poklad je láska mezi lidmi.“ (arab-
ské přísloví)

„Až do nejdelšího stáří, kdy vám zešediví
vlasy, budu stát při vás a obdařím vás láskou.
Stvořil jsem vás a také se o vás postarám...“
(Bible - parafráz. překlad SNC - Izajáš 46,4)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci listopadu na sobotní bohoslužby ko-
nané 5. a 19. listopadu na adrese Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem.

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

V září začaly přípravné práce související se
zastřešením hlavního pavilonu zoo, práce budou
probíhat do konce roku, aby bylo vše dokončeno
a připraveno na další letní sezonu roku 2012.
Zatím je zastřešen hlavní středový
pruh jako ochrana proti dravcům
nerezovým pletivem.

Papouščí zoologická zahrada
v Bošovicích plánuje rozšíření ex-
pozic. V příštím roce budou probí-
hat stavební práce spojené
s výstavbou pavilonu pro amazo-
ňany. Veřejnosti by měl být zpřís-
tupněn na jaře roku 2013. Rozloha
bude 250 m2 a bude zahrnovat 20
expozic pro dvacet párů amazo-

ňanů. Papoušci budou mít k dispozici tempero-
vané zimoviště, výletovou část včetně umělého
deště. Před jednotlivými expozicemi bude odde-
chová zóna pro návštěvníky s lavičkami a zelení.

Novinky v zoo: návštěvníci
mohou nyní pozorovat dva mladé
páry papoušků. Jedná se o ara-
tingy červenohrdlé, kteří tak do-
plňují kolekci arating zlatých,
zlatohlavých, hnědohrdlých, zla-
točelých a dlouhoocasých.

Papouščí zoologická zahrada je
otevřena až do 30. listopadu, a to
denně, včetně sobot, nedělí
a svátků od 10 do 17 hodin.
www.papouscizoo.cz red.

Nový přírůstek v papouščí zoo

LoÀská DIA v˘stava Foto: bm

Nov˘ pfiírÛstek Foto: bm
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KVĚTINY KORUNA
Věra Štrofová, Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

www.oddluzenilegalne.cz
• realizace insolvence

(oddluÏení) s kompletní
dokumentací k soudu

• fie‰ení exekucí
na nemovitosti

• jednání s vûfiiteli
a exekutory

• konzultace zdarma
• finanãní anal˘za
• finanãní gramotnost

Abivia, pobočka UHŘICE
Uhřice 107

tel. 722 436 890
e-mail: abivia.uhrice@centrum.cz

Využijte zákonné možnosti a splácejte 30 % svých závazků

Neúprosně se blíží čas Vánoc a konec
roku. Máte-li zájem o oslavení konce
roku v Zámecké vinárně „u Edy“, in-
formujte se přímo v Zámecké vinárně
nebo na tel. 724 145 627 do 30. 11.

m 2011Silvestr

Tomáš Kořínek
tel.: 603 822 796

e-mail: tomkori@seznam.cz

PPLLYYNN -- VVOODDAA -- TTOOPPEENNÍÍ
OPRAVY, ZÁMEČNICTVÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE

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

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

Prekyselení organismuˇ

Problém asi 90 % lidí.

Způsobuje zdravotní problémy.

Odkyselení organismu je tedy

jednou z cest k dobrému zdraví.

PÒJâOVNA LYÎÍ –
SKI SERVIS – PU·KÁâ

tel. 606 669 712, 544 220 119
V˘prodej lyÏí a lyÏafiské obuvi 100–1000 Kã

Poslední sobotu v září byl uspořádán již
čtvrtý ročník soutěže amatérských družstev ve
vaření hovězího kotlíkového guláše. Jako
i v minulých letech se kulinářské klání konalo
na horním hřišti fotbalového stadionu SK Slav-
kov u Brna v areálu restaurace „U dvou ka-
příků“. Soutěže se zúčastnilo osm družstev ze
Slavkova. 

Odborná porota sestavená z jednoho muže
a tří žen rozhodla o následném umístění. První
místo vyvařilo družstvo Tomas team. Druhou
pozici a zároveň cenu za NEJ dojem obsadilo
seskupení REJ Gulášů. Na třetí příčku po-
stoupil team Per to tam. V následném bodo-
vání byly ohodnoceny družstva Kapříci,
Rockeři, BaFi, Čory a TOP 09 Slavkov.
Nutno konstatovat, že co se týče samotného va-
ření a dolaďování chutí, byla to vyloženě chlap-
ská záležitost. Tuto skutečnost berte ženy ze
strany pořadatelů jako velkou výzvu pro příští
ročník. 

O hudební produkci se do večerních hodin
postaralo bigbeatové seskupení SMP+. K dobré
náladě hojného počtu všech příchozích a sou-
těžících přispělo nádherné podzimní počasí,
příjemná atmosféra, vinný burčák, speciality na
grilu a z udírny a v neposlední řadě taktéž ví-
tězství fotbalového A mužstva. Nad Čebínem. 

Velké poděkování patří všem sponzorům
soutěže. Závěrem vás tímto již dnes zveme na
příští pátý ročník 2012. Za pořadatele 

Ladislav Michálek a Čert

Gulach open 2011
Jedno z druÏstev Gulach open 2011 Foto: R. Lánsk˘

Gulach open 2011 Foto: R. Lánsk˘

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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MK Austerlitz informuje

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

LÉâIVÁ P¤ÍRODNÍ KOSMETIKA
Akupresurní a masáÏní v˘robky,
potravinové doplÀky, parfémy…

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

Olin Hanák ze Slavkova se uplynulém ví-
kendu 24. a 25. září zúčastnil závodu na pří-
rodní trati v německém Frohburgu. Se svou
Hondou v kubatuře do 600 ccm v prvním so-
botním tréninku na studené a místy vlhké trati
nejprve lehce havaroval a podřel tak kryt zapa-
lování.

Vše se ale podařilo do druhého tréninku
opravit. Sobotní závod byl bohužel hned
v prvním kole zastaven po havárii dvou jezdců
– Františka Loučky a Michala Jiroše, v neděli
pak nastoupil Olin do závodu ve velké konku-
renci závodníků z Belgie, Dánska, Finska, Ho-

landska a Německa. Z našich zde startovali
kromě něj pouze Petr Košťál a Jan Pavlíček.

Nejlépe dojel Olin na 18. místě s dobrými
časy na kolo, výsledek mohl být ještě lepší,
nebýt závady, která se objevila – klouzání
spojky. V neděli odpoledne byl ještě mimo-
řádně na programu druhý závod náhradou za
zrušený sobotní. Zde se již Olinovi vedlo
o něco lépe a obsadil výborné desáté místo.

Držitel letošního Poháru přírodních okruhů
v kubatuře 125 SP tak ukázal, že i se silnějším
strojem dokáže bojovat o slušné výsledky.

V. Andrlová

Buãanda opût bez v˘hry
Futsalová Bučanda Slavkov se na svém do-

mácím hřišti nedokázala bodově prosadit.
Cenné body si odvezly celky z Vyškova.
Bučanda Slavkov–United Vyškov 1:3 (1:0)
Branky Bučandy: Puček
Bučanda Slavkov–Pivovar Vyškov „B“  7:12
(5:7)
Branky Bučandy: Puček 4, Hejdušek 3

rb

Mezinárodní soutěže lodních modelářů ka-
tegorie FSR V se v letošním roce pořádaly jako
seriálový závod pod názvem Středoevropský
pohár. Jako klub jsme se jich zúčastnily v naší
dominantní třídě s modely lodí poháněných
benzínovým motorem o obsahu 27 ccm. 

Zdeněk Žaroský zde tento pohár vyhrál a stal
se tak neoficiálním mistrem střední Evropy. Je
to velký úspěch, který takto korunoval jeho
mnoholetou modelářskou práci lemovanou ti-
tuly mistrů České republiky.

Další reprezentant klubu Luděk Mátl po za-
váhaní v posledním závodě seriálu obsadil cel-
kové 4. místo.

Zároveň také na konci soutěžní sezony 2011
chceme poděkovat představitelům města Slav-
kov u Brna a všem příznivcům našeho sportu
za jejich podporu naší činnosti.

Předseda Klubu lodních modelářů
Luděk Mátl

Léto definitivně skončilo.
Listy na stromech nabírají vše-

možné barevné odstíny, a i když sluníčko ještě
občas pěkně svítí, na letní parné dny můžeme
jen vzpomínat. Třeba jako na už poněkolikáté
pořádaný stanový tábor rodičů s dětmi. Ten
letos byl koncipován jako čarodějná škola.
A tak není divu, že v kuchyni hospodařila Aba-

FBC SOKOL SLAVKOV

Slibn˘ zaãátek nové sezony
O uplynulém víkendu 1. a 2. října, sehráli

slavkovští florbalisté první soutěžní zápasy
v nové sezoně. Hrálo se na domácí půdě, v hale
ZŠ Komenského, před natěšeným publikem.

V sobotu se představilo družstvo mužů v Ji-
homoravském přeboru – divize B. Soupeři,
FBC Valtice a TJ Sokol Lanžhot B, pro nás ne-
byli až tak velkou neznámou, potkáváme se
v soutěžích pravidelně.

Jihomoravský přebor mužů 1. a 2. kolo
FBC Sokol Slavkov–TJ Sokol Lanžhot B 8:3
(4:0, 3:2, 1:1)
FBC Valtice–FBC Sokol Slavkov 2:8
(1:0, 0:7, 1:1)

V neděli nastoupili junioři k zápasům 3. ligy
- divize VI. Soupeři FbC Holešov a FbK Devils
Sokol Valašské Klobouky.

3. liga juniorů – divize VI. 1. a 2. kolo
FBC Sokol Slavkov–FbC Holešov 4:4
(2:1, 2:2, 0:1)
FbK Devils Sokol Valašské Klobouky–FBC
Sokol Slavkov 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

V sobotu 15. října odehrálo družstvo mužů
FBC Sokol Slavkov druhý turnaj Jihomorav-
ského přeboru – divize B. Hrálo se v Pohořeli-
cích a soupeři nám byly celky Florbal Kuřim
a TJ Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C. 

Jihomoravský přebor mužů – divize B 3.
a 4. kolo
Florbal Kuřim–FBC Sokol Slavkov 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
FBC Sokol Slavkov–TJ Sokol Břeclav-Sokol
Lanžhot C 7:7 (1:4, 5:1, 1:2)

Podrobné výsledky i další informace nale-
znete na http://florbal-slavkov.webnode.cz/.

FBC Sokol Slavkov

Podzim u skautů
tyše Šlichtová, v týpý se zpívalo s Yettim Krá-
korou a o dodržování školního řádu se staral
nekompromisní Herry Fotr.

Teď už však probíhají klasické oddílové pro-
gramy. Každý čtvrtek a pátek se na klubovně
schází všechny naše 3 oddíly a jejich vedoucí
pro děti chystají spoustu poznávacích soutěží
a her. Pomáhá jim v tom i nejnovější vydání
publikace s názvem Skautská stezka, kterou se
všem dětem podařilo zakoupit i díky příspěvku
slavkovského Sdružení přátel Junáka, za což
jim moc děkujeme.

Nezapomeňte, že se stále všechny děti od 5
let, které jsou rády v kolektivu a nebojí se no-
vých výzev, mohou ke slavkovským skautům
přidat. Veškeré kontakty najdete na www.ju-
nakslavkov.cz.

Vedoucí skautských oddílů Slavkov

Další úspěch lodních modelářů

Letní tábor Foto: archiv Junáka

FBC Slavkov Foto: archiv FBC

Zdenûk Îarosk˘ Foto: archiv 

Olin Hanák na trati Foto: 2x V. AndrlováUprostfied Olin Hanák 

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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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

Nevím, zda zvolím tu správnou formu podě-
kování, ale jinak to nevidím. 28 let jsem se po-
dílel na organizování běhu Slavkovská pípa
spolu se Zdeňkem Poláčkem. Nesmím ovšem
opomenout i další „šikovné“, kteří nám pomá-
hali. Ať už jsou to traťoví komisaři, časomíra,
zvuk, aranžmá, lékařský dozor, muzikanti apod.
Dále všichni sponzoři, kteří mi věnovali přede-
vším věcné dary, někdy i finanční částku.

Letos se konal již 38. ročník Slavkovské pípy
a toto klání se stalo již neodmyslitelným děním
z hlediska akcí ve městě. Chtěl jsem to dotáhnout
do 40. ročníku, což by bylo moje 30. organizo-
vání. Vzhledem k tomu, že se můj zdravotní stav
zhoršil, nemohu dál pokračovat, ač mě to mrzí.

No což, „Mládí vpřed a staří na svá místa“.
Vyzývám proto mládí – pokračujte! Pokud budu
moci, ochotně pomohu se zajišťováním, které
nevyžaduje fyzickou námahu. 

Bylo mi ctí Slavkovskou pípu pořádat. Ještě
jednou děkuji všem, i divákům, bez kterých by
to nešlo a bez kterých by Pípy neměly nikdy tak
báječnou atmosféru. Ing. Jiří Kyjovský

Poděkování a výzva

První zářijový víkend skončilo ve Slavkově
léto, skončil provoz koupaliště a skončila bea-
chvolejbalová sezona. Skončila vydařeným
UNIQA Mistrovstvím ČR v plážovém volejbalu
mužů, které bylo vysoce hodnoceno samotným

panem Benešem, prezidentem ABV, který byl
ve Slavkově osobně přítomen. A to je základ pro
získání podobně významné akce i v příštím roce.

Svůj velký podíl na tomto úspěchu má sa-
mozřejmě pořádající oddíl – sportovní klub SK
Beachvolleyball Slavkov o. s., ale zejména sa-
motní obyvatelé města, kteří se v hojném počtu
přišli na turnaj podívat a vytvořili fantastickou
diváckou kulisu, kterou si užili diváci ČT4 v pří-
mém přenosu. Zkrátka Slavkov u Brna byl zase
jednou díky plážovému volejbalu v televizi, a to
celou hodinu. Samozřejmě ani Městu Slavkov
nesmíme zapomenout poděkovat. Na vybudo-
vání tohoto krásného sportovního areálu na kou-
pališti a podpoře klubu má svoji zásluhu.

Jan Biječek, předseda SK Beachvolleyball
Slavkov, o.s. (Redakčně kráceno)

Konec beachvolejbalového léta Fotbal v listopadu
V měsíci listopadu končí podzimní sezona

soutěžního ročníku 2011/2012. Na městském
stadionu budou sehrána následující mistrovská
utkání:

So 5. 11., 14 h. Slavkov A–Mikulov
Ne 13. 11., 13.30 h., Slavkov B–Křenovice B
Dorost hrají svoje zápasy na hřištích sou-

peřů, žáci a přípravky již svá mistrovská utkání
dohrála v říjnu. Stále probíhá nábor mladých
fotbalistů r. 1997 a mladších! Informace a kon-
takt: Š. Leitner – 775 538 244 a R. Zemánek –
605 989 406.

Na zimní přípravu je třeba zajistit pro
všechna mužstva tréninkové hodiny v tělocvič-
nách či halách, také přípravná utkání a dobře se
tak připravit na jarní sezonu.

VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům
za dobré výkony v podzimní části soutěží, tre-
nérům za pečlivou přípravu svých svěřenců,
funkcionářům za jejich vytrvalou práci, díky
patří našim sponzorům a v neposlední řadě
našim příznivcům! Těšíme se na shledání na
únorovém sportovním plese a koncem března
2012 opět v ochozech a hřišti městského sta-
dionu! rs

Dne 3. října po dlouhé nemoci zemřel Fran-
tišek Kuda. Pan František Kuda byl po dlouhá
léta aktivním a platným členem klubu chova-
telů holubů moravských pštrosů. Jeho aktivní
a přátelský postoj k zajištění chodu činnosti
klubu byl vždy příkladný a velmi obětavý. Pan
Kuda patřil k velmi významným chovatelům
našeho národního plemene holubů moravských
pštrosům, s kterými získal početné ocenění jak
na výstavách národních, tak i mezinárodních.
Naposled před rokem právě tady ve Slavkově
na evropské speciální výstavě získali jeho ho-
lubi ocenění evropský šampion. František
Kuda byl držitelem chovatelského ocenění,
vyznamenání I. stupně v rámci ČR. Za oběta-
vou a nezjištnou pomoc při pořádání klubo-
vých výstav mu patří velký dík. Věřím, že
všem nám zůstane právě z této výstavy neza-
pomenutelná vzpomínka na jeho milou a ener-
gickou osobu.

Náš život je dar, svěřené zboží, s nímž máme
zacházet obezřetně. Ale k životu také patří dar
svědomitosti, spolehlivosti a úsilí, se kterými
přistupujeme k práci a zálibám. A pan František
Kuda se tuto životní nutností řídil jak nejlépe
mohl. 

Peníze pro útulek
V neděli 11. září proběhla již druhá benefiční

akce na podporu opuštěných zvířat. Tentokrát
jsme pomohli útulku „Kočky SOS“ Hodonín.

Výtěžek je krásných 7000 Kč. Moc děku-
jeme všem co přišli a pomohli. Mé poděkování
patří také radě města Slavkova za bezplatné
užívání veřejného prostranství.

V příštím roce se na vás budu opět těšit
I. K. salon Ivka

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní Šinkyříkové ze

Slavkova, která nalezla můj ztracený mobilní
telefon a odevzdala na městské policii.

Poděkování patří státní i městské policii za
rychlé jednání. Věra Svobodová

Odešel František Kuda

Bude velmi těžké zaplnit mezeru, která
vznikla jeho odchodem z chovatelského dění
v našem klubu
Klub chovatelů holubů Moravských pštrosů 

Zemřel Lubomír Formánek
Naše řady navždy opustil pan Lubomír For-

mánek, který byl dlouholetým členem ZO
ČSCH Slavkov u Brna. Pan Formánek se za-
měřoval na chov králíků Novozélandských čer-
vených, kde sbíral mnoho ocenění. Čest jeho
památce! va

Franti‰ek Kuda se sv˘m ocenûn˘m holubem

Akce na pomoc opu‰tûn˘m zvífiatÛm

Beachvolejbalov˘ kurt Foto: R. Lánsk˘

Ing. Jifií Kyjovsk˘ Foto: R. Lánsk˘
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Regionální tisk přináší katastrofické, až ho-
rorové zprávy o kritické situaci stromů v zá-
meckém parku a v přilehlých stromových
alejích: „na zdraví stromů se podepisuje klí-
něnka jírovcová, stromy hrozí pádem, chemic-
kými prostředky je však město ošetřit nesmí,
kvůli vzácnému broukovi. Pokud chceme postřik
opět používat jako v uplynulých létech, musíme
prokázat, že broukům nijak neškodí.“ Klíněnka
je drobný mikromotýlek, který přicestoval za
svou obživou, listy jírovce (kaštan koňský)
všude tam, kde člověk tyto alejové a parkové
stromy zasadil, i když jejich domovinou je teplá
jižní Evropa. Brouk páchník, jako neustále uvá-
děný předmět ochrany byl vybrán společně s ji-
nými vzácnými živočichy do soustavy evropsky
chráněných území NATURA 2000, unikátní
prostředí starých dutinových stromů s živoči-
chy, kteří jsou součástí přirozeného koloběhu
živin v přírodě, rozkladem dřeva připravují
půdu pro kořeny rostlin, stromů. Naše i dřívější
zákony na ochranu volně žijících živočichů
chrání tradičně další druhy brouků, největšího
brouka roháče a zlatohlávka skvostného, kteří
v parku rovněž žijí v trouchnivém dřevě kmenů
a pařezů. V současnosti nové výzkumy, diplo-
mové práce přístupné i na internetu uvádí
mnohé další řády, čeledi, rody a druhy různého
hmyzu v dutinách stromů, závěr výčtu zní:
„i nepřítomnost páchníka jako indikátora dru-
hové rozmanitosti nesnižuje význam zachování
tohoto přírodního prostředí.“ 

Problematikou postřiku proti klíněnce se za-
bývalo mnoho zainteresovaných a vědeckých
institucí již na přelomu století. Po návrhu sku-

Plavecký oddíl Fides Brno nalezl útočiště
na překrásném slavkovském koupališti již
v roce 2005. Letos zde „fidesáci“ pořádali re-
publikové mistrovství již pošesté.

Samotný klub si ve dvanáctém roce činnosti
vytkl očekávaný cíl – zisk desátého mistrov-
ského titulu v soutěži oddílů v řadě. Nová pra-
vidla plavání nyní umožňují hostování plavců
z jiných oddílů. A právě největší soupeři – praž-
ští otužilci, v létě vydatně pomáhali kolegům
z Bohemians v závodech dálkového plavání.
Marně. Titul se po letech zásluhou Komety stě-
hoval do Brna. Pomsta měla být sladká. Re-
kordních 23 členů Bohemians se mělo stát
oporami otužilců I. PKO Praha. 

Bylo jasné, že pouze se slavkovskými akvi-
zicemi oddíl Fides nemůže uspět. A začaly se
dít věci. Ne z řadových členů, ale z hvězd spřá-
teleného oddílu Komety byl doplněný fide-

piny entomologů pro zřízení chráněného stano-
viště podle pokynů EU byla lokalita ve Slavkově
zařazena do působnosti Správy CHKO Pálava,
která vytvořila komisi s účastí ředitaleCHKO,
městského odboru pro životní prostředí ve Slav-
kově, Památkového ústavu Brno, zpracovatele
projektu obnovy parku, pracovníků historického
muzea, zástupce navrhovatelů chráněného
území. Všichni přítomní obdrželi závěrečný po-
sudek komise, kde je uvedeno a dohodnuto po-
kračovat v chemickém ošetřování stromů proti
klíněnce, protože nemá vliv na vývoj brouka
páchníka. Další projekt zpracovaný pro celou
oblast jižní Moravy Mendelovou universitou,
ústavem zoologie a včelařství, který doporučuje
opakovaný postřik tehdy jmenovanými pří-
pravky s částečným omezením v době květu jí-
rovců a rojení brouků páchníků v měsíci
červenci. Údržba parku a krajský úřad ŽP poža-
duje prokázat neškodnost postřiku pro páchníky.
Neškodnost rozhodně prokázána byla, přítom-
nost páchníků byla pozorována i po provede-
ných ošetřeních jírovců. Každoročně, byť
ojediněle se brouci v parku, v aleji k Oboře a na
části Obory objevují. Újmu výskytu brouků způ-
sobila však nepovolená likvidace zbytků duti-
nových kmenů v parku ponechaných, které
návštěvníky nijak neohrožovaly. Kmeny byly
početně obsazeny larvami páchníků. Suché
kmeny byly docela vandalsky rozřezány jako
palivo, obsah zničen i se vším živým, co v dutině
sídlí. Až zásah Inspekce pro životní prostředí
zjednal nápravu. Vše se odehrálo až po schvá-
lení chráněného stanoviště Evropskou komisí
v roce 2009 kdy oblast Zámecký park a aleje (cz

Klíněnka jírovcová a brouk páchník
0623025) o rozloze 21 ha byla přijata do ochran-
ného programu NATURA 2000. 

Dendrology je jírovec hodnocen jako dřevina
nenáročná s vysokou odolností proti suchu a de-
foliaci, ztráty olistění. Ve své původní domovině
využívá příznivého počasí na jaře a v létě k ve-
getaci a vytvoření růstových zásob. Napadení
listů, které způsobuje vedle klíněnky též houba,
které žír housenky poskytuje možnost vstupu do
narušeného pletiva listu. Hnědnutí, usychání
a odumírání listů omezuje za delšího léta vývoj
poslední generace klíněnek, jako letos, kdy bylo
pozorováno rojení i v druhé polovině září. Před-
časné opadání listů, kdy stromy působí jako
suché nebo rezavé aleje stromy neohrožuje, jsou
k tomu přizpůsobeny. Za dvacetileté sledování
růstu jírovců a výskytu klíněnky byly dokonce
u mladých stromů pozorovány až dvojnásobné
tloušťkové i výškové přírůsty. Zatím totiž není
znám ani jediný případ uhynutí jírovce působe-
ním klíněnky. Stromy odumírají stářím, podél
silnic v důsledku zasolení, omezením funkce ko-
řenů, výfukovými plyny a uvedeným houbovým
onemocněním. Doporučuje se obnovovat aleje
jinými dřevinami, jak je to prováděno kolem vo-
zovky směr Nížkovice. Výzkumná pracoviště
sledují i jiné druhy klíněnek, které se k nám šíří,
doslova mraky invazních druhů unášené větrem.
Příklad klíněnka lipová způsobuje žíry u našich
východních sousedů. O provádění postřiků na-
konec rozhodne i dostatek peněz.

Text zpracován dle informací : CHKO Pá-
lava, Lednicko – Valtický areál, MZLU Brno,
ústav zoologie a včelařství, ZO ČSOP Veronica.

Milan Hrabovský

sácký kádr. O víkendu 8. a 9. října se tak jako
domácí postavili za startovní blok mimo jiné
letošní účastníci mistrovství světa, Evropy
a světové univerziády Silvie Rybářová a Jan
Pošmourný, účastníci mistrovství Evropy
Magda Okurková a Karel Baloun a také Jan
Štábl, plavec se zkušenostmi ze světového po-
háru v dálkovém plavání. Nechyběly výborné
plavkyně Eliška Novotná a Zuzana Popielu-
chová a bývalí bazénoví reprezentanti Martin
Dufek a Jiří Vlček.

Ve dvanácti věkových kategoriích byly opět
v sázce republikové tituly na prsařských tratích,
sobotní a nedělní výsledky se navíc sečítaly do
tzv. duatlonového pořadí. 

Osvědčené opory Fides obhájily loňské ti-
tuly dokonce v nových českých rekordech –
Bedřich Hanuš, Vít Frank a Petr Mihola. Zlato
přidala i děvčata Lenka Pacáková, MUDr. Eva
Ottová a Vlasta Čudanová. Ta připravila první
prohru ve Slavkově Vlaďce Fialové. Také
Hanka Matýšková dosáhla „pouze“ na stříbro.
V souboji s bývalou mistryní světa Lenkou Pa-
cákovou má ale zlatou hodnotu.

V sobotu tedy domácí získali hned šest zla-
tých medailí, v neděli bilanci zopakovali. Se
dvanácti prvenstvími, deseti stříbry (o čtyři se
postaraly právě Slavkovačky Vlaďka Fialová
a Hanka Matýšková)  a dvěma bronzy se Fides
stal nejúspěšnějším oddílem mistrovství. Zcela
ojedinělý výkon se podařil plavcům v kategorii
50–59 let, kde obsadili dokonce prvních pět

SLAVKOVÁCI OPĚT OPORAMI MISTROVSKÉHO ODDÍLU FIDES

Stříbro s příchutí zlata

míst v pořadí Vladimír Hrbata, Petr Mihola,
Radomír Suchopa, Michal Moravec a Jan Váně.

A neztratili se ani hosté z Komety. Jan Po-
šmourný v neděli dokonce vylepšil dva roky
starý český rekord na trati 750 metrů časem
8:15,1 min. Silvie Rybářová měla za víkend
české rekordy dokonce dva. V sobotu vylepšila
rekord o téměř tři minuty, v neděli pak z vla-
stního času ubrala další sekundu na konečný
výsledek 9:01,0 min.

V hodnocení Českého poháru má vedoucí
Fides po slavkovském víkendu 19.950 bodů,
druhý I. PKO Praha pak 14.980. Z celkového
počtu 22 soutěží ale do konce zbývá ještě 19.
Seriál pokračuje již v sobotu 22. října v Jičíně.

O celém průběhu českého poháru vás bu-
deme ve zpravodaji informovat. Zbývá ještě do-
plnit, že mimo medailových pozic přispěli
svými výkony slavkovští plavci Jitka a JiříPo-
spíšilovi, Jana a Svaťa Matuštíkovi, Antonín Pa-
véska, nepřítomného Petra Kozmona zastoupil
dědeček Zdeněk Kyjovský a Jiří Martinovič.  

Martin DubinaPfiíprava na start Foto: R. Lánsk˘

Slavkov‰tí zimní plavci Foto: R. Lánsk˘
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Jádrem této pozoruhodné publikace je zpra-
cování historie ochotnického divadla, údaje o re-
pertoáru a o lidech, kteří se o jeho rozvoj nejvíce
zasloužili. Největší přínos autorů sborníku spo-
čívá v dlouhodobém studiu historických mate-
riálů, v rekonstrukci téměř celého repertoáru
slavkovského ochotnického divadla a jmenného
seznamu těch, kteří se na jeho činnosti podíleli.

V úvodu knihy předkládá čtenáři tehdejší ře-
ditel Historického muzea ve Slavkově dr. Jiří
Pernes historický rámec, ve kterém se odehrá-
val život obyvatel města od poloviny devatenác-
tého století až do poslední čtvrtiny století
dvacátého. Zároveň ukazuje, jak hospodářské
a politické změny, které v tomto rozsáhlém ob-
dobí probíhaly, ovlivňovaly kulturní život ve
Slavkově.

Významným impulzem pro vznik počátků
českého společenského a kulturního života ve
Slavkově byla skutečnost, že od roku 1861 stál
v čele správy města starosta Jan Koláček. Byl
to vzdělaný a prozíravý muž. Zavedl ve Slav-
kově české úřadování, založil městskou kni-
hovnu, dosáhl mimo jiné i toho, že městem byla
vedena železnice.

Český národní život se i přes nepříznivý vliv
prusko-rakouské války v r. 1866 úspěšně rozví-
jel. A tak místní vlastenci v r. 1867 založili
Družstvo divadelních ochotníků a v r. 1869 or-
ganizaci tělocvičné jednoty Sokol. Činnost jed-
noty se neomezovala pouze na tělesnou výchovu
a cvičení. Již v prvním roce své existence vyka-
zovala ve své výroční zprávě i tři divadelní před-
stavení. Ochotnické divadlo našlo v těchto letech
vděčné diváky a těšilo se jejich podpoře. Na pla-

kátu, zvoucího na představení veselohry, která
měla premiéru před Vánocemi v roce 1982, se
uvádí, že se jedná již o sedmdesáté představení
slavkovských ochotníků od r. 1867.

Vedle Družstva divadelních ochotníků a diva-
delního odboru Sokola postupně vznikaly ve
městě další organizace a spolky, které obohaco-
valy kulturní život Slavkova.

V r. 1885 byla založena Cyrilská jednota
(viz článek p. Petra Hlaváčka K 125.výročí
vzniku Farní cyrilské jednoty ve Slavkově
u Brna), při které v roce 1898 vznikl dramatický
odbor. Vyvíjel mimořádně aktivní činnost. Za
roky své existence sehrál spoustu činoher, kla-
sických operet i loutkových představení.

TJ Sokol, založená v r. 1869, sice v r. 1878 ve
Slavkově zanikla, byla však v r. 1892 obnovena.
Hned v příštím roce Sokol uspořádal výstavku
národopisného vývoje města a okolí, která se se-
tkala s nečekaným úspěchem. Kulturní život ve
městě se na rozhraní 19. a 20. století dostal na
poměrně vysokou úroveň. Družstvo divadelních
ochotníků se v r. 1898 rozchází, jeho funkci
však přejímá divadelní odbor Sokola. Vznikají
i další organizace, které pořádaly vlastní diva-
delní představení. V r. 1889 to byl místní odbor
Národní jednoty, v r. 1900 Národně vzdělá-
vací jednota a v r. 1908 TJ Orel.

Podle dochovaných záznamů se odehrálo ve
městě v období r. 1894–1918 celkem 144 pre-
miér, tedy asi deset do roka. Hrávalo se v sále
Na Záložně, v Sokolském domě, v hostincích
U Paseků (dnešní Potraviny Svoboda) U Rotná-
glů (budova dnešní České spořitelny), v zahrad-
ních restauracích, většinou s minimálním

jevištním vybavením, až do r. 1914,
kdy byla ve městě zavedena elektřina,
při petrolejkách… jak velká musela
být láska slavkovských obyvatel k di-
vadlu, vytrvalost a obětavost těch, kteří
v těžkých podmínkách vytvářeli ná-
ročná představení! 

Prudký rozvoj kulturní činnosti ve
Slavkově nastal po roce 1918. V prvé
řadě to bylo opět – již tradičně – ochot-
nické divadlo. Vznikaly další spolky:
Tábor, Jednota obce legionářské,
Sbor dobrovolných hasičů, Mládež
sociálně demokratické a Národně so-
cialistické strany a mnohé další.

Významnou úlohu v kulturním ži-
votě města sehrály nejprve Napoleon-
ská výstava v r.1931 a na základě
jejího úspěchu uspořádané Napoleon-
ské hry v letech 1933 a 1935.

V meziválečném období bylo uve-
deno celkem 211 divadelních premiér.
Rozvíjela se však i hudební kultura. Již
v roce 1918 vzniklo ve Slavkově Volné
pěvecké sdružení, Do roku 1945
(dobrou úroveň si udrželo i v období
okupace) uskutečnilo 255 vystoupení,
na která nastudovalo přes 300 sborů.

Okupace v r. 1939 a nově zřízený
Protektorát přinesly trpké období pro
veškerou kulturní činnost. Sokol byl
v r. 1941 rozpuštěn a rovněž i jeho di-
vadelní odbor zanikl. Ve velmi omeze-

ných podmínkách válečných let uvedla Cyrilská
jednota operu Viléma Blodka „V studni“, nastu-
dovanou Františkem Francem. V r. 1942 vznikl
nový divadelní spolek, Dramatický odbor
Okresního osvětového domu, který uváděl kla-
sické hry především českých autorů.

Již 28. 5. 1945 se konala první poválečná
schůze slavkovských ochotníků. Ti usilovali
o své sjednocení do společné organizace.Tato
snaha vyústila do vzniku Spolku divadelních
ochotníků se Slavkově, který byl v r.1948 pře-
jmenovaný na Divadlo města Slavkova. Vedeno
snahou řešit otázky materiálního zabezpečení
a vybavení se Divadlo města Slavkova organi-
začně přidružilo v r. 1951 k závodnímu klubu
odborů v n. p. Cutisin a v r. 1956 k podnikům
Místního hospodářství. V této době vzniká ve
Slavkově nové sdružení ochotníků, nazvané Di-
vadelní ochotníci osvětového domu.

Po zrušení slavkovského okresu v r. 1960 zde
vzniklo nové profesionální kulturní zařízení –
Městská osvětová beseda, přejmenovaná poz-
ději na Městské kulturní středisko (MKS).
Rozvoj kulturního života města trpěl dlouhá léta
nedostatkem vhodných prostor. Tato skutečnost
se výrazně projevila v r. 1955, při představení
operety Oskara Nedbala Polská krev. Bylo se-
hráno osm představení operety před zcela za-
plněným sálem Záložny a všech 80 účinkujících
mělo k dispozici pouze jedinou šatnu u jeviště.
Bylo to podnětem pro rázné řešení. Zástupci
ochotníků a hudebníků z Orchestrálního sdru-
žení předložili kulturní komisi MNV návrh na
výstavbu nového kulturního domu a v lednu
1956 národní výbor tento návrh schválil a roz-
hodl o zahájení stavby. Do užívání byl nově zbu-
dovaný objekt předán v květnu r. 1968.

Při MKS kolem r. 1970 skupina mladých
ochotníků uvedla několik úspěšných předsta-
vení, která se pro zájem diváků dočkala řady re-
príz, např. Andersenova pohádka Pasáček vepřů,
muzikál autorské dvojice Dostál, Pogoda Výteč-
níci, který měl u diváků nečekaný úspěch a do-
čkal se řady repríz ve Slavkově i v širokém
okolí. Tito mladí divadelní nadšenci kromě ně-
kolika pohádkových představení pro děti se
svými staršími kolegy v dalších letech nastudo-
vali i klasické operety Mam’zelle Nitouche, Na
tý louce zelený, drama Karla Čapka Matka, di-
vadelní díla Strakonický dudák, Noc na Kar-
lštejně a další a další…

Necelých deset let od postavení kulturního
domu dochází k postupnému útlumu amatér-
ského divadelního umění. Snad tomu přispěly
i nové životní a společenské podmínky, rozvoj
televize, filmu a profesionálního divadla, mož-
nost návštěvy divadelních představení v nedale-
kém Brně. 

V říjnu 1977 proběhly oslavy 110 let slav-
kovského ochotnického divadla. V malém sále
MKS byla uspořádána výstavka dokumentů
z činnosti ochotníků a zároveň bylo nastudováno
představení Tylova Strakonického dudáka pod
režijním vedením Rudolfa Jeřely. Úmrtím to-
hoto posledního aktivního režiséra v r. 1979
končí éra amatérského divadla slavkovských
nadšenců, trvající déle, než sto let.

Za dalších 20 let, v r. 1998, zaniká MKS. Jeho
nástupcem se stává Historické muzeum.
Chlouba Slavkova, Společenský dům, se dostává
do rukou cizích majitelů, kteří mají s objektem
jiné plány. Velký sál, ve kterém se dříve ozývala
hudba, nebo kde diváci tleskali divadelním před-

Ochotnické divadlo ve Slavkově 1867–1985
V roce 1987 si připomínalo naše město významné výročí. Uplynulo 750 let od první písemné

zmínky o existenci Slavkova. Při této příležitosti předložilo veřejnosti zdejší Historické muzeum
a Místní kulturní středisko sborník autorské dvojice Jaroslava Vlacha ze Žarošic a Jaroslava
Vlacha ze Slavkova s názvem Kulturní život ve Slavkově u Brna v letech 1867–1985. 

Tobis – Špilar: Na tý louce zelený (březen 1975). Zdena
Zahradníková a Alois Kantek, režie: Miroslav Koňorza,
dirigent: Břetislav Rozsypal
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V sobotu 24. září provedli členové Místní orga-
nizace Rybářského svazu výlov retenční nádrže.
Tato slouží k zachycení naplavenin a sedimentů
z polí na Nížkovickém potoku, který je jediným
regulérním přítokem malého i velkého rybníka.
V loňském roce při záplavách nestačil odtok
z obou rybníků regulovat nadměrné množství sráž-
kové vody a všechny tři nádrže společně s poto-
kem vytvořili jednu spojenou vodní hladinu, která
byla příčinou nechtěné migrace ryb. Z toho dů-
vodu bylo nutné ryby z retenční nádrže vylovit

Výstava modelů 
Tak jako každým rokem pořádáme v sobotu

29. října výstavu modelů se soutěží O Zlatý křen.
K zhlédnutí budou plastikové, papírové a RC
modely různých měřítek. Budou to zmenšeniny
letadel, vrtulníků, kolové i pásové techniky nejen
bojové ale i civilní. Zveme všechny modeláře
aby přivezli a ukázali své modely. Letos připo-
meneme našeho občana Emiliána Mrázka, který
sloužil u 311. squadrony RAF jako radiotelegra-
fista a navigátor. Přijďte se podívat na modely
a připomenout si hrdiny II. sv. války.

stavením, nyní čas od času ožívá na pár hodin
pouze jako místo prodeje použitého textilu,
obuvi a domácích potřeb… Kruh se uzavírá: na
konci 20. století je slavkovské ochotnické di-
vadlo uzavřenou minulostí.*)

Toto zamyšlení nad jeho historií je tedy po-
myslnou kytičkou, poděkováním a obdivem
všem, kteří dlouhá desetiletí s nebývalou chutí,
obětavostí a zápalem tuto ušlechtilou zábavu
utvářeli.

Výlov ryb z retenční nádrže
a roztřídit zpět do rybníků. Při samotném slovo-
vání pomocí zátahové sítě poznali naši mladí ry-
báři velkou řeholi a dřinu, když se po kolena
brodili bahnem a vybírali z něj chycené ryby.
U vylovených ryb převládal druh kapr obecný
a okrajově candát obecný, karas obecný a cejnek
malý. Byl vyloven i sumec albín velikosti cca
90 cm, který byl puštěn do velkého rybníka. Po-
časí krásného babího léta přilákalo spoustu přihlí-
žejících. Nádrž zůstane přes zimu vypuštěná a její
bahnité dno vymrzne a ztvrdne. Petr Zvonek

I. Bukovčan: Než kohout zazpívá (srpen 1974). Stanislav Olbrich a Miloslav Honek

• Roky, ve kterých se uskutečnilo nejvíc kul-
turních akcí

1867–1985 942 akcí celkem
24 akcí 1935
23 akcí 1909, 1911
21 akcí 1910
19 akcí 1912, 1924, 1926, 1928
17 akcí 1913, 1971
14 akcí 1918, 1919, 1920, 1936, 1943

18 akcí 1922  
16 akcí 1959, 1970      
12 akcí 1929, 1947
10 akcí 1938, 1975

• Rejstřík názvů divadelních her
Abecedně uvedeno 500 titulů, mnohé z nich

byly nastudovány opakovaně a dočkaly se řady
repríz.

Některé z informací, uvedených v citované publikaci, které
dokládají bohatou kulturní historii města

• Seznam ochotníků a kulturních pracov-
níků: abecedně uvedeno 736 osob

• Spolky – organizace – zájmová sdružení di-
vadelních ochotníků, které nastudovaly di-
vadelní představení
Seznam uvádí celkový počet 36 v hodnoce-

ném období, nejaktivnější z nich a počty jimi
provedených představení byly:
234 TJ Sokol
197 Cyrilská jednota
40 Divadelní odbor Místního hospodářství
34 Divadlo města Slavkova
29 Divadelní ochotníci osvětového domu
26 Národní jednota Slavkov
20 Divadelní odbor ZK ROH Cutisin
19 Spolek divadelních ochotníků
18 Dramatický soubor okresního osvětového

domu
10 Studující města Slavkova
10 Divadelní odbor mládeže národně socia-

listické

POUŽITÁ LITERATURA:
Vlach J. st., Vlach J. ml: Kulturní život ve

Slavkově u Brna v letech 1867–1986, vydala
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spo-
lupráci s Městským kulturním střediskem a His-
torickým muzeem ve Slavkově v r. 1987

Antonín Šlapal, Karel Marischler
Námět a obrazový materiál: Karel Marischler

Úplné znění článku na www.veslavkove.cz

Bohatou obrazovou přílohu k článkům:
Slavkovské Orchestrální sdružení, Taneční a de-
chová hudba ve Slavkově, chotnické divadlo ve
Slavkově 1867–1985 najdete na internetu na
www.veslavkove.cz v části HISTORIE.
*) Pozn. red.: Od r. 2001 působí ve Slavkově ochot-
nický divadelní soubor Simsala Bim.

Bohatou fotogalerii k tomuto článku najdete na:
www.veslavkove.cz

V˘lov retenãní nádrÏe Foto: 2x J. BlaÏek Sumec albín

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV LISTOPAD–PROSINEC 2011
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 

5. 11. sobota 19.30 hod. LIDICE 126 minut
6. 11. neděle 19.30 hod. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře

Zdeňka Mahlera, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy
obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu.  Hrají: Karel Roden,
Zuzana Fialová, Veronika Kubařová, Jan Budař, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák a další.
Vstupné: Přístupný od 12 let

9. 11. středa 19.30 hod. STROM ŽIVOTA
Jack si prošel dětstvím plným her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem je
dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se v životě orientovat.
Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. Strom
života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu pro nejlepší film. Režie: Terrence Malick. Hrají: Brad Pitt,
Sean Penn, Joanna Going, Jackson Hurst, Dustin Allen a další. Přístupný od 12 let

12. 11. sobota 19.30 hod. OŠETŘOVATEL 104 minut
13. 11. neděle 19.30 hod. Zvířata ve Franklin Park ZOO zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese. Griffin, kterému je příjemněji ve

společnosti lva než ve společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo
a najít si zajímavější práci. Zvířata, aby přiměla Griffina zůstat, se rozhodnou udělit mu lekci seznamování a dvoření ve
zvířecím stylu. Režie: Frank Coraci. Hrají: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb. Komedie v českém znění.
Vstupné: 69, 74 Kč  Mládeži přístupný

16. 11. středa 19.30 hod. VIDITELNÝ SVĚT 104 minut
Film Viditelný svět se zabývá sledováním a voyeurstvím coby fenomény současného světa, v němž jsou lidé natolik
izolovaní, že se snaží seznamovat s jinými lidmi, byť by ta seznámení byla virtuální. Výsledkem je působivý thriller,
v kterém Ivan Trojan podává další ze svých mimořádných výkonů, z něhož vám jistě půjde mráz po zádech. Režie:
Peter Krištúfek. Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar Bruckmeyer, Martin Mńahončák.
Vstupné: 64, 69 Kč Přístupný od 12 let

19. 11. sobota 19.30 hod. ŠMOULOVÉ 102 minut
20.11. neděle 16.30 hod. Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj

Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni projdou kouzelným portálem,
který je zavede doprostřed newyorského Central Parku. Malí, modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje. Film v českém znění.
Vstupné: 69, 74 Kč    Mládeži přístupný  

23.11. středa 19.30 hod. ČERNÁ LABUŤ 108 minut
Nina (Natálie Portman) žije s matkou Ericou, bývalou balerinou (Barbara Hersey), která své profesní ambice nikdy zcela
nenaplnila podle svých představ a tak teď alespoň nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když se umělecký šéf baletu
rozhodne pro novou premiéru sezony, je Nina jeho jasnou volbou. Repríza velmi úspěšného filmu, nominovaného na 4
Zlaté Glóby. Film USA s českými titulky, filmovou kritikou oceněn nejvyšším počtem bodů.
Vstupné: 64, 69 Kč   Přístupný od 15 let

26. 11. sobota 19.30 hod. KOVBOJOVÉ A VETŘELCI 118 minut
27. 11. neděle 19.30 hod. Nejdrsnější pistolníci Divokého západu se střetnou s ještě drsnějšími mimozemšťany. Kombinace westernu a sci-fi zní

na první pohled bizarně, jména tvůrců ovšem slibují mimořádný zážitek. Hrají: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde,
Sam Rockwell. Film USA v českém znění.
Vstupné: 69,74 Kč   Mládeži přístupný

30. 11. středa 19.30 hod. KAMARÁD TAKY RÁD 109 minut
Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli
Dylanovi z los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velmi
podobni. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se
jen o zábavu. Žánr: Komedie s českými titulky. Hrají: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson a další.
Vstupné: 69, 74 Kč    Přístupný od 12 let 

3. 12. sobota 19.30 hod. AUTA 2 110 minut
4. 12. neděle 16.30 hod. Hrdinové filmu Auta 2 společnosti Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy.

Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na
zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. Film v českém znění. Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz



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

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 26. 11. 2011
nebo do vyprodání
zásob.

Nástûnn˘ kalendáfi
s Va‰imi fotkami jako
originální vánoãní dárek
Vaši blízcí jistě ocení dárek, ze kterého se mohou těšit
celý rok. Ideální je nástěnný kalendář s Vašimi fotkami,

které si vyberete a vhodně
přiřadíte k měsícům. Vznikne tak
pěkný průřez uplynulým rokem
či rodinná fotokronika.

Fotky oznaãené pofiadov˘m ãíslem
a titulní fotku jako Titul po‰lete na
mail uzenac@slanecek.cz, pfiípadnû
pfiineste na flash disku ãi CD.

CENÍK KALENDÁ¤Ò
A3 mûsíãní – 775 Kã
formát A3 (297x420 mm)
13 listÛ (12x kalendárium + titul)

A3 dvoumûsíãní – 665 Kã
formát A3 (297x420 mm)
7 listÛ (6x kalendárium + titul)

A4 mûsíãní – 670 Kã
formát A4 (210x297 mm)
13 listÛ (12x kalendárium + titul)

A4 dvoumûsíãní – 600 Kã
formát A4 (210x297 mm)
7 listÛ (6x kalendárium + titul)

Kalendář je opatřený spirálou
s háčkem a vzadu lepenkou.
Nejzazší termín pro objednání je
12. prosince 2011.

Jak kalendáfi objednat

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900




